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INLEIDING 

Het handschrift 'Jhesus collacien', voorwerp van de hierna 
volgende studie, is tezamen met een Samenspraak tussen een 
'Meyster' en een 'Jongher' en Acht Sermoenen in één band ge
bonden. Dit geschrift behoort aan de Maatschappij der Neder
landse Letterkunde, die het in 1789 uit het legaat Alewijn heeft 
verworven. Het bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te 
Leiden onder nr. ms. 330. 

Oorspronkelijk heeft dit manuscript toebehoord aan het Sint-
Mariaklooster te Weesp : fol. 160a Item dit boeck hoert den suste-
ren van s maren1 te weesop. We gaan hierbij uit van de veronder
stelling dat de drie delen van oudsher bij elkaar hebben behoord : 
het feit dat de huidige band uit de achttiende eeuw is, behoeft 
hiervoor geen bezwaar te zijn. 

De 'Jhesus collacien'vertoneneen groot symbolisch verband. Het 
leven, lijden, sterven en de verheerlijking van Christus worden uit
gebreid teroverwegingvoorgehouden. Een korte samenvattingvan 
de inhoud van iedere toespraak wordt boven elke preek geplaatst. 

In ms. 224 van dezelfde universiteitsbibliotheek komen op fol. 
81-67 de eerste, tweede en vijfde preek voor zonder titel of pro
loog. Het doorlezen der catalogi van diverse bibhotheken bracht 
nog een aantal handschriften aan het licht, die de tekst van het 
Leidse ms. 330 geheel of gedeeltelijk bevatten. 

De diverse geschriften hebben we gerangschikt naar de plaats 
waar ze zich volgens de catalogi bevinden. Zo zijn we gekomen tot 
het volgende overzicht : 

hs. A Berlijn, Preussische Staatsbibliothek ms. germ 8° 328. 
Onder het opschrift 'Eyn ynnige ouffunge zo jhesum' komt 
op fol. 57v-63v de vijfde preek voor. Fotocopieën van deze 
preek zijn te vinden in map 85 van de verzameling Brands-
ma in de U.B. te Nijmegen. 

1. Sic. Voor de tekst der hierna volgende incipit's en explicit's, zie: Wijze van 
uitgeven. 
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hs. В Berlijn, Preussische Staatsbibhothek ms. germ. 4° 1085. 
Een fragment van de tweede preek op de fol. 245r-245v, 
corresponderend met de fol. 3c 55-3d 80 van hs. O. Foto-
copieën van dit fragment in map 13 van bovengenoemde 
verzameling. 

hs. С Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 838. 
Een fragment van de tweede preek op de fol. 176v-178v, 
corresp. met fol. За 18-Зс 55 van hs. О. 

hs. D Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2401. 
Onder het opschrift 'Dit zyn de xl. cellekins' komt op fol. 
162v-169r de vijfde preek voor, echter zonder inleiding. 

hs. E Brussel, Koninklijke Bibhotheek ms. 2402. 
De volledige ' Jhesus collacien' met inbegrip van alle preken 
van de Heilige Geest op fol. 2r-159v onder het opschrift: 
Hier beghini dat boeck der suéter leeringhen ende der de
voter collacien die de persoens des soens ende des heyleghen 
gheest ghedaen hebben des dochteren die ghemint syn van
den vader In nomine patris et filii et spiritu sancto. 

hs. F Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2416. 
De vijfde preek zonder inleiding onder het opschrift 'Hier 
beghinnen .xl. cellekens van jhesus' op fol. 25v-27v. Hierbij 
sluit aan een fragment van de tweede preek, zonder titel, 
dat doorloopt tot fol. 29r, corresp. met fol. 3a 17-3d66 
van hs. O. Het fragment van de derde preek, fol. 29r-29v, 
is hierachter afgedrukt als bijlage 3, daar de volgorde van 
de gedachten anders is dan in hs. O. 

hs. G Brussel, Koninklijke Bibhotheek ms. 2438. 
'Jhesus collacien' met uitzondering van de 5e t/m de 18e 
preek op fol. 72v-138v. Na de 35e toespraak van Christus 
komen er 12 preken van de Heilige Geest achter elkaar. 
Voor zover deze preken niet in his. O staan, zijn ze afge
drukt in bijlage 4. 

hs. H Deventer, Atheneum-Bibliotheek ms. 24. 
'Hier beginnen devote punte vanden heden2 ons here jhesu 
christi die seer guet aver ghedacht sint mit ynnigen devoten 

2. passio, lijden. 
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herten' - de 14e preek op fol. 89r-93r, corresp. met fol. 
23d 6-26a 145 van hs. 0. 

hs. I Den Haag, Koninklijke Bibliotheek ms. 71H54. 
Zonder titel of inleiding een fragment van de 1 e preek op 
fol. 52v-55v, corresp. met fol. 1 с 55-2c 99 van hs. O. 
Een fragment van de 3e preek sluit hierbij aan tot fol. 56v. 
Daar de volgorde in dit fragment sterk afwijkt van die in 
hs. O, is het hierachter afgedrukt als bijlage 5. Een gedeelte 
van de 27e preek op fol. 193г-195г, corresp. met fol. 41b 6-
41d 27 van hs. O. 'Een suverlike oefeninge tot die negen 
choren der engelen' - een deel van de 40e preek op fol. 39r-
42r, corresp. met fol. 52c 7-53a 40 van hs. O. 'Dit syn xl 
suverlike cellekens daer u gedachten mit vreden in wonen 
sellen dése xl dagen' - de 5e preek zonder inleiding op fol. 
186r-193v, corresp. met fol. 6b 24-7 d 126 van hs. O. 

hs. J Den Haag, Koninklijke Bibliotheek ms. 75G4. 
'Hier beginnen die viertich ceüekins' - de 5e preek zonder 
inleiding op fol. 68r-73v, corresp. met fol. 6b 22 tot het 
einde van de collacie in hs. O. 

hs. К Keulen, Stadtarchiv ms. W.8 55. 
'Dyt synt de xl celgyn ind eyn innwendige oifíunge zo over-
dencken dat lyden dat lyden unse leve here jhesus inder 
woistenyen urn unsen willen van mynnen geleden hait' -
de 5e preek zonder inleiding op fol. 346г-354г, corresp. met 
fol 6b 24-7d 126 van hs. O. 

hs. L Keulen G.B. 8° 133. 
De 5e preek zonder opschrift of inleiding op fol. 78v-82r, 
corresp. met fol. 6b 24-7d 126 van hs. O. 

hs. M Leiden, Bibhotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde ms. 224. 
Eerste preek zonder titel of opschrift op fol. 81r-83r. 
Tweede preek op fol. 83r-84v, daarachter een tractaatje 
van St.-Augustinus. Volledige vijfde preek op fol. 84v-87v. 

hs. N Leiden, Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde ms. 301. 
'dit sijn die xl cellekijns die die hemelsche doctoer jhesus 
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christus prekede sijn gheestelic dochter' - 5e preek zonder 
inleiding op fol. 113г-123г, corresp. met fol. 6b 24-7d 126 
van hs. O. 

hs. O Leiden, Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse 
Letterkunde ms. 330. 
Wordt hierachter volledig afgedrukt. 

hs. Ρ Nijmegen, Universiteitsbibliotheek ms. 207 V.G. 11. 
'Die cellekens die marghen lexse'3-volledige 5e preek: op 
fol. 120r-122r 10 celletjes, op fol. 124r-125v He t/m 25e 
celletje, op fol. 127г-128г 26e t/m 40e celletje. 

Met behulp van de tekst van het manuscript kunnen we met 
vrij grote zekerheid vast stellen in welk jaar deze prekenbundel is 
samengesteld. Uit de toespraken van de Heilige Geest - in hs. E 
op fol. 136 e.V., in hs. G op fol. 118 e.ν. - blijkt, dat Maria Bood
schap op zaterdag vóór Palmzondag valt - en Pasen derhalve op 
2 april. Dit is nu het geval in de jaren 1458, 1469, 1480, zoals te 
zien is op de lijst die Strubbe-Voet afdrukt op blz. 126. Daar - zo
als in het hoofdstuk 'Het Klooster van Sint Maria' zal blijken -
dit geschrift uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw stamt, is 
het jaar 1480 hoogstwaarschijnlijk het jaar waarin deze collaties 
tot stand kwamen. 

Van de handschriften die de 5e preek bevatten, hebben we ge
tracht een samenhang te geven achter de varianten die als bijlage 
1 na hs. O zijn afgedrukt. 

Hierboven hebben we van hs. E gezegd dat het de volledige 
tekst geeft met inbegrip van alle preken van de Heilige Geest. 
Dit vergt enige toelichting. 

Op de 20e dag kondigt Jezus aan, dat de Heilige Geest voortaan 
ook zal preken : Jezus in de ochtenduren, de Heilige Geest 's mid
dags. Vanaf de 22e dag zijn er onderrichtingen van de Heilige 
Geest, maar in hs. O komen na de 33e dag geen toespraken van de 
Heilige Geest meer voor - in hs. E en hs. G worden de collaties van 
de Heilige Geest voortgezet. De preken van de Heilige Geest die 
in hs. O ontbreken, zijn er ter plaatse tussengevoegd. De tekst van 
3. De moTgenlezing. 
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deze ingevoegde preken is die van hs. E, waarbij in voetnoten 
de varianten van hs. G gegeven worden. 

Het hs. ' Jhesus collacien' komt voor op een lijst van handschrif
ten - samengesteld door dr G. I. Lieftinck - die het eerst voor 
uitgave in aanmerking komen. Toen hij deze lijst samenstel
de, had hij het oog op het Leidse exemplaar; de overige hand
schriften - met uitzondering van het Leidse ms. 224 - waren hem 
hoogstwaarschijnlijk niet bekend, want hij vermeldt alleen dat er 
fragmenten van de prekenbundel voorkomen in ms. 224. 

Ofschoon hs. O niet de volledige tekst geeft, hebben we toch ge
meend te moeten vasthouden aan dit manuscript, daar het af
komstig is uit Noord-Nederland en het naar onze mening belang
rijk is dat we allereerst komen tot uitgave van onze eigen hand-
schriftenschat. Het geschrift behoort naar de inhoud tot de geeste
lijke literatuur en dit is een tweede reden om het uit te geven. 
Als zodanig is de betekenis van deze toespraken al eerder gezien: 
zowel Van Vloten als De Bruin hebben fragmenten opgenomen in 
hun bloemlezingen. In zijn bundel Nederlandsch Proza publiceer
de Van Vloten de inleiding en een aantal preken en gedeelten van 
preken, die hij van opschriften voorzag : 

de eerste preek - De Zeven Wegen des Heeren 
fragmenten van de 7e t/m de 12e preek - De Maagdelijke 

Bruidskransen 
fragmenten uit de 13e preek - Kristus' Armoede 
fragmenten van de 14e en de 15e preek - Kristus' Liefde en 

Oodmoed 
de 23e preek van Jezus - De Twee Gebedeboeken 
de 2e preek van de Heilige Geest - Leeuwrik en Nachtegaal 
de 25e preek van Jezus - Het Boek des Lofs 
de 44e preek van Jezus - De Zoenbrief des Kruises. 

De Bruin gaf in zijn bloemlezing Middelnederlands geestelijk 
Proza de folio's 36 en 38 uit en wel de preken van de Heilige Geest 
die op deze bladen voorkomen. 

De opzet van de hierna volgende studie is 'Jhesus collacien' te 
plaatsen in de geestelijke literatuur, de taalgeschiedenis en de 
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kerkgeschiedenis van de late Middeleeuwen. Door weergave van 
de geschiedenis van het klooster waaruit het manuscript afkom
stig is, hebben we getracht de prekenbundel te situeren in de 
kerkgeschiedenis. 

De beschrijving van de handschriften die nu volgt, berust op de 
methode Hellinga. 

Hs. A 
Berlijn, Preussische Staatsbibliothek ms. germ. 8° 328. 

I. Samenstelling. 
Papier en perkament. 331 bladen. 1 kolom, 21 regels. 
Een enkele maal een spoor van foliëring: fol. 33. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Een verzameling geestelijke geschriften. 

Algemeen incipit : Dit ist der geistliche palmenbaum : myt 
synen vii nesten und myt vii bloemen Und vii vogelen ser 
schone : Der palmenbaum hait sieben neste Und icklicher 
nast hait eyne bloeme und eynen vogel. 
Algemeen explicit: Dar nach so befyndestu freiden und 
freiden in dir Myt keyner sache so en wirt der mensche 
synes selbes alzo balde ledich Als das er.' 
Incipit van het fragment: Eyn ynnige ouffunge zo jhesum 
Off eynen dach in der vasten so sach die dierne christus 
komen den hemelschen doctoir umb den susteren collacien 
zo done. 
Explicit van het fragment : Siet susteren dit sint dese .xl. 
Celgyn dar ur gedencke ynne wonnen sullent myt freiden 
diese heilige xl dage Deo gracias. 

B. Schrift. 
Littera bastarda met Duitse eigenaardigheden. 
Geschreven door verschillende handen. Traditionele af
kortingen. 
Decoratie : 
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Eenvoudige hoofdletters, 2-4 regels hoog, wit uitgespaard. 
Correctie : 
Een vergeten woord is boven de tekst geschreven of onder 
aan de bladzij toegevoegd. 

С Datum. 
15e eeuw. 

III. Band. 
IV. Geschiedenis. 
B. Bezitters. 

19e eeuw: J. H. Bormans in Lüttich. 
Preuss. Staatsbibliothek. 
Tübingen, Universitäts Bibliothek. 
Literatuur. 
H. Degering, Kurzes Verzeichnis. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... p. 8, 35, 36, 37, 80. 

Hs. В 
Berlijn, Preussische Staatsbibliothek ms. germ. 4° 1085. 

I. Samenstelling. 
Papier. 263 beschreven bladen en een onbeschreven blad 
voorin. 1 kolom, 25-32 regels. 
Afmetingen in mm: 204 X 137. Elke regel schrift is 47 mm 
breed. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling geestelijke geschriften. 

Algemeen incipit: Noli timere sed descende in Egiptum, 
quia in gentem magnam te faciam. Ibi ego descendam 
tecum Uluc inde adducam te revertentem. Genesis xlvi 
capittel. Alsoe staet gescreven in den iersten boeck der al
der ewe. dat is der alder wijt dat God sprac tot den heiligen 
patriarche Jacob : Du en salt dy vresen niet. want ie wil dy 
tot enen groeten geslechte make. 
Algemeen explicit: Ende gelijkerwijs als die sterren in on-
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sen ogen oer licht Verliesen als die sonne optrecket alsoe 
verlieset die sonne ende die maen oer licht tegens dat licht 
van eenre glorificierder zielen. Amen. 
Incipit van het fragment : Och keijnder men vijndet eenre 
hande dierken dat is seer snelle in sijnen voertganck Ende 
als men yet roeret soe isset ter stont doet. 
Explicit van het fragment : Mer mitten fénix suldi u voe
den mitten vruchten des daetele boems der hemelscher 
gedachten Ende des oluven boems des gebedes ende mitten 
saede der rosen die beteykenen veelheit der devoeter ge
dachten welke saden den ogen des hemelschen fenix seer 
genoechliken sijn. 

B. Schrift. 
Littera bastarda. 
Geschreven door verschillende handen. Traditionele af
kortingen. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Rode opschriften. 
Decoratie : 
Enige hoofdletters in verschillende kleuren : rood, blauw, 
groen en geel. Deze hoofdletters zijn versierd met eenvou
dig penwerk. 
Correctie : 
Foutieve tekst doorgestreept. Een vergeten woord is boven 
de regel, in de marge of onderaan de bladzijde toegevoegd. 

С Datum. 
Einde 15e eeuw. 
Herkomst : 
Op het witte blad voorin staat bovenaan de bladzij : Dit 
boec hoert toe Gelre, indat Cloester toe Nasareth, suster 
leeuschoen toe. daer wilt dat weder bestellen om Gaeds 
wyll. 
en iets lager : een boeck van xij doechden achter χ gebade ij 
boeck. 
Het is geschreven door een vrouw. Op folio 170v staat: 
Bidt voer der geenre die dijt heeft gescreven, dat si mit 
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Gade ewelick moet leven, ende sprect om Gads wille een 
Ave Maria. 

III. Band. 
Leren band met ingeprente versieringen, op hout. Koperen 
sloten. De rug is gerestaureerd. 

IV. Geschiedenis. 
B. Bezitters. 

August Freiherr von Armswald in Hannover. 
Berlijn, Preuss. Staatsbibliothek. 
Later zoek geraakt. Fotocopie bevindt zich nog in de Deut
sche Staatsbibliothek in Berlijn. 
Literatuur. 
H. Degering, Kurzes Verzeichnis. 
W. de Vreese, Beschrijving der Handschriften van Jan 
van Ruusbroec's Werken, p. 130-137. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... ρ. θ, 18, 88. 

Hs. С 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 838. 

I. Samenstelling. 
Perkament. 181 bladen. 1 kolom, 18 regels. 
Afmetingen in mm: 120 χ85 (73 X 50). 
Foliëring in inkt 1-181, rechts bovenaan. 
Katernen: 5IV, III-1, 17IV. 
Schutbladen: voor- en achterin twee perkamenten schut
bladen. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Gebedenboek. 

Algemeen incipit: Hier beghinnen hondert articulen of 
ghedenckenissen der passien ons lieves heren jhesu christi 
die een yghelic jongher christi mach pinen daghelix mit 
ynnicheden te betalen. 
Algemeen explicit: die in u dat werck der salicheit ende 
onser verlossinghe volbrocht hevet Amen. 

9 



Incipit van het fragment : Ie sal u leren hoe ghi des avonts 
seit opclymmen twalef gulden trappen op dat ghi comen 
moghet opten slaepcamer der rusten. 
Explicit van het fragment : die suete overdenckinghe der 
uutstortinghe mijns bloets hevet u ghesuvert van alle u 
dagheücse sonden Amen. 

B. Schrift. 
Littera textualis formata. 
Geschreven door één hand. Traditionele afkortingen. 
Rubricering : 
Rode initialen : Gerubriceerde hoofdletters. Titels in rood. 
Decoratie : 
Naast rode ook blauwe initialen. Op folio 1 rood penwerk. 
Achteraan tegen het eerste schutblad een gekleurde hout
snede met de kruisdragende Christus, gefolieerd als 182. 
Correctie : 
Fol. 18r. 14 in margine: mach (toe te voegen na 'wat' in 
deze regel) ; fol. 96r. 4 in margine : arbe (toe te voegen na 
'utvercoren' in deze regel) ; op fol. 29 en 179 zit een perka
menten stuk, omdat een foutieve tekst is uitgekrabd. 

С Datum. 
15e eeuw. 
Herkomst : 
Zuid-Holland (?). 

III. Band. 
Oude band in kalfsleer. Elk bandvlak is versierd met een 
rechthoekig paneel, dat door schuinlopende driedubbele 
filets in ruiten ingedeeld wordt. Het voorste plat heeft een 
ander stempeltje in de ruiten als versiering dan het achter
plat. Van de sloten zijn enkel nog de aanhechtingsplaatjes 
en de koperen nagels aanwezig. 

IV. Geschiedenis. 
B. Bezitters. 

Op fol. 1 leest men : Ex bibliotheca PPm. Discalceatorum 
Seminarli Missionum (geschrift uit de 19e eeuw). 
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Literatuur. 
J. van den Gheyn S.J. Cat. I p. 535. 
W. Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke 
im Niederländischen, Weida i. Th. 1909 p. 9, 26. 
M. Meertens, De Godsvrucht in de Nederlanden VI (1934 
Antwerpen-Utrecht) p. 34. 
S. Axters, Ons Geestelijk Erf 1938 p. 304-318. 
D. Α. Stracke, Ons Geestelijk Erf 1943 p. 71 e.v. 
S. Axters, De Vroomheid in de Nederlanden III p. 407 
noot 4. 

Hs. D 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2401. 

I. Samenstelling. 
Papier. 183 bladen. 1 kolom, 15 regels. 
Afmetingen in mm: 122 χ 82 (88 X 60). 
Foliëring: moderne inktfoliëring 1-191. De fol. 74-79 ont
breken. 
Katernen : 1 + 8IV, III + 2, V, 61V, III + 1,1V, III, V + 1, 
II, VIII. 
Schutbladen: voor- en achterin twee perkamenten schut
bladen (14e eeuw), waarvan een telkens tegen de band ge
plakt. Het achterste blad is genummerd 191, het voorste 
blad is niet genummerd. De schutbladen bevatten frag
menten van een Latijnse commentaar op de brieven van 
St. Paulus. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling gebeden, onderrichtingen en overwegingen 

- ook Latijnse teksten. 
Algemeen incipit : Hier volghen die с artikelen der passien 
ons heere Jhesu Christi ghedeelt voor die VII daghe vander 
weke Dat eerste artikel Sondach. 
Algertieen explicit : dat ie bekend maecht dat niet van ons 
ende es dan stof ende aeshehen. 
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Incipit van het fragment : Dit zijn de xl. cellekins Ons lieve 
heere secht tot elcker devoter ziele kint ie hebbe hu ghe-
maect .xl. cellekins daer ghij in wonen zult met mij inder 
wüdernessen. 
Explicit van het fragment: blift vreedtsam ende lijdsaem 
ende suver up dat ghij wesen moecht susteren der inghelen. 

B. Schrift. 
Fragment geschreven in littera bastarda. 
Geschreven door verschillende handen. Traditionele af
kortingen. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Titels tussen de tekst rood. Sommige 
tekstgedeelten rood, behalve de Latijnse woorden die erin 
voorkomen. 
Decoratie : 
Hoofdletter E op fol. 2 blauw. 
Drie oude houtsneden: fol. 73v. Christus met martelwerk
tuigen ; fol. 144v. Ecce Homo ; fol. 161 ν. Doop van Christus.4 

Correctie : 
Verbeteringen zijn boven de tekst aangebracht. 

С Datum. 
15e eeuw. 
Herkomst : 
fol. Ir. Dezen boeckin bihebbe ie toe ghelaeten naer myn 
doot met hoerlof van ons eerweerdeghe mater prioresse 
myn lieve kint suster tanneke Cosins ende bidde haer ende 
alle dier in leezen dat sij mijn ziele ghedincke. 

III. Band. 
Moderne perkamenten band. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Op het eerste blad met Latijnse tekst staat met potlood 
het inventarisnummer 4660-61 en in margine met potlood 
maar door een andere hand geschreven : Manquer de pag. 
74 à 79. 

4. Verbetering op Van den Gheyn. 
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Onder de tekst op fol. 1 Dezen boeckin enz. staat 3 keer 
hetzelfde wapen getekend: een schildvormig wapen door 
een verticale streep in tweeën gedeeld. Op de linkerhelft een 
kelk, op de rechterhelft een hart omgeven door 4 rondjes. 
De gebeden achterin zijn later kennelijk door verschillende 
mensen op het blanco bijgeschreven. 

B. Bezitters. 
Fol. 2r. bovenaan in de marge : Societatis Jesu 

В Eupen 
Fol 2т. onderaan: M.B. 
Literatuur: 
J. van den Gheyn S.J. Cat. I l l p. 465—466. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... p. 9, 73. 
J. van Mierlo S.J., O.G.E. XXVII p. 246. 

Hs. E 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2402. 

I. Samenstelling. 
Papier. 184 bladen. 1 kolom, 19 regels. 
Afmetingen in mm: 152 X 110 (92 X 70). 
Foliëring: in potlood 1-185, het hs. springt in de foliëring 
over van 62 op 64. 
Katernen: 1 + IV, 6IV, III, V, III, V, III, V, III, V, III, 
V, III, V, III, V, III, V-l. 
Schutbladen : voor- en achterin twee papieren schutbladen, 
waarvan er telkens een tegen de band geplakt. 
Geen reclamen, sporen van signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Jhesus coUacien, De passie aan St. Brigitta geopen

baard en een exempel van St. Agnes. 
Algemeen incipit: Hier beghini dat boeck der suéter 
leeringhen ende der devoter collacien die de persoens des 
soens ende des heyleghen gheest ghedaen hebben des doch-
teren die ghemint sijn vanden vader. In nomine patris et 
filii et spiritu sancto. 
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Algemeen explicit: Dése ponten bringhen den mensche 
toet inwendegher oeffeninghen. 
Incipit van Jhesus collacien: zie algemeen incipit. 
Explicit van Jhesus collacien: ende besorghen van alien 
des u nootdorstich es. Amen. 

B. Schrift. 
Littera brevitura. 
Geschreven door één hand. Soms representanten. Piqûres 
zijn op ieder blad aanwezig. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Titels in rood. Fol. Ir. r. 1-6 in rood. 
Decoratie : 
Fol. Ir. H in blauw met rode lijntjes opgesierd. Een enkele 
maal een hoofdletter van 2 rr. hoog met penwerk versierd. 
Correctie : 
Zeer weinig. Foutieve tekst is doorgestreept. Verbeterin
gen onderaan de bladzij en in de marge. 

С Datum. 
15e eeuw. Briquet 14187, 9198. 
Herkomst : 
Fol. 185: Dit boec hoert toe den ioufrouwen Bockaeerts 
wonnende int cloerste Voerst. 

I I I . Band. 
Moderne halfleren band. Rug van rood marokkijn. Ver
guld opschrift : Dat boek der devotie. Boven dit opschrift : 
een verguld stempel, onder dit opschrift: een vergvdde 
kroon over een L. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Fol. 1 r. geschreven door een andere hand : 
memento 

o mater dei mei o mater dei mey 
o mater dei sis in morte memor mei. 

In die libereye van voerst 
ihs 

ma ma 
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maria jhs anna katerina Johanna 
anna 

(nog enkele onleesbare krabbels). 
Fol. 165v. r. 7-8 bijgevoegd door een andere hand in mar
gine: mandach. 

B. Bezitters. 
Fol 1 : In die libereye van Voerst. 
Literatuur : 
J. van den Gheyn S.J. Cat. I l l p. 466-467. 

Us. F 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2416. 

I. Samenstelling. 
Papier. 78 bladen. I kolom, 27-28 regels. 
Afmetingen in mm: 145χ 105 (97 X 70). 
Foliëring: moderne inktfoliëring. 
Katernen: I I I - l , VI, 7IV, I I I - l . 
Schutbladen : voor- en achterin 2 schutbladen, waarvan er 
een tegen de kaft geplakt is. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling geestelijke verhandelingen. 

Algemeen incipit : en souder anderder niet met doere Aldus 
om dat der besonder blijscap volcht besonder druefheit. 
Algemeen explicit: (zo goed als onleesbaar: fol. 77 en 78 
zijn geschonden) so bidt u 
Incipit van het fragment : Susterken ie hebbe u inder wil
dernissen ghemaect xl cellekens. 
Explicit van het fragment : soe sal u in die ure uwer doot 
elck wondeken mijns lichaems wesen als een hemel der 
overvlodigher sueticheit. Amen. 

B. Schrift. 
Littera bastarda. 
Geschreven door drie handen. Traditionele afkortingen. 
Rubricering: 
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Rode lombarden. Opschriften in rood. Belangrijke woor
den rood onderstreept. 
Correctie : 
Foutieve tekst doorgestreept. Verbeteringen zijn boven de 
tekst aangebracht, in de marge en onderaan de bladzijde. 

С Datum. 
15e eeuw. 

III. Band. 
Moderne perkamenten band. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Op fol. 67r. 2 met potlood in margine geschreven: 3.41. 
Op fol. 67г. 5 met potlood in margine geschreven: 3.47.1. 

B. Bezitters. 
M. E. de Marnefíe, chef de section aux Archives générales 
du Royaume, heeft in 1900 dit handschrift aan de Konink
lijke Bibliotheek geschonken. 
Literatuur. 
J. van den Gheyn S.J. Cat. I l l p. 473. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... p. 9, 33, 34, 81. 

Hs. G 
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. 2438. 

I. Samenstelling. 
Papier. 293 bladen. 1 kolom, 20-23 regels. 
Afmetingen in mm: 202 χ 142 (151 X 110). 
Foliëring: moderne inktfoliëring rechts bovenaan 1-291, 
Ie katern niet gefoüeerd. 
Katernen: I, IV-1, III, 4І , 2(IV-1), 9IV, VI, IV, II, 
17IV. 
Schutbladen: voor- en achterin een perkamenten schut
blad, waarop fragmenten (13e eeuw) van de Vita sancii 
Egydii abbatis. 
Reclamen op fol. 15v en 21 ν, verder nog enkele sporen van 
reclamen; geen signaturen. 
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II. Inhoud. 
Α. Tekst. Jhesus collacien en andere tractaten. 

Algemeen incipit : Een devote oeffeninghe van onser liever 
vrouwen der alresuester moeder ende maghet maria. 
Algemeen explicit: des alreschoenste boeme dat is jhesus 
die levende soen gods ewelicken moeten ghebruken in 
vroelicker teghenwoerdicheit Amen. 
Incipit van Jhesus collacien: hier beghinnen Jhesus des 
sueten doctoers collacien inhoudende van vastelavont tot 
paesschen toe Inder honichvloyender tijt van korsmisse 
doen die deerne christi verenicht was met christo haeren 
bruijdegom soe hoerde sij hem segghen dese woerden. 
Explicit van Jhesus collacien: u moet ghebenedien mijn 
vrouliken verrisenisse Ende die minne mijns vrolicken 
harten Amen. 

B. Schrift. 
Littera bastarda. 
Geschreven door één hand. Traditionele afkortingen. In de 
marge soms representant. 
Rubricering: 
Hoofdletters en titels in rood. Woorden, die betrekking 
hebben op God en de godsdienst zijn rood onderstreept. 
Letters aan het begin van een zin gerubriceerd. 
Decoratie : 
Hoofdletters 1-7 rr. hoog, wit uitgespaard. De kapitaal 
van 5-7 rr is met groen rood en blauw penwerk versierd. 
Correctie : 
Foutieve tekst is doorgestreept met rood en/of zwart. Ver
beteringen zijn boven de zin aangebracht. 

C. Datum. 
16e eeuw. 
Herkomst : 
Op fol. 139v. leest men: Ende bidt voer die scrifster om 
gode willen want sij een arme sondaer blijft god beter. 

III. Band. 
Geel perkament. Geen sluiting. 
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IV. Geschiedenis. 
В. Bezitters. 

Op fol. Ir. en 290v. een rood stempel van de nationale 
bibliotheek te Parijs. 
Literatuur. 
J . van den Gheyn S. J . Cat. I l l p. 487-488. 

Hs. H 
Deventer, Atheneum-Bibliotheek ms. 24. 

I. Samenstelling. 
Papier. 292 bladen. 1 kolom, 20-21 regels. 
Afmetingen in m m : 139 χ 100; bladspiegel 101 χ 68. 
Foliëring in potlood 1-298, die echter op verschillende 
folio's ontbreekt; gedeeltelijk onderaan de bladen een fou
tieve potloodfoliëring. De schutbladen zijn ook gefolieerd, 
behalve het eerste en het laatste. 
Katernen: 16IV, V, HIV, IV-3, 61V, VIII -5 , I. 
Schutbladen : voor- en achterin 4 schutbladen, waarvan er 
steeds een tegen de band geplakt is. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

I I . Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling gebeden en oefeningen. 

Algemeen incipit : hier beghint dat aventmale onsen hem. 
Het nakede een feestdach die paesschen heet ende jhesus 
seide tot synen discipelen. 
Algemeen explicit : Den vrydach quater temper voer kers-
avent dan leest xv pater noster ende ave maria ter eren die 
xv teykenen die godt sal laten gheschien voer dat ordel ten 
jonxsten daege. 

Incipit van het fragment: hier beginnen devote punte 
vanden lieden ons here jhesu christi die seer guet aver ghe-
dacht sint mit ynnigen devoten herten Ten yersten mael 
over dencket Wat groter onbegripeHker mijnnen. 
Explicit van het fragment : Doe ie doer stecken liet myne siede 
ende quessen myn edel herte toe mijnre brut behoefte Amen. 
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В. Schrift. 

Littera brevitura in het fragment. 
Geschreven door zeer veel verschillende handen. Traditio
nele afkortingen. Op fol. 91 ν. ontbreekt de rode T, alleen 

de representant staat er. 

Rubricering : 

Rode hoofdletters. Gerubriceerde kleine letters. Tekst 

soms rood onderstreept. 

Decoratie : 

Naast de rode komen ook enkele blauwe hoofdletters voor. 

In enkele hoofdletters komt rood en groen penwerk voor. 

Correctie : 

Vergeten woorden zijn er in de marge bijgeschreven of tus

sen de tekst geplaatst; in het laatste geval wordt er door 

haakjes aangegeven waar het vergeten woord moet staan. 

Een vergeten letter is boven de tekst erbij geschreven. 

Foutieve tekst is met rode of zwarte inkt doorgestreept. 

С Datum. 
15e eeuw. 

Herkomst : 
Op het tweede schutblad staat met inkt geschreven: 
Suster Elyzabeth van Calker. 

I I I . Band. 
Het hs. is gebonden in repen papier. De band bestaat uit 
bruin leer op hout. Op het voor-en achterplat staan figuren 
en medaillons met koppen. De twee koperen haken van 
de sloten zijn verdwenen. De pin, waarmee het manuscript 
aan de ketting heeft gelegen, zit er nog in. Op de rug staat : 
1729-, 101 E 15. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Geen. 

B. Bezitters. 
Op het tweede schutblad staat met potlood 101 E 15, 
Hs. I 24 (1729) rechts boven en rechts onder: 1. Onder 
Suster Elyzabeth van Calker staat het stempel van de 
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bibliotheek : Deventer Bibliotheek. Dit stempel ook op het 
voorlaatste schutblad. 
Literatuur. 
Catalogus der Handschriften berustende op de Atheneum-
Bibliotheek te Deventer p. 10-11. 

Hs. I 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek ms. 71H54. 

I. Samenstelling. 
Papier. 220 bladen. 1 kolom, 14-15 regels. 
Afmetingen in mm: 145 X 101 ; bladspiegel 96 X 70. 
Foliëring in potlood: 1-219. Fol. 1 is niet genummerd; de 
nummering begint op fol. 2 ( = 1), het laatste blad (219) is 
niet genummerd. 
Katernen: V, IV, V, 21V, III , IV-1 , 21V, V-2, 6IV, V, 
2IV, 1-IV, IV-1 , IV, I I I , IV, V- l , VI, I I I . 
Schutbladen : voorin 4, waarvan er een tegen de band ge
plakt is; achterin geen. 
Geen reclamen, sporen van signaturen. 

I I . Inhoud. 
A. Tekst. Meditaties, gebeden, exempelen. 

Algemeen incipit : Wy hebben een cleyn boecken ontfan-
gen tot onsen nyen jaer het welc seer suverlic is.. . 
Algemeen explicit : Ende wiltse ewelic mit u verenigen en
de mit uwer liever moeder ende mit alle den hemelschen 
heer Amen. 
Incipit van het fragment: oert dochter ende verstaet die 
leer uwes vaders ende uwes brudegoms want ghi om mijnre 
mynnen wil gelaten hebt die straten der werlt te bewande-
ren. 

Explicit van het fragment : daerom en laet u niet verdrie
ten den heer te sueken vroech inder dageraet. 

B. Schrift. 
Littera textualis formata. 
Geschreven door één hand. Traditionele afkortingen. 
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Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Rode op
schriften en met rood onderstreepte opschriften. Een rode 
haal om woorden, die van een nieuwe tekst gescheiden 
moeten blijven en met deze tekst op één regel staan. 
Decoratie : 

Enkele rode en blauwe hoofdletters, waarin bij de opvul
ling wit is uitgespaard. Een enkele maal penwerk om de 
hoofdletters heen. 
Correctie : 

Een vergeten letter is boven het woord erbij geschreven. 
Weinig correcties. 

С Datum. 
Eerste helft 16e eeuw. 
Herkomst : 
Op het blad tegenover fol. Ir. staat in rode inkt : Dit is een 
suverlick nye iaer ende heeft ons gegeven ons eerweerdige 
pater meyster alexander van oesterum Int iaer van li ende 
is een seer geestelike leringe. 

Op fol. 9v. leest men: Dese devote contemplaci opdat h 
pater noster ende ave maria heeft gemaeckt die eerweer
dige bichtvader des cloesters mariencroen Meyster alexan
der van oestrum. 

I I I . Band. 
Bruinieren stempelband op houten borden, waarop het 
jaartal 1547 voorkomt. De sluithaken zijn verdwenen. Op 
de rug staat met inkt : Alexand. van Oesterum ; een rood 
etiket met 445 en een rond wit etiket met 71H54. Gebon
den in repen perkament met Latijnse tekst. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Tegen het eerste schutblad is een strookje geplakt, waarop 

staat met zwarte inkt X. 106 
(Th. 226) 
Boven de tekst tegenover fol. 1 (eigenlijk blad 2) staat 
boven de rode tekst met potlood: fol. 217. 
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Op fol. 193v. г. 13 is het woord 'snydet' met zwarte inkt 
overgetrokken. Op fol. 213r. r. 12vv. is een gebed tot de 
'mynlike heer' erbij geschreven in hetzelfde lettertype als 
het hs, maar kleiner en niet zo verzorgd. 
Rode leren reepjes zijn ingeplakt op de marge van de 
folio's 11 Sr, 129r, 138r, 158r, 166r. 

B. Bezitters. 
In 1830 aangekocht op auctie J . W. van Leeuwen. 
Literatuur. 
Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae 1 
p. 84-90. 
W. Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke 
im Niederländischen, Weida i.Th. 1909, p. 18. 
C. G. N. de Vooys, Middelnederlandsche Legenden en 
Exempelen, p. 335 en 340. 

Hs. J 
Den Haag, Koninklijke Bibliotheek ms. 75G4. 

I. Samenstelling. 
Papier. 80 bladen. 1 kolom, 21 regels. 
Afmetingen in mm: 141 χ 96; bladspiegel van het frag
ment 115x 74. 

Foliëring in potlood. Folio 5-11 heeft een oude inkt-
foliëring van de rubricator, folio 18-27 is gefolieerd met 
inkt van het hs. De oude foliëringen beginnen beide met 1 : 
het waren oorspronkelijk gescheiden stukken, die door ver
schillende handen geschreven zijn. 
Katernen: II , I I I , II, 2(11-1), 211, 6IV, І -Ч. 
Schutbladen: voor- en achterin een papieren schutblad 
tegen de band geplakt. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II . Inhoud. 
A. Tekst. Kalender sept, t/m dec. ; een verhaal, gebeden en over

wegingen. 
Algemeen incipit: Dit is van een suster van groeninge: 
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Int jaer ons beeren .M.cccc. ende .xlix. doen sterf een 
sust ere in een vergaderinghe dije Lijsbeth hiet. 
Algemeen explicit: О туп alder gheminste suster up my 
so bezaeret niet wat wij doen wat du heft de zake Ave 
Maria. 
Incipit van het fragment : Hier beginnen die viertich celle-
kins Mijn lieve bruijt Ie hebbe hu ghemaect viertich celle-
kins tot huwer rusten. 
Explicit van het fragment: blijft vreedsamen ende suijver 
up dat ghy wesen muecht een suster der ingelen dat moet 
ons god verlenen (onleesbaar) amen. 

B. Schrift. 
Schuin lettertype. 
Geschreven door verschillende handen. Traditionele af
kortingen. 
Rubricering: 
Eenvoudige rode lombarden. Rode opschriften. Sommige 
stukken rood onderlijnd. Inleiding en slotwoord van het 
fragment met rode inkt geschreven. Op de folio's 18-28 
en 75-80v. komt geen rubricering voor. 
Decoratie ontbreekt. 
Correctie : 
Een vergeten letter is boven de tekst geplaatst. Een fou
tieve tekst is doorgestreept. 

C. Datum. 
16e eeuw volgens de catalogus. Het watermerk lijkt op 
Briquet 4803, laatst 15e eeuw. 

III. Band. 
De bladen gebonden in een strookje perkament, het geheel 
in een hoornen band met sporen van sluitkoorden. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Een enkele maal een kruisje of een paar streepjes in mar
gine. Voorin is een strookje geplakt: '1924 Een nederl. ge-
tijdeboek. Net en duidelijk handschrift van het laatst der 
15e eeuw, met zw. en rode letters. 
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Kl. 4°. in perg. band BI. 1 en volgende een verhaal van 
Zuster Lijsbeth van Groningen van 1494.' 

B. Bezitters. 
Collectie Bogaers. 
Literatuur. 
Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae 
1 p. 185-187. 

Hs. К 
Keulen, Stadtarchiv ms. W.8 55. 

I. Samenstelling. 
Papier. 370 bladen, tussen folio 349v. en 35Ir. is een 
strookje papier gevoegd en gefoüeerd als 350. 1 kolom, 
16 regels. 
Afmetingen in mm: 135 χ 9 5 ; bladspiegel 60 χ 92. 

Foliëring in potlood: 1-371, 371 is een schutblad. 
Katernen: 31V, V- l , 4V, V- l . 
Schutbladen: voor- en achterin 2 papieren schutbladen, 
waarvan er een tegen de band is geplakt ; tegen de schut
bladen voor- en achterin een perkamentenblad, dat een 
Latijnse tekst met kanonieke inhoud heeft uit het begin 
van de 14e eeuw. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

I I . Inhoud. 
A. Tekst. Gebedenboek. 

Algemeen incipit: Нее begynt eyne goede un der wij singe 
we man sich intgayn de sunderliche hoge tzijt zo unsem 
leven heren ind zo synre gebenedider moder ynnechlichen 
bereyden sal. 

Algemeen explicit: Sant Augustinus unse gloriose vader 
voir van deser werelt doe hey alt was seiss und sevenzich 
yare und do hey in cleircklichem ind bouschoffelichem 
stade geleyfft hadde vunff und veirzich yare о heilige vader 
laisse mich de zyt myns levens dyr druwelich und vleys-
sych deynen. 
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Incipit van het fragment : Dyt synt de xl celgyn ind eyn 
ynnwendige oiffunge zo overdencken dat lyden dat lyden 
unse leve here jhesus in der woistenyen urn unsen willen 
van mynnen geleden hait Dat eyrste celgyn is myn 
eynicheit. 

Explicit van het fragment: Dat .xl. celgyn maichde ich 
mynre brut do ich van groisser banicheit in der gewilte-
nysse so ducke zo suychten plach. 

B. Schrift. 
Littera bastarda. 
Geschreven door één hand. De folio's 138v.-140v. en 
366v.-370r. zijn geschreven in schuin Duits schrift van een 
latere hand. Traditionele afkortingen. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Rode op
schriften. Tekst soms rood onderstreept. 
Decoratie : 
Hoofdletters in rood, blauw, geel en groen met eenvoudige 
randversiering. Onder aan de bladzijden een enkele maal een 
opvulling van de regel door enige haaltjes met zwarte inkt. 
Correctie : 
Foutieve tekst met rode of zwarte inkt doorgestreept. Een 
vergeten tekst is in margine of onderaan de bladzijde bijge
schreven. 

С Datum. 
Begin 16e eeuw, op grond van lettertype (cat. Menne blz. 
309). 
Herkomst : 
Op het perkamenten blad voorin staat : schelgen D maria 
(sc)heilgen Sceylgen ys dyt 
blz. 37Ir. : Ursula von Heeck Iste leber 

I I I . Band. 
Houten band met leer overtrokken. Rug geheel en randen 
gedeeltelijk vernieuwd. Op het voorplat : de aanbidding der 
Driekoningen. Rechtsonder het monogram: СКВ. Aan de 
bovenkant in het midden het Keulse wapen. Op het ach-
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terplat: Maria met Kind in stralenkrans, staande op de 
maansikkel. De sloten zijn verdwenen. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Vlekjes. 
B. Bezitters. 

Stadsarchief van Keulen. 
Literatuur. 
K. Menne, Die Handschriften des Archivs - in: Mitteilun
gen aus dem Stadtarchiv von Köln. Köln, 1937, blz. 309-
313. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... p. 10, 16. 

Hs. L 
Keulen, G.B. 8° 133. 

I. Samenstelling. 
Papier. 363 bladen. 1 kolom, 19-24 regels. 
Afmetingen in mm: 142 χ 100; bladspiegel 100 χ 70. 
Foliëring in potlood: 1-363; van de oude inktfoliëring zijn 
voornamelijk nog de tientallen aanwezig tot 210. 
Katernen: 9VI, VII, VI, VII, IV, VII, IV, VII-I, V, 
2VII, VI, IV, 2VI, VII, V, VII, V, VII, V, IV, V. 
Schutbladen: voor- en achterin 2 papieren schutbladen, 
waarvan er steeds één tegen de band geplakt is. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Gebedenboek, beginnend met een kalender. 

Algemeen incipit: Van der vasten stacie Up goidesdach 
esche dach6 is stacie zo rome zo st. Sebastianen kirchen. 
Algemeen explicit : dar umb ich dich nu an roiffen ind ouch 
sunderlichen inder oren myns doitz Amen. 
Incipit van het fragment: Dat eirste celgen machde ich. 
Explicit van het fragment: Dat xl do ich van groisser 
bangeit so duck zo suchten plach. 

S Aswoensdag. 
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B. Schrift. 
Gotisch boekschrift uit de eerste helft van de 16e eeuw met 
enigszins cursieve vormen, het lijkt op de littera bastarda. 
Geschreven dooréénhand. Naast de traditionele afkortingen 
komen ook de volgende voor : dt = dat, mt = mit, m = 
menschen (?), gesz = gescreven (?), gs = groissen (?), 
bovendien zijn in margine de weekdagen door afkortingen 
aangeduid cf. Grotefend blz. 17. 
Rubricering : 
Rode hoofdletters. Rode opschriften. Woorden en tekst
gedeelten soms rood onderstreept. 
Decoratie : 
Rode en blauwe hoofdletters in verschillende afmetingen. 
De grootste hoofdletters zijn blauw en met rode ranken 
versierd. 
Correctie : 
Foutieve tekst met rode of zwarte inkt doorgestreept. De 
verbeteringen zijn soms in de marge aangebracht. 

C. Datum. 
Eerste helft 16e eeuw, of midden 16e eeuw. 
Herkomst: 
Op Keulen wijzen de bijzondere heiligen in het kalenda-
rium: de 11.000 maagden, waarvan ook de octaafdag 
wordt gevierd. 
Het is afkomstig uit een vrouwenklooster: fol. 29г. туг 
armer sunderschen. 

III. Band. 
Houten band met ronde hoeken. De band is met bruin leer 
overtrokken. Ingedrukte ruiten en stempels. In het binnen
ste vlak 3 lelies over elkaar. In de buitenvlakken figuren 
met onderschrift: IVDIT, PRVDEN, VENVS (met liefdes
pijl als lans over de rechter schouder, daarboven het jaar
tal 1549), LVCRE. Nieuwe rug. Op het voorplat resten van 
2 sloten. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 
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Een letter of een tekentje in margine. Op fol. 91 in de mar
ge aantekeningen in schuin schrift. 

B. Bezitters. 
Op fol. 1 staat het stempel van de Gymnasial Bibliothek zu 
Koeln. Op het eerste schutblad het stempel van het Histo
risches Archiv der Stadt Köln, waaronder met inkt: 
GB 8o 133 
(363 ЪЮ 
Literatuur. 
К. Menne, Die Handschriften des Archivs - in : Mitteilun
gen aus dem Stadtarchiv van Köln. Köln 1937, p. 519-525. 

Hs. M 
Leiden, Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde ms. 224. 

I. Samenstelling. 
Papier. 213 bladen. 1 kolom, 21-35 regels (dit varieert bij 
de verschillende stukken). 
Afmetingen in mm: 138x102; bladspiegel с 100x70 
(ook hier variaties). 
Foliëring in potlood, waarbij 156-159 is overgeslagen; van 
155 af opnieuw aan de voet der bladzijden. 
Katernen: V-3, V, VI, I, 4IV, II, V-l, 4IV, I I I - l , 2IV, 
VI, V, IV, IV-2, 2IV, I, V, V-l + l, V. 
Schutbladen : voorin 4 en achterin 2 perkamenten schut
bladen, waarvan er telkens één tegen de band geplakt is. 
Het eerste en laatste blad bevatten fragmenten van co
pleen van keizerlijke oorkonden, Utrecht betreffende. Het 
derde en vierde blad zijn beschreven door de hand van het 
eerste deel van de codex en bevatten een geestelijk gedicht. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling geestelijke geschriften. 

Algemeen incipit : Hier beghint sommighe guede punte dat 
die heilighe vader bernardinus scrivet vander passien ons 
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heren jhesu christi Die prophete seit inden persoen ons 
heven heren jhesu christi 1С bin ghedrucket. 
Algemeen explicit: Nu sint daer neghen punten die daer 
hinderen in eenen gheesteliken leven. Dat sijn Te grote 
vriheit ende de groete vrese Te grote ledicheit ende de 
grote menichvoldicheit Eyghen wille Eyghen mynne 
Eyghen behaghen Die ghestadicheit ende onghestorven-
heit. 
Incipit van het fragment : Op enen dach inder vasten soe 
hoerde ene deerne christi den sueten doctoer jhesum voert-
brenghen een sermoen segghende mit ghehoenichde woer
den Ie hebbe begheven mijns vaders huus. 
Explicit van het fragment : Blivet vredsam ende suver op 
dat ghi wesen moghet susteren der engelen. 

B. Schrift. 
Folio 1-141 littera bastarda. Folio 142-165 litt era brevi-
tura. Folio 166-181 littera cursiva. Folio 182-183 littera 
bastarda. Folio 183-213 littera cursiva. 
Traditionele afkortingen. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Rode op
schriften. 
Decoratie : 
Geen. 
Correctie : 
Foutieve tekst is met rode of zwarte inkt doorgestreept. 
Vergeten letters zijn boven het betreffende woord erbij ge
schreven. Een vergeten zin is onderaan de bladzijde bijge
schreven. 

С Datum. 
Tweede helft 15e eeuw. Briquet 7631, 15068, 8151. 
Herkomst : 
Utrecht (?). 

III. Band. 
Fijn bruin kalfsleer, gelijktijdig met het hs. Voor en achter 
hetzelfde plaatstempel : Marianum onder Gothisch gewelf, 
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alles in een lijst met randschrift: Jhe-sus Maria (korte 

zijden), O mater dei memento mei (lange zijden). Twee 

koperen sloten met geciseleerde haken. Rug hersteld en 

aan een kant opnieuw doorgebroken. 

IV. Geschiedenis. 

A. Gebruikssporen: 

Geen. 

B. Bezitters. 

Catalogus J . Koning (A'dam 1833) 1, blz. 21 nr. 148. Ge

kocht aldaar voor ƒ 2.—. 

Literatuur. 

Catalogus 1847 1 p. 54. Moll, Brugman 1 p. 240, II p. 73 en 

168. 

Catalogus 1887 p. 11b en 18b. G. Visser, Hendrik Mande 

(Den Haag 1899) p. 45. Bouwstoffen Mnl. Wrb. art. 140 

sub 5, 8 en 16. 

Th. van Rooy, Gerard Zerbolt van Zutphen 1 (nijm. 1936) 

p. 341-342, hs. 127. Catalogus 1948 p. 38. 

Hs. N 

Leiden, Bibhotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 

Letterkunde ms. 301. 

I. Samenstelling. 

Papier. 184 bladen. 1 kolom, 12-14 regels (de eerste 6 

katernen 10-11 regels). 

Afmetingen in m m : 1 0 4 x 6 6 ; bladspiegel 6 5 x 4 3 (de 

eerste 6 katernen 59 χ 39). 

Foliëring in potlood: 1-184. 
Katernen: 23IV. 
Schutbladen: nieuw. 
Geen reclamen, na het zesde katern gesigneerd a-r. 

I I . Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling gebeden en oefeningen. 

Algemeen incipit: Des nachts alstu eerst op staetste tot 
waerdicheit. 
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Algemeen explicit : .. .ist dat di enich dine lustet dat u noet 
is dat moechdi nemen krijchdijs niet weest verduldich 
Ghedenct der ouder vaderen si dten haer. 
Incipit van het fragment: dit sijn die xl cellekijns die 
die hemelsche doctoer jhesus Christus prekede sijn gheestelic 
dochter Dat eerste cellekijn is mijn enicheit. 
Explicit van het fragment: Dat xl cellekijn maect ie doe ie 
inder wildemisse soe bangichlic plach te suchten Amen. 

B. Schrift. 
Littera textualis. 
Verschillende handen hebben eraan gewerkt. Traditionele 
afkortingen. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Rode op
schriften. 
Decoratie : 
Op fol. 1 een blauwe initiaal D, wit opengewerkt en met 
eenvoudig rood en groen penwerk versierd. 
Correctie : 
Foutieve tekst is zwart gemaakt. 

С Datum. 
Eerste helft 16e eeuw. Briquet с. 8653, с. 10040. 

III. Band. 
Kalfsleren band op houten borden met eenvoudige filet-
versiering. Nieuwe rug (1862/63). Twee sloten waaraan de 
haken ontbreken. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Geen. 
B. Bezitters. 

Verworven 1831-1832. 
Literatuur : 
Catalogus 1829. Supplement 1831/32p. 60. Catalogus 1847 
I p. 51. Catalogus 1887, 17a. Catalogus 1948 p. 118. 
S. Axters, De Vroomheid in de Nederlanden III (Ant
werpen 1956) p. 242 en 438. 
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Hs. О 
Leiden, Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde ms. 330. 

I. Samenstelling. 
Papier. 262 bladen. 2 kolommen, 31-32 regels. 30-33 regels, 
35 regels. 
Afmetingen in m m : 154 X 113, 155 χ с 100, 143 X с. 97. 
Dit zijn de bladspiegels van de drie gedeelten waaruit dit 
hs. bestaat. De marges zijn sterk afgesneden. 
Foliëring in inkt: 1-160, 1-46, 1-55, door Huydecoper. 
Bovendien moderne potloodfoliëring van 162-262. 
Katernen: 2 0 I V + 1 , 6IV, 6 IV+7 . Van katern 6IV zijn 2 
bladen ongefolieerd. 
Schutbladen : voor- en achterin 2 schutbladen, waarvan er 
telkens één tegen de band geplakt is. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II . Inhoud. 
A. Tekst. Samenspraak tussen een 'Meyster' en een 'longher' 

over Israels uittocht uit Egypte. Acht Sermoenen. Jhesus 
collacien. 
Algemeen incipit: Aldus staet ghescreven int eerste boec 
vander ouder ewen. Dat god sprac totten heileighen pa
triare Jacob. Du en selste di niet ontsien. 
Algemeen explicit: U moet ghebenedien mijn vroeliken 
verrisenisse. Ende die mynne mijns vroliken hertes nu en
de tot alien tiden. Amen. 

Incipit van Jhesus collacien : Hier beghinnen Jhesus colla
cien of sermoenen beghinnende van vastelavont tot pae-
schen. Inder hoenichvloeyender tijt van kermisse doe die 
deeme christi vereenicht was mit gode. 
Explicit van Jhesus collacien : zie algemeen explicit. 

B. Schrift. 
Littera bastarda. Het derde deel is veel kleiner geschreven. 
Geschreven door onderling niet veel verschillende handen. 
Traditionele afkortingen. 
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Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Rode op
schriften. 
Decoratie : 
In het tweede gedeelte rode en blauwe lombarden, de eer
ste met zwart penwerk in het oog. 
Correctie : 
Foutieve tekst is geëxpungeerd of doorgestreept. Aange
brachte verbeteringen staan boven de tekst. 

С Datum. 
Tweede helft 15e eeuw. Briquet 1043, 4324. 
Herkomst : 
Fol. 160a: Item dit boeck hoert den susteren van sinte 
maren te weesop (geschreven door een andere gelijktijdige 
hand). 

I I I . Band. 
Gladde kalfsleren band uit de 18e eeuw met goudgestempel-
de rug. Titel met inkt op wit etiket: Ihesus collacien en 
noch 2 andere MSSen. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Strepen langs en in de tekst. Op fol. 34b staat in margine: 
xix ; op fol. 35a : xx ; op fol. 48c : dat twede vergeten. 

B. Bezitters. 
Op het verso van het tweede schutblad staat : B. Huyde-
coper (zie cat. Huydecoper, A'dam 1779, p. 121 nr. 15) en 
daarnaast: Z.H. Alewijn 1779. 
In 1789 verworven uit het legaat Alewijn. 
N.B. De zich eveneens op die bladzijde bevindende signa
turen H. 81,82,83 kunnen ook van de hand van Alewijn zijn. 
Literatuur. 
B. Huydecoper, Rijmkroniek van Melis Stoke (Leiden 
1772) VIII, 861. Handelingen 1789. Bijlage-Catalogus 1829 
p. 40-42. Catalogus 1847 I p. 34-35. Catalogus 1887 p. 22a 
en 20ab. Catalogus 1948 p. 173-176. Bouwstoffen Mnl. 
Woordenboek artt. 632, 940 sub 36. 
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S. Axters, De Vroomheid in de Nederlanden (Antwerpen 
1956) III p. 242, 438. 
W. Dolch, Die Verbreitung ... p. 11, 88. 
Uitgaven. 
J. van Vloten, Ned. Proza (Leiden, A'dam 1851) p. 315-
328 bevat : de inleiding, de eerste preek, fragmenten van de 
7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e preek, de 23e preek 
van Jezus, de 2e preek van de H. Geest, de 25e preek van 
Jezus en de 44e preek. 
С. С. de Bruin, Middelned. geestelijk Proza (Zutphen 1940) 
p. 240-241 bevat de preken van de H. Geest, die in het hs. 
voorkomen op fol. 36 en 38. 

Hs. Ρ 
Nijmegen, UniversiteitsbibUotheek ms. 207 u. B.N. V.G. II. 

I. Samenstelling. 
Papier. 279 bladen. 1 kolom, 21-22 regels. 
Afmetingen in mm: 141 χ 100; bladspiegel 95 X 73. 
Foliëring in potlood: 1-279. 
Katernen: V-l (het eerste blad ontbreekt), 10V, VI, 6V, 
VI, 5V, V-1,2V, IV-1. 
Schutbladen: geen. 
Geen reclamen, geen signaturen. 

II. Inhoud. 
A. Tekst. Verzameling 'lessen'. 

Algemeen incipit: alle die dinge die hier geschiet sijn in 
heymelicheiden ende in duustemisse. 
Algemeen explicit: Du bloedige beest wat staetstu hier 
Sech my wat is u aire meest scadelick Ende doe hem die 
duvel. 
Incipit van het fragment : Die cellekens die marghen lexse 
Op enen dach in die vasten sach die dieme christi komen 
den hemelschen doctoer. 
Explicit van het fragment: Blivet vredsam ende suver. 
op dat ghi moeget wesen susteren der engelen. 
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В. Schrift. 
Littera bastarda. 
Geschreven door één hand. Traditionele afkortingen. 
Piqûres zijn tot fol. 204 nog in margine te zien. 
Rubricering : 
Rode lombarden. Gerubriceerde hoofdletters. Opschriften 
in rood. 
Decoratie : 
In de rode hoofdletters is soms wit uitgespaard. 
Correctie : 
Foutieve zinnen en woorden zijn met rode inkt doorge
streept. Vergeten woorden zijn in margine of boven de 
tekst erbij geschreven. 

С Datum. 
Einde 15e eeuw. Briquet 8555. 

III. Band. 
Alleen het achterplat is nog aanwezig: hout met leer over
trokken. Waarschijnlijk bestempeld met Maria onder een 
boog, er omheen bloem- en bladversiering. Resten van 
leren sluiting. 

IV. Geschiedenis. 
A. Gebruikssporen. 

Geen. Het hs. is echter zeer beduimeld. De rechterbeneden-
hoek is sterk door de muizen aangevreten. 

B. Bezitters. 
J. van Gils. 
Nijmegen, Universiteitsbibliotheek. 
Literatuur. 
Geen. 
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LITERAIRE EN GEESTELIJKE BETEKENIS VAN HET HS. 

1. OPZET EN AARD VAN 'jHESUS COLLACIEN*. 

Deze visioenen zijn als een sluitend geheel opgesteld. Zoals uit 
de inleiding blijkt, beginnen ze in de Kersttijd1 en eindigen op 
Paaszaterdag. Waarschijnlijk zijn ze in vnj korte tijd achter el
kaar geschreven, want er zijn geen aanwijzingen in de tekst, die 
zinspelen op dingen waarover bij een vroegere gelegenheid al ge
sproken werd. 

In opdracht van Christus schnjft de zuster alles op, wat Hij 
haar meedeelt, ten bate van haar medezusters. Christus wil nl. 
voor de zusters preken en gebruikt daarbij deze zuster als secreta
resse, zodat de communiteit Zijn woorden op schrift krijgt. 

Deze algemene opzet brengt mee, dat de visioenen niet van in
tieme aard zijn maar op het algemeen menselijke vlak blijven. 
Een uitzondering hierop zien we in de symbolische gave, die 
Christus aan Zijn bruid geeft na afloop van de preek op Passie
zondag2. 

In het begin van de inleiding is de schrijfster in de geest ver
enigd met God, haar Bruidegom, Die haar Zijn toespraken aan
kondigt. Deze aankondiging heeft plaats in de Kersttijd, maar een 
nadere datum ontbreekt. 

Op het feest van Maria Lichtmis wordt de bedoeling van Chris
tus duidelijker: Hij toont de zuster een tak lelies en het aantal 
lelies is gelijk aan het aantal dagen van de Grote Vasten. De 
zuster begrijpt dat Christus iedere dag in de vasten een preek zal 
houden. De aangename en krachtige geur van de bloemen wijst 
erop, dat ook de toespraken deze eigenschappen zullen vertonen. 

1 Het 'kermisse' (F la) van het grondhs moet blijkens de hss E en G 
'kersmisse' zijn 

2 Deze symbolische gave wordt hierna uitgewerkt bij de voorwerpen die 
Christus meebrengt. 

36 



Hiema volgt de eerste preek, die op Aswoensdag wordt gehouden s. 
De hele Grote Vasten door komt Christus iedere dag preken. 

Vanaf de tweeëntwintigste tot aan de vierendertigste dag ver
schijnt bovendien de Heilige Geest om de zusters te onderrichten. 
Het optreden van Christus valt in de morgenuren, dat van de 
Heilige Geest in de namiddag. De toespraken van deze twee god
delijke Personen vormen samen één 'collacie'. Op de tweeëntwin
tigste dag spreekt alleen de Heilige Geest de zusters toe. Tussen de 
vijfentwintigste en zesentwintigste collatie in staan een preek van 
Christus en een van de Heilige Geest onder het opschrift 'Te midt 
vasten'. Er zijn twee toespraken voor de achtendertigste dag, zo
dat er totaal genomen één preek teveel is. 

Als de zuster zich afvraagt, op welke stoel Christus tijdens Zijn 
prediking zal gaan zitten, antwoordt Hij dat Hij plaats zal nemen 
op de gouden zetel van de eendracht, die er heerst in de communiteit. 

De gestalte van Christus wordt niet nader aangeduid. Over de 
kleding van Christus wordt meestal niets gezegd. Slechts viermaal 
draagt Hij een bepaald kleed en zestien keer heeft Hij een of ander 
voorwerp bij Zich. 

Bij Zijn komst op de derde dag in de vasten draagt Hij een 
kleed, dat wonderlijk mooi is en kostbaar versierd. Op de vraag 
van Zijn toeschouwster waarom Hij nu een dergelijk kleed draagt, 
antwoordt Jezus dat Hij weleer in deze dagen van rouw en pijn 
vervuld was en daarom nu getooid is met het kleed der vreugde en 
der zaligheid. Uit de opmerking van de zuster dat Zijn grauwe rok 
Hem beter stond, kunnen we opmaken dat Hij gewoonlijk in dat 
kleed verscheen. 

De tweede maal dat de kleding van Christus nader aangegeven 
wordt, is op de eenentwintigste dag. Hij is dan in het groen ge
kleed. Dit duidt op de vreugde die Hij gevoelt over een devote 
communiteit, waar Hij boven alles bemind wordt. In de voorkant 
van het kleed staat geschreven: Ik bemin degenen die Mij bemin
nen. De preek die volgt, gaat over de liefde. 

Op het einde van de preek die Christus op woensdag in de Goede 
Week houdt, ziet de zuster Hem in het rood gekleed. Hij is bloots-

3. Voor nadere datering zie 'Geschiedenis ... '. 
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voets en Zijn klederen zijn opgeschort, alsof Hij de wijnpers ge
treden heeft. Hij verklaart aan Zijn verwonderde toeschouwster, 
dat Hij door deze verschijning wil te kennen geven dat Hij nu 
even bereid is om voor het menselijk geslacht te sterven als voor
heen4. 

Op Goede Vrijdag ziet de zuster Jezus, gekleed als een paus, 
midden in de Katholieke Kerk staan. Hij staat gereed om Zijn ge
naden te geven aan allen die dit begeren. 

Op Paaszaterdag verschijnt Jezus gekleed in zwart damast met 
een gouden ketting om Zijn hals. Het zwarte kleed wijst op de tijd 
dat Christus in de aarde begraven lag en niet van licht straalde, 
ofschoon Hij toch het licht der wereld was. De halsketting geeft 
aan, dat Hij de machtige en sterke is, Die zonder inspanning 
hemel en aarde in stand houdt. 

In de beeldende kunst van de Middeleeuwen draagt de volwas
sen Heiland meestal een kleed in een kleur die om het grauw-
bruin heenspeelt ; tijdens Zijn lijden is het kleed zwart-paars en in 
Zijn verheerlijking rood en wit8. 

Onder de voorwerpen die Christus meebrengt, komen verschei
dene malen bloemen voor'. De roos is wel een van de meest ge
bruikte bloemen in deze aan symboliek zo rijke prekenbundel7. 

Op Aswoensdag heeft Jezus een prachtige roos in Zijn hand. Hij 
ontbladert deze roos en geeft iedere zuster een blad. De roos is 
hier het zinnebeeld van de zaligheid en de vreugde, die Jezus op
gaf en drieëndertig jaar lang miste uit liefde voor Zijn bruid. 

De witte roos die Jezus op de derde dag in de vasten bij Zich 
heeft, is de vreugde der engelen die Hij uit de hemel aan de zusters 
der engelen brengt. Wit is de kleur van de zuiverheid, de vreugde 
en ook van de eendracht. Dit laatste komt hier duidelijk uit, want 
de kloosterlingen worden aangeduid als 'zusters der engelen'. 

Op de zondag voor halfvasten brengt Jezus een gouden schaal 
4. Deze voorstelling berust op Isaïas (63 : 3): Ik heb alleen de wijnpers ge

treden. 
5. Smits, blz. 16. 
6. Omwille van de oveizichtelijkheid wordt hier een samenvatting gegeven 

van de bloemensymboliek. 
7. In het algemeen is de roos het symbool van de liefde en de vreugde : Van 

Havere, blz. 326. 
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mee, die gevuld is met goudkleurige wijn. In deze schaal steekt 
een lepel en rode rozebladeren overdekt met honig liggen erin. De 
gouden schaal is het symbool van Jezus' goddelijke goedheid; de 
lepel wijst op Zijn mildheid; de goudkleurige wijn is Zijn godde
lijke genade; de rozebladeren zijn het teken van Zijn goddelijke 
liefde en de honig is het teken van de goddelijke zoetheid. Na af
loop van Zijn preek begeeft Jezus Zich onder de zusters in het 
koor en geeft aan al degenen die waardig gecommuniceerd hebben, 
met de lepel een rood rozeblad en goudkleurige wijn uit de schaal. 
Op zinnebeeldige wijze geeft Hij ze Zijn goddelijke genade, liefde 
en zoetheid. 

Wanneer de Heilige Geest op de zesentwintigste dag komt 
preken, brengt Hij voor de zusters een gouden borstplaat mee die 
met een rode en een witte roos versierd is. De borstplaat symboli
seert de gelofte van gehoorzaamheid, de rode roos de gelofte van 
armoede, de witte roos de gelofte van zuiverheid. Dragen de 
zusters deze plaat in voor- en tegenspoed, dan kunnen de schoten 
van de vijand haar niet deren8. 

Ook bij het maken van bloemenkransen treffen we meermalen 
de roos aan. 

Zo wordt in de maand juli een krans van witte rozen gemaakt 
als zinnebeeld van Christus' zachtmoedigheid; in december een 
van rode rozen als teken van Christus' onbedwingbare liefde. 

In de Goede Week verlangt Jezus op maandag een krans van 
rode rozen, weer als uiting van Zijn vurige liefde. Op Witte Don
derdag een krans van gouden rozen die vervaardigd wordt door 
Zijn heilig leven te loven. Op Goede Vrijdag een krans van mat-
rode rozen die de zusters kunnen maken door het heilig lijden en 
de maagdelijke zuiverheid van Jezus te loven. 

Wanneer Jezus op de drieëndertigste dag aan de zusters de 
devotie tot Zijn heilig naam leert, maakt Hij ook weer gebruik van 
rozen. ledere letter van Zijn naam moeten ze met drie gouden 
rozen versieren. Iedere roos vertegenwoordigt een eigenschap van 
Jezus. 

Θ. cf. Efesiërs (6 : 16) : het schild des geloofs steeds voor u uit, om al de vurige 
pijlen van den Boze te kunnen smoren. 
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Na de roos komt het viooltje wel het meeste voor. Dit dient 
herhaaldelijk als symbool van de nederigheid van Jezus. 

Zo zijn de madelieven het zinnebeeld van Jezus' gehoorzaam
heid in het volbrengen van de geboden van Zijn hemelse Vader en 
in het vervullen van alle profetieën9. 

Evenals in de beeldende kunst is de lelie het gewone beeld van 
de zuiverheid. In de inleiding op deze prekenbundel geven de lelies 
het aantal toespraken aan, dat Jezus in de vasten zal houden. 

Niet meer met bloemen maar met knoppen hebben we te maken 
in de volgende voorstelling. Op de twintigste dag verschijnt Jezus 
met een zeer mooie krans, die gemaakt is op een lange smalle 
strook. De bloempjes zijn verguld en lijken op heiknoppen. Ze zijn 
klein als parels en met ranken in elkaar gevlochten. Deze krans 
heeft de H. Kerk aan Christus geschonken, omdat Hij haar Brui
degom is. De strook is het zuiver Christelijk geloof; de vele knop
pen zijn de zoete zang en alle godvruchtige gebeden van de Kerk 
in de Heilige Vastentijd. De geur ontstaat doordat de goedwillen
de en berouwhebbende zondaars hun penitentie volbrengen. 

Op de tweede dag in de vasten brengt Christus een mooie appel 
mee voor de overste van het klooster. Deze appel is een geschenk 
van de hemelse Vader. Het is de appel van de vrede. Met blauwe 
letters staat op deze gouden appel geschreven : Bewaar de vrede 
door liefde, onderdanigheid en gedurige vooruitgang. Uitdrukke
lijk wordt erbij gezegd dat het de appel des vredes is ; het opschrift 
laat dit bovendien nog eens goed uitkomen. Dit is niet merkwaar
dig, als we bedenken dat de appel oorspronkelijk het symbool is 
van de tweedracht en de ongehoorzaamheid10. De kleur van de 
appel is bovendien een bewijs, dat het hier gaat om iets goeds. 
Goud als kleur kan immers de koningswaardigheid van Christus 
aanduiden, zo ook uiterlijke pracht en weelde11, maar niet iets 
slechts. Blauw is de kleur van de standvastigheid, de trouw en de 

9. In een hs. dat zich te Leuven bevindt, zijn de madelieven echter het teken 
van de maagdelijke zuiverheid (Meertens 1, blz. 95); in een gedicht op St. Bar
bara komen de zeven mystieke bloemen voor, het madelieve is er ook bij en be
duidt de mildheid (Knuttel, blz. 295). cf. Timmers, nr. 1901, 1907. 

10. Van Havere, blz. 321. 
U . Doering, blz. 120. 
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volheid der genade12 en komt dus overeen met de inhoud van het 
opschrift, vooral met het laatste gedeelte. 

De Vader laat op de vierde dag aan de waarde moeder door 
Christus een gouden lade overhandigen, waarin een roede ligt die 
gewikkeld is in een zijden doek. Deze roede is samengebonden met 
gouddraad. Jezus verklaart aan de verbaasde zuster, dat de lade 
de goddelijke wijsheid is. In deze lade moet de overste altijd de 
roede van de verbetering dragen m wijze voorzichtigheid en niet 
in dwaze onwetendheid. De zijden doek wijst op de zachte goeder
tierenheid waarmee de roede van de correctie moet gehanteerd 
worden. De liefde die de priorin moet bezielen, is gesymboliseerd 
in het gouddraad. Gewoonlijk wordt de goddelijke wijsheid, een 
der zeven gaven van de Heilige Geest, symbolisch voorgesteld 
door een duif13, die ook als zinnebeeld van de Heilige Geest zelf 
gebruikt wordt. 

Deze duifsymboliek zien we bij de volgende komst van Chris
tus. Hij verschijnt dan met zeven engelen die ieder een gouden 
duif, versierd met witte parels, in de hand hebben. ledere duif 
heeft in haar bek een rolletje, waarin geschreven staat : Ik zal 
Mijn bruid naar de woestijn leiden om haar te leren goddelijk, 
hemels en engelachtig te worden. Als Jezus op de gouden zetel des 
vredes is gaan zitten, knielen de engelen en leggen de duiven in 
Zijn schoot. Christus geeft daarop de duiven aan Zijn bruid en 
verklaart, dat de Heilige Geest ze haar zendt. Hier heeft men 
duidelijk te doen met de zeven gaven van de Heilige Geest. Bij 
Isaías14 staat immers : 

De Geest van Jahweh zal op Hem rusten : 
De geest van wijsheid en verstand, 
De geest van raad en sterkte, 
De geest van kennis en godsvrucht, 
En de vrees voor Jahweh zal Hem vervullen16. 

12 Van Havere, blz 343 
13 Van Havere, blz 293 
14 Isaías, 11 2, 3 cf Timmers, nr 338 
15 In de Openbaimg (4 5) worden de gaven voorgesteld als gloeiende lam

pen Vóór de troon brandden zeven gloeiende lampen, dat zijn de zeven Geesten 
Gods Durer plaatst ш zijn Apocalyps de zeven lampen in een boog boven de 
troon van God. 
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Daags na zondag Laetare draagt Jezus op Zijn armen een gou
den kolom, waarin een grote vlam brandt die heerlijk geurt. De 
kolom is het beeld van de kinderlijke vrees, die de zonen Gods 
koesteren1·. De brandende vlam is de goddelijke liefde, die on
blusbaar voortdurend in hun zielen brandt. De zoete geur is het 
teken van de velerlei deugden, die de zonen Gods zonder ophou
den beoefenen naar de wil van God. 

Op zaterdag voor Passiezondag geeft Jezus aan iedere zuster 
een druipende honigraat als zinnebeeld van de heerlijke zoetheid 
van Zijn hart. Deze zoetheid werd hen allen geschonken op de dag 
dat ze hun geloften aflegden. De honig is hier het traditionele 
beeld van de zoetheid. 

Na afloop van de preek op Passiezondag, die handelt over de 
wijngaard der deugden, neemt Jezus een druiventros uit Zijn hart 
en geeft deze aan Zijn bruid. Deze druiventros geurt heerlijk en 
heeft gekruide druiven. Deze vruchten zijn het symbool van alle 
goddelijke gaven die Jezus uit Zijn hart aan de zuster gegeven 
heeft. De fijne geur bewijst de echtheid van deze gaven. De men
sen die leven naar de geest, zullen deze reuk waarnemen. De ge
kruide druiven wijzen op de innigheid en de goddelijke liefde, die 
uit deze gaven spreekt. Deze symboliek is gegrond op het gezegde 
van Christus: Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken17. 

De verzinnelijking die op dinsdag in de Goede Week gebruikt 
wordt, lijkt op die van de zondag voor Halfvasten. Jezus brengt 
weer een gouden schaal mee, nu niet als zinnebeeld van Zijn god
delijke goedheid maar van Zijn edele godheid. In deze schaal be
vinden zich viooltjes. Deze bloemen wijzen op de werken van 
nederigheid die Jezus' Godheid verrichtte, toen Hij op aarde leef
de. De honig waarin de viooltjes liggen, geeft de zoetheid te ken
nen, die Jezus voelde toen Hij inzag, dat Hij Zijn bruid door Zijn 
nederigheid zou behagen. 

De Heilige Geest plaatst tijdens Zijn toespraken Zijn zetel in de 
ziel van de zuster. De beschrijving van Zijn uiterlijk beperkt zich 
to t het driemaal mededelen hoe Hij gekleed is. 

16. Dit duidt op de 'timor filialis', die staat tegenover de 'timor servilis'. 
17. Joh., 15:5. 
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De eerste keer verschijnt de Heüige Geest in een sneeuwwit 
kleed, dat blinkt als de stralen van de zon. Dit symboliseert de 
zoete lering en het licht van de godheid. 

De volgende dag draagt Hij een hemelkleurig kleed als teken, 
dat Hij de zielen naar de hemelse dingen trekt. Het kledingstuk is 
versierd met blinkende sterren; dit betekent dat Hij herhaaldelijk 
de goddelijke genaden geeft aan de zielen, waarin Hij woont. 

Bij Zijn vierde komst is Hij bekleed met hemelse ornamenten 
als een priester. 

Ook de Heihge Geest brengt verschillende keren symbolische 
voorwerpen mee. Zo geeft Hij bij Zijn eerste optreden aan iedere 
zuster een bal. Dit is Zijn goddelijke liefde, die hun geestelijke ge
sprekken moet bezielen. 

Daags daarna krijgt iedere zuster van Hem een zilveren kooi, 
waarin een nachtegaal en een leeuwerik zitten. De kooi is het 
beeld van de eenvoudige gehoorzaamheid; de nachtegaal wijst er
op dat de zusters altijd blij voort moeten gaan op de koninklijke 
weg; de leeuwerik dat zij God altijd moeten loven om wille van 
Zijn gaven. 

Op het einde van Zijn vierde toespraak doopt de Heilige Geest 
Zijn vinger in een busje dat Hij in Zijn hand heeft, en geeft met 
het rode vocht uit dit busje iedere geprofeste zuster een kruis op 
haar voorhoofd. Het vocht is de hemelse vrede, die geschonken 
wordt aan degenen die elkaar liefhebben en standvastig hun regel 
onderhouden. 

Elke geprofeste zuster ontvangt van de Heilige Geest bij Zijn 
zesde komst een gouden borstplaat, die met een rode en een witte 
roos versierd is18. 

Wanneer de Heilige Geest voor de elfde keer voor de zusters 
komt preken, is Hij vergezeld van engelen die een gouden lijkkist 
meebrengen. In deze kist ligt een dode maagd, gekleed in een 
roodpurperen kleed en getooid als een geliefde bruid. Over de kist 
ligt een blinkend sneeuwwit kleed, waarin alle wapenen van Chris
tus geweven zijn. De engelen dragen de kist de hemel binnen en 
begraven hem in het hart van de Vader. Ook hier weer worden de 

18. cf. Bloemensymboliek. 
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geloften zinnebeeldig voorgesteld : de doodskist is de gelofte van 
armoede, de dode het beeld van een zuivere maagd, haar purperen 
gewaad de gehoorzaamheid. Haar bruidstooi wijst op het vol
komen volbracht hebben van Gods wil. Het witte kleed op de kist 
geeft aan dat de dode de zuiverheid in ziel en lichaam onderhou
den heeft. Met de wapenen van de zegevierende Christus heeft zij 
voortdurend gestreden tegen de wellusten van het vlees. Een vol
maakte kloosterlinge is God zo dierbaar, dat zij begraven wordt in 
haar oorsprong, want de aarde is niet waardig haar te omsluiten. 

Een palmboom met drie takken, ieder versierd met een gouden 
kroon, schenkt de Heilige Geest op de twaalfde dag van Zijn op
treden aan de zusters. Dit overwinningsteken moet in het bezit 
zijn van de kinderen Gods, die de wereld met al zijn genoegens, 
hun eigen zinnelijk vlees en de duivel overwonnen hebben. 

De dag daarop ontvangen de zusters ieder een groene zijden 
gordel, die met gouden roosjes versierd is. Deze gordel duidt op de 
grote vreugde van Christus, toen Hij Zijn zoendood voltrokken 
had, en op de vreugde van de oudvaders, toen zij hun Verlosser 
zagen, waar zij zo lang om gebeden hadden. 

Het verband met de liturgie. 

In deze toespraken, die in de vasten gehouden worden, wordt 
het leven en lijden van Christus tot in onderdelen ter overweging 
voorgehouden. In dit opzicht hebben deze preken derhalve een 
binding met de liturgie. Deze band blijft echter beperkt tot de al
gemene opzet van het geschrift : de preken corresponderen verder 
niet met het tijdeigen van iedere dag. Ook het uiterlijk van Chris
tus en de Heilige Geest - voor zover dit beschreven wordt - is niet 
in overeenstemming gebracht met het eigen karakter van die be
paalde dagen. Een uitzondering hierop vormen de verschijningen 
op woensdag in de Goede Week en op Paaszaterdag als Christus 
respectievelijk in het rood en in het zwart gekleed is. 

2 . HET VISIONAIRE KARAKTER VAN H E T HS. 

Over het in vervoering geraken19 verschaft he t manusc r ip t wei-

19. Voor de ontleding cf. Van Mierlo: Had. Visioenen 2 Ini. 
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nig gegevens. De komst van Christus wordt vaak aangegeven met : 
hi kwam preken, of met : soe sach die deerne christi comen den 
hemelschen doctoer20. 

Wanneer de zuster op de derde dag van het optreden van de 
Heilige Geest tijdens de middagrust een weinig talmt, hoort ze in
wendig de woorden : treed uit u zelf en luister naar de geest Gods. 
Ze doet het en de Heilige Geest begint Zijn toespraak. 

Aan het begin van de (tweede) preek op de achtendertigste dag 
ziet de zuster Christus, Die haar uitnodigt met Hem de hemel bin
nen te gaan, omdat het de dag der vreugden is. Op aansporing van 
Christus vraagt ze de verschillende groepen heiligen haar hun ver
diensten te geven ten bate van haar medezusters. 

We kunnen hier feitelijk niet van 'in vervoering zijn' spreken ; 
dit is evenmin het geval als in de twintigste preek wordt gezegd, 
dat de bruid zich voor de troon van de H. Drievuldigheid bevindt, 
waar ze spreekt over de droefheid van haar overste - deze droef
heid is veroorzaakt door het afscheid nemen van Christus in ver
band met het aangekondigde optreden van de Heilige Geest. 

Geen enkel gegeven bevat het hs. met betrekking tot de duur 
der visioenen of met betrekking tot de toestand, waarin de zieneres 
zich na de vervoering zou bevinden. 

Een enkel blijk van gevoelige devotie komt voor in de vijfde 
preek, waar meegedeeld wordt, dat Christus' bruid weent van 
vreugde, als Christus haar zeven versierde duiven in haar schoot 
legt, die haar door de Heilige Geest geschonken worden. 

Uit het bovenstaande en uit de gelijkluidende formulering van 
vele toespraken kunnen we de gevolgtrekking maken, dat het hier 
gaat om fantasie visioenen. De samensteller van deze bundel heeft 
waarschijnlijk onder invloed van de visioenenliteratuur der Mid
deleeuwen zijn stof in een aantrekkelijk kleed willen steken. 

Voorbeelden van dit soort literatuur waren er genoeg en met 
name de geschriften van Hendrik Mande kunnen van invloed zijn 
geweest21. Deze auteur uit de Windesheimer kring heeft een groot 

20. Uitwendig zinlijke visioenen. 
21. De aanwezigheid van geschriften van Hendrik Mande in de Weesper 

bibliotheek (cf. Cat. K.B. blz. 219, 225) bewijzen nochtans niet, dat de werken 
van deze auteur werkelijk tot voorbeeld hebben gediend : het hs. Jhesus collacien 
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aantal tractaatjes op zijn naam staan en het is zijn verdienste, dat 
hij via de Moderne Devotie zijn tijdgenoten kennis heeft laten 
maken met de denkbeelden van de grote geestelijke schrijvers uit 
de bloeiperiode van de Middeleeuwen, zij het dan ook dat hij deze 
denkbeelden op een persoonlijke manier verwerkte22. 

Bij een vergelijking van Mandes exempelen met Jhesus Colla-
cien blijkt duidelijk, dat Mande dit literaire genre beter beheerste 
dan de auteur van onze prekenbundel. Zijn exempels zijn meer in 
het kleed gestoken van echte visioenen : meestal geeft hij de ge
legenheden aan, waarbij de visioenen plaats hebben o.a. 's avonds 
voor Maria geboorte ; onder het octaaf van Kerstmis ; op het feest 
van de besnijdenis; in de Kerstnacht tijdens de zesde les; in de 
Kerstnacht na de metten ; en vager : na de metten ; op een nacht ; 
eens. 

Ook aan de omstandigheden die aan de visioenen voorafgaan, be
steedt hij aandacht. Meestentijds bevindt hij zich - al of niet ziek-
in zijn cel en overweegt een of ander onderdeel van Christus' aard
se leven. Ook overdenkt hij wel zijn eigen geestelijke en lichame
lijke toestand. Na deze voorbereidingen komt hij aan de vervoering 
zelf toe. In de meeste gevallen geraakt hij in geestverrukking en 
ziet een schitterend licht in zijn cel. Het gebeurt echter ook, dat 
hij buiten zich zelf geraakt en naar een of andere plaats buiten het 
klooster wordt gevoerd. De inhoud van zijn visioenen, die ver
spreid zijn over zijn werken, is een samenvatting van de leer in 
zijn tractaten verwerkt. Deze exempels vormen ook naar de in
houd geen gesloten geheel, want in ieder exempel geeft hij op 
beeldende wijze een soort korte samenvatting van hetgeen hij in 
het voorafgaande geschrift heeft geleerd. 

Deze extatische toestanden beïnvloeden de ziener ook in zijn 
normale leven: na de visioenen is hij dankbaar, blij en gesterkt 
tegen alle bekoringen ; smaakt hij gedurende langere of kortere 
tijd een biezondere zoetheid ; geniet hij inwendige troost ; weent hij ; 

dat hierachter wordt afgedrukt, is een afschrift. Bovendien zijn deze hss. van 
H. Mande aikomstig uit het Sint-Jansklooster, met uit het Mariaconvent. 

22. cf. Axters II , biz. 280, I I I biz 146-147; Van Mierlo, D.W.B. biz. 293-317; 
Nolet, biz. 215; Spaapen, biz. 9. 
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is hij bereid om te lijden uit liefde tot God en voor het heil van de 
zielen. 

Op één uitzondering na wordt er niets gezegd over de duur der 
visioenen. Eenmaal echter is Mande van twee uur 's nachts tot 
elf uur buiten zich zelf. Over het algemeen zijn deze beelden inwen
dig zinhjk: Mande raakt in geestvervoering en schouwt. Een drie
tal keren echter gaat het om verschijningen en hebben we der
halve te doen met uitwendig zinhjke visioenen23. 

Ook in de geschriften van Johannes Brugman vinden we hier en 
daar exempels en ook hier blijkt dat het gaat om een literair pro
cédé en niet om echte openbaringen Wat de inkleding van zijn 
exempels betreft, is Brugman minder 'visionair' dan Mande. 

3 . DE ASCETISCHE LEER. 

Zoals uit de kleding van Christus en de Heilige Geest en uit de 
voorwerpen, die Zij bij Zich hebben, blijkt, zijn in deze visioenen 
de beelden allegorisch-symbolisch bedoeld. Dit komt ook tot 
uiting in de woorden zelf van deze Goddelijke Personen. Het ge
heel heeft een ascetisch karakter. 

1. Verschillende devoties worden uitdrukkelijk aanbevolen: 

a. De devotie tot de H. Drievuldigheid: 
Vóór de schepping der engelen lag heel de goddelijke rijkdom 

besloten in het ongeschapen wezen der godheid. Door de werking 
der Wijsheid brak deze rijkdom los : de engelen werden geschapen. 
God bezag deze schepselen minzaam. Brandend van liefde om
ringden de engelen de hoogverheven Drievuldigheid, Die hierin 
behagen schepte. De Wijsheid deelde de engelen hiërarchisch in24: 
engelen, aartsengelen, krachten, machten, vorstendommen, heer
schappijen, tronen, cherubijnen en serafijnen. 

Grote vreugde voelden de engelen, toen ze voor het eerst het 
ongeschapen wezen der Godheid aanschouwden. 

23 Voor deze ontleding is gebruik gemaakt van de bijlagen, afgedrukt in het 
boek van G Visser Hendnk Mande - Bijdrage tot de kennis der Noord-Neder-
landsche Mystiek 

24 Cf. Gen 3, 24, Is. 6, 2-6 , Paulus, Ef 1, 2 1 - Kol 1, 16-1 Tess 4, 16 
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Vurige en blijde lofzangen weerklonken in de hemel, toen de Al
macht de hemellichamen, de elementen en alle levende wezens 
schiep; deze schepping bereikte zijn hoogtepunt in de creatie van 
de mens. De H. Drievuldigheid verheugde Zich biezonder over de 
wetenschap, dat Zij zelf de oorsprong was, waaruit de menselijke 
ziel voortkwam. 

De Vader is het edele, goddelijke, oorspronkelijke, niet-gescha-
pen Wezen, waaruit al het geschapene is voortgevloeid. Hij is de 
kostbare heldere Spiegel, waarin alle heiligen zich zelf en alles zien 
en beschouwen. Zonder ophouden brengt Hij Zijn Zoon voort in 
steeds nieuwe vreugde. Vader en Zoon beminnen elkaar vurig en 
beschouwen elkaar met intense vreugde. 

De Heilige Geest rust voortdurend in het hart van de Vader. 
Hij raadt de Vader aan de begeerten van Zijn Zoon in te willigen, 
als Deze aan Zijn Vader Zijn wonden toont en bidt voor de mensen. 

Onder de H. Mis moet men aan ieder der drie Goddelijke Per
sonen afzonderlijk aandacht schenken: 

Men moet de Vader aanbidden in geest en waarheid25, omdat 
Hij het goddelijk niet-geschapen Wezen is en de bodemloze Af
grond, waarin alles besloten is. 

Men moet zich daartoe ontdoen van alle zinnelijke voorstellin
gen en zich met een onbelemmerd hart in Gods tegenwoordigheid 
stellen. Door de brand der liefde zal men één van geest met Hem 
worden. Men aanbidt de Vader in waarheid, als men absoluut ge
looft dat de drie Personen werkelijk één God zijn. 

Vervolgens moet men zich wenden tot de gouden berg van 
Jezus' heilig lijden om vol medelijden Zijn smarten te aanschou
wen. Op deze wijze omhelst de bruid haar Bruidegom en kust 
Hem in zuivere liefde. 

Tenslotte beschouwt men het wonderlijke werken van de Hei
lige Geest. Als een brandende stroom gaat Hij uit van de Vader en 
verblijdt voortdurend alle engelen en heiligen met Zijn overvloe
dige genade en vervult ze met Zijn zaligheid. 

25. cf. Joh. 4 : 23, 24. 
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b. De devotie tot het mensgeworden Woord: 

1. Het verborgen leven van Jezus. 

De geboorte van Jezus was wonderlijk. De engelen zongen het 
lied, hun door de HeiUge Geest geleerd : 'Glorie aan God in de hoge 
en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.' Een ster open
baarde Christus' geboorte aan de koningen, die zich daarop naar 
Bethlehem haastten. Tijdens zijn liggen in de kribbe leed Hij grote 
armoede en koude : kleding en brandstof waren schamel. Hij Het 
Zich besnijden alsof Hij besmet was, terwijl Hij toch de uit
vloeiing van de zuiverheid is. Gevlucht naar Egypte om aan de 
kindermoord te ontkomen, leed Hij ook daar armoede. 

Na Zijn verblijf in Egypte vestigde Hij Zich met Zijn moeder in 
Nazareth en diende haar. Twaalf jaar oud geworden bezocht Hij 
met Zijn ouders Jeruzalem en bleef in de tempel achter. Hij onder
vroeg daar de leraren over de betekenis van de H. Schrift. 

Vaak sprak Hij met Zijn moeder en verklaarde haar de profe
tieën en duistere plaatsen van de H. Schrift. Zijn verborgen leven 
ging voorbij zonder dat Hij wonderen verrichtte. Hij liep altijd 
blootshoofds en barrevoets als de armste van Nazareth. De men
sen verweten Hem, dat Hij niet werkte. Ze meenden dat het goed 
was, dat Zijn moeder arm was, omdat ze Hem niet dwong om te 
werken. Soms zeiden Zijn stadgenoten, dat Hij in overspel ge
boren was. 

Aan het einde van Zijn verborgen leven ging Jezus alleen naar 
de Jordaan om Zich te laten dopen, om Maria niet te bedroeven. 

Zowel in Zijn verborgen als in Zijn openbaar leven beoefende 
Jezus de deugd. Ongeacht de personen en de omstandigheden was 
Hij een toonbeeld van deugd. Vooral traden op de voorgrond 
Zijn gehoorzaamheid, liefde, armoede, zachtmoedigheid, lijd
zaamheid en nederigheid. 

2. Zijn heilig lijden. 

Lichamelijk lijden en zielesmarten waren Zijn deel. 
De Joden mishandelden wreed Jezus' zuivere lichaam: bij de 

ontkleding ondervond Hij smart en schaamte; Zijn lichaam werd 
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vertreden onder de voeten der Joden ; toen dezen Hem vastnagel
den aan het kruis, werden Zijn ledematen uitgerekt en verscheurd. 

Altijd was Zijn ziel vervuld met bitterheid, omdat Hij de schan
de en de versmading kende, die Zijn Godheid nog van de mensen 
zou te verduren hebben. 

Zijn ziel was vol rouw, omdat Hij door de Vader en alle mensen 
zou verlaten worden. Hij wist dat Judas en vele Joden verloren 
zouden gaan, en Hij leed daaronder. 

In Zijn laatste uren, hangend aan het kruis, leed Jezus nog 
grote inwendige smarten. Hij zag alle zonden, waarvoor Hij moest 
voldoen: religieuzen en maagden zouden hun zuiverheid verlie
zen ; echtgenoten zouden de huwelijkstrouw verbreken ; de mensen 
zouden ondankbaar zijn jegens God de Vader, omdat ze niet in
zagen, dat Hij Zijn Zoon uit liefde voor de mensen aan de smart 
overleverde ; weinigen zouden zalig worden ; de mens zou zich ver
lagen door velerlei zonden; de hoogste rangen der geestelijkheid 
zouden ontaarden; velen zouden aardse schatten stellen boven 
Zijn verlossend lijden; de ene mens zou de oorzaak zijn van de 
verdoemenis van de ander; de tempel van de Heilige Geest zou 
een woonplaats worden van de zonden en van de duivel ; de men
selijke ziel, geschapen naar Gods beeld, zou bevlekt worden door 
de drek der zonden. 

Een van Zijn grootste smarten was dat zo velen onwaardig zou
den communiceren. 

3. Het heilig bloed. 

Tot twaalf maal toe stortte Jezus' Zijn bloed. 
Als klein kind vergoot Hij reeds bloed in de besnijdenis. 
Tijdens Zijn laatste lijden hadden er nog elf bloedstortingen 

plaats : 
Op de Olijfberg zweette Hij water en bloed. In Annas' huis 

sloeg men Hem in het gezicht, zodat het bloed uit Zijn neus en 
mond liep. De wrede geseling deed het bloed uit Zijn lichaam 
stromen. Liggend voor de voeten van Pilatus vergoot Hij Zijn 
bloed. De kroning met doornen doorwondde Zijn hoofd. Toen Hij 
aan het volk getoond werd, vloeide weer Zijn bloed. Het uittrek-
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ken van het purperrode kleed deed opnieuw Zijn bloed uit Zijn 
lichaam komen. Op de kruisweg perste het schandelijke kruis 
Hem het bloed uit Zijn aderen. Uitgestrekt op het kruis werd Zijn 
lichaam uitgerekt, zodat het bloed naar buiten kwam. Aan het 
kruis genageld sloeg Hij met het kruishout tegen de grond, het
geen weer bloedingen veroorzaakte. Tenslotte opende een lans
steek Zijn zijde en gaf Hij Zijn laatste druppels bloed. 

4. De zoete naam. 

Iedere letter van Jezus' naam moet men versieren met drie 
gouden rozen. 

De i betekent: 'invierich, invloet, instortinghe'. 
Jezus is de vurige liefdegloed, waarin de serafijnen en alle uit

verkorenen verteren en opgaan in het vuur der goddelijke liefde. 
Hij is ook de goddelijke vloed, die met zaligheid in de hemelse 
schare vloeit, waardoor ze allen verzadigd worden en liefelijk in 
God rusten. Hij heeft alle redelijke schepselen het beeld van de 
allerheiligste Drievuldigheid ingestort. 

De h duidt 'hoghe, heylich, hemel' aan. 
Jezus is de majesteit die niet te vernederen is, en Hij verblijft 

boven de vederen der winden. Hij is de heilige der heiligen en hun 
aller kroon en glorie. Hij is ook de hemel, waarin alle uitverkore
nen verblijven en verenigd zijn in overgrote blijdschap. 

De e beduidt 'een, edel, ewich'. 
Jezus is de enige, die over al wat hemel en aarde bevat

ten, regeert. Hij is de edele, die geen verstand kan omvatten 
of kennen, dan alleen Hij Zich Zelf. Hij is de eeuwige, die toe
gang heeft tot de zielen en haar geheime gedachten en verlangens 
kent. 

De s wijst op 'sterck, schoen, soet'. 
Jezus is de sterke almacht. Hij is de eeuwige schoonheid, die 

immer hetzelfde blijft. Alle heiligen genieten en bezitten in de af
grond der goddelijke zoetheid alles, wat ze begeren. 

De и verbeeldt 'vri2e, verghiffenisse, vervaerlic'. 
Jezus pleegt genadiglijk de zonden te vergeven van degenen die 
26. De uitleg van 'vri' is in het ba. vergeten. 
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van goede wil zijn. Hij is schrikwekkend voor de zondaars die 
geen boete willen doen voor hun zonden. 

De s houdt 'siering, suver, sachtmoedich' in. 
Jezus is het volmaakte sieraad van de hemel en van alle uitver

korenen. Hij is de zuiverheid, waarin alle zuiverheid besloten is en 
door de gelukzaligen beschouwd en gezien wordt. Zachtmoedig 
wacht Hij de bekering van de zondaar af en treedt hem met Zijn 
genaden tegemoet. 

5. Hemelvreugde van de verheerlijkte Christus. 

De heidense koningen oñeren Hem zonder ophouden het goud 
der liefde, zo brandend heet dat er een te-niet-gaan en één worden 
is. Ze offeren Hem ook de wierook van de allervurigste lofzangen 
en de mirre der verering met een lieflijke bewondering. 

Zijn edele mensheid wordt in de hemel geprezen om de smart, die 
Hij bij de besnijdenis doorstond, toen voor het eerst het bloed van 
de Zaligmaker gestort en de naam van de bruidegom gegeven werd. 

De Beminde is de plaats van de vrede, waar al degenen die uit 
hun rust verjaagd zijn, zich in het geheim verbergen. De Beminde 
zegt : vurigheid verdrijft de trage uit zijn trage rust en hij vlucht 
naar Mij ; trouw, de sterke strijder, verwijdert de zwakke zondaar 
van het bed zijner zonden en deze neemt zijn toevlucht bij Mij ; 
de rechtvaardige ontwijkt de onrechtvaardige en zoekt zijn toe
vlucht bij Mij. 

Jezus bezit nu de keizerlijke plaats, de verrukkelijke rijkdom 
van het hart Zijns Vaders. Honger en dorst, armoede en hoon zijn 
nu verre van Hem. 

De Vader omhelst voortdurend hartelijk Zijn Zoon, omdat Deze 
op aarde altijd Zijn gebod volbracht heeft. 

Immerdoor hoort men Christus' stem in de hemel de goddelijke 
wijsheid verkondigen, omdat Hij op aarde de goddelijke waarheid 
boodschapte. 

Christus geniet nu zonder ophouden het goddelijk 'invlieten', 
dat Hij Zijn hele leven heeft moeten missen. 

Heerlijk regeert Hij nu in de hemel, daar Hij op aarde Zijn al
macht en koninklijke waardigheid niet gebruiken kon. 
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In de hemel looft en dankt men Hem volgaarne en zonder op
houden : op aarde schrok men er niet voor terug om Hem voort
durend te kwellen tijdens Zijn lijden. Hij is nu steeds omringd door 
serafijnen: op aarde leefde Hij in het gezelschap van vissers. De 
blijdschap van Zijn hart temidden van de serafijnen is niet gelijk 
aan de smart, die Zijn hart ondervond in de omgang met Zijn 
leerlingen. Jezus bezit nu de bovenzinnelijke heerlijkheid der 
Godheid, waar Hij overgrote vreugden geniet en uitvloeit in blijd
schap : in het duister van de nacht zweette Hij water en bloed. 

Het is Hem aangenaam te moede, als Hij de stemmen hoort van 
Zijn blijde vrienden in de hemel: op aarde was het Hem wee te 
moede, toen Hij Zijn vijanden hoorde zeggen: 'Wij zoeken Jezus 
van Nazareth.' 

De Vader en alle hemelbewoners beschouwen vriendelijk Jezus, 
Die op aarde het hardvochtige gezicht van Zijn vijanden ver
droeg. 

Nu is Hij hoog verheven en rust lieflijk op de troon van het hart 
van Zijn Vader: op aarde lag Hij smadelijk onder de voeten der 
mensen. 

Christus is nu een eeuwige rust temidden van alle mensen: op 
aarde gedoogde Hij een rechter boven zich, die Hem ter dood ver
oordeelde. 

De Vader heeft Hem met almacht en eeuwige glorie gekroond, 
daar Hij op aarde de doornenkroon der verworpenheid gedragen 
heeft. 

Zijn edele Godheid is bekleed met Zijn verheerlijkte mensheid 
en Zijn mensheid met Zijn Godheid: op aarde heeft Hij de klede
ren der laster gedragen. 

Zijn lichaam is nu verheerlijkt en geurt zo aangenaam, dat alle 
uitverkorenen zich erover verheugen: op aarde leed Hij grote 
smarten in Zijn ledematen. Zijn fijn gebouwde handen en voeten 
zijn nu de zeer kostbare zegels, waarmee de schone brief van Zijn 
lijden verzegeld is en ze doen Hem aangenaam aan. 

Zijn bloed in Zijn aderen is nu doorstroomd van goddelijke zoet
heid: op aarde had het door de pijn zijn natuurlijke schoonheid 
verloren. 
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Zijn goddelijk gelaat, dat op aarde vormeloos scheen, straalt nu 
overheerlijk in de hemel. 

Voortdurend gevoelt Hij in de krachten en zintuigen van Zijn 
mensheid een kostbare geur, die uit de afgrond der Godheid 
stroomt naar het gevoel van Zijn mensheid. 

Hij zit nu luisterrijk aan de rechterhand van Zijn Vader en is 
omringd door engelen: op aarde hing Hij smadelijk tussen twee 
moordenaars. 

Hij drinkt nu de wijn der vreugde. 
Nu wordt Hij verzadigd van de hefdewijn: op aarde werd Hij 

gelaafd met azijn en gal. 
Zijn heilige mensheid, die op aarde zo jammerlijk gelasterd 

werd, is nu een genot voor Hem. 
Nu is Hij verheven in vreugde, daar Hij op aarde zo'n grote 

versmading zachtmoedig verdroeg. 
Zijn kostbare ziel, die op aarde zulke bittere smarten heeft ver

duurd, is nu doorvloeid van goddelijke zoetheid. 
Hij geniet nu blijde van Zijn Godheid, die Hij in Zijn lijden der

ven moest. 
De liefde heeft Zijn edel hart ontsloten, zodat de edele zoete wijn 

eruit stroomt en alle burgers van het hemelrijk dronken maakt. 

с De devotie tot Maria: 

Uit de ontvangenis van Maria kan men de grootheid van God 
leren: Hij schiep een schepseltje, waardoor Hij aan de hele wereld 
Zijn Godheid zou meedelen. 

Bij haar geboorte verheugde Zich de heilige Drievuldigheid, 
omdat er een meisje geboren was, dat een koningin der engelen 
zou worden. 

Tijdens haar verblijf in de tempel bad zij vurig en was gehoor
zaam, nederig, maagdelijk, ingetogen, zedig en hield haar geest 
op God gericht. 

Toen het Woord vlees ging worden in haar schoot, zat zij stil 
alleen en bad. 

Nederig gaf zij de engel antwoord en stemde minzaam toe in 
wat God van haar hebben wilde. 
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Gedurende haar bezoek aan Elisabeth diende zij ootmoedig de 
mensen, die zonder haar niet zalig konden worden. 

Haar moederlijke zorg voor Jezus bleek bij de opdracht in de 
tempel. Toen zij Hem oñerde op het altaar, sloeg zij Hem bezorgd 
gade. 

Zij verwonderde zich er voortdurend over, dat de Schepper van 
het heelal door haar gevoed wilde worden. 
- Het lijden van Maria loopt parallel met dat van haar Zoon. -

Op het einde van haar leven was ze ten volle bereid om te ster
ven, opdat ze Hem mocht zien. Wiens moeder zij is. 

In de hemel ondervindt Maria grote vreugde in de heilige Drie
vuldigheid, omdat de overvloedige rijkdom van de Heilige Geest 
voor haar ontsloten is. De koningin des hemels is zeer blijde voort
durend de heilige Drievuldigheid te aanschouwen en te weten, dat 
zij was en is de moeder van het eeuwige Woord. 

Vurig bemint en looft ze de heilige Drievuldigheid; de weder
liefde van God voor haar vervult haar met grote blijdschap. 
Voortdurend is ze omringd door engelen en heiligen, wier schoon
heid tegen de hare afsteekt als de schaduw tegen een heldere zon. 

Jezus geeft de mensen aan Zijn moeder, die alles zal doen wat 
men haar vraagt. Omwüle van haar zuiverheid van hart, ziel en 
lichaam was Jezus altijd met haar verenigd. 

Op de professiedag houdt Maria Christus' bruid zonder ophou
den in haar armen. Al wat de jonggeprofeste die dag aan Maria 
vraagt, zal haar gegeven worden, als het haar zalig is. 

Wanneer Jezus Zijn moeder uitnodigt om Zijn bruiden iets te 
geven, geeft ze hun de zegen voor hun eeuwige zieleheil en be
houd, en alle deugden waarmee zij zelf versierd was, toen de engel 
Gabriel haar groette. 

d. De devotie tot de engelen*1. 

God heeft de edele serafijnen onzegbaar veel schoner geschapen 
dan de andere hemelbewoners. De schoonheid van de allerheiligste 
Drievuldigheid schittert en weerkaatst in de serafijnen. De sera
fijnse geesten genieten zonder ophouden het smelten en het god-

27. cf. H. Drievuldigheid. 
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delijk versmelten en aanschouwen het heerlijke uitvloeien en 
terugvloeien, dat er plaats heeft tussen de Vader en Zijn beminde 
Zoon. 

Voortdurend schouwen de cherubijnen in God en verbazen zich 
over het milde uitvloeien van Zijn edele Godheid. 

Door een biezondere verlichting kennen deze edele geesten de 
wil van hun Schepper. In deze verlichting genieten zij de heldere 
goddelijke bestraling. De tronen rusten blijde in God en smaken in 
Hem heerlijk geestelijk genot. Zij loven immerdoor vurig de aller
heiligste Drievuldigheid en stromen toe naar de bron der zaligheid. 

e. De devotie tot de heiligen. 

De apostelen regeren nu in de hemel en dragen blauwe banie
ren, omdat ze het christelijk geloof bekrachtigd hebben. Ze ver
heugen zich over de wetenschap, die zij door Godsschouwing heb
ben, dat ze op de twaalf zetels zullen zitten en zullen helpen het 
oordeel uit te spreken over de twaalf stammen van Israël. Van 
hen moet de mens leren, dat zijn hemels geluk groter is naarmate 
hij lijden en kwellingen in Gods naam zachtmoediger verdragen 
heeft. 

De maagden volgen het Lam, gekleed in schitterend witte 
klederen. De heilige Drievuldigheid bemint hen vurig, omdat ze 
omwille van de Drie-Ene God haar maagdelijke staat hebben be
waard. De maagdelijke zuiverheid is in Gods oog de grootste 
deugd. 

De patriarchen en profeten worden verzadigd uit de bron van 
de goddelijke wijsheid. Zij verheugen zich er voortdurend over, 
dat ze in de hemel Hem zien, Die op aarde alles volbracht heeft, 
wat zij van Hem voorspeld hadden. Ze leren de mens lankmoedig 
en geduldig te zijn. 

De martelaren verblijden zich op biezondere wijze in de Heer, 
omdat ze uit liefde hun edel bloed vergoten hebben. Daar ze uit 
liefde de bittere lichamelijke dood hebben ondergaan, worden ze 
nu dronken van de fontein der vreugde. Als de mens al zijn ge
breken krachtig overwint, is hij voor God gelijk aan een martelaar. 

In de belijders schitteren nu de talloze godvruchtige gedachten. 
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ledere devote gedachte die ze op aarde hadden, straalt nu als een 
zon in hun zielen. Ze zijn met God verenigd en bezitten wat ze ver
langen. De blijdschap en vreugde die ze ondervinden, zal nooit 
verdwijnen of verminderen, maar steeds groter worden. Ze houden 
de mens voor, dat hij de deugd tot zijn dood toe vurig moet be
minnen. 

2. Algemeen-godsdienstige, liturgische en religieuze praktijken: 

a. De heilige Eucharistie. 

Op bevel van Zijn Vader moest Jezus tijdens het laatste avond
maal het Heilig Sacrament instellen. Hij toonde de mensen Zijn 
grote liefde door onder de gedaante van brood en wijn het testa
ment van Zijn heilig Lichaam bij hen te laten blijven tot het einde 
der wereld. 

Zijn schoongevormd edel lichaam is voortdurend verborgen in 
de kerk tegenwoordig, waar ook de engelen zijn. 

Een van de bitterste smarten, die Zijn ziel aan het kruis onder
ging, was het vooruitzicht, dat zovelen onwaardig zouden com
municeren. 

b. Het gebed. 

- Beklemtoond wordt de waarde van het gebed in het vroege 
morgenuur, het gebed van een goede religieus, het vurig gebed in 
het algemeen. -

Zeer kostbaar is het gebed in het vroege morgenuur: de tijd van 
vier tot zes uur is de gouden munt, waarmee men de ohe der ge
nade koopt voor de lamp des harten. Hij is de zee, waarin men de 
parel der zuiverheid vist, die vast gemaakt wordt in het gemoed. 
Hij is het geschiktste ogenblik voor de vereniging van de zuivere 
bruid met haar hemelse Bruidegom, waarin Hij Zijn bruid warme 
tranen geeft om haar ogen van de slaperigheid te zuiveren. Hij is 
de wijngaard, waarin men de druiven der geestelijke vruchten 
oogst. Hij is een rozenhof voor de vrome ziel, die er de rozen der 
vurigheid en de knoppen van de goede wil plukt. Hij is de aange
name tijd, waarin de zon der liefde opkomt in het rijk van de ziel 
en schijnt in de hemel van het verstand. Hij is het enige tijdstip 

57 



waarop de waarheid de zoenbrief tussen de bruid en de Bruidegom 
verzegelt met het zegel van de vrede. Hij is de tijdruimte, waarin 
de gloed van de liefde het hart van de biddende doet bloeden en 
alle krachten richt op God. In deze tijd leidt de hemelse Bruide
gom Zijn tedere bruid in de wijnkelder van Zijn hart en schenkt 
haar de wijn die zij begeert. 

Ook het gebed van een religieus die in staat van genade is, is 
zeer waardevol. Indien een zuster uit liefde of uit erbarming bidt 
voor een medezuster, dan maakt ze voor haar een gouden straat, 
waarlangs ze komt op de rechte weg der deugd. De allerheiligste 
Drievuldigheid bemint de zuster die gaarne bidt voor haar mede
zusters. Dat gebed is zo krachtig, dat het de duivel van zijn krach
ten berooft : elk woord dat de devote mens aandachtig bidt, schit
tert als de stralen van de heldere zon. De helse vijand begrijpt 
daaruit, dat hij geen macht heeft over die mens en dat Jezus 
Christus met de ziel verenigd is. 

Het gebed is eveneens bij machte om God Zich barmhartig te 
laten buigen naar de arme zondaar en Hem te laten vragen : ' Kind, 
wat verlang je?' 

Door vurig gebed zoekt de ziel haar hemelse Bruidegom, wan
neer ze Hem verloren heeft door haar zonden. 

De zielen in het vagevuur worden meer gezuiverd door innig ge
bed dan door de pijn die zij lijden. 

Zo krachtdadig is het devote gebed, dat het de zielen met God 
zou verenigen, die gedurende zeven jaar dit niet ondervonden zou
den hebben. 

Door zulk gebed ontsluit men de fontein der genade. 
Als men de deugd beoefent, moet dit gepaard gaan met vurig 

gebed. Ja, dit gebed is een deugd, waardoor men vrede sticht tus
sen God en de mensen. 

Men moet blijde voortgaan op de koninklijke weg en God loven 
omwille van Zijn gaven. Gebed is hiervoor een noodzakelijke voor
waarde. De tong die uit traagheid niet bidt, en derhalve in zijn 
verplichtingen tegenover God tekort schiet, is vervloekt. De mens 
die zijn gebed achterwege laat, geen boete doet en zich niet verdiept 
in het lijden van Christus, wordt gekroond met drie helse kronen. 
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c. De drie geloften. 
Als men onder alle omstandigheden zijn geloften onderhoudt, 

vermag de duivel niets. De geloften vormen in dat geval een 
schild, waarop alle aanvallen van de vijand afstuiten. 

Op de dag waarop de geloften worden afgelegd, is er in de hemel 
groot feest: heel het hemelse hof is bij dit geestelijk huwelijk aan
wezig. De aartsvaders en profeten verkondigen de wonderen en de 
grootheid van God en vragen aan Christus of Hij Zijn bruid de ge
nade wil geven om ontzag voor Hem te hebben. De martelaren, 
vereend rondom de rode banier van de hemelse liefde, verzoeken 
Christus al het aardse uit Zijn bruid te verdrijven. De negen koren 
der engelen bewieroken Christus met hun lofzangen en bidden 
Hem Zijn bruid te bewaren voor traagheid. De apostelen dragen 
de brandende fakkels van het geloof en vragen om volharding in 
het geloof voor de bruid. De belijders, voorzien van de hemelse 
harpen der vriendelijkheid en de aangename violen der vereniging, 
vragen Christus of Hij Zijn bruid wil onderdompelen in Zijn liefde. 
Het koor der maagden concerteert en omringt Bruidegom en 
bruid. 

Ook Maria is aanwezig en omarmt de bruid zonder ophouden. 
Al wat de bruid op die dag aan Christus of Zijn moeder vraagt, 
zal ze ontvangen, mits het haar zalig is. 

d. De overweging van het laatste oordeel. 

Op deze dag zal de stem van God aan de donder, de bliksem, de 
wind en de dood bevelen om uit te gaan in al hun vreselijkheid om 
alle mensen te doden. De winter, de vreselijke donder, de vrees
aanjagende bliksem en de snijdende wind zullen tegen elkaar op-
stormen, waardoor de dood onder het volk zal heersen. De godde
lijke Gerechtigheid zal toornig Zijn engelen met de bazuinen uit
zenden om het volk ten oordeel te roepen. De engelen zullen snel 
de hemel uit vliegen naar de vier uithoeken der wereld. Ze zullen 
de doden bevelen haastig op te staan en naar het oordeel te 
komen28. Alle mensen over heel de wereld, die geleefd hebben van 
de tijd van Adam af, zullen opstaan en bezit nemen van hun eigen 

28. cf. Matth. 24 : 31. 
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lichaam. De zondaars zullen er dan afschuwelijk uitzien. Er zal 
niets dan gejammer onder hen gehoord worden en het geluid van 
dit vreselijk misbaar zal over de gehele wereld weerklinken. Vrees
wekkend zullen alle verdoemde geesten uit de hel te voorschijn 
komen en zich bekleden met hun stinkend onrein lichaam onder 
zo'n ijselijk gehuil, dat het voor de niet-zaligen onverdraaglijk zal 
zijn om aan te horen. Er zullen dan nog zielen zijn, die niet geheel 
in het vagevuur gereinigd zijn. De afschuwelijke angst die ze on
dergaan, zal ze echter zuiveren en ze zullen zalig zijn. Het lichaam 
van de rechtvaardigen zal aangenaam zijn. Toch zullen deze 
mensen met angst en beven zich voor het goddelijk aanschijn 
vertonen. Ijzingwekkend zal het lopen van de duivels zijn onder 
de arme verdoemde zondaars. De engelen zullen zich onder de 
uitverkorenen begeven om het volk van hun Heer te bescher
men. 

De zondaar zal ongaarne voor de rechterstoel van Christus ver
schijnen en niet weten wat hij moet zeggen, omdat hij zeker is van 
zijn eigen verdoemenis. De duivels zullen nijdig de verdoemden 
voortdrijven naar het oordeel om de bittere uitspraak van de rech
ter te aanhoren. De zondaar zal zich zeer schamen, omdat zijn mis
daden zowel aan christenen als aan heidenen zullen bekend zijn. 
Het zal de zondaars mateloos wee te moede zijn, als ze inzien dat 
ze voor eeuwig bij de duivels moeten blijven, die hen niet zullen 
sparen. Zeer veel smart zal het de zondaar doen, wanneer hij hoort 
dat alle schepselen instemmen met zijn eeuwige dood en niemand 
medelijden met hem heeft. Node zullen de zondaars het vrees
wekkend goddelijk aangezicht bezien, maar gedwongen zullen ze 
het moeten zien. De verdoemde geesten zullen zeer kwaad zijn, 
omdat niet alle mensen verloren gaan; ze zullen blij zijn, omdat 
het getal der rampzaligen toch nog zo ontzettend groot is. Het zal 
een grote smart voor de verworpenen zijn, dat hun eigen geweten 
hen veroordeelt zonder toedoen van de rechter. 

De Zoon Gods zal Zich aan de zondaars tonen, zoals Hij was in 
Zijn lijden. Alle wonden en alle lijdenswerktuigen zullen dan 
wraak roepen over de ondankbare zondaars. Dezen zullen dan 
luide schreien, omdat ze geen genade krijgen. 
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Het zal de zondaars wee te moede zijn, als ze het bittere oordeel 
horen: 'Gaat, verdoemden, in het eeuwig vuur28.' 

Tegen hun zin zullen de ongelukkige zondaars naar de hel gaan, 
een plaats van duisternis en oneindige smart. Ze zullen walgen 
van de onverdraaglijke stank van de hel, die ze huns ondanks zul
len moeten verdragen30. Met tegenzin zal de zondaar horen, dat 
men hem tot zijn smadelijke vernedering zijn zondig slecht leven 
zal verwijten. De verdoemden zullen elkaar op ijzingwekkende 
wijze bijten, verwonden en slaan. Het afgrijselijk geluid van hun 
gehuil en geroep zal weergalmen over de hele aarde. Er zal een 
vreesaanjagend lawaai zijn in de hel, wanneer alle duivels en ver
doemden samen overgegeven worden aan de eeuwige vergetel
heid. Wreed zullen de duivels de verdoemde zielen toespreken en 
zeggen: 'Niemand kan u uit onze handen bevrijden. Ge moet 
eeuwig bij ons blijven en ons onderdanig zijn.' 

De gerechtigheid zal er streng en toornig uitzien voor de zon
daar en de poort van de eeuwige dood sluiten, die nooit meer ge
opend zal worden. 

Engelen en uitverkorenen zullen blijde en vreugdevol met hun 
Schepper naar de hemel terugkeren en Hem loven, omdat Hij ze 
door Zijn goedheid behouden heeft. 

De aarde en alle wateren zullen gezuiverd worden na de laatste 
dag en de aarde zal hemel worden. 

e. De deugdbeoefening31. 

De liefde tot God moet men voeden door dikwijls Gods oordeel 
te overwegen, door te streven naar de volmaakte beoefening van 
de deugden en door te leven volgens de raad van de goddelijke 
Wijsheid. De Heilige Geest onderwijst de zuivere nederige maagd, 
die verlangt naar haar Bruidegom Jezus, in alle deugden en siert 
haar uiterlijk en innerlijk. Haar uiterlijk wordt verfraaid, doordat 
zij afstand doet van alles wat niet God is; bovendien zijn de 

29. cf. Matth. 25 : 41. 
30. cf. Het Visioen van St.-Paulus, waarin de verteller zegt, dat de Apostel 

de stank niet kon verdragen (Mâle, blz. 464). cf. Burssens, blz. 15-16. 
31. Onder velerlei gedaanten wordt deze vorm van ascese voortdurend aan

geprezen. Hier is getracht een samenvattend overzicht te geven. 
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wereldse genoegens voor haar een kruis en gevoelt zij dodelijke 
smarten uit angst, dat de schepselen haar niet volledig zullen ver
achten. Dit wordt gecompleteerd doordat zij volhardt in de 
deugdbeoefening. Innerlijk tooit de HeiUge Geest haar met Zijn 
gaven. 

's Morgens vroeg reeds moet men het voornemen maken om 
zeven deugden32 krachtig te beoefenen : 
nederigheid - deze deugd leert de mens de vertrouwelijke omgang 

met het hart van de hemelse Bruidegom ; 
goddelijke wijsheid - de Bruidegom leert hoe men volgens Zijn 

wil moet leven; 
goddelijke liefde - de ziel herinnert de Bruidegom aan de band 

van trouw, waardoor zij met Hem verenigd is; 
gehoorzaamheid - door deze deugd leert men de tedere bevallige 

natuur van de Bruidegom kennen en bemediteert men hoe ge
willig en gehoorzaam Hij het ondergaan van Zijn zeer schande
lijke dood op Zich nam; 

zachtmoedigheid - deze deugd laat de zinnen, het hart en de ziel 
rusten bij Hem in een onblusbare Heidebrand ; 

edelaardige godsdienstigheid - de Bruidegom loven en danken 
voor de overvloedige goedheid, waarmee Hij hemel en aarde 
vervuld heeft ; 

lijdzaamheid - men ziet in hoe groot en machtig de Bruidegom is 
en daarom ontziet men God en onderhoudt men Zijn geboden. 
Door de regelmatige overweging van Jezus' lijden groeit men in 

de volgende deugden: ootmoed, zachtmoedigheid, lijdzaamheid, 
zachtzinnigheid33, godsdienstigheid, gehoorzaamheid, zuiverheid 
van geweten en goddelijke liefde. Een voortdurend sterven aan de 
natuur versterkt deze deugden, terwijl devote gebeden en goede 
gedachten - iedere goede gedachte is een liefdesboodschap aan 
Christus - de band vormen, die deze deugden tot een eenheid 
samenvoegt. Dit voortdurend sterven aan de natuur uit hef de tot 
God is een bewijs van trouw en voorkomt dat de ziel, die verlost is 

32 In een dnetal preken wordt de beoefening van zeven deugden aanbevolen 
Deze zeven deugden zijn echter niet altijd dezelfde, zoals hierna zal bhjken 

33 Daar zachtmoedigheid en zachtzinnigheid equivalenten zijn, kan men ook 
hier spreken van een zevental deugden 
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door Christus' bloed, gedood wordt. De zondige mens kan door 
zuchten van berouw zijn zielekrachten versterken en nieuwe ge
naden over ze aftrekken. Is de mens sterk door oprecht leedwezen, 
door devote gedachten en door godvruchtig gebed en brandt hij 
tijdens het werk van liefde tot God, dan is hij in staat om gehoor
zaam te zijn, blij de koninklijke weg te bewandelen en God vol 
dankbaarheid te prijzen. 

Ook de naaste speelt een rol in deze deugdbeoefening. Wil men 
immers de onderlinge liefde beoefenen, dan is het noodzakelijk 
dat men ten opzichte van hem de deugd in praktijk brengt. Het 
komt erop aan ijverig te zijn bij het gemeenschappelijke werk, 
deemoedig te zijn, te gehoorzamen, maar ook om liefdevol te ver
manen, te handelen volgens je geweten, een zuivere biecht te 
spreken en godvruchtig te bidden. 

Verlies van krachten en ziekte kunnen oorzaak zijn, dat men 
niet meer aan het gemeenschappelijk leven kan deelnemen. Het is 
dan de grote opgave om lijdzaam te zijn en te zwijgen. Christus 
zal daarbij de grote steun zijn voor de patiënt. Daarenboven is het 
een zalf voor Christus' wonden, als de zieke geduldig is en God looft. 

De deugdbeoefening vindt zij η uiteindelij ke beloning in de hemel : 
de armen van geest zullen er een overvloedige rijkdom genieten; 
de waarlijk gehoorzamen zullen gemeenschap hebben met God; 
de nederigen zullen beloond worden met een helder inzicht in het

geen zij geloofd hebben; 
de geduldigen zullen God smaken ; 
degenen die God intens beminnen en daarom niet zondigen, zullen 

een zalige vreugde ondervinden; 
de vredestichters zullen met God verenigd worden ; 
de zuiveren van ziel en lichaam zullen delen in de goddelijke wijs

heid. 
Een speciale gloriekroon is tenslotte weggelegd voor degenen 

die nederig, liefdevol en gehoorzaam zijn geweest. 

4. De mystieke betekenis. 

Uit de terminologie van de ascetische praktijken is al impliciet 
gebleken, dat het woordgebruik heenwijst naar de bruidsmystiek : 
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Jezus is de Bruidegom, de zuster is de bruid. Uitdrukkingen die 
ook in deze richting wijzen, zijn o.a. God 'gebruken' ; de ring der 
trouw ; de slaapkamer der minne ; de geheime slaapkamer van uw 
hart ; ik ben uw Minnaar en uw Bruidegom ; de bruid moet trouw 
zijn aan haar Bruidegom, als ze één wil worden in liefde. De 
Heilige Geest spreekt de zusters aan met 'Dochteren ghemynt 
vanden vader'34. 

Ook een gedeelte van de beeldspraak is ontleend aan de bruids
mystiek. 

De bruid, de liefhebbende ziel, zegt: 'Onder de schaduw van de 
bloeiende wingerd heb ik gerust. Zijn reuk heeft mij ziek gemaakt 
van liefde36 en ik word in de hemel en op aarde bemind, omdat ik 
een nieuwe naam ontvangen heb.' 

Christus geeft hiervan zelf de verklaring : de wingerdbloesem is 
Zijn mensheid die bloeit aan de wingerd van Zijn godheid. In de 
schaduw hiervan heeft de bruid gerust in zoete vereniging en in de 
blijdschap van haar geest. De krachtige reuk is Zijn heilig leven en 
Zijn kostbaar lijden en alle weldaden, die Hij Zijn bruid en alle 
mensen bewezen heeft. De nieuwe naam luidt : bruid van de Aller
hoogste. 

De edele ziel, de vriendin der heilige Drievuldigheid, heeft vier 
redenen om de enige liefde van haar hart, haar getrouwe minnaar 
Jezus, vriendelijk uit te nodigen: ze verlangt naar Zijn tegen
woordigheid, want Hij is een hemel van zaligheid, van zoetheid en 
van troost en een licht dat het hele gebied der ziel vervult met 
hemelse glans. In het verborgene van haar slaapkamer wil ze 
Hem vragen of het waar is wat ze van Hem hoort zeggen, dat Hij 
haar nl. zoveel liefde en goedheid bewezen heeft, en of Hij werke
lijk op de jongste dag zo streng en angstwekkend zal zijn voor de 
zondaars, als men zegt; vervolgens of Hij zo mooi, edel, rijk, 
machtig en beminnelijk is, als er verteld wordt - als Hij dit hoort, 
zal Hij het haar laten gevoelen. Zo vaak als de hemelse bruid haar 
Bruidegom in haar kamer nodigt, geeft Hij haar de sieraden van 

34. Deze betiteling gebruikt Jezus in Zijn laatste preken ook wel. Wellicht 
berust dit op een vergissing van de samensteller van deze bundel. 

35. cf. Hooglied 2 : 4-6. 
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de heiligmakende genade. Ze moet voorkomen, dat de liefde ver
loren gaat: nodigt de bruid van Christus haar Bruidegom niet 
meer uit, dan is dit een duidelijk bewijs, dat een ander in haar hart 
rust, die haar edele ziel in het verderf wil storten. 

Ook het professiegebeuren en het leven volgens de geloften36 

staan in het teken van de bruidsmystiek, voor zover ook hier de 
nadruk gelegd wordt op de verhouding van Christus tot de ge
profeste als van de bruidegom tot de bruid. 

Een juiste deugdbeoefening leidt de getrouwe ziel op de weg 
naar de vereniging met God37. Het gebed is in dezen een zeer be
langrijke godsdienstige praktijk en vooral het gebed, dat vroeg in 
de morgen verricht wordt38. 

Zoals boven id is aangegeven, is het vroege ochtenduur het ge
schiktste moment voor de vereniging van de zuivere bruid met haar 
hemelse Bruidegom. Deze genadevolle ogenblikken gebruikt de 
waarheid om de zoenbrief tussen bruid en Bruidegom te verzege
len met het zegel van de vrede. De hemelse Bruidegom tenslotte 
leidt op dit tijdstip Zijn tedere bruid in de wijnkelder van Zijn 
hart en schenkt haar de wijn, die Hij wil. 

Ascese en mystiek zijn niet altijd scherp te scheiden en zo treffen 
we uitspraken aan als : 
zo vaak als men omwille van God aan zijn natuur sterft, steekt 

men een ring aan de vinger van de Bruidegom ; 
zo vaak als men zich met goede gedachten bezig houdt, zendt men 

een zoete liefdesbrief naar de Bruidegom in de hemel ; 
iedere keer als men zucht, omdat men God de Heer vertoornd 

heeft, windt men Hem in een zuiver kleed en legt Hem geeste
lijk in het graf van zijn hart; als dan de zoete middernacht van 
de goede wil aanbreekt, verrijst de hemelse Overwinnaar en 
openbaart Zich aan alle zielekrachten en verblijdt ze met 
nieuwe genaden; 

als Christus, vastgehecht aan het kruis, met het kruis tegen de 
grond slaat, dan duidt dit op het gemeenzame lieflijke zich te 

36. cf. Ase. bet. 2c: de drie geloften; en Voorwerpen die de Heilige Geest mee
brengt. 

37. cf. Ase. bet. 2e: de deugdbeoefening. 
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ruste leggen van de Bruidegom met de bruid in het bed der lief
de, zoals 'het boek der versmelting' leert. 
Ook wijst Jezus de zusters erop, dat de kloosterlinge altijd er

aan moet denken, dat zij de Heer toebehoort en dat ze in de geest 
altijd in een voortdurende schouwing moet verenigd zijn met de 
edele oorsprong, waaruit zij is voortgekomen. Het is haar voor
naamste plicht zo te leven, dat ze wederom met haar oorsprong 
verenigd wordt. In aansluiting hierop houdt Jezus de zusters drie 
oefeningen voor, die zij tijdens de H. Mis moeten volvoeren: 

zij moeten de Vader aanbidden in geest en waarheid, omdat Hij 
het goddelijke niet-geschapen Wezen is en de bodemloze Afgrond, 
waarin alles besloten is. Zij moeten zich daartoe ontdoen van alle 
zinnelijke voorstellingen en zich met een onbelemmerde geest in 
Gods tegenwoordigheid stellen. Door de brand der goddelijke lief
de worden zij één van geest met Hem. Ze aanbidden de Vader in 
waarheid, indien zij absoluut geloven dat de drie Personen werke
lijk één God zijn. Vervolgens moeten zij zich wenden tot de gouden 
berg van Jezus' heilig lijden om vol medelijden te beschouwen, 
hoe Zijn aderen verscheurd werden, hoe Hij Zijn kostbaar bloed 
tot de laatste druppel vergoot, hoe meedogenloos Hij werd uitge
rekt en hoe wreed Zijn handen en voeten doomageld werden. Dit 
doende omhelst de bruid haar Bruidegom en kust Hem in ware 
liefde. Tenslotte zullen zij het wonderbare werken van de Heilige 
Geest beschouwen : als een brandende stroom gaat Hij uit van de 
Vader en verblijdt voortdurend alle engelen en heiligen met Zijn 
overvloedige genade en vervult ze met Zijn zaligheid39. 

In zoverre de mystiek behoort tot de uitzichten van elk ge
trouw geestelijk leven40 en de mystiek toegankelijk is voor allen, 
mits zij de weg van de ootmoed, van het kruis, van het voort
durend gebed en van de volgzaamheid jegens de Heilige Geest wil
len volgen41, kunnen wij ten aanzien van de onderhavige preken-
bundel spreken van een mystieke betekenis. 

38. cf. Ase. bet. 2b: het gebed. 
39. cf. Ase., de devotie tot de H. Drievuldigheid. 
40. Th. W. В. 1678. 
41. G. la Gr. II, biz. 364. 
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Uit de ascetische praktijken blijkt duidelijk, dat er van de 
zusters voor wie deze toespraken bestemd waren, gevergd werd 
dat ze nederig en verstorven zouden leven en dat zij door voort
durend gebed verenigd zouden blijven met God. 

Dit alles hadden zij niet kunnen volvoeren, als de Geest Gods 
niet in hen was geweest. De Heilige Geest is immers gezonden om 
de mensen in staat te stellen op het bovennatuurlijke vlak te wer
ken. Hij is de Leraar der zielen42. Volgzaamheid is derhalve al
tijd noodzakelijk voor hen die inwendig willen leven. Dit gehoor 
geven aan de inspraken van de Heilige Geest blijkt ook uit de zesde 
preek : als een zuivere ootmoedige maagd naar Jezus verlangt, 
komt de Heilige Geest en geeft haar Zijn vrede. Met toestemming 
van de heilige Drievuldigheid leidt de Heilige Geest haar Zijn 
school binnen om haar de hemelse wijsheid te leren en onderricht 
Hij haar in alle deugden. 

Het optreden van de Heilige Geest in een aantal aparte toe
spraken wijst op zich al op een bereidwilligheid van de kant van 
de toehoorster om zich over te geven aan Zijn goddelijke leiding. 
Ook de inhoud van Zijn sermoenen is afgestemd op een gewillig 
hart, dat klaar staat om de weg te bewandelen, die de goddelijke 
Leidsman zal aangeven. Deze weg bestaat uit : onderlinge liefde, 
gehoorzaamheid, dankbaarheid, devote gedachten, tranen van 
oprecht leedwezen, vurig gebed, ijver bij het werk, streven naar 
volmaaktheid, lijdzaamheid, liefde tot God, op Christus gericht 
leven, ootmoed, wijsheid, overweging van het heilig lijden, leven 
volgens de geloften, het overwinnen van de wereld en zijn genoe
gens - van het eigen vlees en de zinnelijkheid - en van de vijand, 
navolging van Jezus in wederwaardigheden - armoede en smaad. 

Bezien we dit geschrift tegen de achtergrond van de vijftiende 
eeuw - uit welke tijd deze prekenbundel stamt - dan zien we dat 
het naar vorm en inhoud past in de geestelijke letterkunde van 
die tijd. Een letterkunde die met klem de mensen heenwijst naar 
hun levensdoel en daarbij de middelen aangeeft, welke daartoe bij 
uitstek dienstig zijn. Deze werken van stichtelijke aard vertonen 

42. cf. Joh. 16 : 13-16. 

67 



naar de vorm de nodige variatie : gebedenboeken, meditaties over 
het aardse leven van Jezus, collatiën of samenspraken en preken. 
Deze beide laatste vormen smelten samen in een aantal geschrif
ten, dat een der Goddelijke Personen als predikant laat optreden. 
In het onderhavige handschrift zijn dit beurtelings Christus en de 
Heilige Geest ; in de collatiën voor de zusters van het Sint-Clara-
convent te Amsterdam43 is het Christus en in een Gents manu
script komen zowel God de Vader als Christus voor een klooster
gemeenschap spreken44. 

Bovengenoemde prekenbundels zijn gegoten in de visioenen-
vorm, die in de late Middeleeuwen als Uterair genre voorkomt. 
Dit letterkundig procédé gebruikte men nl. om een plastische be
schrijving te geven van een gebeurtenis of om aan de inhoud van 
een geschrift gezag te verlenen45. Daar het hier alleen gaat om 
een vormgeving, is er van mystieke bewogenheid geen sprake. 

Een der middelen die de mensen moesten helpen op hun levens
reis naar God, was de methodische overweging. De oefening van 
het dagelijks inwendig gebed gaat in kiem terug op Sint-Bona-
ventura, Bernardus van Bessa en David van Augsburg4·. De 
Franciscanen hebben deze vorm van meditatie verder uitgewerkt 
en er bekendheid aan gegeven bij hun tijdgenoten. Hubertinus 
van Cassale heeft in zijn 'Arbor vite crucifixe Jesu' een methode 
van inwendig gebed beschreven. Johannes Brugman beval deze 
methodische overweging sterk aan en baseerde zich in zijn leven 
van Jezus op de leer van Hubertinus47. De Moderne Devoten, die 
de invloed van Brugman hebben ondergaan48, zagen de betekenis 
van deze gebedsvorm in en maakten er gretig gebruik van. Dit 
erfgoed van hun grote Fransiscaanse voorbeelden hebben zij ver
der ontwikkeld en doorgegeven aan de nieuwere tijd. 

Zoals uit het handschrift Jhesus collacien blijkt, beoefenden de 
Franciscaanse Tertiarissen de methodische overweging, hetgeen 

43. De Bont, blz. 45. 
44. Axters UI, blz. 242. 
45. cf. Sm. v. W., blz. 130-131. 
46. Th. W. B. 1551. 
47. Opt., Η. ν. С, blz. 19. 
48. Opt., I.G., blz. 145. 
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- gezien het geestelijk klimaat waarin deze Derde Ordelingen leef
den - niet verbazingwekkend is. 

Gelet op de inhoud van deze laatmiddeleeuwse geestelijke lite
ratuur kunnen we zeggen, dat Christus in het middelpunt staat en 
wel voornamelijk de Christus van vóór de verheerlijking. Rondom 
de kindsheid en het lijden ontstaat een godsdienstige gevoelig
heid: men beschouwt en vereert Christus' geboorte, lijden, won
den, aanschijn, ledematen, hart en bloed49. Het affectieve karak
ter van de Franciscaanse spiritualiteit speelt hierbij een belang
rijke rol60. 

Dit Christocentrisme uit zich in vele levensbeschrijvingen van 
Jezus alsmede in een aantal geschriften waarin aan een of meer 
onderdelen van het leven of het lijden van de Zaligmaker aan
dacht wordt geschonken51. 

Uit deze beschouwingen spreekt het realisme van die tijd. Heel 
het aardse leven van de Verlosser interesseert de vrome en liefde
vol volgt hij dit leven in zijn ontwikkeling van borelingske tot de 
volledige menswording in het uur van de dood. Typerend voor 
deze houding is het Kerstvisioen, zoals we dit vinden bij Zr. Bert-
ken en Hendrik Mande. Eerbiedige aandacht wordt er geschonken 
aan de kleinste biezonderheden. Deze aandacht voor het detail 
spreekt ook uit ' Jhesus collacien', als er medegedeeld wordt dat de 
Zaligmaker na de geboorte bijna een half uur naakt op de grond 
lag, vóór Maria Hem durfde opnemen. Hij was bovendien maar een 
heel klein kindje : nauwelijks een vierde deel lang, drie vingers breed 
en Zijn voetj es waren nog niet zolang als twee leden van een vinger. 

Daar de Christus-devotie niet blijft staan bij een minnend 
schouwen, maar zich uit in navolging, is het niet verwonderlijk 
dat Christus' deugden overal en altijd - al van Zijn verblijf in de 
moederschoot af, zoals uit ons handschrift blijkt - ten voorbeeld 
worden gesteld. Achter al het handelen van Christus gaan een of 
meer deugden schuil en zo wordt Hij het ideaal van allen die naar 
de volmaaktheid streven82. 

49. cf. Meertens 1, II passim. 
50. Axters III, blz. 284 w . ; cf. Opt., LG., biz. 160. 
51. Axters III, blz. 72-73, 233-235, 284-287. 
52. Mak, M.D., blz. US w . ; Van Rooy, G.Z.v.Z., blz. 269. 
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Het realisme viert hoogtij in de overdenkingen die aan de passie 
gewijd zijn: onbeschroomd worden vaak al de ledematen van 
Christus in ogenschouw genomen en overweegt men de smarten 
die ieder lid ondergaan heeftю. De felle kanten van deze werke
lijkheidszin worden echter dikwijls afgeschaafd door de symbo
liek, die ook in deze vijftiende eeuw nog een belangrijke rol speelt. 
Bij de hiervoor staande uiteenzetting van de ascetische leer heb
ben wij er al op gewezen, dat het handschrift allegorisch-symbo
lisch van opzet is. De auteur heeft gebruik gemaakt van kleuren, 
bloemen, dieren en voorwerpen om de zusters voor wie deze bun
del bestemd was, op plastische wijze de weg en het doel van hun 
kloosterleven voor ogen te stellen. 

Vanuit kathoHek standpunt bezien gaat de symboliek terug tot 
op de eerste christentijd : aan het begin van Christus' openbaar 
leven wijst Johannes de Doper zijn leerlingen op het 'Lam Gods' ; 
Christus zelf maakt herhaaldelijk gebruik van deze zinnebeeldige 
manier van voorstellen: de Goede Herder, de Ware Wijnstok. De 
christelijke traditie heeft de beeldspraak van de evangeliën door 
de eeuwen heen bewaard en ook de liturgie is vervuld van deze 
harmonie tussen het geestelijke en het stoffelijke: de sacramenten 
zijn de eeuwen door een bewijs van de symboliek der kathoUeke 
kerk. 

Dit symboliseren van het heilige heeft ook zijn ontaarding ge
kend: er is nog al eens gegoocheld met getallen en begrippen. Niet 
omdat het de Middeleeuwer aan eerbied schortte, maar omdat hij 
aan zijn devotionele vuur geen grenzen stelde. Een voorbeeld van 
deze gekunstelde beeldspraak vinden we in 'De geestelijke Boom
gaard van een Claris'64. Deze boomgaard wordt door genoemde 
zuster aangelegd om het kind Jezus, tijdens Zijn verblijf in de 
maagdelijke schoot, de gelegenheid te geven zich erin te ver
lustigen. 

Ze plant zeven bomen en iedere boom voorziet ze van een bloem 
en een vogel - de traditionele getallen drie en zeven spelen hier 
een rol - : bomen, bloemen en vogels verzinnebeelden de deugden 

53. cf. Meertens II, blz. 47 w . 
54. p. Max. F.L., blz. 102, 103. 
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die deze kloosterling graag zou bezitten. De naastenliefde (olijf
boom) hangt samen met de liefde tot God (rode roos) en deze lief
de bestaat in gelijkvormigheid met Gods heilige wil (nachtegaal). 
Weerstand tegen bekoringen (palmboom) wordt geboden door 
een rein hart (lelie), dat het oog gericht houdt op God (arend). 
De vrijwillige armoede (balsemboom) hecht zich aan God alleen 
(goudsbloem) uit zuivere liefde zonder hoop op loon (feniks). Men 
draagt met blijdschap het lijden (ceder), indien men weet te bui
gen (viooltje) en niet zich zelf zoekt (tortelduif). Degene die niet 
naar de vertroosting der schepselen verlangt (cipres) en God trouw 
blijft (korenbloem), ziet zijn eigen deugd als het werk van God 
(pauw). Wil men het lijden kunnen dragen (wilde rozenboom), 
dan moet men denken aan de passie van Christus (akelei), Die de 
dood voor ons stierf (pelikaan). Zachtmoedigheid (vijgeboom) 
wordt verkregen door gebed (madelief] e) en dankbaarheid voor 
Gods liefde (leeuwerik). Deze boomgaard wordt beschermd door 
een muur (de onderdrukking van de natuur) en aan de voet der 
bomen groeit volop gras (de ootmoed die voor het beoefenen van 
de bovengenoemde deugden noodzakelijk is). 

Getallensymboliek gebruikte de Middeleeuwer ook om uit te 
laten komen, hoe ontzettend Christus geleden heeft. Met vrome 
eerbied overwoog men hoe vaak en bij welke gelegenheden de 
Zaligmaker bloed vergoot. Er waren in dezen twee vaste oefenin
gen : die waarin men zeven en die waarin men vijftien bloedstor-
tingen vereerde65. Dire van Delf O.P. geeft vijf bloedstortingen56, 
terwijl in ons handschrift Christus aan de zusters voorhoudt dat 
ze 's avonds twaalf gouden trappen moeten beklimmen om te 
komen op het dormitorium der rust : de overweging van de twaalf 
gelegenheden waarbij Christus Zijn bloed vergoot, zuivert de ziel 
van alle dagelijkse zonden ; met de sleutel van de zuivere mening 
opent men vervolgens de toegang tot het dormitorium van het 
rustige geweten en gaat ter ruste67. 

Dit was echter nog niet voldoende : het realisme ging verder en 

55. Meertens II, blz. 40; Van Mierlo II, blz. 331. 
56. Deel II winterstuc, blz. 310-311. 
57. 2e collacie F. 2d-F. 3d. 
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bracht de mensen ertoe de wonden en bloeddruppels te tellen om 
uit te laten komen, hoe intens Christus geleden heeft. Bij voorkeur 
overwoog men de smarten die Christus' hoofd tijdens de passie te 
verduren had88. In 'Jhesus collacien' wordt er gesproken over 
tweeënzeventig hoofdwonden69 en over een grote menigte won
den in Zijn handen80. 

Voor de vallen onder het kruis waren verschillende getallen 
gangbaar: vijf, zes, zeven, tweeëndertig. Meestal echter zeven val
len: symboliek van het heilige zevental81. Afwijkend hiervan laat 
de schrijfster van de onderhavige prekenbundel Christus dertien 
keer tegen de grond slaan82. 

Tegen het einde van de passie stoot de verpersoonlijkte dood 
drie keer tegen het hart van de Gekruisigde83. Ditzelfde vinden we 
in de preek op Goede Vrijdag : op deze dag nl. werd de zoenbrief 
geschreven tussen de Vader en het menselijk geslacht84. Deze 
brief werd met negen zegels verzegeld: de eerste vijf zegels waren 
de wonden in handen, voeten en zijde, de zesde zegel was het in
drukken van de doornenkroon en de laatste drie zegels bestonden 
uit het drie keer stoten van de dood tegen Jezus' harte5. 

Ook de martelwerktuigen waarmee de beulen Christus pijnig
den, werden vereerd. Dit waren de zogenaamde wapens van Chris
tus, omdat Hij daarmee de overwinning bevochten had op de hel
se vijand88. De devotie tot de 'wapenen christi' was ook aan de 
auteur van 'Jhesus collacien' bekend en zij wees er haar mede
zusters op: op de tweeënveertigste dag heeft Christus de werk
tuigen bij zich, waarmee Hij ter dood gebracht is. Hij geeft de 
zusters opdracht uit liefde tot Hem deze wapens te bewenen, om
dat Hij op zo smadelijke wijze erdoor gestorven was87. 

58. Meertens II , blz. 42, 59. 
59. 25e collacie F. 39a. 
60. 23e collacie F . 36d-F. 37a. 
61. Meertens II , blz. 100. 
62. 13e collacie F. 23a. 
63. Meertens 1, blz. 147. 
64. Deze wijze van voorstellen komt in M.E.se geschriften herhaaldelijk voor 

cf. Poukens O.G.E. 1936, blz. 17. 
65. 44e collacie F. 54c. 
66. Meertens II, blz. Θ1; Post, К. ., blz. 460. 
67. J . C , F. 53b. 
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Een verwijzing naar deze devotie treffen we aan in de preek van 
de Heilige Geest op de eenendertigste dag: over de gouden lijk
kist, waarin een dode maagd ligt, is een blinkend sneeuwwit kleed 
gespreid. In dit kleed zijn de wapens van Christus geweven om 
aan te geven dat de overledene met deze wapens voortdurend 
gestreden heeft tegen de wellusten van het vlees68. 

Al boeit vooral de lijdende Zaligmaker de godsdienstige mens, 
toch geeft deze laatste ook de verheerlijkte Christus een plaats in 
zijn godvruchtige overdenkingen. Hij verheugt er zich op in de 
hemel altijd Jezus' verheerlijkte mensheid te zien. Hierbij verliest 
hij niet uit het oog, dat Christus eens als streng rechter het oor
deel zal vellen over alle mensen die ooit geleefd hebben ββ. De aan
dacht die men zowel in de literatuur als in de beeldende kunst aan 
het laatste oordeel schenkt, hangt hier nauw mee samen. Dit 
blijkt ook in ons handschrift, als de bruid aan haar minnaar Jezus 
vraagt, of Hij werkelijk op de jongste dag zo streng en angstwek
kend zal zijn voor de zondaars, als men zegt70. 

Niet alleen de persoon van Jezus, ook Zijn naam wekt de gods
vrucht van de gelovigen op : de verering van de Zoete Naam komt 
veelvuldig voor. Bestanddelen van deze verering vinden we al in 
de twaalfde eeuw bij Bernardus, maar het zou nog twee eeuwen 
duren voor deze devotie algemeen verspreid was. Vooral de Fran
ciscanen Bernardinus van Siena en Johannes a Capestrano hebben 
door hun prediking deze godsvrucht verspreid onder het volk71. 
Het vrome gemoed van de Middeleeuwer zocht ook hier weer naar 
mogelijkheden om aan zijn liefdevolle gevoelens uiting te geven. 
Zo zien we in 'Jhesus collacien', dat iedere letter van deze naam 
afzonderlijk beschouwd wordt en omgeven met godvruchtige ge
dachten72. Dit is geen originele beschouwingswijze, want Dire van 
Delf doet hetzelfde, zij het dan ook iets eenvoudiger: hij geeft 
voor iedere letter één verklaring en knoopt daar een overweging 
aan vast. In een voetnoot vermeldt Daniels dat in het Compen-

68. cf. Symbolische voorwerpen die de Heilige Geest meebrengt. 
69. Mak, M.D., blz. 139-140. 
70. cf. De mystieke betekenis. 
71. Meertens 1, blz. 104-105. 
72. cf. Ase. leer sub 4 : De Zoete Naam. 
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dium Theologicae Veritatis IV с 12 naar de Latijnse vorm van de 
Zoete Naam een eigenschap van Jezus aan ieder der vijf letters 
wordt toegekend73. Een variant op de omschrijving in dit Com
pendium vinden we in de dom te Nordhausen74. 

Van deze toch zo verbreide devotie tot de Zoete Naam treffen 
we niet veel aan bij de Moderne Devoten, evenmin als van de 
devotie tot Jezus' hart7 6. Laatstgenoemde godsvrucht wordt ook 
in ons handschrift niet uitdrukkelijk geleerd, het hart van Chris
tus wordt af en toe terloops vermeld. 

Een andere vorm van Christus-verering vinden we in de aan
dacht die er aan de H. Eucharistie wordt gewijd. Er worden 
methodes aangegeven om zo vruchtbaar mogelijk de H. Mis bij te 
wonen76. Hoezeer Christus Eucharisticus de mensen boeit, blijkt 
wel heel duidelijk uit de Imitatie: het hele vierde boek handelt 
over de H. Eucharistie. 

Een wederzijdse beïnvloeding zal er geweest zijn tussen deze 
Eucharistische devotie en de verhouding van de vrome tot Chris
tus als de verhouding van de bruid tot de Bruidegom77. Wellicht 
mogen we in dit verband het uitgenodigd worden van de Bruide
gom door de bruid, zoals dit in 'Jhesus collacien' beschreven 
wordt78, niet alleen zien als een geestelijke communie, maar ook 
als een wezenlijk communiceren. 

De godsvrucht tot de H. Drievuldigheid is als het ware een 
hogere fase van de Christus-devotie : het zich intens inleven in de 
gezindheid die er in het mensgeworden Woord is, leidt vanzelf tot 
een liefdevol beschouwen van de binnengoddelijke betrekkingen 
tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. De eeuwige voortkomst van 
de Zoon uit de Vader en Hun wederzijdse liefde, de Heilige Geest, 
hebben ook de op het geestelijke ingestelde Middeleeuwer ge
boeid, voor zover deze tenminste niet zuiver praktisch-ascetisch 
georiënteerd was. Dit laatste is bij de Moderne Devoten het geval 

73. D. v. D. II, blz. 313-314. 
74. Timmers, blz. 83. 
75. Mak, M.D., blz. 153. 
76. cf. Axters III, blz. 74, 163, 235; Mak, M.D., blz. 156-163. 
77. cf. Axtera III, blz. 234; Mak, M.D., blz. 155. 
78. cf. Mystieke betekenis. 
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en dit is de oorzaak dat de devotie tot de H. Drievuldigheid bij 
hen niet gebloeid heeft79. 

De affectief getinte godsvrucht van de Franciscanen en de Ter
tiarissen kwam via Christus wel bij de Drieëenheid terecht. De 
Derde Ordelingen zijn hierbij zeker voor een gedeelte beïnvloed 
door de vroomheid der Begijnen. Vooral de Nederlandse Begijnen 
hechtten een grote waarde aan de godsvrucht tot de H. Drieëen
heid80. Eenmaal onder de invloed van Willem van St. Thieny 
gekomen, had deze Begijnenrichting een meer theocentrisch, 
theoretisch en speculatief karakter gekregen81. Bij de overgang 
van aldus georiënteerde Begijnenhuizen naar de Derde Orde zul
len de Tertiarissen de invloed van hun nieuwe ordegenoten heb
ben ondergaan. 

Uit de devotie voor Christus volgt vanzelfsprekend de verering 
van Zijn moeder. Zij is niet alleen de moeder van de Verlosser 
maar ook van de mensen en hieruit vloeit haar middelaarschap 
voort. Legenden, exempelen en toneelspelen wijzen op de belang
rijke positie die Maria in dezen bekleedt. 

De godsvrucht tot Maria loopt parallel aan die tot haar Zoon. 
Gebeden, beschouwingen en naamgevingen aan kloosters getuigen 
hiervan: het hs. ' Jhesus collacien' kent de devotie tot Maria en is af
komstig uit een klooster dat de naam van Maria draagt. Ook de 
Mariafeesten in het hs. genoemd82, duiden op een intensieve 
Mariaverering: de Ontvangenis van Maria83, Maria Geboorte, 
Maria Praesentatie, Maria Boodschap, Maria Visitatie, Maria 
Lichtmis en Maria Ten-hemel-opneming. Deze feesten waren in 
de tweede helft van de vijftiende eeuw of algemeen gangbaar of 
zojuist kerkelijk goedgekeurd. Dit laatste is het geval met het 
feest van de Onbevlekte Ontvangenis. De Franciscanen kenden 

79. cf. Axters Ш , blz. 58, 73, 110; Mens, blz. 151 ; Opt., I.G.. biz. 144; Post, 
M.D., blz. 153; Van Rooy, G.Z.v.Z., blz. 269. 

80. Axters II, blz. 162. 
81. Opt., G.V.C., blz. 14. 
82. De hele 30e coüacie is eraan gewijd. 
83. Er wordt niet gesproken over onbevlekte ontvangenis, maar de terminologie 

van het hs. wijst er wel op dat de ontvangenis van Maria iets biezonders was: 
In dien dat hi schiep een enich creatuerkijn. daer hi alle die werlt doer bewysen 
soude sijn godheit. 
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dit feest al sedert 1263, toen het op het Generaal Kapittel te Pisa 
voor hun orde werd ingevoerd84. De Zusters van het Gemene 
Leven zullen dit feest bij haar overgang tot Tertiarissen wel inge
voerd hebben85. 

Hebben we hiervoor al gewezen op plaatsen die ontleend zijn 
aan de H. Schrift, tot besluit van dit hoofdstuk willen we nog 
enkele bronnen noemen, waaruit de schrijfster hetzij rechtstreeks 
hetzij via haar lectuur geput heeft. 

Daar is nogmaals de H. Schrift : 
Het boek Genesis is niet vreemd aan het scheppingsverhaal, zo

als dat in de zevende preek, F. 8c-9c, ter overweging wordt voor
gehouden. 

Als er in de zevenendertigste preek, F. 50b, gezegd wordt : 'Hi 
brenghet dat bruloftcleet. dat u. u hemelsche brudegom dede 
maken ende naeyen bosra.', herinnert ons dit aan Isaías, 63 :1, : 

'Wie is het, die van Edom komt, 
In bloedrode kleren van Bosra, 
Stralend in zijn feestgewaad, 
Fier in zijn geweldige kracht?' 

Op Isaías 45 : 8 gaat terug het 'Douwet ghi hemelen van boven', 
F. 5b. Jezus spoort de zusters aan dit te bidden, als ze Zijn ge
naden over zich zelf of over de hele christenheid willen afsmeken. 

Wanneer in de eenentwintigste preek, F. 36a, de bruid zegt : 
'Onder die scaduwe der wijngaertbloemen heb ie gherust. Horen 
roec heeft mij sieck ghemaect van mynnen,' gaan onze gedachten 
uit naar het Hooglied, waarin we lezen dat de bruid verlangt naar 
de wijngaard, waarin haar Bruidegom vertoeft. Ook de bruid van 
het Hooglied is ziek van liefde (2 : 4-6). 

In de zevenendertigste preek, F. 50c, vinden we twee regels, die 
een vrijwel letterlijke aanhaling zijn: 'Daerom weest voerhoedich 
ende en laet u vanden vyant niet verwij nnen. Opdat die enghelen 

84. Axters II, blz. 106: dit veroorlooft ons echter nog niet aan de Nederlandse 
Franciscanen uit de tweede helft der dertiende eeuw de dogmatische houding 
tegenover de Onbevlekte Ontvangenis toe te kennen, welke ons thans eigen is. 

85. cf. Geschiedenis van het klooster Sint-Maria. 
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verwonderen mogen Segghende. Wie is dese. die daer op cljmimet 
uter woestinen lenende op horen lief.' De vraag van dit fragment 
vinden we terug in het Hooglied (8 : 5) : 

(De vrienden) : 'Wie stijgt daar op uit de steppe, 
Op haar beminde geleund?' 

Het Hooglied wordt met name genoemd, als Jezus in de eerste 
preek, F 2a, spreekt over de nederige mensen: 'Si sijn die gheen 
daer of gescreven staet in cantica, daer ie toe spreken sel. Etet 
mijn vrienden ende wordet droncken mijn alreliefsten.' De be
doelde plaats is Hooglied 5 : 1 . 

Als Jezus in de vijfde preek, F. 7a, zegt dat Hij uit liefde tot de 
zielen de vreugde heeft opgegeven, waarvan geschreven staat: 
'Ie hadde ghenoechte alle daghe ende in aire tijt te sprekenββ voer 
hem inden ommerync der werlt,' dan gaat dit terug op het boek 
Spreuken 8 : 30, 31. 

Soms houdt Jezus de zusters gebeurtenissen uit Zijn openbaar 
leven voor, zoals in de negende preek, F. 13b, waarin verhaald 
wordt dat Hij tot de leerlingen der farizeeërs zegt : 'ghevet gode 
dat gods is. Ende ghevet den keyser dat des keysers is.' Dit is 
rechtstreeks ontleend aan het evangelie : Mt. 22 : 21 ; Mrk. 12: 17 ; 
Lk. 20 : 25. 

Apocalyptisch doet de zeventiende preek aan, F. 30a w. , die 
handelt over het laatste oordeel. 

In de achtste preek, F. 11a, wordt de bittere pijn van Jezus' 
lichaam aangeduid als 'die soete sulveren pipe daer den sondaren 
wtvloyet verghiffenisse der sonden.' Dit doet denken aan de 
Imitatio boek IV, 4 : 4 'toch zal ik mijn mond brengen aan de 
opening der hemelse bronaar, opdat ik er tenminste een klein 
druppeltje van opvange om mijn dorst te lessen en niet te verdor
ren.' 

Reminiscenties aan Ruusbroecs Brulocht krijgen we in de twee-
endertigste preek, F. 46d. We lezen daar: 'Wanneer dan dat die 
tijt coemt. dat die sonne der godliker mynnen hoecht in dat rijc 
der sielen. Ende alle die erachten ghierich sijn om die duecht. 
soe staet die wijngaert in sijn bloemen.' 

Θ6. Dit moet volgens hs. E 'spelen' zijn, hetgeen klopt met de tekst in het O.T. 
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Bekendheid met contemporaine werken en haar vrome fantasie 
hebben onze schrijfster verder geholpen bij het samenstellen van 
deze bundel. 

Er zijn twee preken, die een soort referein hebben. In de tiende 
toespraak vormt de gehoorzaamheid van Christus de stof der 
overweging. Eenendertig keer geeft de Vader Hem een gebod met 
betrekking tot het verlossingswerk en Jezus beantwoordt iedere 
opdracht met de woorden: 'Vader ie bin bereit.' 

In de twaalfde collatie wordt de lijdzaamheid van Jezus ge
predikt. Deze deugd moet gedurende de maand oktober bemedi-
teerd worden en daartoe wordt er voor iedere dag van de maand 
een facet van Jezus' lijdzaamheid ter overweging voorgehouden. 
Het referein van iedere dag is (soms met enige variatie in de 
woorden) : 'Het is recht dat die bruyt ghelijc si horen brudegom.' 
Deze zinnen die als het ware het thema vormen, waarop de preken 
gebouwd zijn, doen ons denken aan de 'stok' van de rederijkers. 
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DE TAAL VAN HET HANDSCHRIFT 

1. DE SPELLING 

De korte vocalen worden met één teken geschreven. Hierbij dient 
opgemerkt te worden, dat de vocaal ï op verschillende manieren 
in schrift wordt weergegeven: mit, mynne, kijnt1. 

De lange vocalen in gesloten lettergreep worden op de volgende 
manieren weergegeven : 

a: ae, vóór r: ae, a2: staet, oepenbaerde - oepenbarde. 
e: ее: eerste. 
i: ij: tijt. 
o: oo, oe, oi: groot, groet, voir. 
u: ue, uu, uy, w: vuerlic, bruut, bruyt, wt. 
eu: ue, oe: duecht, vroechde. 
In open lettergreep is de schrijfwijze als volgt3: 
a: a, ae: stadelic, staedighen. 
e: e, ее: vrede, vereenicht. 
i: i, ij, y: medeliden, zijden, hylic. 
o: o, oe: comen, oepenbaren. 
u: u, uy, v: brudegom, vuylen, nv. 
eu: oe, o: noese, slotel. 
1. Dit laatste voorbeeld is twijfelachtig. Van Loey 2, blz. 25, neemt als waar-

schijnlijk aan dat het teken ij een gerekte klank aanduidt. Franck, blz. 59, meent 
dat men niet in alle gevallen, waarin ij geschreven wordt, dit teken behoeft te 
interpreteren als een lange i. Het kan een kwestie zijn van kwaliteit: onder 
invloed van de consonanten wordt de i helderder uitgesproken dan anders en 
de ij is dan de schriftelijke weergave hiervan. Ook moet men er rekening mee 
houden dat ij voor η werd geschreven om wille van de grafische duidelijkheid. 
Le Roux, blz. 21, zegt kortweg dat de korte vocaal i soms door ij of y wordt 
weergegeven. 

2. Het enkele teken waar wij de tekens voor een lange vocaal zouden verwach
ten, vinden we behalve vóór г ook wel eens vóór een andere consonant: slap-
richeit. We kunnen hier te doen hebben met de oude schrijfwijze die zowel lange 
als korte vocalen door één teken weergaf - cf. Β. ν . d. Berg, blz. 56. - Het enkele 
teken kan echter ook wijzen op verkorting van de vocaal. 

3. Er is in de spelling geen onderscheid in het weergeven van de oorspronkelijk 
lange klinker en de lange klinker die door rekking is ontstaan. 
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De weergave van de tweeklanken geschiedt op de volgende 
wijze : 

aai: ay: laye. 
ooi: oy: stroyen. 
oei: oey, oy: wtvloeyde, doervloyet. 
ei: ei, ey: gereinicht, heymelicheit. 
ou: ou, au: gout, grauwen. 
ieu: yw, iew: nywe, lieweric. 
- Daar het niet zeker is of ie en oe tweeklanken of lange vocalen 

waren, geven we ze tot slot van dit overzicht - : 
ie: ie, ye: lieuer, yet. 
oe: oe, o, ue: boeck, armode, genuechliker. 
De consonanten. De stemhebbende medeklinkers worden aan 

het einde van een lettergreep en van een woord met het teken van 
de stemloze medeklinker geschreven. 

De ν wordt aan het woordbegin door het teken ν weergegeven, 
in alle andere gevallen door het teken u. 

De j wordt steeds gespeld als i4, behalve in het woord jeugd, 
waar we een y aan het begin van het woord aantreffen : yoecht. 

De к wordt zowel met с als met ck aangeduid. Vóór e en i staat 
er steeds een k. In de verdubbeling wordt steeds ck geschreven. 
Voor de klankverbinding ks vinden we xs, es, x: dagelixse, 
voies, billix. 

G vóór e en i wordt vaak als gh gespeld, in de andere gevallen 
als g. In de verdubbeling staat gg of ggh. De klankcombinatie gs 
wordt weergegeven met het teken x: oextmaent5. De gutturale 
nasaal aan het woordeinde wordt aangeduid met nce. De over
treffende trap van jong wordt op twee manieren geschreven: 
ionxten en ionxsten. 

De h wordt steeds geschreven7 behalve in de woorden yerar-
chie en armoeseert: de afschrijfster heeft vermoedelijk deze woor-

4. Dit is volgens Van Loey 2, blz 86, een oude manier van spellen: 13e en 
14e eeuw 

5 Het eveneens voorkomende oestmaent zal wel berusten op assimilatie 
6 De schrijfwijze conmeynne zal beïnvloed zijn door conine 
7. Voor de schrijfwijze van woorden als hjdsamicheit en hoecheit cf. Kooiman, 

T.T. '56, blz 153. 
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den zonder meer overgenomen van het origineel, dat hoogst
waarschijnlijk Vlaams is. 

De spelling th voor t komt niet voor. 
De sch wordt geschreven als sch en als se. 
Het onderscheid tussen s en ζ wordt in de spelling niet conse

quent weergegeven. Op één uitzondering na, nl. ontsieren, wordt 
de sisklank in het woord sieren en in zijn afleidingen weergegeven 
door een с In de woorden die met dubbel s geschreven zijn, zullen 
we wel een stemloze consonant mogen aannemen: verreessen, 
gheesselen. 

Voor de r-klank treffen we nu eens het enkele dan weer het 
dubbele teken aan : coerrenbloemen - coerenbloemen, liewerric -
lieweric. Dit dubbele teken zullen we op rekening moeten schrij
ven van het vaak voorkomende vijftiende-eeuwse verschijnsel om 
overbodige letters te schrijven8. 

Eenheid van spelling ontbreekt ten enenmale : een woord wordt 
niet steeds op dezelfde wijze geschreven. Het hierboven aange
duide modeverschijnsel is hier mede debet aan. 

2. DE INTERPUNCTIE 

De tweeledige interpunctie die we regelmatig in Middeleeuwse 
handschriften aantreffen : een hoofdletter om aan te geven dat 
er een nieuwe gedachte begint en een punt als pauzeteken, komt 
ook in ons manuscript voor : 

F. 6c Dat se vende cellekijn maecte ie. doen ie soe grote smerte 
leet in mijn heilighe oghen van weenen. als of si ghequest hadden 
geweest. 

Daarnaast vinden we streepjes en rode punten, die geen biezon-
dere betekenis hebben. Enerzijds dienen ze ter opvulling van een 
regel of om een scheiding tussen twee collaties aan te geven, an
derzijds staan ze ook wel willekeurig midden in een regel. 

Verschillende keren staat er aan het regelbegin een punt vóór 
de hoofdletter waarmee de regel aanvangt. Dit kan een misvat
ting zijn van de copiiste, indien zij zelf alleen maar met hoofd-

8. Andere vbb. : paesschen, hemelsschen. 
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letters werkt : staat er achter een zin een punt en begint de nieuwe 
zin met een hoofdletter, dan kan de afschrijfster gemeend hebben 
dat deze punt voor de hoofdletter behoorde te staan. Alle punten 
die in ons hs. aan het begin van de regel voorkomen, zijn rood: 
het werk van de rubricator. Rubricator en copiiste zijn in ons ge
val een en dezelfde persoon. Dit wordt niet bewezen door boven
genoemde rode punten, maar wel door de strepen en rode punten 
die elders willekeurig in het hs. voorkomen: deze tekens zijn nooit 
tussen de tekst gekrabbeld, er was altijd voldoende ruimte. 
Bovendien komt de rode punt aan het begin van een regel vaak op 
een paar achtereenvolgende bladen voor: deze bladen heeft ze 
achter elkaar gerubriceerd. 

De gewone interpunctietekens voor de directe rede zijn punt en 
hoofdletter, daarnaast komt er één keer een dubbelpunt gevolgd 
door een kleine letter en eenmaal een punt en een schuin streepje 
gevolgd door een hoofdletter voor. 

Binnen de gewone interpunctie zijn nog de nodige variaties te 
vinden: wel een punt - geen hoofdletter, geen punt - wel een 
hoofdletter, geen punt - geen hoofdletter. 

Achter de enkele vragen, die er in het hs. voorkomen, staat een 
punt - eenmaal komt er een dubbelpunt voor: F. 4a: Doe seide hi. 
waerom dunct u dat:e. 

Ook paragraaftekens ontbreken niet. Ze zijn echter willekeurig 
gebruikt : ze staan tussen twee zinnen, zonder dat er een biezon-
dere gedachtenscheiding is of er een opsomming plaats heeft. 

Met een grafisch teken hebben we te doen in de volgende ge
vallen : 
1. punten vóór en na cijfers : F. 26c Des χ daghes soe seldi maken 

dat x. hoedekijn; F. 19d Des .vii. daghes 1 0; 
2. een punt vóór en na een woord dat uit één letter bestaat: 

F. 41c Si is die tijt inden welken die hetten der mynnen doet u. 
allen dattet herte bloet ; 

3. punten bij afkortingen: F. 2a lijdsamicht. is dat cellekijn ; 
4. een punt tussen twee gelijkluidende woorden: F. 9a Ende be-

9. Dit kan een vergissing van de afschrijfster zijn. 
10. Uit de voorbeelden blijkt dat er in dezen verschillende mogelijkheden zijn. 
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kenden dat in haer gebeelt was alle dat. dat inden beghinne 
der sceppinge u . 

Uit het bovenstaande blijkt dat de copaste er geen vast systeem 
op nahield. Ook gebruikte zij geen apart soort leestekens: voor
beelden van alle hierboven genoemde gevallen zijn in andere hss. 
te vinden. 

3 . HET DIALECT12 

Nndl. ä en d. 
I. ambocht, overdochte, brocht, gebrocht, dochte - daarnaast : 

gebracht, bedacht. 
EMONDS, blz. 42: in het Westen schijnen in het Nieuwned. 
brocht en docht de gewone vormen te zijn; brocht in rekenin
gen van Woerden, Dordrecht en Leiden. 
FRANCK, blz. 57: de meeste teksten hebben beide vocalen 
naast elkaar; in de regel met enige voorrang voor de o. 
HEEROMA, blz. 29 : 't Heeft er alle schijn van dat acht-vor-
men zelfs in Noord-Brabant niet inheems zijn geweest. Ergens 
uit Zuid-Brabant moeten ze komen opdringen, maar wat 
precies het uitstralingspunt is, kan ik uit mijn materiaal niet 
opmaken. 
LELY, blz. LVI: gebrocht tegenover Frankisch gebracht, is 
nog Zaans. 
VAN LOEY 2, blz. 11 : in Holland en naar Brabant toe : brochte 
'bracht', dochte 'dacht'. Ambocht is een (vooral West-)V1. 
vorm n. ambacht. 
ROETERT, blz. LXXIV: Een begrenzing der gebieden waar ä 
en waar ö voorkomt, is moeilijk te geven. Uit plaatsen bij 
Verdam genoemd en uit hetgeen Jacobs in zijn werk zegt en 
De Bouchery vermeldt, blijkt duidelijk dat brocht de gewone 
Vlaamse vorm is. Blz. LXXV: Deze is ook op West-Voorne, de 

II. De mogelijkheid is niet uitgesloten dat we hier tevens te doen hebben met 
een pauzeteken. 

12. We gaan uit van de Nieuwnederlandse klank en geven de vormen, die er in 
het hs. voorkomen. Vervolgens gaan we na, wat de verschillende schrijvers over 
dialect van de genoemde vormen zeggen. 
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Veluwe, de Bommelerwaard en in Delfland de algemeen heer
sende, terwijl hij ook door Melis Stoke werd gebruikt. Langs 
de kust der Noordelijke gewesten schijnt dus brocht eveneens 
gewoon geweest te zijn. Daarnaast vinden we over het hele 
gebied, zowel in het Noorden als in1 het Zuiden, de vorm met a, 
doch aan een enigszins nauwkeurige bepaling valt voorshands 
niet te denken. 
TIEMEYER, blz. 14: Hild. heeft een voorkeur voor ö voor cht, 
die vooral sterk spreekt bij brocht en ambocht (tegenwoordig 
nog de Holl. vormen). De Brab. copie В veranderde б dikwijls 
in ä. 

2. almachtighe, geslachte. 
BURSSENS, blz. 88: geregeld geen umlaut in woorden als al
machtig, wat ons naar het Westen verwijst. 
VAN LOEY 2, blz. 14: De consonantverbinding -cht heeft de 
umlaut in het westen tegengewerkt; vandaar in het oosten 
(Gelderland, Overijsel, Limburg, zelfs Brabant tot wel eens 
in de Dendervallei) vormen met e, waar men in Vlaanderen а 
heeft: gheslechte, grecht, vercrechten. 
TIEMEYER, blz. 18: in Holl. copie van Hüd. geen umlaut; in 
Brab. copie wel. 
VAN TOL, blz. XLVIII : mechtich - vooral Brab. en Limburg. 
T E WINKEL, blz. 63 : Voor ch heeft in het Westndl. deze klank
wijziging niet plaats. 

3. of, oflaet. 
HEEROMA, blz. 29: Af schijnt uit het Zuidoosten te komen. 
HOEKER, blz. 40: Mag men voor Stoke de vorm met o aan
nemen, de andere is hem toch goed bekend geweest. 
KESSEN, blz. 93 : noemt of een Hollandse vorm. 
VAN LOEY 2, blz. 11 : rekent of 'af' tot de Holl. vormen. 
TIEMEYER, blz. 13: Ongetwijfeld was of de vorm van Hild., 
zoals het Hollands die nog heeft. 

4. herdelic, volherden, smerte, herden, bervoets, herteliken, 
werm - daarnaast : arme, barvoets. 
TIEMEYER, blz. 96: smerte χ smarte. Het laatste leest men 
alleen Η en В 85, 124; op andere plaatsen smerte. Blz. 101 : 
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harde en harder leest men alleen bij H. Herde en herder 
daarentegen alleen bij B. De vorm van Hild. was haerde, de 
vormen met r zijn van de latere afschrijvers, van wie H 
voorliefde toont voor a-voc, В voor e-vocalisme. 

5. herte. 
ROETERT, blz. LXXVI: In de Vlaamse streken vindt men als 

regel de e. De Noordelijke gewesten daarentegen hebben de 
vorm met a, althans het Zaans, Veluws, Goerees, Beierlands, 
de taal van Melis Stoke, het Delflands, het Rechtsboek van 
Den Briel. Alleen Dire Potter gebruikt tegen de regel : herte, 
wrs. Vlaamse invloed. Ook is een Hoogduitse invloed bij deze 
literaire schrijftaal niet onmogelijk. 

D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: de vorm van het Hollandse hand

schrift is harte tegenover het Vlaamse herte. 
VAN W I J K , blz. 146 : herte sluit een Zuidhollandse herkomst uit. 

6. bemede, bementlic - naast : barnende. 
HEEROMA, blz. 31 : zuidelijk bomen; noordelijk bemen, bar-
nen. 
ROETERT, blz. LXXVI: in Vlaamse streken vindt men als 

regel e. 
TIEMEYER, blz. 104: barnen leest men H 65, 34 en 108, 122; 
bemen В 108, 122 en bomen В 65, 34. 

7. ie sel, seldi, sellen, selstu - daarnaast enige malen: ie sal, 
't sal, si sal, suldi. 

EMONDS, blz. 52: 'Verdam noemde (Ts. xxv, blz. 196) sel 
(sellen) een vooral friesche vorm van sullen.' Het zijn de vor
men van Hildegaersberch, de Naaldwijkse afschrijver van 
Stoke, Huygens en Bredero; verder (meest naast sal, sullen) 
in teksten uit : Den Briel, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, 
Woerden, Montfoort, Utrecht, Haarlem, Friese Stadrechten -
blz. 53: sel is in het Noordwesten van Nederland gebleven, 
wel ongeveer op hetzelfde gebied als in de Middeleeuwen. 
HEEROMA, blz. 33, kaart 22: Naast sel, sellen vindt men in 
alle noordelijke teksten ook wel in meerdere of mindere mate 

sal, sullen Het komt mij voor, dat in het Utrechtse sal 
iets sterker opdringt dan in Holland. 
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HoFKER, blz. 87: Voor Stoke mag men dus sal aannemen. 
VAN LOEY 2, blz. 11 : sel is Hollands. 
TiEMEYER, blz. 16 : Als regel kunnen we aannemen : sel bij H 
en sal voor B. Ongetwijfeld heeft H dikwijls sel van Hild. in 
sal veranderd, naar het mij voorkomt vooral in godsdienstige 
taal. 

8. staet, gaet, verstaet. 
TiEMEYER, blz. 41 : De gewone vormen van Hild. zullen dus 
geweest zijn: staet en gaet, maar hij kende ook steet en geet 
en misschien steit en gheit. Voor В waren steet en geet de 
gewone vormen. 
VAN TOL, blz. XLVIII : sleet vooral Brabants en Limburgs. 

9. gheslaghen, ongescapen, gescapen - daarnaast : onghescepen. 
HEEROMA, blz. 29 en kaart 16: Toevallig ontbreken de voor
beelden uit Noord-Holland. De moderne dialecten bewijzen 
echter, dat de vorm zeker ook Noordhollands is. 
HOFKER, blz. 87 : De rijmen tonen, dat Stoke als alle Middel
eeuwse dichters, beide vormen van nabij kende. 
TiEMEYER, blz. 19 : de vormen met e komen meer voor in de 
Hollandse dan in de Brabantse copie. Friese invloed van het 
participium met het suffix -in? Ook bij Dire Potter vinden we 
gheschepen, gheslegen. 

T E WINKEL, blz. 63: Umlaut hebben meermalen in het 
Vlaams, ten dele ook in het Hollands, de Middelned. partici-
pia: gedregen, geslegen, geschepen. 

10. aerde, gheoepenbaert, oepenbarde, zwaert, aert, aertrijc, 
wart, hemelwart, vervaerliken, paeden, waerdich, waert, 
wijngaertsbloem, verclaerder, gaerne, orbaerlic - daarnaast 
(met overweging van de -eerde-vormen) : eertssche, eerden, 
onweerdelic, rechtveerdicheit, weerdich, verveerlic, lanteerne, 
keersen, peerle, perlen, vruchtber, onweerder. 
EMONDS, blz. 42: ae-spelling van woorden als paert, waert, in 
hss. van de 15e eeuw is volgens Van Wijk (ts. xxxi, blz. 36) 
het meest typische criterium van Hollands-Zeeuwse her
komst, (blz. 43) : ee-spelling in de rekeningen der Buurkerk 
van Utrecht (maar vaert uit germ. ä). 
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HEEROMA, blz. 26: Er is bijna geen plaats in Holland of Zee
land of eerd-vormen komen er wel in groter of kleiner getal 
voor. De aerd-vormen kan men Zuidhollandse, de eerd-
vormen Utrechtse schrijftraditie noemen. 
TiEMEYER, blz. 94: de vormen aerde en aertsche treft men 
haast uitsluitend bij H aan. Eerde, eertsche is de gewone 
vorm bij B, maar ook H heeft ee-vormen. 
VAN TOL, blz. XLVIII : het overwegend e-vocalisme voor r 
plus dentaal is vooral Brabants. 

Nndl. ë en ë. 

1. ie bin, mit, onbesmit - daarnaast : onbesmet. 
BURSSENS, blz. 88: geregeld i in vormen als bin, mit, is, 
wat de gewone Hollandse vormen zijn. 
FRANCK, blz. 66: meent dat met de gewone vorm is en mit 
tot 't dialect van het Noordoosten behoort. 
HEEROMA, blz. 21 : Brabants met tegenover mit in het overige 
gebied. 
LELY, blz. LVI : ie bin, du bist, hi is, tegenover Zuidelijk ben, 
best, es. 
VAN LOE Y 2, blz. 21 : Dgl. vormen (met i uit e) schijnen voor
al in Brabant, ook wel in Holland (mit) en verder oostwaarts 
voor te komen, hoewel sporadisch ook in Vlaanderen. 
TIEMEYER, blz. 27: Hollandse copie heeft 44 χ bin, dat de 
Brabantse op 1 uitzondering na in ben verandert. Blz. 28: 
Hollandse copie toont voorliefde voor mit, Brabantse voor 
met. 

2. bekennen, kenne, ellendighen, ellendelic, senden. 
HOFKER, blz. 42: 'In verband met het passim buiten rijm 
voorkomende kennen enz., mogen we m.i. voor Stoke dien 
vorm wel aannemen, maar dan is de andere hem blijkbaar 
goed bekend geweest.' 
VAN TOL, blz. XLIX: e > i voor gedekte n. Deze overheer
sing der i-vormen is Brab. 

3. derde. 
HEEROMA, blz. 31 : De zuidelijke plaatsen hebben over het 
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algemeen dorde, de noordelijke derde of darde (in Holland 
wordt er voor dentaal regelmatig ar, in Utrecht blijft er 
natuurlijk). 
VAN LOEY 2, blz. 20 : In een aantal woorden is ë voor r plus 
tautosyllabische dentaal tot ö geworden in Noord-Brabant 
vooral, maar men leest ook derg. vormen in Zeeland, Zuid-
Holland, minder vaak in Noord-Holland, sporadisch in Lim
burg, Utrecht, Gelderland en Overijsel. 
TiEMEYER, blz. 105: H heeft steeds е. В heeft voorliefde voor 
dorde. 

4. overspul, herpenspul, spul. 
ROETERT, blz. LXXIII : regelmatige afwisseling van Vlaamse ë 

met Hollandse ï. Blz. LXXIX : De u-klank, die zich uit i heeft 
ontwikkeld, komt in het Delflands voor Terwijl de e 
merendeels in 't VI. in gebruik is geweest, werd de i-u voornl. 
in ' t Holl. aangetroffen, waarbij de u in 't Zuidholl. ' t meest 
scheen voor te komen. 
T E W I N K E L 2, blz. 65: Dial. (vml. Brab.-Holl.) is Mnl. u uit 
Germ. ï - welke door г of 1 werd voorafgegaan of gevolgd. 

5. stercke, stercheit, sterckeHc - naast: starcheit. 
BURSSENS, blz. 89: in woorden als: starck, scarp - heeft de 
copiist een voorliefde voor a-vocalisme evenals de Hollandse 
copiist van Hild. 
HEEROMA, blz. 24: maar het feit, dat het Α. В. tal van woor
den als sterk (uit stark), zerk (uit zark), erg (uit arg), enz. 
kent, die niet van Hollandse herkomst zijn (want daar bleven 
stark, zark, arg regelmatig bewaard), bewijst toch wel, dat 
de oostelijke dialecten althans in de tijd, dat sterk enz. door 
het Westen ontleend werd, deze woorden met een duidelijke 
er moeten hebben uitgesproken. 

TIEMEYER, blz. 91 : Ook hier a-vormen bij H, e-vormen bij B, 
maar met een enkele uitzondering. 
T E W I N K E L , blz. 62: Germ, ä is voor r-verbindingen meer
malen ë geworden, echter meer in het Oost- dan in het West
nederlands. 

6. eerste, twee, twe, ontwe - daarnaast : gehieten. 
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EMONDS, blz. 59: rekent hieten onder de Noordhollandse 

eigenaardigheden. 

HEEROMA, blz. 9: Het belangrijkste Hollandse verschijnsel is 

de ontwikkeling van de monoftong uit gm. ai tot ie voor 

η en m en in de woorden twie en hieten. 

HOEKER, blz. 57 : Stoke heeft heeten. 

LELY, blz. LVII : De gewone Holl. ie voor ее alleen in hieten. 
TIEMEYER, blz. 63: De gewone vorm is van H twee, voor В 
twe. De vorm van Hild. schijnt twie te zijn geweest, zoals 
nog in het Strandfries en verouderd in Oostzaan. Blz. 69: 
hieten (inf.) H 4 χ , Β nergens. Blz. 61 : Η heeft steeds eerst 

en В ierst. 
7. viertiende. 

HEEROMA, blz. 20, 25 en kaart 11 : Niet geheel duidelijk zijn 
de verhoudingen bij viertien - veertien. Ook in vele Oostelijke 
plaatsen komt nog wel viertien voor (naast veertien) 
Ongelukkig schrijven vele teksten dit getal uitsluitend in 
cijfers. Viertich heeft mogelijk nog een iets groter verbrei
dingsgebied: Montfoort, Utrecht, Vianen, Steenbergen en 
Breda kennen b.v. viertich. Maar geheel het Westen heeft 
toch de ie-vorm. 
HOFKER, blz. 73: Alles samenvattende kan men aangaande 
de ее = ie veilig aannemen, dat Stoke de ie schreef in die, 
wie, drie vrient, Vriesen, viertien. 

8. hantiert, corrigiert, brüniert, visitieren, studiert, ordinieren, 
ghepurgiert. 
D E BRUIN, blz. 384: Noordned. -ieren tegenover Wvla. en 
Brab. -eren. 
TIEMEYER, blz. 112: Hild. had blijkens de rijmen uitsluitend 
de vorm -ieren, H verandert soms in -eren, В overal, ook in 
rijm. 

9. deylen, beteykent, teykenen, vleyscheliken, scheyncken, be-
teikent - daarnaast een enkele vorm als: bleeckachtigh, 
schencken, gheschenct. 
BURSSENS, blz. 89 : uitsluitend vleysch. 
HEEROMA, blz. 22, 23: Ook het Oostelijk bleiken, deilen enz. 
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vindt men immers vrij dikwijls in de teksten van Hollandse 
steden, waar nooit bleiken, deilen gezegd kan zijn. De woor
den met umlaut van gm. ai geven een ware warwinkel te zien 
in de teksten, doordat de ei-spellingen blijkbaar bizonder 
graag werden overgenomen door schrijvers, die geen ei uit
spraken. Blz. 33, kaart 22: Mag er al een enkele keer vlees 
voorkomen, dan verdwijnt dit toch onder de overstelpende 
hoeveelheid van vleis-gevallen. Men kan dus volstrekt niet 
zeggen, dat de ee-vorm bezig is Holland te veroveren. 
H O F K E R , blz. 59: teyken: A B C VIII 1308 Stoke? 
VAN L O E Y 2, blz. 46 : Wanneer umlaut plaats heeft, treft men 
ei het meest aan in Limburg, Brabant, het Utrechtse en het 
Oosten van Oost-Vlaanderen. 
ROETERT, blz. LXXVI: Vergelijken we de dialectgrammatica's, 

dan vinden we in het Delflands, aan de Zaan en op Goeree de 
diftong. Te Winkel zegt in zijn studie over het Delflands: 
'de ey is in dezen in Holl. dialecten zeer gewoon, b.v. : be-
teykent, vleis, heilig.' In het Rechtsboek van Den Briel 
vinden we meermalen de vorm beteykenen. 
TIEMEYER, blz. 63: De gewone vorm is teiken bij H en B. 
Blz. 65: H vleysch, В vleese. 
D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: de ei in teyken, cleyder, enz. is een 

Hollandse eigenaardigheid. 
10. ghien - daarnaast een paar maal: ghenen en gheen. 

EMONDS, blz. 59: ghien is een Noordhollandse eigenaardig
heid. 
VAN LOEY 2, blz. 46 : ê in het Westen maar ook in het Oosten. 
In Holland langs de kust, sporadisch in Zuid-West-Vlaande
ren en voorts veelal in Zuid-Brabant komen daarnaast vele 
vormen met ie voor. 
TIEMEYER, blz. 71 : vormen buiten rijm met ie van H zijn 4 χ 

door В in ее veranderd. 
T E W I N K E L , blz. 75: Eigenaardig Hollands is in het Mnl. ie 
(uit ai) vóór n. 
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Nndl. ï. 

1. legghen. 
HEEROMA, blz. 13: het waarschijnlijkste lijkt het mij, dat 
liggen zich in het Hollandse gebied klankwettig tot leggen 
heeft ontwikkeld. 
VAN LOEY 2, blz. 18 : De vorm legghen voor ligghen is Hol
lands. 
TIEMEYER, blz. 27: ligghen χ legghen. Η verwart beide 

werkwoorden, В nooit. Het is eigenaardig dat men nog in 
Holland de beide woorden verwart, maar in het Oosten van 
ons land niet. 

2. kijnder, kijntschelike, bijnden, verslijnden, wijnden, vijnden, 
rijnc, bevijnc - daarnaast enkele vormen met i: rinck, kint-
schelike. 
EMONDS, blz. 44: kijnt vindt men te Maeseyck, Venraai, 
Nijmegen, Zutphen, Doetinchem, Theutonista, Groenlo, 
Montfoort, Utrecht, kint te Deventer, Diepenveen, Olden-
zaal, Zwolle, bij Dire van Delf, in het Leidse hs. К der Maria
legenden, de Keurboeken en rechtsbronnen van Leiden en in 
Vlaanderen. 
TIEMEYER, blz. 47 : Hild. kende de rekking waarschijnlijk niet 
en de diftongering zeker niet. H vertoont overeenstemming 
met Hild. В kende de rekking en sprak de gerekte klinker 
diftongisch uit. 
T E W I N K E L , blz. 65 : Dialectisch (Holl.-Brab.) is i ook gerekt 
voor n; vandaar in het Mnl. vijnden, wijnt enz. voor vinden, 
wind enz. 

3. ghinghen, ghinck - daarnaast: ontfenc, henc, henghen en 
zelfs: heync. 
EMONDS, blz. 45: vene en henc in jongere handschriften uit 
Holland en Brabant. 
FRANCK, blz. 132: rekent vene en henc tot de Holl.-Brab. 
periode. 
VAN LOEY 2, blz. 19: zegt, dat vene en henc Hollands en 
Noordoostelijk schijnen te zijn. 
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4. blenckende, blencket - daarnaast: bleyncte, bleincket. 
TiEMEYER, blz. 23: Holl. zijn de i-vormen voor -nn-, -nk-, 
en -ng- ; het Brab. kende de e-vormen. 
T E WINKEL, blz. 63: De e uit germ, a werd in het Vlaams i 
voor ng en nk ; ook in het Hollands is de i niet zeldzaam. -
In het Brab. werd e uit a meermalen ei, in het bijzonder voor 
η plus medeklinker, zoals ook in het Hollands. 

5. zuiver. 
D E BRUIN, blz. 380: Noordned. zuiver tegenover Wvla. en 
Brab. selver. 
HEEROMA, blz. 115: zuiver een Hollandse eigenaardigheid. 
LELY, blz. LVI : sulver t.o. Brab. zelver. 
VAN LOEY 2, blz. 22: Vóór 1 plus consonant wordt ë in een 
paar woorden wel eens u, en wel vanaf de tweede helft der 
14e eeuw, wel het vaakst in Brabant, ook in Holland, minder 
in het Vlaams (!). 
ROETERT, blz. Lxxix : de u-klank, die zich uit de i heeft ont
wikkeld, komt in het Delflands voor. Zeer waarschijnlijk 
mogen we in dezen dus concluderen, dat de e merendeels in 
het Vlaams in gebruik is geweest, terwijl de i-u vrnl. in het 
Hollands werd aangetroffen, waarbij de i in de vijftiende 
eeuw althans overheersend was en de u in het Zuidhollands 
het meest scheen voor te komen. 
TiEMEYER, blz. 29 : Η heeft steeds sulver, В silver. 

6. hetten. 
BURSSENS, blz. 89 : hetten, wat tegenwoordig nog in Holland 
gezegd wordt. 
TiEMEYER, blz. 63 : hette wordt tegenwoordig nog in Holland 
gesproken en was de vorm van Hild. 

7. bedudenisse, verstandenisse. 
BURSSENS, blz. 89: -nisse met Hollandse i. 
ROETERT, blz. Lxxiii : overal Holl. i tegenover Vlaamse e. 
TiEMEYER, blz. 28: De gewone vormen zijn В en H mis-, -nis. 
VAN TOL, blz. L: De e is constant in de algemeen Vlaams-
Brabantse vormen es, praefix mes-, suffix -nesse. 
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Nndl. ö en δ. 

1. sondighen, sonde. 

TIEMEYER, blz. 38: Holl. copie heeft steeds sonde, dat de 

Brab. op 4 plaatsen na in sunde verandert, behalve in rijm. 

2. borsten, borskijn - maar: ghesturven. 

D E B R U I N , blz. 380: burst: Noordnederlands. 

VAN LOEY 2, blz. 29: meent dat vormen met o voornamelijk 

Brabants of meer oostelijk zijn. 

3. voer naast voir; teghenwoirdicheit. 

BURSSENS, blz. 88: de eigenaardigheid aan Hollandse schrij

vers toegekend, nl. het gebruik van i om de lange of gerekte o 

aan te duiden : voirsienicheit, voirtmere enz. 

VAN L O E Y 2, blz. 63 : oi (in gesloten syllabe) is oostelijk, Brab. 

en Hollands, in de 14e eeuw, maar nog meer in de 15e eeuw. 

TIEMEYER, blz. 102: voerwaerde 7 χ bij Η ; bij В vorwaerde 
( 3 x ) , vorwarde (1 x ) , voerwaerde ( 4 x ) . 

4. werden naast worden. 
ROETERT, blz. LXXIX: werden χ worden. Door welke oor

zaak in dit werkwoord e en o naast elkaar voorkomen, is 

daarom zo moeilijk met zekerheid aan te wijzen, omdat men 

tussen zovele invloeden, die hier gewerkt kunnen hebben, 

te kiezen heeft : de invloed van de w, van r plus dentaal en 

een analogiewerking van het verleden deelwoord. Franck 

veronderstelt een invloed van de r-verbinding, Van Wijk acht 

een ontstaan uit i het waarschijnlijkst. De o, in het tegen

woordig A. B. algemeen aangetroffen, was reeds in de Middel

eeuwen algemeen. Toch was en is in West-Vlaanderen de ë 
gewoon. Het Rechtsboek van Den Briel heeft o. Eveneens het 
Goerees, Zaans, Noord-West-Veluws en de Bommelerwaard. 
TIEMEYER, blz. 99: H en in nog veel grotere mate Hild. ge
bruikte de regelmatige vormen: werden - wart - worden -
(ge)worden. Vormen met δ uit praet. plur. en part. dringen 

echter overal in. Bij В zijn de regelmatige vormen niet meer 
te ontdekken. 
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Nndl. й en й. 

1. hulpe. 
VAN LOEY 2, biz. 22: Vóór 1 + cons, wordt ë in een paar 
woorden wel eens u, en wel vanaf de tweede helft der 14e 
eeuw, wel 't vaakst in Brabant, ook in Holland, minder in het 
Vlaams. 

T E WINKEL, blz. 67 : De umlaut van 5 uit germ, ü is in geslo
ten lettergrepen u, die in het Vlaams, Zeeuws en ZuidhoUands 
overging in ï. 

2. cunnen. 
HOFKER, blz. 49: Van het werkwoord connen vindt men 
slechts deze vorm, vaak rijmend op vaste o. Stoke schreef 
dus connen. 
VAN LOEY 2, blz. 27: connen 't vaakst met o, terwijl u 
jonger is. 
TIEMEYER, blz. 37: zowel bij Brab. als bij Holl. copie is de 
o-vorm regel. 

3. plocken - daarnaast een enkele maal plucken. 
D E В О , blz. 757 : plokken betekent plukken. (Plukken staat 
er niet in). 
KILIAEN, blz. 407 : plocken is Vl.-Holl. 
TIEMEYER, blz. 39: plocken komt bij H voor naast het ge
wone plucken. Nog tegenwoordig spreekt men in Holland 
van plokgeld. 

4. u, uwes, uwer, uwen - daarnaast : iuwen, iuwer. 
EMONDS, blz. 59 : rekent iu tot de Noordhollandse eigenaardig
heden. 

D E VOOYS 1, blz. LXXXIV : К (Holl.) heeft vrij regelmatig iu, 
waar H (Vlaams) u heeft. 

5. vuerlic, vurich, vuerspuwende, vuer - daarnaast : veghevier, 
en een enkele maal: vier. 

FRANCK, blz. 70 : Vlaams ie, Hollands u. 
HEEROMA, blz. 16: meent, dat de uu heel Utrecht veroverd 
heeft, maar Brabant niet. Holland is van Utrecht uit ge
deeltelijk ten prooi gevallen aan de uu-expansie, nl. alleen 
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met die woorden, waarin op de germ, eu geen г volgde. 
In vier, dier, stieren (vuur, duur, sturen) is de oude ie overal 
in Holland bewaard. 
VAN LOEY 2, blz. 60: de vormen met ie zijn Kustmnl. (Westvl. 
en Holl. kust tot Noord-Holland), Vlaams, Brab., misschien 
Westlimb., terwijl die met uu Limb., overigens oostelijk en 
Hollands zijn. 
D E VOO YS 1, blz. LXXXIII : Hollands vuerich tegenover Vlaams 
vyerich. 
T E W I N K E L , blz. 77 : Germ, iu werd in het Limburgs en Hol
lands en van daar ook in het Nieuwnederlands eerst u, later 
gediftongeerd ui behalve voor г en w... Blz. 78: De ie voor u 
is Brabants-Vlaams-Zeeuws en is ook in het zuidelijk deel van 
Zuid-Holland overheersend; vandaar komen in de Middel
nederlandse schrijftaal de vormen met u naar verhouding 
zelden voor. 

Nndl. oe. 

1. vloeyender, wtvloeyde, boeck, ghemoede, moeder, hoede-
kijns, oetmoedeüken. 
VAN TOL, blz. LI : in het Brabants handschrift O meestal oe 
in open en gesloten lettergrepen. 
T E WINKEL, blz. 71 : De schrijfwijze oe was in het Middelned. 
de algemene en gaf misschien een nauwe o met een naklank 
te kennen. 

2. wtvloyen, vermoyet, armode, hodekijn, ropen, ie most. 
HOFKER, blz. 53 : In alle handschriften zijn voorbeelden van 
de o in plaats van oe ... Het is wel mogelijk, dat al deze o's 
van afschrijvers afkomstig zijn. De o naast oe (in enkele 
woorden) komt meer voor in Holland en Zeeland. 
VAN LOEY 2, blz. 69 : Spelling o komt eveneens overal voor, 
maar hoort het meest tot de dertiende eeuw (oo in gesloten 
syllabe) ; het vaakst komt die spelling in O.- en W.-Vlaande-
ren, Zeeland en Holland (hier nog zeer laat) voor. Vóór i, j 
staat vaak o (naast oe) : vloyen, groien, gheschoite. 
VAN LOEY 1, blz. 88 : most komt in Holland en Brabant voor. 
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TIEMEYER, blz. 50: Het is meer dan waarschijnlijk, dat Hild. 
de o voor oe gekend heeft. 
D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: ropen, moder, blome etc. zijn Holl. 
eigenaardigheden. 
VAN W I J K , blz. 146: slooch is een Zuidhollandse vorm. 

3. genuechliker, gruete. 
LELY, blz. LVII : De schrijfwijze ue < Oudgerm. ô, al of niet 
voor i, j , is misschien een oorspronkelijk oostelijk Neder-
frankische, van het Limburgs uit westwaarts voortgedrongen 
'umlaut' van een oudere ô. Deze ue vindt Van Heiten vrij 
dikwijls in Brab. en Holl. teksten en soms ook bij Maerlant. 
VAN LOE Y 2, blz. 72: Door i-umlaut is in het oostmnl., tot 
in Brab. toe, oe tot ue geworden : grueten. 
TIEMEYER, blz. 51 : ue voor oe: men leest die bij brueden, 
brueder, ghenuechte, grueten, prueven, suet. 
D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: H S . К (Holl.) schijnt vrij regel
matig ue te schrijven om onze oe-klank aan te duiden. 

Nndl. eu. 
1. vruechden, duecht, duechden - daarnaast : genoechten, noese, 

vroechde, ghescoert, roeke, yoecht - roke, slotel, cronen, 
schoren - evel, lene. 

BURSSENS, blz. 121 : het Holl. hs. heeft doeghet en het Brab. 
duecht, eveneens (blz. 124) resp. vroechde naast vruechde, 
(blz. 134) ghenoechte in Holl. en Brab. hs. 
VAN LOEY 2, blz. 44: In enkele woorden is ë blijkbaar uit eu 
ontrond: evel, dat westelijk schijnt te zijn. 
TIEMEYER, blz. 54: ' t Holl. hs. van Hild. schrijft ongeveer in 
de helft van de gevallen ue ; de Brab. copie duidt de ö-klank 
nooit door ue, maar altijd door oe of o aan. 
T E W I N K E L , blz. 67 : Germ, ü werd gerekte o in open letter
grepen. Deze had in vroegere tijd echter altijd in de volgende 
lettergreep een i of j ; vandaar kon u in open lettergrepen zich 
slechts als eu vertonen. 
De umlaut werd dikwijls niet in het schrift weergegeven : men 
schreef o, de rijmen echter bewijzen, dat die o gewoonlijk 
umlaut had. 
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Nndl. ei. 

reyn, gereinicht. 

H O F K E R , blz. 63: Stoke: deine, blz. 65: Stoke: misschien 

beide vormen nl. ei χ e. 

LELY, blz. LVI: Holl. reyn tegenover Vlaams reen. 

TiEMEYER, blz. 70: de gewone vorm is reine. Blz. 71 : zonder 

uitzondering heeft Η weinich, В wenich of ewenich. 
VAN TOL, blz. LI : In overeenstemming met het Brab. over
heersen de ei-vormen. 

Nndl. ui. 

brudegom, huus, bruut, crudekijns, bedudenisse, dusent, 
duvel, suver, duve, cruce, versumet, ghebruken - bruyt, 
cuym, cruys, cuysch, vuylen, gheluyt. 
D E B R U I N , blz. 382 : Noordned. dusent tegenover Wvla. duust. 
BURSSENS, blz. 88: geeft als de gewone Holl. vormen op: 
bruut, duusternisse, zonder diftongering. 
KESSEN, blz. 97 : De Brab. dift. van î > ei en van ü > ui 
was in de tweede helft der vijftiende eeuw (voor een deel) 
nog niet tot het Noorden doorgedrongen, blijkens de niet-
gediftongeerde ü-vormen in Holl. handschriften. 
VAN LOEY 2, blz. 73: In open syllabe wordt de lange uu 
meest u geschreven: dusent, huse, ghebruken. 
In de 14e en 15e eeuw komt in gesloten syllabe zeer vaak 
(Brab. en VI.) uu voor: huus, bruut; uy behoort tot de 15e 
eeuw (ook maar zelden, in Vlaanderen) in Hollandse teksten 
zelfs vóór -r als -uyer-: verhuyeren. 
TIEMEYER, blz. 58 : В heeft in gesloten lettergrepen voor den
taal ui, H is ongediftongeerd. 

Nndl. ie. 

1. duerbaren. 
BURSSENS, blz. 89 : Hollandse u-vormen. 
LELY, blz. LVI : noemt duerbaer een Hollandse vorm. 
D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: К (Holl.) heeft duerbaer, H 

(Vlaams) dierbaer. 
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TE WINKEL, biz. 78 : duerbaer een Hollandse vorm. 
2. hielt. 

ROETERT, blz. LXXVII: hilt is de algemeen voorkomende 
vorm ; zelden treft men de vorm met ie aan. De vormen met 
ie, die in de Reinaert II op vier plaatsen voorkomen, zullen 
zeker van de Hollandse afschrijver zijn. 

3. nywe, naast nuwer. 
D E BRUIN, blz. 380: Wvl. niewe naast Brab. en Noordned. 
nuwe. 
HEEROMA, blz. 12 en kaart 3: Nuw is de regelmatige vorm in 
Leiden, Gouda, Schoonhoven, Haarlem, Alkmaar, Edam en 
Hoorn. Als nieuw hier voorkomt, is het zeldzaam en wijst het 
hoogstens op literaire invloed. 
VAN LOEY 2, blz. 60: u-vormen zijn oostelijk en Hollands. 

Nndl. ou. 

soude, woude, hout, houden, gout, menichvoudicheit. 
VAN LOEY 2, blz. 80: de ou-vormen zijn jonger. 

Nndl. cht. 

saft, craften, vercoft, afterclap, stanthaftelic - achterclap, 
crachtich, lucht. 
BURSSENS, blz. 88: de Holl. vorm after. 
EMONDS, blz. 49: after 'bij jongere Hollandsche schrijvers nog 
veelvuldig in gebruik' (Verdam in voce achter). 
HEEROMA, blz. 32: Een geheel andere tegenstelling Noord-
Zuid wordt veroorzaakt door het geleidelijk opdringen van 
cht in plaats van ft. In de periode van mijn bronnen (voor 
1500) is de cht-expansie echter nog zeer weinig gevorderd. 
In de noordelijke Hollandse en Utrechtse steden is cht nog 
uiterst zeldzaam. 
HOFKER, blz. 93 : Alles samenvattende kan men zeggen, dat 
bij Stoke, op een enkele uitzondering na, de cht heerschte. 
KESSEN, blz. 97 : De vormen met -ft waren waarschijnlijk be
kend in het Noordbrab., het Noord- en Zuidholl. en gedeelte
lijk in het Utrechts, blijkens het Amersfoortse handschrift 
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van de Kuneralegende en de Utrechtse incunabel van dezelf
de legende. 
LEL Y, blz. LVI : -ft, tegenover Brab. -cht in de woorden saft, 
craft, geruft, gecoft, after met hun afleidingen. Daarnaast de 
vormen met -cht. 
VAN LOEY 2, blz. 122: Kenmerkend voor het Hollands: -ft. 
D E VOOYS 1, blz. LXXXIV: noemt after een Hollandse eigen
aardigheid. 
T E WINKEL, blz. 84: Vormen met ft in het Mnl. zijn Hollands. 

4. DE BUIGING13 

Verbuiging: 

Het Substantief. 
De mannelijke en onzijdige woorden, die tot flexie I - de voca-

lische flexie - behoren, hebben als genitief-uitgang -s ; naast elkaar 
komen echter voor geest en geests14. De datief mist vaak de uit
gang -e. Het hele meervoud vertoont de uitgang -en15. Een uit
zondering hierop vormen de verkleinwoorden, de woorden op -er 
en het woord doctoer: deze hebben -s in het meervoud18. Een 
meervoudsuitgang -er vertoont het neutrum kind. 

Het woord dach komt in het meervoud voor als daghe en als 
daghen. 

De vrouwelijke nomina die tot deze flexie behoren, hebben in 
het meervoud de uitgang -en. 

De masculina en neutra die tot flexie II - de consonantische 
flexie - behoren, hebben in de datief de gebruikelijke -e. Het 
masculinum here komt in de datief als here en als heer voor. 

De vrouwelijke substantieven hebben in de nominatief en 
accusatief singularis al of niet een -e; in de genitief en datief 

13. We geven hier geen volledige vormleer, maax wijzen slechts op enkele 
punten waarin de flexie van het hs. afwijkt van de gewone paradigmata. 

14. Van Loey 1, blz. 11 : bij woorden op -st verdwijnt soms de -s. 
15. Van Loey 1, blz. 12: deze meervoudsvorm wordt eerst in de vijftiende 

eeuw talrijk, hoewel spelvormen op -e toch nog wel meer voorkomen. 
16. In: die werckens mijns vaders - F. 7a - zal de -s achter het meervoud wel 

een schrijffout zijn, ontstaan o.i.v. de erop volgende genitief. 
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singularis hebben ze meestal -en als uitgang, maar ook hier komen 
vormen op -e voor. 

Het Adjectief. 

De genitief van het mannelijk en onzijdig enkelvoud wijkt af 
van het gangbare paradigma en vertoont de uitgang -en. Deze 
uitgang komt een enkele maal ook in de nominatief voor. 

Invloed van het neutrum zien we in vormen als: mijn teder 
armen (ace), die ondanebaer menschen (nom.)17. 

Het zelfstandig gebruikte adjectief behoudt o.h.a. de flexie van 
het adjectief. Invloed van het substantief blijkt uit de enkele 
malen voorkomende uitgang -en in de genitief van het mannelijk 
meervoud18. 

De Pronomina. 

Het pronomen personale luidt voor de tweede persoon enkelvoud 
ghi, enclitisch -i en -tu. Deze laatste vorm beantwoordt aan het 
pronomen du, dat niet in het hs. voorkomt. Voor de datief en 
accusatief vinden we de vorm u. 

In het meervoud is de nominatief voor deze tweede persoon 
ghi, dì, -г; de genitief en accusatief hebben de gewone vormen, 
maar in de datief komt naast и een enkele maal uwer voor : Och 
susteren hoe wel soude mi wesen. of ie den rijnc der trouwen van 
uwer veel draghen mochte. 

Naast de vorm haer heeft de accusatief singularis van het 
vrouwelijk pronomen van de derde persoon se staan. Het meer
voud van de pronomina voor de derde persoon vertoont naast de 
gewone vormen de volgende afwijkingen: in de datief mannelijk 
komen naast elkaar hem en hoer voor, in de accusatief se en haer. 
Het vrouwelijk pronomen luidt in de accusatief se. 

Als pronomen reflexivum doet de objectsvorm van het pronomen 
personale dienst. Zich komt niet voor. 

Het pronomen possessivum heeft de gewone vormen, maar in 

17. Van Loey 1, blz. 30. 
18. Van Loey 1, blz. 31. 
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plaats van dijn vinden we hier - zoals te verwachten was - и 1 9 . 
Vermelding verdient echter, dat er veel uitgangloze vormen voor
komen in de nommatief en accusatief van alle drie de geslachten. 

Het pronomen demonstrativum: als bepalend lidwoord wordt 
het onbeklemtoonde demonstratief die gebruikt. In de nominatief 
van het mannelijk enkelvoud komt nog al eens de vorm den voor, 
hetgeen de gewone vorm voor de datief van het mannelijk en on
zijdig enkelvoud is, en bovendien voor de accusatief van het man
nelijk enkelvoud en de datief van het meervoud. 

De demonstrativa dese en die hebben in de nominatief van het 
mannelijk enkelvoud ook wel de vorm met -n. In plaats van dier 
voor de datief van het vrouwelijk enkelvoud en dies voor de geni
tief van het neutrum worden soms de vormen der en des gebruikt. 

Ghene komt alleen voor in de gesubstantiveerde vorm dieghene. 
Dit pronomen luidt in de nominatief van het mannelijk en vrouwe
lijk enkelvoud en meervoud diegheen20. 

De enkele vormen die er van het pronomen interrogativum voor
komen, vertonen geen afwijkingen. Er zij alleen op gewezen, dat 
welc in de nominatief van het vrouwelijk enkelvoud geen -e heeft 
als uitgang. 

Als pronomen relativum komen voor : die, weL· en die welke. Een 
enkele maal heeft de accusatief van het vrouwelijk enkelvoud een 
vorm met -n. 

De pronominaaladjectieven: 
Staat er een determinatief tussen al en het substantief, dan 

heeft al de vorm alle, daarnaast een enkele maal al en allen. Deze 
laatste vorm lezen we op F. 3d: in allen sinen leden21. Als sub
stantief gebruikt heeft het in het enkelvoud de vorm al en in het 
meervoud de vormen alle, aire, allen, allen. 

Een en elc vertonen de sterke flexie van het adjectief. De onver-
bogen vorm komt echter in denominatief en accusatief ook voor. 

19. De vorm dijn komt één keer voor, F. 8b, als nominatief meervoud van het 
neutrum. Het betreft hier een aanhaling uit het Hooglied en dit zal de reden zijn, 
dat deze vorm gehandhaafd is. Eenzelfde verklaring geldt voor de vorm dinen 
in een aanhaling uit het N.T., F. 54c, waar Christus zegt: 'Vader in dine handë 
beueel ie mine gheest.' 

20. Deze vorm duidt op jongere taal, cf. Van Loey 1, blz. 47. 
21. cf. Van Loey 1, blz. 49. 
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lemán heeft steeds paragoge: yemant. 
Selve staat steeds na pronomina. In de nominatief komen naast 

de gewone vorm ook de jongere vormen self en selver voor. De 
datief luidt zowel selven als selver. 

De Telwoorden. 

De cardinalia worden meestal in Romeinse cijfers weergegeven, 
geschreven met minuskels22. Voluit geschreven worden de tel
woorden beneden de tien al of niet verbogen in de genitief en 
datief. In het eerste geval krijgen ze resp. een -r en een -n. 

Twaalf is steeds tweelettergrepig : twalef. 
De ordinalia van een tot tien worden meestal voluit geschreven ; 

boven de tien worden ze in de regel door Romeinse cijfers weer
gegeven, zodat er in die gevallen geen onderscheid in de schrifte
lijke weergave is tussen cardmalia en ordinalia. In de nominatief 
gaan ze uit op -e. Ze worden verbogen als adjectieven en hebben 
evenals deze in de genitief van het mannelijk en onzijdig de uit
gang -en. 

Ander heeft in de nominatief al of niet een uitgang: ander naast 
anderde. 

Sommige ordinalia worden op verschillende manieren gevormd : 
vijfte - vijfste, seste - sestede, elfte - elfste, steeds: twalefste, 
achtende. Twijntichde zal wel als een analogievorm zijn naar 
dertiende, viertiende. 

De Adverbia. 

We onderscheiden een adverbiale genitief: des noens; een ad
verbiale datief: somwilen ; een adverbiale accusatief: niet, cuym. 
Nu eens de datief dan weer de accusatief zien we bij: eerst-
werven - eerstwerf, somwilen - somwijl. 

Ook comparatieven komen voor: meer, bet, lieuer, eer. 

Vervoeging 
PRAESENS : 

De eerste persoon enkelvoud heeft bij de regelmatige werkwoor-
22. cf De Man, T.T. "56, blz. 18. 
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den gewoonlijk de uitgang -e: ic sitte. Soms echter ontbreekt deze 
-e: ic meen23. 

De tweede persoon wordt steeds aangeduid met ghi, waarbij de 
persoonsvorm een t als uitgang heeft: ghi vereenicht. Ook luidt 
de uitgang wel -et: ghi maket (naast: ghi maect). Enclitische 
vormen komen ook voor : schencti. 

De derde persoon heeft naast elkaar de uitgangen -t en -et: 
hi heeft, hi hevet. Bij enclise vervalt soms de uitgang: hi maecse. 

Het meervoud, met uitzondering natuurlijk van de tweede per
soon, heeft als uitgang -en. 

PRAETERITUM : 

a. De verleden tijd van zwakke werkwoorden. 
De uitgang van de eerste persoon is -(e)de. Als er syncope van 

de eerste e plaats heeft in een werkwoord, waarvan de stam ein
digt op een t, dan versmelten de beide dentalen tot een t: ic 
stortede - ic storte. 

Eindigt de stam op een stemloze consonant, dan wordt bij 
syncope van de eerste e de d van de uitgang stemloos: ic ge
dochte24 (= ik verdroeg). 

Voorbeelden van de tweede persoon hebben we niet aange
troffen. 

De derde persoon krijgt als uitgang -(e)de. Evenals dit bij de 
eerste persoon het geval is, heeft er ook hier bij syncope gehele of 
gedeeltelijke assimilatie plaats: hi gruete, hi mercte. 

In het meervoud is de uitgang -(e)den: si wachteden. 
b. De verleden tijd van sterke werkwoorden. 
In de regel hebben de eerste en derde persoon singularis geen 

uitgang: ic ontfenc, hi stont. Een enkele maal komt de uitgang -e 
voor: ic anbade25. 

De tweede persoon heeft een t : ghi liept. 
In het meervoud gaat de persoonsvorm uit op -en : si gaven. 

23. Van Loey 1, blz. 55: Apocope der -e komt eerst in de 15e eeuw sporadisch 
voor. 

24. We hebben hier te doen met een verkorte stamklinker. 
25. Van Loey 1, blz. 59: de uitgang -e komt in latere tijd soms voor en is 

vooral Hollands. 
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De vervoeging van de praeterito-praesentia. 
De werkwoorden van deze groep vertonen, voor zover ze voor

komen, de gewone vormen aan dit soort werkwoorden eigen. Op
gemerkt moge worden dat in de eerste persoon enkelvoud van het 
praeteritum de vormen conde en conste naast elkaar voorkomen, 
zo ook moste en most. Sout is een gesyncopeerde vorm : (hi) soudet. 

Doen, sijn en willen hebben de gewone vormen van hun para
digmata. Het praeteritum van willen is woude. Deze vorm is meer 
oostelijk26. 

IMPERATIEF : 

Zowel in het enkelvoud als in het meervoud heeft de gebiedende 
wijs steeds de vorm met t : siet (enk.), hoert (meerv.). In het meer
voud komt ook de uitgang -et voor: etet, belevet. 

Verkortingen als gift, nimt, komen niet voor. 

INFINITIEF: 

Het gerundium heeft geen uitgang : te vertoernen, te arbeiden. 
Soms staat het praefix ghe- voor de infinitief27 b.v. F. 23a Eñ ie 

ongheleit niet wt en const ghegaen28. 
PARTICIPIUM : 

Het participium perfecti heeft steeds het voorvoegsel ghe-29, 
tenzij het het voltooid deelwoord is bij een werkwoord, dat door 
middel van het prefix be-, ghe-, ont-, over-, ver- afgeleid is van 
een grondwerkwoord. 

5. DISCONGRUENTIE. 

Verschuiving in persoon: 

a. Overgang van de derde naar de tweede persoon in een toe
spraak : 

26. Van Loey 1, blz. 94. 
27. De zinnen waarin een dergelijke infinitief voorkomt, bevatten een hulp

werkwoord van modaliteit. 
28. cf Van Loey 1, blz. 64. 
29. Van Loey 1, blz. 63: vormen met ge- bij de ww. bleven, comen, leden, von

den, worden - eerst in de 15e eeuw. 
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F. 2b wañeer yemant vrede maket mit sijnre medesuster. Soe 
vereenicht ghi ν mit gode, heipet yemant van ν een ionxkijn 
te vreden. ghi vereenicht ν mitten heilighen gheest. 

Christus houdt hier de zuster deugden voor, die voor elke reli
gieuze van haar communiteit gelden. Hij gebruikt derhalve de 
derde persoon. Het veranderen van persoon kan erop duiden, dat 
Hij zich meer rechtstreeks tot zijn toehoorster wendt. In de twee
de volzin is de overgang van de derde naar de tweede persoon 
feitelijk al gegeven, omdat het onderwerp nader bepaald wordt 
door van v. 
b. Overgang van de derde naar de tweede persoon in het weer

geven van een feit : 
F. 17a soe leerde die hoenichvloyende doctoer den susterë hoe 
dat si in die vierde maent пае meye. dat is die euë maët in 
welker maent ghi maken seit alle daghe een hoedeky van ber
beryen bloemê тцге inwendigher banghicht. 

Het tweede gedeelte van de zin sluit niet aan bij het eerste ge
deelte. De oorzaak hiervan kunnen we zoeken in de bijzin, die tus
sen de twee stukken zin in staat. We hebben hier dus te doen met 
een anakoloet30, 
с Verschuiving van enkelvoud naar meervoud : 

F. 52a Eñ oec sout ghi billix besinne dat ie den mêsche niet 
aen en sie inde staet daer hi nu in is. Mer ie sie se aen inden 
staet daer si sellen sijn als sijn siel vtë lichaem scheidet. 
Het gaat hier over de mens in het algemeen. De bijgedachte aan 

alle mensen is oorzaak van deze overgang van enkelvoud naar 
meervoud. 

Verschuiving in genus: 

F. 31a als hi sel horen dat alle creaturen sellen consentierë sijn 
ewighe doot. Eñ niemant medeliden mit hoer en sel hebben. 

Dit is een zin uit de preek over het laatste oordeel, waarin de 
smarten van de verdoemden zeer reëel worden beschreven. De 
zondaar wordt steeds met het pronomen hi aangeduid. We zouden 
bij het oorzakelijk voorwerp mit hoer kunnen denken aan een 

30. Stoett, blz. 245. 
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vierde naamval van het mannelijk meervoud, die in de vijftiende 
eeuw wel eens haer luidt31. De bijgedachte aan de vele zondaars 
die verloren gaan, is dan oorzaak van de verandering in getal. Het 
voorzetsel mit regeert echter bijna uitsluitend de datief32. We 
mogen hier dus wel besluiten tot een genusverandering, ontstaan 
door de bijgedachte aan de zuster, tot wie deze preken gericht zijn. 

Verschuiving in numerus: 

a. Onderwerp in het enkelvoud - persoonsvorm in het meervoud: 
F. 26c hoe oetmoedelic dat ie dicwijl bi minen apostelen sat 
opte velde ende berechten hem soetelic dat si mi vraechdë. 

Dit optreden van de slot -n schijnt vooral in de Hollandse 
volkstaal verbreid te zijn geweest. Deze discronguentie is waar
schijnlijk begonnen in de geïnverteerde vorm: seide - η - ie33. 

F. 21c doemê doerboerden mijn handen eñ mij voeten. 
Na enkelvoudige indefinita die een collectief of algemeen be

grip uitdrukken, kan het werkwoord in het meervoud staan34. 
In dit hs. heeft men echter maar één keer een meervoudige per
soonsvorm bij zich, de andere keren staat de persoonsvorm in het 
enkelvoud. We kennen daarom aan de uiteenzetting van Stoett 
maar weinig bewijskracht toe inzake bovenstaande discongruen
tie. 

F. 18b Als nu dat meeste deel der religiën doen. 
De meervoudige betekenis van het onderwerp heeft het, wat 

invloed betreft, gewonnen van zijn enkelvoudige vorm, zodat de 
persoonsvorm in het meervoud kwam te staan. Dit komt vaker 
voor in het Middelnederlands36. 
b. Onderwerp in het meervoud - persoonsvorm in het enkelvoud : 

F. 47a Dat die beyen des druufs ghecruyt sijn. dat bedudet die 
ynicheit eñ die godlike myne die inde gauê is die ie ν ghegheuê 
hebbe. 
Zeer talrijk is in het Middelnederlands het aantal zinnen, waar-

31. Van Loey 1, blz. 36. 
32. Le Roux. blz. 208. 
33. cf. De Vooys, Ned. Sprkk., blz. 136, 137. 
34. Stoett, blz. 140. 
35. cf. Stoett, blz. 140. 
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in het werkwoord in het enkelvoud staat bij een veelvoudig sub
ject36. 

F. 54a Die roede rosenbladerë daer die raet mede bestroyet is. 
beteykent die radinghe des heilighen gheests. 

We kunnen dit geval op dezelfde manier verklaren als het 
vorige, met dit onderscheid echter dat het onderwerp niet veel
voudig maar meervoudig is. 

Er bestaat ook een andere mogelijkheid: in de voorafgaande 
regels zijn enige enkelvoudige symbolen verklaard, waarbij steeds 
— volkomen juist - het woord beteykent stond. Deze enkelvoudige 
vorm kan zijn invloed tot bovenstaande zin hebben uitgestrekt. 

In de spelling, het dialect en de vormleer treffen we gegevens 
aan, die erop wijzen dat de taal laatmiddeleeuws is: 

het schrijven van overbodige letters; 
zuiver : vóór 1 plus consonant wordt ë in een paar woorden wel 

eens u, en wel vanaf de tweede helft der 14de eeuw - het vaakst in 
Brabant, ook in Holland, minder in het Vlaams; 

voir: oi (in gesloten syllabe) is oostelijk, Brabants en Hollands, 
in de 14de eeuw, maar nog meer in de 15de eeuw; 

armode: de spelling o behoort tot de 13de eeuw, maar komt in 
Holland nog zeer laat voor ; 

bruyt : uy behoort tot de 15de eeuw (ook maar zelden, in Vlaan
deren) in Hollandse teksten zelfs voor r ; 

de meervoudsuitgang -en bij substantieven van de vocalische 
flexie: eerst in de 15de eeuw talrijk, hoewel spelvormen op -e toch 
nog wel meer voorkomen ; 

diegheen: duidt op jongere taal; 
ie meen: apocope der -e komt eerst in de 15de eeuw sporadisch 

voor; 
ie anbade: de uitgang -e komt in latere tijd soms voor en is 

vooral Hollands; 
ghe- : eerst in de 15de eeuw helpt dit praefix participia perfect! 

van alle werkwoorden te vormen. 
Combineren we een aantal van de hierboven staande gegevens 
36. Stoett, blz. 142. 
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met dialectische eigenaardigheden die we in het hs. hebben aange
troffen, dan zien we dat de taal sterk Hollands is : 

of (= af), ie sel, ie bin, mit, gebieten, de uitgang -ieren bij 
werkwoorden : visitieren, ordinieren ; ey in woorden als teyken en 
deylen, ghien, legghen (= ligghen), hetten, ghesturven, iuwen, 
vuer, armode, reyn, bruyt, duerbaer, saft, ie anbade. 

Daarnaast vinden we zuidelijke woorden en woordvormen: 
typisch Vlaams zijn: u, herte, hore (= slijk), het weglaten van 

de h aan het begin van de woorden armoeseert enyerarchie37, en 
misschien het werkwoord ploten ; 

vooral Brabants zijn: twe, blenckende naast bleinket; 
Vlaams-Brabantse woorden zijn: wedemaent, vier (= vuur), 

wet, eerde; 
Hollands-Brabants zijn: vene - henc, spul, starcheit naast 

stercheit, twee naast twe; 
inguaeoonse invloed veroorzaakt overeenkomst tussen het Hol

lands en het Westvlaams38: ambocht, evel. 
Het is dienstig dat we in dit verband ook wijzen op de vele 

woorden van Romaanse oorsprong. Een groot aantal van deze 
woorden zal door de godsdienst bekend zijn geweest in het noor
den, o.a. collacie, sermoen, dormter, contemplacie, gracie, peni
tencie, passie, scriben, consecreren, orienten, prophecien, confes-
soren, convent, epistolen, abselucie, religiën, discipulen, mira-
culen, evangeHum. De overige Romaanse woorden kunnen de af-
schrijfster goed bekend zijn geweest, weshalve ze ze overnam; of 
ze waren haar niet of niet goed bekend, maar ze nam ze over, om
dat ze er geen equivalent uit haar eigen dialect voor wist. Enkele 
voorbeelden van deze woorden zijn: principaele, murmuracien, 
victorie, pryeel, ordinancie, abstinencie, sangwijn, tortysse, ar
moeseert, reverencie, trisoer. 

Uit al deze gegevens concluderen we dat de afschrijfster gebruik 
heeft gemaakt van een Vlaams, misschien van een Vlaams-Bra
bants, geschrift. De Hollandse kenmerken alsmede de plaats van 

37. Kooiman, blz. 158; Van Loey 2, blz. 105. 
38. Van Loey 2, blz. 121. 
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herkomst (Weesp) wettigen de opvatting, dat de taal van de 
copiiste het Hollands was. 

Vermelding verdient nog, dat de verschillende vormen die een 
woord kan hebben, door elkaar worden gebruikt, zodat we niet 
kunnen zeggen dat de copiiste langzamerhand meer haar eigen 
taal is gaan schrijven. Enkele voorbeelden : afterclap - achterclap, 
bruyt - bruut, vruechde - vroechde, iuwer - uwer, twee - twe, 
starcheit - stercheit, schencken - scheyncken, vervaerliken - ver-
veerliken. 

Analoog hiermee is het door elkaar gebruiken van het noorde
lijke ewe en het zuidelijke wet. 

Daar dit geschrift uit het einde der Middeleeuwen stamt, be
staat de mogelijkheid dat deze zuidelijke woordvormen al in het 
noorden waren doorgedrongen. 

Willen we het begrip Hollands voor de taal van het hs. nader 
bepalen, dan kunnen we het Zuidhollands uitsluiten, daar dit 
volgens Van Wijk de vorm herte in geen geval heeft gekend. We 
moeten derhalve besluiten dat de taal Noordhollands is. Het 
typische kenmerk van dit dialect nl. het ontbreken van het prae-
fix ghe- bij het voltooid deelwoord39, komt in het hs. niet voor. 

39. Heeroma, blz. 34. 
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HET KLOOSTER VAN SINT MARIA TE WEESP 

DE STICHTING 

De geschiedenis van dit klooster is vrijwel onbekend: slechts 
schaarse berichten zijn tot ons gekomen. Zo tasten we al in het 
duister, als het gaat om het jaar waarin deze stichting is tot stand 
gekomen. Wel weten we dat dit convent van vóór 1450 dateert. 
In het gemeentearchief van Weesp bevindt zich nl. een schepen-
brief van 11 augustus 14501, waarin sprake is van bovengenoemd 
klooster. Op genoemde dag verschijnt Margriet Ghijsbert Smitsdr. 
in het gezelschap van haar broer Willem, die haar wettelijke 
voogd is, voor schout Ysbrant Albertzn en voor Heynric van Zijl 
en Willem Willemszn, schepenen te Abcoude. Ten overstaan van 
deze heren vermaakt zij bij testament ter liefde Gods aan het Sint-
Mariaklooster te Weesp de huizen en bijbehorende grond, die zij 
van haar overleden ouders en van Foyse, haar zuster, geërfd heeft. 
In de huizen van Foyse wonen op dat tijdstip Willem Ghysbertzn 
en Peter Meuszn. Margriet verklaart deze schenking niet te zullen 
herroepen voor zich zelf of haar erfgenamen en er geen enkel recht 
op te laten gelden. 

Deze schenkingsakte toont duidelijk aan, dat de plaatselijke 
overheid en het klooster zich niets aantrokken van de voorschrif
ten, die hertog PhiUps van Bourgondië inzake de uitbreiding van 
kloosterlijke bezittingen had gegeven. Hoewel hij de Tertiarissen 
genegen was en hun in zijn landen bescherming toezegde, meende 
hij toch paal en perk te moeten stellen aan het toenemend grond
bezit van de kloosters. In 1443 verbood hij daarom aan de kloos
ters het kopen, erven en verkrijgen van vaste goederen in Hol
land, Zeeland en Friesland2. 

Ook blijkt nergens uit, dat men zich heeft gehouden aan de 

1. cf. Römer 1, biz. 545. 
2. Van Heel, biz. 64. 
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voorschnften die in 1446 werden gegeven en waarbij bepaald 
werd, dat regulieren - van welke orde ook - geen erfenissen mogen 
aanvaarden, of landerijen bij koop, schenking of testamentaire 
beschikking, voor ze zich persoonlijk of door gevolmachtigden 
vervoegd hebben bij de daarvoor aangestelde commissarissen en 
met deze een blijvende regeling van genoemde zaken hebben ge
troffen3. 

De ligging van het klooster als mede de dagelijkse benaming er
van en het feit, dat de bewoonsters Franciscaanse Tertiarissen 
waren4, kunnen een aanwijzing zijn dat het een stichting was van 
het Sint-Jansklooster. Beide kloosters lagen nl. achter elkaar, ge
scheiden door het water van de Grobbe, zoals duidelijk te zien is 
op een kaart uit het jaar 15515. De voorkant van het Sint-Jans
klooster lag aan de Oude Gracht, die aan de westzijde de oude 
stadskern begrensde. Dit klooster besloeg met zijn gebouwen en 
landerijen het hele gebied van het Grote Plein tot aan het Kleine 
Plein. Het Sint-Mariaklooster dat kleiner was, was meer naar het 
midden van de stad gelegen op het terrein ten zuiden van de kerk. 

Op bovengenoemde kaart staat het Sint-Jansklooster aange
geven als ' 't Oude convent', het klooster van Sint Maria als 
' 't longhe convent' - dit wijst er in ieder geval op, dat laatstge
noemd klooster van jongere datum is. Hier komt tenslotte nog bij, 
dat de bewoonsters van beide kloosters leefden volgens de Derde 
Regel van de H. Franciscus en onderhorig waren aan het Utrechts 
Kapittel«. 

Het is derhalve niet uitgesloten, dat het aantal zusters van het 
Sint-Jansklooster in de eerste helft van de vijftiende eeuw zo 
groot werd, dat er tot een nieuwe stichting moest worden over
gegaan. 

3. cf. Jongkees, blz. 87-88. 
4. Dit blijkt uit bovengenoemde schepenbrief : den cloester ende convent van 

Sinte Marien des huus van Sinte franciscus oirde binnen Weesp ; en uit het hs. 
'Jhesus collacien', waar Christus in Zijn toespraak op de 25e dag zegt: Waerlic 
susteren ghien ander boec en hoert toe den dochteren francisci die sijn vander 
derder oerden dan dat voerseit is. 

5. Deze kaart van Comelis Antonieszoon bevindt zich in het gemeentearchief 
van Weesp. 

6. Van Heel, blz. 45, 91. 
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HET GEESTELIJK LEVEN 

Het Mariaconvent zal van meet af aan wel een Tertiarissen-
klooster geweest zijn; de mogelijkheid dat het aanvankelijk een 
tehuis voor Zusters van het Gemene Leven was, is zeer klein. 
Als zodanig is het Oude Convent nl. wel begonnen. De zusters van 
dit laatste klooster sloten zich in het begin van de vijftiende eeuw 
aan bij het Utrechts Kapittel7. Daar hun communiteit toen pas 
enkele jaren oud was, is het niet waarschijnlijk dat ze vóór hun 
overgang tot de Derde Orde van Sint Franciscus al een nieuwe 
stichting hadden tot stand gebracht : het klooster van Sint Maria 
zal - indien het vanuit het Sint-Jansklooster gesticht is - opge
richt zijn na de aansluiting van het moederklooster bij het 
Utrechts Kapittel. 

De opmerking van Jezus in de preek op de 25e dag: Waerlic 
susteren ghien ander boec en hoert toe den dochteren francisci die 
sijn vander derder oerden dan dat voerseit is - hebben we hier
boven al aangehaald om aan te tonen dat de bewoonsters van het 
Mariaklooster Tertiarissen waren. We willen er hier nog even op 
terugkomen. Het boek waar Jezus op doelt, is Zijn heilige mens
heid, waarmee Hij Zich bekleed heeft om het menselijk geslacht 
zalig te maken. Van dit boek zegt Hij, dat het het boek is van de 
nieuwe lofzang. Het boek ligt op de lessenaar en is ontsloten. Het 
aantal kwintemen komt overeen met het aantal ledematen van 
Christus' lichaam. De gouden hoofdletters zijn de talloze wonden 
die Jezus in Zijn lijden opliep. Het boek is geschreven met de rode 
inkt van Jezus' bloed. De noten van het zangboek zijn de gesel
slagen, waarmee de beulen dit heilig lichaam overdekten. Het 
bloed dat uit de 72 hoofdwonden vloeide, vormt de 72 registers 
van het boek. De sloten op het boek - die nu geopend zijn - be
staan uit de vrede, de goddelijke genade en de goddelijke wijsheid. 
De samensteller van deze prekenbundel geeft aldus te kennen, dat 
Jezus' mensheid en vooral Zijn lijdende mensheid de zusters voort
durend voor ogen moet staan. 

In de voorafgaande toespraken is uitvoerig aandacht besteed 

7. Axters III, blz. 227. 
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aan alle facetten van Jezus' aardse leven en aan de lessen die eruit 
te halen zijn. We kunnen deze collatiën derhalve beschouwen als 
een spiegel waarin het ideale kloosterleven zich aftekent. Op deze 
wijze helpen 'Jhesus collacien' mee om het beeld van het geestelijk 
leven der Tertiarissen nader te preciseren. Bij de uiteenzetting 
van de ascetische leer is al gebleken op welke devoties de nadruk 
wordt gelegd en welke algemeen-godsdienstige, liturgische en 
religieuze praktijken worden aanbevolen. We kunnen rustig aan
nemen, dat er in deze toespraken niet iets totaal nieuws aan de 
zusters werd voorgehouden, maar dat ze dienden om de puntjes 
op de i's te zetten en de zusters aan te sporen tot intenser beleving 
van het christelijk ideaal. 

Aparte aandacht verdient wel hetgeen er geleerd wordt over de 
professie. 

In Zijn toespraak op de 26e dag geeft de Heilige Geest te ken
nen, dat een stipte onderhouding van de geloften van armoede, 
zuiverheid en gehoorzaamheid de kloosterlinge beschermt tegen 
alle aanvallen van de duivel. Op de 31e dag wijst de Heilige Geest 
- via de symboliek van een dode maagd in een zerk - de zusters op 
de hemelse beloning, die volgt op een leven waarin de drie geloften 
volledig beleefd zijn. Hieruit volgt dat het in de tijd waarin dit 
handschrift geschreven is, een normale zaak is dat de jonge 
kloosterlinge zich door drie geloften aan God verbindt. Dit is niet 
altijd zo geweest: aanvankelijk legde men alleen gelofte van zui
verheid af8. De gehoorzaamheid, alhoewel niet uitdrukkelijk ver
meld, was hierbij ingesloten: de geprofeste nam op zich genoeg
doening te geven voor de fouten die tegen de regel of de statuten 
begaan zijn: lek N. belove hoochlijck ende openbaerlijck onsen 
Heere God ende u, minister, na inhout onser privilegien eewige 
reijnicheijt mijns lichaems ende alle dije geboden Gods te hou
den ende genoech te doen alst betaemt van mijn gebreecken, dije 
ick tegen die manijer des levens van penitencien, dat sinte Fran-
ciscus ingeset heeft ende dije paeus Nicolaus dije vierde gecon-
firmeert heeft, off tegen dije statuten ons gemeens capittels doen 

β. Paus Bonifacius IX geeft in 1401 bij zijn bulle 'lis quae divini cultus' hier
toe verlof - cf. De Kok, blz. 90. 
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mochte, na des visiteerders wille als ick daertoe vermaent worde9. 
Bovendien was er in de statuten van het Utrechts Kapittel be

paald, dat de overste eens in de veertien dagen kapittel moest hou
den. De overste had daarbij het recht om penitenties op te leggen. 

Op het Generaal Kapittel dat in 1487 gehouden werd, nam men 
het besluit dat de nieuwelingen in het vervolg drie geloften moes
ten afleggen10. 

Op grond van deze gegevens kunnen we zeggen, dat het hs. 
'Jhesus collacien' uit het laatste kwart van de vijftiende eeuw 
stamt11. 

In een akte van 156812 zegt de overste: 'zulcx ons noch onse 
Religie nyet te betamen dat wy onse geestelicke plaets aldair wy 
solemnelick onse professie gedaen hebben zouden verlaten.' Al
hoewel zij noch op deze plaats noch elders in dit stuk uitdrukkelijk 
zegt, dat hun professie drie geloften omvat, mogen we toch aan
nemen dat dit het geval is, gezien het kapittelbesluit van 1487 en 
de regel die paus Leo X in 1521 gaf aan alle reguliere Tertiarissen. 
Tot de voornaamste bepalingen van deze regel behoorde de ver
plichting om de drie geloften van armoede, zuiverheid en gehoor
zaamheid af te leggen13. 

Ook het woord 'solemnelick' wijst in deze richting: paus Sixtus 
IV heeft 1 december 1480 al verklaard, dat de geloften van ar
moede, zuiverheid en gehoorzaamheid, die door de tezamen leven
de zusters na hun proefjaar in handen van de minister zijn afge
legd, kracht zullen hebben als plechtige geloften14. 

Aan de hand van de literatuur die we over het Utrechts Kapit
tel bezitten16, kunnen we verder een indruk krijgen van het kloos
terleven in het Mariaconvent. Deze uiteraard algemene indruk 
kunnen we voor de tweede helft van de zestiende eeuw enigszins 

9. De Kok, blz. 110-111. 
10. De Kok, blz. 138. 
11. Het is geschreven op papier, dat watermerken vertoont die gelijken op 

hetgeen onder nr. 1043 en 4324 bij Briquet is afgedrukt en die uit de tweede helft 
van de vijftiende eeuw zijn. 

12. Zie hierna. 
13. De Kok, blz. 91-92. 
14. Van Heel, blz. 307. 
15. cf. De Kok en Van Heel. 

114 



preciseren met behulp van enkele brieven die er over dit klooster 
bewaard zijn1* alsmede dank zij de gegevens die het 2e memoriael 
van Bartholt Ernst ons verstrekt17. 

Beginnen we met dit laatste: in 1550 hebben de zusters na de 
dood van hun laatste pater het klooster en alle goederen zonder 
verlof van de overste aan de stad verkocht. Hiervoor hebben zij 
een zekere lijfrente bedongen. De zusters waren van plan het 
klooster te verlaten en - in strijd met hun professie - het habijt te 
verwisselen voor een werelds kleed om voortaan te leven als 
wereldse personen. Vier zusters waren reeds uitgetreden en leef
den alsof ze nooit kloostergeloften hadden afgelegd. Dit alles 
strekte tot een slecht voorbeeld voor alle religieuzen en verwekte 
opspraak bij de mensen. 

Vermoedelijk gaat het hier om een groep kloosterlingen die zich 
niet langer kan of wil schikken naar de regels van orde of huis. 
Het is niet opzienbarend, dat er al een viertal uitgetreden was: 
reeds in de eerste helft der 15e eeuw zijn er bepalingen van de 
geestelijke en wereldlijke overheid om op te treden tegen afvallige 
kloosterlingen. In een schrijven, gedateerd 29 augustus 1406, 
geeft Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht, verlof 
aan de ministers van de broeders en zusters van de Derde Orde 
om met dwang op te treden tegen hardnekkige en voortvluchtige 
onderdanen. Twee jaar later, 25 mei 1408, schrijft hij aan de 
pastoors en kapelaans van zijn bisdom wat ze moeten doen, als 
zusters van de Derde Orde haar klooster onwettig verlaten, haar 
kloosterkleed afleggen of op andere wijze misdoen. Deze bepalin
gen zijn blijkbaar niet afdoende, want deze zelfde bisschop mach
tigt op 26 j uh 1414 de ministri om broeders of zusters Tertiarissen 
die zonder verlof hunner ministri het klooster verlaten hebben, te 
kerkeren en zo nodig aan de wereldlijke arm over te geven18. Vijf 
dagen later beveelt Willem, graaf van Holland, aan de baljuws, 
schouten en andere bestuurders de broeders en zusters die zonder 
toestemming hun klooster verlaten of apostateren, gevangen te 

16. Aanwezig in het gemeentearchief te Weesp. 
17. fol. 48 Algemeen Rijksarchief te Den Haag - cf. Van Heel, blz. 74-75. 
18. De Kok, blz. 177-180. 
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nemen en terug te voeren naar hun kloosters en verklaart, dat zij 
die dit bevel niet uitvoeren, zich schuldig maken aan majesteits-
schennis19. Dit bevelschrift wordt bijna woordelijk herhaald op 
27 januari 1423 door Jan, graaf van Holland20. 

Excommunicatie, kerkerstraf noch overlevering aan de wereld
lijke macht zijn voldoende afschrikwekkend. Het kwaad woekert 
voort: 28 februari 1454 ziet Rudolf van Diepholt, bisschop van 
Utrecht, zich genoodzaakt aan alle geestelijken van zijn bisdom 
te bevelen om op zon- en feestdagen de apostaten der Derde Orde 
bekend te maken en de gelovigen te gelasten met deze afvalligen 
geen omgang te hebben ; voorts moeten zij ervoor zorgen, dat bal-
juws, schouten en overige wereldlijke rechters de apostaten ge
vangen nemen en brengen naar de aangewezen kloosters ter be
oefening van boetvaardigheid21. Bisschop David van Bourgondië 
heeft dit bevelschrift opnieuw afgekondigd en verbiedt tevens de 
afvallige personen te ontvangen of te herbergen. Deze oorkonde 
is gedateerd 4 november 145622. 

De grondoorzaak van dit weglopen kan gezeten hebben in het 
te lichtvaardig aannemen van nieuwelingen. Werden de Tertiaris
sen beheerst door een zekere concurrentiezucht om de Windes-
heimers in aantal te overtreffen?23 Deze veronderstelling vindt in 
zekere mate grond in het feit dat de bisschoppen van Utrecht 
sympathiek stonden tegenover de Congregatie van Windesheim : 
Frederik van Blankenheim vergunt in 1418 aan alle conventen 
der Tertiarissen in zijn diocees om desgewenst over te gaan tot de 
regel van Sint Augustinus. Zijn opvolger, David van Bourgondië, 
prijst de zusters van Sint Elisabeth te Schoonhoven, omdat ze van 
Tertiarissen overgegaan waren tot de regel van Sint Augustinus 
en zich wilden aansluiten bij het Kapittel van Syon. Hier komt 
bij, dat verschillende Tertiarissenkloosters een regulier kanunnik 
van Sint Augustinus als biechtvader en leider hadden en dat de 
bisschop meermalen iemand van Windesheim en Syon als visita-

19. Van Heel, blz. 301. 
20. Van Heel, blz. 299. 
21. De Kok, blz. 185. 
22. Van Heel, blz. 294. 
23. cf. Van Heel, blz. 72-73. 
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tor naar genoemde kloosters zond24. Op dit drijven in Windes-
heimse richting kan een zeer menselijke reactie gevolgd zijn: de 
conventen van Tertiarissen die trouw wilden blijven aan hun 
Franciscaanse leven, trachtten een tegenwicht te scheppen door 
de quantiteit van hun orde te vergroten. 

Hoe het zij, de recalcitrante kloosterlingen van het Mariacon
vent zijn er in 1550 niet in geslaagd het klooster op te heffen, ge
tuige o.a. de sententie van 155325. Een bewijs temeer voor het 
voortbestaan van dit Mariaklooster vinden we in een brief van 
16 maart 15622e, die handelt over de moeilijkheden die er gerezen 
zijn na de laatste kerkvisitatie. Op bovengenoemde datum ko
men Gherijt Claesz., Hendrick Martinsz. en Wouter Symonsz, 
priesters te Weesp, en frater Gerardus van Cuylenburg O.P. met 
heer Dirck Joestensz., deken 'juxta Vechtam'27, en Arent Louff 
Hendricsz., kerkmeester te Weesp, in verband met de genoemde 
moeilijkheden samen in het Jonge Convent. Voornoemde kerk
meester28 is bereid om aan de deken het gewone bedrag te betalen 
voor zijn gebruikelijke visitatie. De deken weigert dit geld aan te 
nemen, als de kerkmeester ook niet de verteringen van de deken 
betaalt. De deken uit hierbij het dreigement dat hijzelf de kerk
meester op donderdag 19 maart a.s. voor de heer Officiaal van de 
Oude Munster te Utrecht zou dagen. De kerkmeester antwoordt 
dat hij ermee accoord kan gaan, dat de deken tweederde van deze 
extra kosten betaalt, hij zal dan het resterende derde deel uit zijn 
eigen zak betalen, opdat de kerk niet zwaarder belast zal worden 
dan voorheen en er geen nieuwigheden worden ingevoerd. De 
deken blijft op zijn stuk staan en zegt bij het afscheid: 'Houdt u 
aan de dag van uw terechtzitting.' 

De drie priesters uit Weesp stellen samen met de Dominicaan 
een verslag op van deze bijeenkomst, zoals hun verzocht was, en 
bevestigen deze uiteenzetting door er alle vier hun handtekening 
onder te plaatsen. 

24. Van Heel, blz. 15. 
25. Zie hierna onder maatschappelijk leven. 
26. In gemeentearchief van Weesp. 
27. cf. Post, K.V., blz. 15. 
28. cf. Post K.V., blz. 427-І28. 
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Nog eenmaal wordt het klooster genoemd in verband met een 
visitatie. Dit keer gaat het om een visitatie van het klooster zelf: 
op het Generaal Kapittel dat 9 mei 1574 te Utrecht gehouden 
wordt in het klooster van de H. Nicolaas, wordt bepaald dat er een 
nauwgezette visitatie moet plaats hebben in een aantal kloosters. 
Hierbij behoren ook de kloosters te Weesp. De visitator zal een 
onderzoek moeten instellen naar alle zaken, schulden, twisten en 
bezwaren, die er tegen deze kloosters naar voren gebracht zijn. 
De toestand in het Jonge Hof blijkt derhalve niet al te rooskleurig 
te zijn. 

Dit behoeft ons niet te verwonderen, want al eerder is er sprake 
van maatregelen die men van hoger hand wil nemen met betrek
king tot de bewoonsters van het klooster. In 1568 besluiten de 
generaal en de paters van het Kapittel de kloosterlingen van het 
Mariaklooster met al hun bezittingen over te brengen naar het 
convent van Sint Barbara te Leiden. De aartsbisschop van 
Utrecht heeft zijn goedkeuring aan dit besluit gehecht. Er is te
voren geen overleg gepleegd met overste en zusters - slechts met 
een enkele zuster is hierover gesproken. - Wanneer overste en 
zusters van deze beslissing horen, zetten zij met grote nadruk aan 
de vicaris en de generaal hun mening in dezen uiteen. Ze staan op 
het standpunt dat het niet past het klooster te verlaten, waar ze 
hun plechtige professie hebben afgelegd, en het aantal conventen 
van de orde te verminderen ; bovendien zijn ze goed in staat om 
zich in hun eigen klooster te handhaven29. Ze vragen de eerwaar
de heer Hendrick Martinsz.30, hun biechtvader, hen in deze moei-
lijke zaak te helpen. Deze is daartoe bereid en de zusters geven 
hem daarop volmacht om hun zaken te behartigen in deze zin, dat 
zij in hun klooster zullen mogen blijven en er volgens hun profes
sie zullen kunnen leven tot hun dood. Zij machtigen hun biecht
vader niet alleen om zelf alles te doen wat hem in dezen goed 
dunkt, maar hij krijgt ook het recht om een of meer assistenten 
aan te trekken en aan hen een gedeeltelijke of algehele volmacht 

29. De getroffen maatregelen blijken hier derhalve niet in verband te staan 
met een eventuele slechte economische positie, cf. Post К. ., blz. 225. 

30. Waarschijnlijk dezelfde als de persoon die genoemd is i s de brief van 1562. 
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te geven. De zusters nemen op zich alle te maken onkosten te ver
goeden en om alle beslissingen te aanvaarden, alsof zij zelf ze ge
nomen hebben. 

Op 9 december 1568 komen in het Jonge Hof tezamen heer 
Otto Claes, priester van het Oude Hof, en heer Gherijt Claesz., 
priester en vicaris van Weesp, om getuigen te zijn bij de akte, die 
de overste en de zusters ten overstaan van notaris Ar. Louff op
stellen en waarin zij een uiteenzetting geven van het probleem 
en van de volmacht die ze aan de biechtvader geven. Deze akte, 
voorzien van het kloosterzegel, wordt overhandigd aan heer Hen-
drick Martinsz, opdat deze op grond van de machtiging in deze 
akte neergelegd, handelend kan optreden31. 

De zusters slagen in hun opzet : ze blijven in hun eigen klooster, 
zoals blijkt uit het visitatiebevel van 1574. 

HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN 

Uit een sententie van 155332, uitgevaardigd door de Geheime 
Raad te Brussel, kunnen we het een en ander opmaken over het 
maatschappelijk leven der zusters. In genoemde sententie wordt 
nl. gesproken over verschillende gebouwen die bij het klooster be
horen; het spinhuis, het weefhuis, het scheerhuis, het brouwhuis 
en het hoenderhuis. Aan deze gebouwen kunnen we blijkens een 
Register van 1585 nog toevoegen een paterswoning, een koestal en 
een hooischuur. 

Brengen we enige ordening aan in deze opsomming, dan blijkt 
dat de zusters bij hun klooster een boerderij hebben gehad. Wijst 
het hoenderhuis op het houden van pluimvee, de koestal is er om 
aan te geven, dat de kloosterlingen de zuivelproducten beslist niet 
behoefden te kopen. Een gedeelte van de grond die tot het kloos
ter behoorde, is gebruikt voor wei- en hooiland, zodat het onder
houd van het eigen vee gewaarborgd was. Gegevens over lammer
en schapenteelt zijn niet voorhanden en de aanwezigheid van een 
spinhuis alleen is geen afdoend bewijs voor deze vorm van vee-

31. Deze akte bevindt zich in het gemeentearchief te Weesp. 
32. Aanwezig in het gemeentearchief van Weesp. 
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teelt. Het is immers best mogelijk, dat het klooster ruwe wol 
kocht en deze dan verwerkte tot laken. De textielnijverheid zal in 
ieder geval een belangrijke plaats in het dagelijkse leven van de 
zusters hebben ingenomen, daar er voor de verschillende onder
delen van deze huisvlijt aparte gebouwen waren. 

Evenals de huisvrouwen van hun tijd hebben de bewoonsters 
van het Mariaklooster zich bezig gehouden met het brouwen van 
bier. De grondstoffen voor de bierbereiding, koren en hop, zijn 
waarschijnlijk niet ter plaatse verbouwd. Het 'brouwhuis' duidt er 
nl. op, dat alleen de eigenlijke brouwerij door de zusters geschied
de. Vooral bij kleine bedrijven was de ruimte meestal te gering om 
de grondstoffen tot mout te verwerken en dit heeft er mede toe-
geleid dat de moutmaker in de 15e eeuw een zelfstandig onder
nemer was33. De watervoorziening, zo belangrijk bij de bereiding 
van het bier, zal de zusters geen moeilijkheden hebben bezorgd: 
het water van de Vecht was goed bruikbaar34. 

Waren de zusters door bovengenoemde arbeid zeker voor een 
gedeelte in staat in hun onderhoud te voorzien, een andere bron 
van inkomsten vormde het bezit van huizen en landerijen36. 
Huishuur en pacht hielpen mee de economische positie van het 
klooster op peil te houden. 

Was het patershuis bestemd voor de rector van het convent of 
woonden hier commensalen? In het laatste geval was ook dit een 
middel van bestaan voor de kloosterlingen. 

Er zijn geen rechtstreekse aanwijzingen, dat de bezigheden of 
bezittingen van de zusters moeilijkheden veroorzaakten met het 
stadsbestuur of de burgers van de stad. Dit kan erop wijzen, dat 
de weefnijverheid en het bierbrouwen zeker voor een belangrijk 
deel alleen bestemd waren om producten af te leveren voor eigen 
gebruik. Het kan echter ook zijn, dat het verzoek van het stads
bestuur aan Karel V om het stratennet van Weesp te mogen uit
breiden wijst op een wrevel bij burgerij en vroede vaderen ten aan
zien van de kloosterlijke neringen. Als motief voor bovengenoemd 

33. cf. Van Loenen, blz. 92-93. 
34. cf. Doorman, blz. 58. 
35. cf. Schepenbrief van 1450 en Register van 1585. 
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verzoek halen de magistraten aan, dat er maar twee straten en 
een dwarsstraat zijn en verder wat paden tussen landerijen door. 
Dit is beslist onvoldoende voor de handel en de nijverheid, die 
zich sterk gaan uitbreiden. Het is dringend gewenst dat er nieuwe 
straten komen, waarlangs winkels en bedrijven kunnen worden 
gebouwd. Zij vragen nu toestemming om nieuwe straten aan te 
leggen èn de gebouwen te onteigenen die een belemmering vormen 
voor de aanleg van deze straten. Een van de geprojecteerde stra
ten zal zich uitstrekken van de zuidzijde der kerk tot aan de zuide
lijke stadsmuur. Dit houdt in, dat hij dwars door de bezittingen 
van het Jonge Convent zal lopen! Onteigening van grond en af
braak van in-de-weg-staande gebouwen zijn onontkoombaar, als 
de keizer het verzoek van burgemeesters en bestuurders inwilligt. 
Het ontwerp van deze straat duidt niet op een biezonder vriend
schappelijke verhouding tussen het stadsbestuur en de bewoon
sters van het klooster. De gebeurtenissen van 1550 hebben natuur
lijk het hunne ertoe bijgedragen, dat de positie van het klooster 
ten opzichte van de stad en de bestuurders der stad moeilijk was. 
Had de verkoop van het klooster en zijn bezittingen zijn beslag 
gekregen, dan hadden de stadsarchitecten hun plannen, die zij 
waarschijnlijk op de overdracht van het klooster aan de stad had
den gegrondvest, stelselmatig kunnen uitvoeren. Nu een groep 
zusters zich in het klooster weet te handhaven, betekent dit een 
lelijke misrekening. Heeft men, toen men het verzoekschrift bij 
Karel V indiende, vastgehouden aan het oorspronkelijke plan of 
was dit rekest al verzonden voor de moeilijkheden van 1550 in het 
voordeel van de standvastige zusters waren opgelost? Hoe het zij, 
op twee september 1552 verleent Karel een handvest en privilege, 
waarin hij het verzoek van het stadsbestuur inwilligt38. 

Bij de uitvoering van het plan om bovengenoemde straat aan te 
leggen krijgt het stadsbestuur vanzelfsprekend moeilijkheden met 
de bewoonsters van het Sint-Mariaklooster. Deze laatsten verzet
ten zich ertegen, dat de straat dwars door hun bezittingen zal 
lopen en ze dienen een adres in bij de Geheime Raad te Brussel. Ze 
hebben gedeeltelijk succes, want 26 februari 1553 komt er een 

36. Aanwezig in het gemeentearchief te Weesp. 
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schrijven uit Brussel, dat de ontworpen straat zal lopen van de 
zuidzijde der kerk tot aan het convent en dan vandaar naar het 
oosten om zal buigen, zodat hij om het dormitorium, het spinhuis, 
het weefhuis en het scheerhuis heen zal gaan. Wel moeten de 
zusters zich erbij neerleggen, dat de straat tussen het brouwhuis 
en het dormitorium door zal lopen en verder door de boomgaard 
van Thyman Burgher en het hoenderhuis zal gaan. Het klooster 
zal een vergoeding ontvangen van de stad voor de grond die het 
af moet staan voor de aanleg van deze nieuwe straat. Bovendien 
zijn de zusters niet verplicht op hun terrein dat aan deze nieuwe 
straat zal grenzen, winkels of bedrijven op te trekken of te laten 
optrekken, of hun gebouwen daartoe ter beschikking te stellen37. 
Dit laatste betekent een ernstige beperking van de bevoegdheden 
die het stadsbestuur had gekregen bij het privilege van 2 septem
ber 1552. Daarin heette het immers, dat de eigenaars van de lan
derijen die aan de nieuwe straat grenzen, verplicht zijn op hun 
grond woonhuizen of bedrijven te bouwen. Doen deze grondbezit
ters dit niet en is er iemand anders, die wel deze gebouwen tot 
stand wil brengen, dan moeten de eigenaars de desbetreffende 
grond afstaan tegen een prijs, die door de schepenen zal worden 
vastgesteld. 

De magistraat heeft zich neergelegd bij de uitspraak van de 
Geheime Raad en de straat laten aanleggen volgens het voorschrift 
van 155338. 

Er is niets bekend over verdere contacten tussen klooster en stad. 
Bij de ordonnantie van 1577 besluiten de Staten van Holland, 

dat alle kloosterlijke bezittingen overgaan aan de stad, die er naar 
goeddunken mee kan handelen39. Dit betekent officieel het einde 
van het klooster. 

Het beheer der kloostergoederen gaat in lekenhanden over en 
de zusters krijgen alimentatie. Gedurende tien jaar treden er 
procuratoren op: 1581 Anthonis Pauelsz, 1582 Frederick Reij-
nersz., 1583 Jan Jansz., 1584 Jan Dircksz., 1585 en 1586 Gerrit 

37. Aanwezig in het gemeentearchief te Weesp. 
38. Dit is nog te zien op een kaart van 1812, die de oude stadskern bevat. 

De straat waar het om gaat. is de Middelstraat. 
39. In gemeentearchief te Weesp. 
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Gerrits Lap., 1587 en 1588 Aert Comelisz., 1589 en 1590 Hendrik 
Jansz. Louff40. Uit het feit dat er na 1590 geen procuratoren meer 
zijn, kunnen we concluderen dat de aliënatie der kloostergoederen 
in dat jaar voltooid is. Deze conclusie wordt bevestigd door mede
delingen in het al vaker genoemde Register41. In 1585 zijn er nog 
vijf zusters en een overste, die alimentatie ontvangen: Mater 
Marytgen Ghysbertsdr. krijgt F. 54.— 'lyffpensyoen' per jaar. De 
geldelijke ondersteuning voor Rhymantgen Hendricxsdr. wordt 
door de magistraten in 1589 verhoogd van F. 36.— tot F. 45.—. 
Elsgen Jandr., Joestges Willemsdr., Elysabeth Comelisdr. en 
Agatha Adriaensdr. moeten het ieder met F. 36.— 's jaars doen. 

Blijkens aantekeningen in de marge sterft de overste op 17 
augustus 1585 en Elsgen Jansdr. op 19 juli 1588. Van de resteren
de vier kloosterlingen is verder niets bekend. 

Uit ditzelfde register blijkt, dat verschillende bijgebouwen van 
het klooster in 1585 verhuurd zijn: Garyt Willemsz. heeft de koe
stal gehuurd met al wat erbij hoort, Jan Jansz. de hooischuur met 
toebehoren en Hendrick van Gendt het patershuis met inventaris. 
In 1587 ontvangt Gherryt Gherrytsz., als curator van het Jonge 
Convent, met toestemming van de magistraat de huishuur voor 
de paterswoning van Hendrick van Gendt, dezelfde die ook in 
1585 dit huis al gehuurd had, de huur voor de koestal van Willem 
Gherrytsz. en voor de hooischuur van Thymen Jaepsz. 

Van 1585 tot 1591 zijn bovendien de gelden verantwoord, die 
jaarlijks binnenkwamen van huurders die de huizen bewoonden, 
toebehorend aan het klooster. Uit vroedschapsresoluties van 1591 
blijkt, dat de confiscatie in dat jaar voltooid is, want men besloot 
de gebouwen te verkopen42. 

Het klooster werd tot school ingericht. In 1826 is het groten
deels afgebroken en vervangen door een gemetseld wachthuis 
voor de schutterij43. Een fragment van het klooster is nu nog te 
vinden op de binnenplaats van een woning aan de Nieuwstraat. 

40. Honig, VI, blz. 323. 
41. Aanwezig in het gemeentearchief te Weesp. 
42. Dit is ons welwillend medegedeeld door de heer F. van Heusden te Amers

foort. 
43. cf. Honig, II. 

123 



SLOTBESCHOUWING 

Zoals uit het hoofdstuk dat de literaire en geestelijke betekenis 
van het handschrift behandelt, blijkt past deze prekenverzame-
ling in de geestelijke literatuur van zijn tijd. Deze bundel werd uit 
louter praktisch oogpunt samengesteld : de schrijver bekommerde 
zich niet om de taal, maar trachtte de grote waarheden van Chris
tus' menswording zijn lezers zo duidelijk mogelijk voor ogen te 
stellen. Zijn lezers, want uit de opzet blijkt wel dat deze sermoenen 
niet eerst uitgesproken zijn en daarna opgeschreven, maar dat ze 
aanstonds op schrift zijn gesteld om te dienen als meditatiestof 
over de persoon van Jezus in al zijn facetten. 

Niet alleen uit de voorstelling alsof Christus iedere dag ver
schijnt om te preken, ook uit de stijl van het geschrift kunnen we 
opmaken dat deze collaties niet uitgesproken werden. We be
hoeven daartoe slechts de toespraken te lezen die handelen over 
het maken van de bloemenkransen. Per preek worden 31 puntjes 
ter overweging voorgehouden, voor iedere dag van de bedoelde 
maand één. Is dit op zich al niet boeiend, ook de bewoordingen 
waarin dit geschiedt, zijn niet de meest geëigende om de aandacht 
van eventuele luisteraars gaande te houden: de zinnen zijn scha
bionen waarin de dag en het puntje worden ingevuld. 

De tweede helft van het manuscript doet vlotter aan : de preken 
zijn korter en vertonen meer variatie. Over het geheel genomen 
moeten we echter zeggen, dat deze 'collacien' de moderne lezer 
niet pakken. Was dat 500 jaar geleden wel het geval? Deze 
vraag kunnen we rustig bevestigend beantwoorden, gezien het 
aantal handschriften dat de toespraken geheel of gedeeltelijk be
vat. 

De vorm waarin het geheel gegoten werd, ni. de symboliek, zal 
de Middeleeuwer zeker wel geboeid hebben. Door hun verbonden
heid met de natuur sprak de symboliek van bloemen en vogels hen 
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aan, door de godsdienst waren ze vertrouwd met beelden als de 
wijngaard en de wijnranken. 

Naast de bekende symbolen, waartoe we ook de palm der over
winning, het treden van de wijnpers en de honig rekenen, komen 
er ook minder gebruikelijke voor. Deze kunnen plaatselijk bekend 
zijn geweest, het kunnen ook fantasieproducten van de schrijver 
zijn. We denken hierbij o.a. aan de preek van de Heilige Geest op 
de 31e dag, waarin een volmaakt kloosterling geschilderd wordt 
in het beeld van een maagd die in een gouden zerk ligt en begra
ven wordt in het hart van de Vader. 

Niet aan de fantasie van de schrijver maar wel aan zijn slordig
heid is het toe te schrijven, dat in de sermoenen die gewijd zijn aan 
het maken van de bloemenkransen, alle maanden gesteld worden 
op 31 dagen. 

Andere onjuistheden zijn de volgende: 
in de 11e preek, die de overweging van Christus' inwendig lijden 

aan het kruis tot voorwerp heeft, is de stof voor de 18e dag woor
delijk dezelfde als die voor de 14e dag; 

als 17e punt van beschouwing in de 13e preek wordt aanbe
volen de grote armoede te bemediteren die Jezus leed, toen Hij 
's nachts zo wreed aan de kolom gebonden was en de verzaking 
van Zijn apostel hoorde. Petrus' verloochening had niet plaats 
tijdens de geseUng of er onmiddellijk voor, maar toen Jezus in het 
huis van Annas en Kaifas was (Matt. 26 : 57-75; Mark. 14 : 5 3 -
72; Luk. 22 :54-71 ; Joh. 18 : 12-28). Na deze gebeurtenis ver
haald te hebben, gaat het evangelie verder en vertelt dat Jezus 
vroeg in de morgen naar het rechthuis werd geleid waar Pilatus 
zetelde. Deze Pilatus was het die Jezus liet geselen. Deze geseling 
had derhalve niet 's nachts maar in de loop van de morgen plaats; 

de volgorde van de smarten die in de 14e preek behandeld wor
den, is niet helemaal juist. Tussen de overweging van de laster die 
Jezus aan het kruis hangende verdroeg, en die over het bidden 
voor Zijn vijanden, wordt Zijn val onder het kruis vermeld. Dit is 
waarschijnlijk niet de val tijdens het dragen van het kruis, maar 
de val van Jezus toen Hij al aan het kruis genageld was. De passie-
boeken immers vertellen dat de beulen bij het oprichten van het 
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kruis de zware balk naar voren lieten vallen, zodat Jezus met het 
gezicht tegen de grond sloeg, terwijl het kruis op Zijn doorwonde 
rug viel. Daarna pas zouden de beulen het kruis rechtop in de 
grond gezet hebben ; 

de 33e preek leert de devotie tot de Zoete Naam door iedere 
letter van deze naam met drie rozen te versieren. Nu is bij de be
handeling van de letter u in schijn de tweede roos niet nader uitge
werkt, in feite echter is de eerste roos erbij ingeschoten : als eerste 
roos wordt de eigenschap toegelicht, die bij de opsomming als 
tweede roos was gegeven; over de oorspronkelijke eerste roos 
wordt niets meer gezegd. De opmerking die in margine door een 
andere hand is geschreven, nl. 'dat twede vergeten', is dus ook 
niet juist; 

in de allegorie van de zoenbrief (44e preek) wordt gezegd dat de 
brief met vijf zegels verzegeld werd. Bij de verklaring van de 
zegels blijken het er echter negen te zijn: vijf van de wonden in 
handen, voeten en zijde, een van het indrukken van de doornen
kroon, drie van het driemaal hard aanraken van Jezus' hart door 
de dood. 

Hieruit concluderen we dat de samensteller van deze collatiën-
bundel een eenvoudig man was, wie het er alleen om ging zijn 
medemensen te doordringen van de christelijke geest. Deze een
voud blijkt ook uit het taalgebruik: we wezen hierboven al op de 
zinsbouw. De vele 'ende's' en 'doe's' doen kinderlijk aan. 

Het uiterlijk van het manuscript mist eveneens alle opsmuk. 
De copiiste heeft bewust of onbewust zich aangepast bij de pre
tentieloze taal van het geschrift. We vinden er geen fraai bewerk
te hoofdletters, geen randversieringen, slechts een eenvoudige 
lettervorm. 

De weinige verbeteringen die er in de tekst voorkomen, bewij
zen dat de afschrijfster zich nauwgezet van haar taak gekweten 
heeft. Deze accuratesse blijkt ook uit het feit dat er maar weinig 
fouten in de tekst zijn blijven staan. Een ander bewijs voor de 
nauwkeurigheid waarmee de copiiste ongetwijfeld gewerkt heeft, 
vinden we in de taal. Zoals bij de behandeling van de dialectische 
kenmerken al bleek, heeft de zuster vele woorden en woordvor-
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men van het ongineel overgenomen : zij was te gebonden aan haar 
voorbeeld om dit volledig in haar eigen dialect weer te geven. 

De grote lijnen waarin we de geschiedenis van het klooster heb
ben kunnen schetsen, geven aan dat het convent het normale 
beeld van een laatmiddeleeuws klooster vertoont. Door handen
arbeid van allerlei soort voorzien de kloosterlingen in hun onder
houd. Als inwoonsters van de stad Weesp spreken ze een woordje 
mee, als hun belangen bedreigd worden door de plannen van het 
stadsbestuur. In geestelijk opzicht zien we enerzijds de trouw aan 
het gegeven woord en het willen leven volgens de gebruiken van 
dit speciale klooster, anderzijds het voor de late Middeleeuwen 
gewone verschijnsel dat een aantal mensen zich niet gelukkig 
voelt in de rehgieuze staat en daarom het kloosterleven vaarwel 
zegt. Tenslotte ontkomt ook dit klooster niet aan de secularisatie-
politiek van de Staten van Holland. 
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WIJZE VAN UITGEVEN 

De tekst die hierachter volgt, is die van hs. O. Er ontbreken in 
deze tekst een aantal preken van de Heilige Geest. Deze preken 
zijn ter bestemder plaatse ingevoegd, gedrukt in een schuin letter
type. Deze ingevoegde preken zijn ontleend aan hs. E. 

Per preek zijn de regels genummerd, terwijl het einde van een 
folio aangegeven is door een dubbele schuine streep. 

De tekst is diplomatisch weergegeven, waarbij de spelling i-j en 
u-v-w genormaliseerd is (cf. Lieftinck, Ts. LXXII blz. 3). De 
weinig gevarieerde afkortingen zijn opgelost. Ze bestaan voor
namelijk uit de afkortingsstreep voor nasalen en voor -de in ende, 
en uit de bekende symbolen voor -er en pro-. 

De genitief van de naam Christus wordt gewoonlijk verkort tot 
xpï - dit is in de tekst steeds opgelost in christi, zoals ook de ge-
abbrevieerde nominatief en accusatief van de naam Jesus door 
ons voluit geschreven zijn. Het verkorte achtervoegsel -h'. is door 
ons weergegeven als -heit. 

Varianten zijn genoteerd volgens de Oxfordeditie. Aan te bren
gen verbeteringen zijn op de gebruikelijke wijze aangegeven: een 
tekst tussen vierkante haken [ ] moet vervallen, een tekst tussen 
scherpe haken < > moet worden ingevoegd. Bij veel variaties in 
één zin is de hele zin ineens weergegeven. 

Daar het niet doenlijk was de talrijke varianten op de vijfde 
preek volgens de hierboven genoemde methode te geven, worden 
deze varianten afzonderlijk afgedrukt als bijlage 1. Als bijlagen 
2, 3, 4 en 5 worden preken uit de handschriften E, F, G en I ge
geven, die of niet in hs. O voorkomen of zeer sterk van de tekst in 
hs. O afwijken. 

N.B. Fouten in hs. O zijn door ons niet verbeterd, omdat de 
weinige correcties die er nodig zijn, voldoende uit het varianten
apparaat blijken. Evenmin zijn erbij de beschrijving der hss. ver
beteringen aangebracht in de tekst van de incipit's en explici's.t 
omdat het ons juister leek deze in hun oorspronkelijke vorm te 
geven. Kennelijke fouten staan er in het algemeen incipit van de 
hss. E en F, en in het algemeen explicit van de hss. A, D, J, M, N. 



Fol. Ia 
1 Hier beghinnen Jhesus collacien of sermoenen beghinnende van 

vastelavont tot paeschen. 

Inleiding: 

In de Kersttijd deelt Jezus aan een kloosterzuster mee, dat 
Hij van tijd tot tijd voor de zusters wil preken. Genoemde 
zuster moet deze toespraken opschrijven ten bate van haar 
medezusters. Op O.L. Vrouw Lichtmis laat Jezus weten, 
dat Hij iedere dag in de Grote Vasten komt preken. 

Inder hoenichvloeyender tijt van kermisse doe die deerne 
christi vereenicht was mit gode haren brudegom. Soe hoerde si 

5 hem segghen dese woerden Ie wil somwilen den susteren prediken 
ende collacie doen. Ende ie wil dat ghi alle dat scrijft ende 
dat ghi voer hem allen weest horende uut minen monde. Doe 
dochte si welc sijn stoel wesen soude, daer hi in sitten soude 
als hi predicten. Doe seide onse heer tot hoer. Ie sal gaen 

10 sitten inden gulden zetel des eendrachtighen vreden die daer 
gheoefent wort onder die ghemeente. Inden welken ie liever sitte. 
dan inden stoel der moghentheit die my bereit is van minen 
vader. Mer inder soeter feesten van onser vrouwen lichtmisse, 
soe wort der selver deernen christi van onsen heer ghetoent 

15 enen schoenen lelyen stoc. Daer alsoe menighe bloem of lely 
aen stont. Als in die vasten menighen dach is. Inden welken 

Fol. 1b 

si verstont. dat onse here. // in die vasten een soet sermoen 
ende crachtich alle daghe doen woude den susteren. dattet soet 
wesen soude verstont si bider lelyen genuechücheit. Mer dattet 

20 crachtich soude wesen dat mercte si biden edelen crachtigen 
roke der lelyen. 

1e preek: 

Jezus heeft uit liefde de hemel verlaten en deze 33 jaar lang 
gederfd. De goddelijke liefde dringt Hem om aan Zijn bruid, 

128 



die de wereld verlaten heeft, mee te delen onder het beeld 
van gouden straten in het hemelse land, welke beloning de 
deugdzamen in het hiernamaals wacht. 

1 Dat eerste sermoen. 
Inden eersten als inden asschelwoensdach. hoerde die deerne 
christi den soeten doctoer jhesum soetelic voertbrenghen. die 
eerste lelye of dat eerste sermoen. Segghende mit gehoenichden 

5 woerden. Ie heb begheven mijns vaders huus. ende alle die 
besittinghe mijnre glorien om die mynne van mijnre bruyt. Doe 
soe sach die deerne christi die daer was sittende ten voeten 
des alrenschoensten doctoers. dat hi in sijnre hant hadde een 
alten schoenen rose, die hi ontwe brac ende gaf eiker suster 

10 een blat. Ende seide siet mijn aire ghemynste bruut. Dit is die 
rose der weelden ende der vruechden. die ie om uwer mynnen 
wille ontwe brac ende derfde xxxiij jaer lane Ende opdat icse 
u mede deylen mochte Susteren ie heb neder ghesien op u. 

Fol. 1c 

Ende u mynne heeft my ghevaen. Die hemel der gracien // is 
15 ontsloten. Ende ie meen u een soete collacie te doen. Hoert 

dochteren ende verstaet die 1ère uwes vaders ende uwes 
brudegoms. Want ghi om mijnre mynnen wille ghelaten hebt die 
straten der werlt te bewanderen ende in een cloester 
besloten sijt. Soe dwinghet my mijn godlike mynne soe seer dat 

20 ie u openbaren moet vij. gulden straten, die daer legghen int 
lant mijns hemelschen vaders Die eerste straet is die straet 
des weeldighen rijcdoems. In welker straten soetelic wanderen 
die rechte ghelaten arme van ende van gheeste Hoert mijn enighe 
geminde bruut, dese recht arme gelaten van gheeste. die hebben 

25 een alte suveren dormterkijn datmen op gaet mit drie trappen 
Daer ie dijcwijl op pieghe te rusten. Dat dormterkijn is hoer 
vreedsamich verheven ghemoede. Ende dat eerste trapkijn is. 
puerheit hoirre consciencien. welke puerheit my genuechliker 
is. ende ie costehker achte dan die puerheit der enghelen. Dat 

30 andere trapkijn is dat dese arme van gheeste nymmermeer alsoe 
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recht vrolic en sijn. noch hem alsoe soetelic en gevoelen, dan 

Fol. U 

als si te gron // de van gode ende in gode ghelaten sijn. Dat 
derde trapkijn is dat si in hem voelen blijscap boven blijscap. 
wanneer si te gronde van alle creaturen versmaet ende 

35 verworpen werden Die anderde straet is. die straet der godliker 
ghemeenlicheit In welker straten wanderen die recht gehoersamige 
menschen O susteren. wanneer ghi uwen oversten oetmoedeliken 
gehoersaem sijt. soe siet u die vader an als sijn uutvercoren 
geminde dochteren. Ende belyet u voir al dat hemelsche heer. 

40 recht als hi my beHede doen hi seide. Dit is mijn gheminde 
soen. ende noch meer. Alsoe dicke als gi ghehoersaem sijt mit 
bereider herten, alsoe dicke wert ghi weerdich te bekennen 
die heymelicheit gods. Ende al ist dattet u nu niet en geschiet 
inder eerden, het sal u gegheven worden te gebruken inden hemel. 

45 Die derde straet. is die straet eens claren bekennens In welker 
straten wanderen die oetmoedighen. Mijn aire liefste susteren 
die rechte oetmoedighe sijn die oghen verclaerder menschen daer 
god in stort den blic des godlicken lichts, ja si sijn mijn gheminde 

Fol. 2a 

susteren. ende mijn // naeste vrienden. Ende die aire bequaemste 
50 tontfanghen die hemelsche gracien. Si sijn die gheen daer of 

gescreven staet in cantica, daer ie toe spreken sei. Etet mijn 
vrienden ende wordet droncken mijn aire liefsten. Die vierde 
straet is. die straet des godliken gebrukens. In welker straet 
wanderen die lijdsamige menschen. Susteren. lijdsamicheit is een 

55 soe groten duecht. dat si verdient gods te ghebruken пае deser 
tijt пае al hoerre begheerten. Ende ghelikerwijs dat die voertganc 
des somers. die sonne doet hoghen ende op wassen die crudekijns 
des aerden alsoe doet die lijdsamicheit den menschenhoghe opgaan, 
inder glorien des hemels, lijdsamicheit is dat cellekijn daermen 

60 gods altoes in gebruket in soeter contemplacien. Want eer ie 
ontreckede mijn hulpe ende mijn troest enen rechten lijdsamighen 
menschen. Ie soude eer mijnre moeder ontseggen dat si my bade. 
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Die vijfte straet is die straet des weelden ende der 
vroelicheit. In welker straten wanderen die god mynnende 

Fol. 2b 

65 menschen. O mijn bruden ende mijn gheminde sus/¡teren, dése 
god mynnende menschen hebben mi soe herteliken lief. dat si 
liever wouden liden dat bitter wee der natuerliker doot dusent 
jaer lane, dan si eens dootlic souden sondighen. Soe recht 
lief bin ie hem geworden. Ja noch meer si souden liever liden 

70 enen scandeUken doot. dan si consent gaven tot eenre dagelixse 
sonde. Och susteren hoe wel soude mi wesen. of ie den rijnc 
der trouwen van uwer veel draghen mochte./:. Die seste straet 
is die straet der verenighinge. In welker straten wanderen 

75 dievreedsamighemenschen. Susteren. endemijnghemyndebruden. 
wanneer yemant vrede maket mit sijnre medesuster. Soe 
vereenicht ghi u mit gode, heipet yemant van u een ionxkijn te 
vreden. ghi vereenicht u mitten heilighen gheest. Ende oec 
mede soe vereenicht ghi u mit gode, als ghi een susterkijn 

80 aen vrede helpt dat onvrede hevet mit sinen oversten. Ende oec 
weder om. wanneer ghi een susterkijn onvrede maket tusschen 
sinen oversten ende hem. soe vereenicht ghi dat susterkijn mit 
gode, ende u selven mitten duvel, ende ververret u selven 

Fol. 2c 

van gode. Ende wanneer ghi mit // uwen ghebede vrede maket 
85 tusschen minen hemelschen vader, ende dat menschelike 

geslachte, soe siet u mijn hemelsche vader an ende mynnet u 
als sinen anderen soen. want dat ic bin van naturen, dat sel 
di worden van gracien. Ende noch meer. dat ghebet daer ghi 
soen medemaect tusschen minen vader ende dat menschelike 

90 geslachte, dat wort gheeert inden hemel gelijc minen duerbaren 
bloede dat ic uut ghestort hebbe om salicheit der menschen. 
Die sevende straet. is die straet der godliker wijsheit. In 
welker straten wanderen dieghene die reyn van herten sijn ende 
suver van lichaem. ende onbesmet van synnen. Susteren. want 

95 ic u mynne ende ic u niet begheven en wil Al hebt ghi my 
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somwijl ontrou ghedaen Eert nu die 1ère uwes brudegoms. Ende 
hout u suver van lichaem. ende reyn van herten ende onbesmet 
van sinnen. Soe seldi mede wesen die soete lelyen dien in 
hem hebben sellen dat saet der godliker wijsheit. Ende ie 

100 bidde u uut hertehker mynnen. dat ghi u allen reyn hout of 
mijn vader en sel mi niet laten spelen gaen onder u. Nu mijn 

Fol. 2d 

gheminde susteren // belevet uwes brudegoms leer Op dat ghi 
mit hem besitten moghet dat erve uwes vaders. 

2e preek: 

Jezus leert de zusters hoe ze 's avonds 12 trappen moeten 
beklimmen om te komen op de slaapzaal der rust. Deze 12 
trappen bestaan in het overwegen der verschillende bloed-
stortingen. De sleutel van de zuivere mening opent de slaap
zaal van het rustige geweten, dat gezuiverd is van dagelijkse 
zonden door het overwegen van het bloedvergieten van 
Christus. De preek eindigt met een aansporing om snel 
voort te gaan op de weg der deugd. 

1 dit is die anderde collacie. 
Des anderen daghes inder vasten, soe sach die deerne christi 
den hemelschen doctoer comen om den susteren te prediken. 
Ende hi hadde enen schonen appel in sijn hant. Doen dat der 

5 deerne christi verwonderde. Soe seide hi tot hoer Desen appel 
brenge ie u vanden vader, ende het is die appel des vreden. 
Ende hi is gesent die moeder van desen cloester. doen sach 
die deem ons heren, dat dien gulden appel mit lazueren 
letteren bescreven was. Ende onse here neyghede hem tot sijnre 

10 deernen. Ende las hoer soetelic dat scrift des appels. Ende 
seide hout vrede in mynnen. hout vrede in onderdanicheit. Hout 
vrede in staedighen voertganck. Doen mont claechde die soete 
doctoer. Ende began sijn collacie segghende. Susteren. ie heb 
u wel eer gesien daer om ist recht dat ie u kenne Ie sach u inder 

15 oirspronghe eer ghi ghesent wort inden eerden. Ie sach u inden 
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Fol. За 

doepsel doen ie u sende den heilighen // gheest Ie sach u inder 
professie, doen ie ontfenc uwer aire trouwen. Hoert dochteren 
mijns vaders ende merct Ie sal u leren hoe ghi des avonts seit 
op clymmen twalef gulden trappen. Op dat ghi comen moghet opten 

20 dormter der rusten. Die eerste gulden trap die ghi op clymmen 
seit mitter gedachten Dat is die eerste uutstortinge mijns 
edelen bloets inder besnydenisse. Die anderde gulden trap. is 
die uutstortinge mijns edelen bloets ende zweets. dat ie 
uutstorte inder nacht opten berch van oliveten. Die derde trap 

25 is die uutstortinge des bloets. ten noese ende ten monde, doe 
ie ontfenc den herden kynnenbacslach in annas huus. Die vierde 
trap is die uutstortinge mijns bloets ander calumpne O susteren 
neemt my of vander calummen. Ende legt mi soe morwelic doer 
wont in dat beddekijn uwer herten. Die vijfte gulden trap is die 

30 uutstortinge mijns bloets neder legghende voer die voeten 
pylatus. Die seste gulden trap. is die uutstortinge mijns 

Fol. 3b 

bloets inder croninge. Die // crakinge cronen inden indrucken 
des hoefts. sel u susteren wesen een herpenspul inden 
avontstont. Die sevende gulden trap is die uutstortinge mijns 

35 duerbaren bloets doen ie ghetoen wort den volke Die achtende 
gulden trap is die uutstortinge mijns duerbaren bloets. doen ie 
naect sat opten berch ende dat purpuer cleet was uutghetoghen. 
doen docht ick opt huus mijn vaders, ende ie weende. Die 
neghende gulden trap is die uutstortinge mijns duerbaren 

40 bloets inden draghen des scandeliken cruces. O susteren ende 
mijn gemynde uutvercoren bruden Si maecten my die u brudegom 
bin een laster der sotten. Ende scorsten my soe hoghe al gaende 
dattet ontamelic waer oepelic te openbaren. Die tiende gulden 
trap is die uutstortinge mijns bloets inder uutreckinge doen ie 

45 lach opten houte des cruces. Die xi gulden trap is die 
uutstortinge mijns bloets. doen ie neder viel inder eerden 
mitten cruce. O susteren. dit is die heymelike safste ondergane 
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des brudegoms mitter bruut inden bedde der mynnen. Als dat 

Fol. 3c 

boeck der versmeltinge leert. Die xij // gulden trap is die 
50 uutstortinge mijns duerbaren bloets uut mijnre zijden. O 

susteren nu sidi gecomen opter overster trap des gulden graets. 
Neemt nu den slotel eens goeden opsets. Ende ontsluut den 
dormter. uwer gevreder consciencien ende gaet in rusten. Want 
die soete overdenckinge der uutstortinge mijns bloets heeft u 

55 ghesuvert van alle uwen daghelixen sonden. O susteren men 
vijnt een eenrehande dierkijn. dat seer snel is in sinen 
voertganc. Ende alsment yet roert, soe ist ter stont doot. 
Aldus soe sout wesen mit u. waert dat ghi snellic ende vuerlic 
liept den weg der duechden. Ghi soudet ter stont doot wesen 

60 der werlt. ende al hoer genoechten. Volget doch den byen. Ende 
hout u sonder sonde ghelijc dat si sijn sonder bloet. Want waer 
dat is armoede der sonden, daer vijtmen rijcheit der gracien. 
Weest vrolic in gode ghelijc die liewerc. Altoes seldi singhen 
den sane des hopen, op die soete hemelsche noeten des soeten 

65 betrouwens tot uwen brudegom. Want wie daer is wanhopende van 

Fol. 3d 

ghedachten. die tymmert // den duvel sijn eetcamer. Hout u allen 
in enicheit ghelijc den fenix. die van dier naturen is. dat hi 
hem gheenre voghelen en onderwijnt. J a hi is soe recht magher 
altoes. men soude cuym in allen sinen leden alsoe veel vets 

70 cunnen vergaderen, als een litkijn van enen vijngher groot is. 
Ende dat is hier om. omdat hi hem alsoe teder hout. dat hi van 
ghienen ghedierte noch doden beesten eten wil. Ende aldus teder, 
mijn enighe gheminde bruden sei di u oec houden, dat ghi u niet 
voeden en seit willen mitten gedierte der ydelre fantasyen. 

75 noch mitten doden beesten der onreynre gedachten. Mer mitten 
fenix seldi u voeden, mitten vruchten des dacyenboems der 
hemelscher gedachten .Ende des oliven boems des devoten ghebedes. 
Ende mitten sade der rosen, die beteykent volheit der devoten 
gedachten Welc saet den oghen des fenix seer ghenoechlic is. 
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80 Bidt voer mijn gevangen ende helpt mi den vader bidden om vrede 
voir minen volke. 

3e preek: 

Tranen van berouw en van medelijden met de gewonde en 
lijdende Jezus zijn zeer kostbaar. De beoefening van de 
goddelijke gaven die Jezus aan het klooster geschonken 
heeft, brengt de zusters tot gelijkvormigheid met de H. 
Drievuldigheid. Er is een zilveren trap, gemaakt door de 
vrede, de barmhartigheid en Christus, die van de aarde tot 
de hemel reikt. Langs deze trap daalt Jezus af en komen alle 
devote harten tot Hem. 

1 dit is die derde collacie 

Fol. 4a 

Des derden dages inder vasten doen die soete // doctoer jhesus 
den susteren quam prediken. Soe sach die deerne christi hem 
hebben in sijn coninclike hant een suverlike witte roese. 

5 Ende doe hem die deerne christi vraechde. wat hi daer mede meende. 
Doe seide hi dése roese is die vraechde der enghelen. die ie 
brenge van boven den susteren der engelen. Doe sach die deern 
christi dat die edele hoghe doctoer aen hadde een cleet van 
wonderliker schoenheit mit menigher cyerheit costelike doerwracht 

10 Doen vraechde hem die deern christi waer om hi nu alsulken 
cleet aen hadde. Doen seide hi om dat ie wilneer in desen 
daghen vervult was mit rouwen ende pinen. Soe bin ie nu 
verciert mitten clede der blijscap ende der weelden. Doe seide 
die deerne christi. uwen grauwen roe stont u veel bet. Doe seide 

15 hi. Waerom dunct u dat : doe seide si. dat si dat niet en wiste 
Soe seide hi. u duncket daer om. om dat ghi u sinnen in desen 
leven begheerliker sijt пае te volghen mijn passie gheestelike. 
ende oec die oetmoedicheit mijns levens. Doe began die hemelsche 

Fol. 4b 

doctoer sijn collaci ende seide. Susteren een herte // dat vol 
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20 is heihgher gedachten, dat is voer den oghen gods als een 
gulden boskijn vol costeliker perlen. Die ic selve die daer 
bin een hemelsche goutsmit. die ic al beslae int sulver mijnre 
trouwen. Ende legse op in dat coffer des hemels, tot dat my 
die bruut te huus gebracht wort Ende ic mit hoer gae in die 

25 slaepcamer der mynnen. O mijn vrouwen die daer sijt susteren 
der engelen Ic wil u nu in mijnre collacien openbaren. Hoe 
orbaerlic dat die tranen sijn die gheweent worden uut leetwesen 
der sonden, die sijn soe costelic datmen minen vader daer 
mede ofcoept die blijscap des hemels. Ende oec sinen soen mit 

30 alle die mynne sijns vaderliken herten. O mijn susteren. 
Wanneer yemant van u allen weent uut recht leetwesen. dat hi 
sinen scepper vertoemt heeft, die wort waerdich van alle den 
hemelschen here ghetroest te werden. Ja die tranen des rouwen 
die gheven roke inden hemel, als die edel wijngaerts bloem. 

35 Mer mijn aire gheminster bruden wanneer ic coem inder heymeliker 

Fol. 4c 

slaepcamer uwer herten. Ende ic u dan toene hoe // worwelic dat 
ic doer wont bin om uwer mynnen wille Ende ghi dan soetelic u 
tranen stort uut medeliden. soe doet gi my alsoe lief als of 
ghi enen nywen hemel hadt gescapen tot vermeerringe mijnre 

40 glorien. Ende noch meer. ist dat ghi my dicwijl soetelic uutstort 
die wateren der tranen om mededoghinge mijnre passien. Soe sal u 
in die ure uwer doot elc wondekijn mijns lichaems wesen als een 
hemel der overvlodigher soeticheit. Waerlic susteren. het en 
is ghien wonder dat ghi schoen sijt. want ghi alle goutsmederssen 

45 sijt. Ende brüniert u als ghi wilt. Hoert lieve susteren. Wanneer 
ghi begheert hebt te oefenen die godlike gaven die ic u gheseynt 
hebbe in desen cloester. Soe ontfonct di dat goutfemeys als 
ghi die gaven devoetelic oefent. Soe hantiert ghi dat gout inder 
vier, als ghi begheerlic penitencie doet. Soe ghiet ghi dat gout 

50 inder formen, ende als ghi devoetelic bedet. soe brüniert ghi 
dat gout. Ende het wart cierlic begraven ende alternaci ghemaect 
in stadigen devoten ghedachten. Ende ghebeelt пае dat ghelijc 
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Fol. 4d 

der tri//mteit. Ende daer om heb ic u mit recht ghelijc den gout-
smederssen. Nu susteren ic sei u segghen dat ghi gaerne horen 

55 seit Ic bidde u dat ghijt onthoudet. Het is gheset enen graet 
van pueren sulver, vander eerden reykende totten hemel, gaende 
doer die neghen choren den enghelen. ghevest andat herte mijns 
vaders. Desen graet hevet ghemaectdievrede. dieontfermherticheit 
ende ic. Die vrede die rechte den enen stijl, doe hi seide. Die 

60 den raet ghegheven heeft, die gheve oec die hulpe. Die 
ontfermherticheit den rechte den anderen stijl, doen hi seide. 
Ic vergae ist dat adams ghien genaede en gheschiet. Ende ic hebbe 
soe menighe sulveren trap dien graet gemaect. Als ic menigen 
traen gheweent hebbe. Ende menich suchten gesucht hebbe Ende 

65 als ic menige wonden ontfanghen hebbe. ende menich dropel 
zweets ende bloets ghestort hebbe. Mijn oetmoedige wercken. Mijn 
soete sermoenen die ic dede inder eerden. Mijn vurich ghebet. 
mijn waken, mijn hongher. mijn dorst, mijn coude, mijn hetten. 

Fol. 5a 

Mijn kijntschelike joncheit. Ende alle mine // arbeidelike leven. 
70 sijn altemael trappen des hoghen graets. Susteren. overmits 

desen graet come ic of tot u. Ende overmits desen cornet ghi 
ende alle devote herten tot mi. Ende als ghi coemet op die 
overste trap van desen grade, soe staet ghi voer die poert des 
oirsproncs. Die vandinge der enghelen mitten troest des 

75 heilighen geest moet altoes wesen in desen huse 

4e preek: 

Indien men de inwendige vereniging met Christus wenst, 
dan komt Hij. De Vader gunt niets zozeer aan de mensen als 
Zijn Zoon. Iedere dag moet men het landschap bestrooien 
met de gouden viooltjes van Christus' ootmoedigheid. 
Bovendien moet men een keer per week een aparte lijdens
oefening houden en iedere dag de H. Mis bijwonen om de 
zielen van de ongelukkigen te verlichten. 
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1 dit is die vierde collacie 
Des vierden daghes inder vasten, doen onse lieve here den 
susteren quam prediken Soe sach die deern christi hem brenghen 
een gulden laye, daer een roede in lach. bewonden mit enen 

5 zijden doeck. Ende die roede die was te samen gebonden mit 
gout draden. Doen hoer. des alteseer verwonderde, soe 
seide onse here tot hoer : dese gulden laye is die godlike 
wijsheit die ie brenghe vanden vader, die se ghesent hevet 
der moeder des cloesters. In welker layen si altoes draghen 

10 sel die roede der correxien in wijser voersienicheit. ende niet 
in dwaser onwetenheit. Die zijden doeck. daer die roede in 
bewonden leyt. beteykent dat si altoes die roede der correx// 

Fol. 5b 

ien bewijnden sal in sachter goedertierenheit. Als si 
corrigiert die goetwillighen. die goutdraet. daer die roede 

15 mede te samen gebonden is. beteykent dat si corrigieren sal 
uut mynnen. om die siel salich te maken. Ende niet uut 
onwaerdighen hate, of ofdraghenheit des persoens. Doen 
keerde hem die hemelsche doctoer totten susteren. Ende 
began sijn collacie ende seide. Susteren. Wanneer ghi u 

20 selven in u selven vergadert hebt. om u soetelic te veremghen 
mit gode Soe suldi segghen mit enen diepen versuchten, douwet 
ghi hemelen van boven. Ende ist dat ghi nu begheert in desen 
woerden segghende teghenwoerdich te hebben. Soe sel ie neder 
comen ende visitieren mit mijnre gracien dat rij с uwer sielen. 

25 Ende oec des ghelijc Als ghi bidt voer die gheheel kerstenheit 
Soe segghet. Douwet ghi hemelen van boven, op dat vruchtbaer 
worde die acker gods. Susteren het schijnt dat mijn vader niet 
en hevet dat hi den mensche alsoe wel gunt als my. Want weder 
ie uutgae ter middernacht, of in den avontstont Des morghens. 

Fol. 5c 

30 of des noens het is hem alle weghen even // lief Ende als wi 
ons wel besjmnen. soe ist wel behoerlick dat die brudegom 
liever is bi sijn bruut, dan bi sijn vrienden Ie meen u te 
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leren lieve susteren hoe ghi dat lantscap alle daghe bestroyen 
seit mit vergulden fyoletten mijnre oetmoedicheit. Ende oec hoe 

35 dat ghi die lanteeme mijnre passien mit seven barnende keersen 
hanghen seit int midden des donckeren conincsrijcs Inden 
eersten Soe seldi nemen die grote gulden mande mijnre 
ontfermherticheit ende gaen uut mit iuwen enghel om te lesen 
die fioletten mijnre oetmoedicheit. Eerst werf soe seldi gaen 

40 tot bethleem ende lesen daer die fioletten of. Ende daernae 
sel dise plucken tot jherusalem. daer ic gheoffert wort. 
Daemae op ter jordanen. daer ic gedoept wort, ghelijc enen 
sondaer. Daernae doen ic opten ezel reet te jherusalem. 
daer seldi die fioletten soetelike op plocken ende gaen dan 

45 voert totten cruce ende lesen daer die fioletkens of. Soe 
sel u mande volnae op ghehoept wesen. Ende dan bidt uwen enghel. 
ende michael den prince der enghelen. dat si gaen ende stroyen 

Fol. 5d 

die fyoletten in dat // lantscap der ghevanghenre Ja ic segge 
u. Het soude den duvelen veel min wee doen. dat si vii jaer 

50 laghen onder uwer aire voeten, dan dat si sien ende liden 
moeten dat den ghevangenen. alsoe veel solaes gheschiet. Want 
die soeticheit des rokes vanden fyoletten en moeghen si niet 
verdraghen. Ende oec sien si harde noede michael den enghel 
daer comen, want si seamen hem dat si overmits die cracht 

55 gods van michael verwonnen sijn. Waerlic susteren dese 
verstroyinge vermaect die sielen in alle horen erachten ende 
synnen. Ende ic bid u als u die duvel daer teghens becoert 
soe gaet uut ende leest fioletten om dit lantscap te doen 
bestroyen. Hi sel worden als rasende ende vuerspuwende van 

60 gramscap Ghi seit oec mijn aire liefste kijnder die lanteeme 
mijnre passien eens ter weken gheestelike ende devotelic uut 
oefenen, boven al uwe ghewoenlike oefeninge. Ende die sel wesen 
die lanteeme die ghi uwen enghel seit doen hanghen int midden 
des donckeren onbekende conincrijes. Ende hier in sei di alle 
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Fol. 6a 

65 daghe setten een keersse. Dat een een devote // misse den 
ellendighen tot eenre verlichtenisse. Want si wanderen daer 
stadelic alsoe dicke doer die woeste onbekende donckerheit 
als dat voie doet inder straten opten merctdach. Susteren weest 
alle vrolic inden here, op dat u naemaels die droefheit der 

70 hellen niet en begripe. 

5e preek: 

Jezus heeft in de eenzaamheid 40 cellen gemaakt, waarin de 
zusters gedurende de Vasten met hun gedachten moeten 
wonen. Hij maakte deze cellen, toen Hij de verschillende 
smarten van Zijn lijden onderging. 

1 Dit is die vijfste collacie. 
Des vijften daechs inder vasten. Soe sach die deern christi 
comen den hemelschen doctoer. mit seven enghelen om den 
Susteren te collacien. Ende ele enghel brocht in sijnre hant 

5 een gulden duve die over soet ende verciert waren mit witten 
paerlen. Ende ele duve hadden in horen bec hanghen een 
rollekijn daer in ghescreven stont. Ie sel mijn bruut leyden 
in die wildernisse. opdat si leer worden godlics ende hemels 
ende enghels. Ende doe die soete doctoer neder sat inden 

10 gulden zetel des vreden. Soe sach die deern christi dat die 
enghelen alle hoer knyen boghen. Ende ele leyde die duve 
onsen here in sinen schoet die hi gebracht hadde. Doe keerde 
hem onse here om tot sijnre deernen. Ende leyde hoer die // 

Fol. 6b 

suven vercierde duven in horen schoet. Ende seide. die 
15 heylige gheest heeft se u ghesent aldus verciert. Doe 

verbilde haer die deerne christi ende wort van vruechden 
wenende. Ende si sach dat die enghelen om haer ghinghen 
sitten voer die voeten ons heren ende omryngedese. Ende 
si leyde hoer hoeft inden schoet des enen enghels. Ende 

140 



20 gaf hoer te horen die collacie hoers brudegoms. die daer 
was een doctoer der hemelscher wijsheit. Ende hi began sijn 
collacie ende seide Susteren. ie heb u inder wildemisse 
ghemaect xl cellekijns tot iuwer rusten. Daer ghi dese xl 
daghen in woenen seit mit mi. Dat eerste cellekijn is 

25 mijn enicheit. die ie daer maecte doen ie begaf mijn enige 
moeder. Ende alle solaes der menschen Merct mijn uutvercoren 
bruden hoe ie nu alleen ghinck. die daer ghewoen was te 
ghebruken die menichvoudicheit der enghelen. Dat anderde 
cellekijn maecte ie. doe ie soe menichwerve boechde mijn 

30 knyen inder wildernissen. Dat derde cellekijn maecte ie. 
doen ie soe groete coude leet in minen tederen leden, dattet 

Fol. 6c 

mijn herte wee dede. Dat vierde cellekijn // maecte ie. doe 
ie soe dicke mijn handen te samen voude ende oprechte ten 
hemelwart om te soenen mijs vaders gramscap. Dat vijfte 

35 cellekijn maecte ie. doe ie soe grote wee leet in mijn teder 
knyen overmits dien dat ie inder wildemissen altoes mit 
gheboghen knyen. ende samen ghevoechden handen in bedinghe 
was. Dat seste cellekijn maecte ie. doe ie soe dicke uut weeliker 
banghicheit mijn oghen op sloech tot minen vader. Dat sevende 

40 cellekijn maecte ie. doen ie soe grote smerte leet in mijn 
heilighe oghen van weenen. alsof si ghequest hadden geweest. 
Dat achtende cellekijn maecte ie mijnre bruyt. doe ie soe 
menichwerve weende inder wildemisse om der misdaet mijns 
voies. Dat neghende cellekijn maecte ie. doen ie beweende die 

45 soete vroechde des hemels, ende die ruste mijns vaderliken herten. 
Dat tiende cellekijn maecte ie. doen ie beweende dat morwelic 
wenen dat die enghelen om mijn neder dalen weende, doe ie 
gheseynt wordt vander vader inder eerden. Dat elfste cellekijn 

Fol. 6d 

maecte // ie. doen is beweende mijn bitter toecoemende passie 
50 die ie altoes in mijnre herten droech. Dat twalefste cellekijn 

maecte ie mijnre bruyt. doen ie beweende in weeliker bitterheit 
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dat ten jonxsten daghen soe menich dusent edelre creaturen 
souden moeten verdoemt sijn overmits mijnre rechtveerdicheit. 
Dat dertiende cellekijn maecte ic. doen ic beweende die soete 

55 tranen mijnre moeder, die ic bekende dat si nacht ende dach om 
my stort ede doen ic van hoer ghescheiden was. Dat viertiende 
cellekijn maecte ic gaende inder wildernissen, doen ic niet 
meer an en hadde dan een roe die mi ghemaect was van mijnre 
moeder. Dat vijftiende cellekijn maecte ic. doen ic bloets 

60 hoefs ende bervoets stadelic was inder woestinen Ende 
ghinc als een knecht der armoeden. die overmits edelheit mijnre 
geboerten een conine der joden mit recht soude gheweest hebben. 
Dat sestiende cellekijn maecte ic mijnre bruyt. doe ic soe 
ellendelic alleen die wildernisse overwanderde. Susteren die 

65 mynne der sielen dede mi begheven die blijscap daer of gescreven// 

Fol. 7a 

staet. Ic hadde ghenoechte alle daghe ende in aire tijt te 
spreken voer hem inden ommeiync der werlt. Dat seventi ende 
cellekijn maecte ic. doen ic opter eerden soe jammerlic lach 
ende voelde der eerden coelheit. In desen nederlegghen maecte 

70 ic drie cellen. Die eerste ende die achtiende. die ic neder 
lach op ter eerden, dat lichaem dat gheslaghen. ghewont ende 
gecruust soude werden. Dat ander ende dat neghentiende 
cellekijn maecte ic doen ic daer nederlach Die siel die noch 
ghenoech doen soude voir die misdaet der menschen. Dat derde 

75 ende dat twijntichde cellekijn maecte ic. doen ic neder lach 
opter eerden, die hoghe edele godheit. ende verwachtende die 
verwerpenheit ende versmadenisse. Dat xxi cellekijn maecte ic 
doen ic bedacht inder wildemissen mit hoe menigher hande 
wapenen dat ic noch ghepassijt ende gedodet soude werden. Dat 

80 xxij cellekijn maecte ic. doen ic bedachte dat die scriben 
ende pharizeen lasteren souden die werekens mijns vaders 
ende mijn miraculen. Dat xxiij cellekijn maecte ic. doen ic 

Fol. 7b 

bedachte dat ic opten palm dach weenen soude // uut 
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medeliden op jherusalem. Dat xxiiij cellekijn maecte ie. doe 
85 ie inder wildernisse bedachte die stonde des avontmaels. 

In welken ie setten soude dat nywe testamente, dat bliven 
soude totten eynde vander werlt. Dat xxv cellekijn maecte ie. 
doe ie bedacht dat ie soe grote banghicheit soude liden 
opten berch van oliveten. daer ie water ende bloet zweten 

90 soude. Dat xxvj cellekijn maecte ie. doe ie bedachte dat ie 
ghehanghen soude werden ghelijc enen moerdenaer. Dat xxvij 
cellekijn maecte ie mijnre bruyt. doe ie bedachte dat ie 
vanden joden soe jammerlic soude sijn gheslaghen. ende soe 
snoedelike onder hoer voeten ghetreden werden. Dat xxviij 

95 cellekijn maecte ie. doen ie bedachte inder wildernisse dat 
bitter gheesselen Ende dat wrede indrucken der croenen. Ende 
dat lasterlic uutleyden totten voie. Ende dit cellekijn heeft 
twee dormterkijns. Dat sijn die twe lasterlike stemmen der 
joden die si uut gaven doe si riepen, cruusten. cruusten 

100 den vermalediden. Dat xxix cellekijn maecte ie. doen ie 

Fol. 7c 

bedachte die scandelike sentencie den lasterlike // doot. 
Ende dat ie selver mijn cruus draghen soude. Dat xxx 
cellekijn maecte ie mijnre bruyt. doen ie bedachte dat ie van 
allen menschen in mijnre passien ghelaten soude werden Ende 

105 dat mijn moeder soe groten rouwe soude hebben Dat xxxi 
cellekijn maecte ie doen ie bedachte hoe jammerlic dat mijn 
teder lichaem ghequest ghewont soude werden ende gherect 
inder passien. Dat xxxij cellekijn maecte ie. doe ie 
bedachte die lasterlike scande des cruces ende die veelheit 

110 des voles die in mi ghescandaliziert soude werden. Dat 
xxxiij cellekijn maecte ie doe ie bedachte die lasterlike 
scaemte die ie liden soude in mijnre passien Dat xxxiiij 
cellekijn maecte ie inder wildernisse doe ie bedachte alle die 
zware onverdrachlike pijn die my toecomende was Dat xxxv 

115 cellekijn maecte ie. doen ie bedachte dat ie drie daghen ende 
drie nachten legghen soude int hert der eerden als doot. Dat 
xxxvi cellekijn maecte ie doe ie soe grote perse leet inder 
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wildemissen dat mijn bloet verloes sijn natuerlike schoenheit. 

Fol. 7d 

ende wort bleeckach//tich. Dat xxxvij cellekijn maecte ie 
120 mijnre bruyt. doen ie verloes mijnre schoenheit inder wildernissen 

ende wort bi пае ghescaept als dootverwich Dat xxxviij 
cellekijn maecte ie doen ie soe sachtmoedich mit wille derfde 
die noottruft mijns lichaems. Dat xxxix cellekijn maecte ie 
doen ie inder wildemisse droechde mijn beweende oghen mit minen 

125 haer. Dat xl. cellekijn maecte ie doen ie inder wildemisse soe 
banghelic te suchten plach. siet susteren dit sijn xl suverlike 
cellekijns daer u ghedacht in woenen sel mit vreden inder 
wildernissen, blivet vreedsam ende suver. op dat ghi wesen 
moeghet susteren der enghelen 

бе preek: 

Als een zuivere ootmoedige maagd naar Jezus verlangt, 
komt de H. Geest en geeft haar Zijn vrede. Met toestem
ming van de H. Drievuldigheid leidt de H. Geest haar in 
Zijn school om haar de hemelse wijsheid te leren. De H. 
Geest onderwijst haar dan in alle deugden. 

1 dit is die seste collacie 
Des sesten daechs inder vasten. Doen onse here den susteren 
collacien ghinc. doe soe seide hi. Susteren. die heilighe gheest 
die is soe onderdanich den reynen oetmoedighen maechden. Als 

5 hi is der stemmen des vaders Ende wanneer die reyne oetmoedighe 
maechden suchten om jhesum haren brudegom. soe omhelsse die 

Fol. 8a 

heilighe gheest inden armen des vreden Ende // die hemelsche 
behoeder diese behoet ende bewaert. die cornet totten heilighen 
geest ende seit. Daer is een bloemkijn inder eerden, dat 

10 bequaem is te leren der hemelscher wijsheit. Ende als die heilighe 
gheest dat hoert, soe gaet hi totten vader ende totten soen. 
ende seit hem dat hi ghehoert hevet vanden enghel. dan consentiert 
die hele drievoudicheit datmen dat edel bloemkijn doen sel 
inder scolen des heilighen gheests. om dat si leren sei die 

144 



15 hemelsche wijsheit Ende dan gaet die heüighe gheest uut 
ende haelt dat reyne oetmoedighe maechdekijn ende leitet 
speien in alle die straten der duechden ende brenghetse in 
sijnre scolen. Ende leert hem eerstwerf hoe dattet tusschen sijn 
borsten draghen sei. dat bondekijn van mirren bewenden in dat 

20 gulden cleet der godliker mynnen. Ende dan verciert hi den 
maechdekijn hoer borskens elc mit drie gulden roesen. Die 
eerste róese is dat dat maechdekijn begheeft al dat god niet 
en is. Dat ander roeskijn is dat dien maechdekijn een cruys is 

Fol. 8b 

al datter // werlt ghenoechlic is. Dat derde roeskijn is. dat 
25 die tedere maghet lijt een dootwee van persen om dat si anxt 

heeft dat alle creaturen niet soe snoedelic van hoer en 
ghevoelen. als si self van hoer ghevoelt. Dit is die cieringe 
des borskens daer onder besloten leit dat herte des 
maechdekijns. Dat eerste roeskijn daer die heylighe gheest 

30 mede verciert dat ander borskijn des maechdekijns dat eerste 
is starcheit te volherden inder duecht. Dat anderde roeskijn 
is dat dat bloemkijn ghemynnet wort inden hemel ende inder 
eerden Ende hier is nu vervult dat woert dat ghescreven 
staet in cantica Suverlic sijn dijn borskijns. Ende dan maect die 

35 heilighe gheest vander sielen des maechdekijns eens trisoer ende 
sluyt daer in die brieven sijnre verweender gaven. Dat studiert 
dat maechdekijn. Si leertse. Si oefentse ende beleetse. Die 
almachtighe hant mijns vaders die moet u benedien in stadighen 
vrede Amen. 

7 e preek: 

Jezus leert Zijn bruid, hoe ze iedere maand een bloemen
krans moet maken om Hem haar liefde te bewijzen. In mei : 
een krans van lelietjes der dalen - de rijkdom overwegen die 
van eeuwigheid in God is, alsook de scheppingsdaad, de 
boodschap van de engel Gabriel, de Menswording, de ge
boorte van Christus, de openbaring aan de Drie Wijzen, de 
gebeurtenissen uit Christus' jeugd en verborgen leven, de 
doop van Christus in de Jordaan. 
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1 dit is die sevende collacie 

Fol. 8c 

Des sevenden daghes inder vasten doe die // soete doctoer 
jhesus. den susteren collacien quam. Doen soe seide hi alte 
onvememende soetelic Susteren het is der mynnen zede. 

5 dat lief altoes van hef begavet wort. Ende want ic u lief bin. 
Ende ghi mijn lief zijt. ende ic u stadelic begave mit heyligher 
graden. Soe eysschet dat hertelike mynne. dat ghi my weder 
begaven sout op dat die mynne staende bleve. Mer ic bekenne u 
armoede alsoe groet te wesen dat ghi mi niet begaven en cont. 

10 sonder mijn hulpe Soe wil ic u leren maken twalefter hande 
hoedekijns die seer suverUc sijn. Dier ghi inder twalef maenden 
des jaers alle daghe een oefenen seit, ende scheynckent mi die 
daer bin u Hef. ende u brudegom. Inder meye maent seldi alle 
daghe maken een hoedekijn van lelykens der dalen. Dat eerste 

15 hoedekijn dat ghi maken seit in meye daghe van soeten lelykijns 
der dalen, dat is. dat ghi mit verheven ghemoede overdencken 
seit die weeldicheit der verweender rijcdoems. dat daer 
besloten lach indat ongescapen wesen der godheit voer die 

20 sceppinghe der enghelen. Des anderen daghes inden mey seldi 

Fol. 8d 

maken dat anderde // hoedekijn Ende overdencken hoe soetelic 
dat die ader der godheit lach ende walde in dat weldich 
rijcdoem. Ende riet der hogher wijsheit. dat si soude 
ordinieren Hoe datmen dat edel rijcdom daer toe brenghen mochte 

25 dattet uutvloeyde in ewicheit. Des derden daghes inden mey 
seldi maken dat derde hoedekijn. Ende overdencken. hoe 
soetelic dat die wijsheit voertbrachte die enghelsche 
natuer. ende hoe subtijlic dat si dat weeldich rijcdoem der 
onghescapender godheit daer toe brachte dattet uutbrac ende 

30 ontloste in enen milden uutvloyen. Des vierden daghes inden 
meye seldi maken dat vierde hoedekijn vanden lelikens der 
dalen. Ende overdencken soetelic hoe mynnentlic dat dat 
godlic ghemoede aensach die edele enghelsche creaturen inden 
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beghinne doe si eerst gescepen waren ende ghevloeten uten 
35 afgronde der godheit. Des vijften daghes inden meye soe seldi 

maken dat vijfte hoedekijn ende overdencken hoe bementlic 
dat die edel creaturen in mynnen ende in love omryngeden de 

Fol. 9a 

hoghe edele triniteyt. welc werk hoer wel genoech //de. Des 
sesten dachs inden meye seldi maken dat seste hoedekijn. Ende 

40 overdencken hoe soetelic dat die wijsheit den enghelen hoer 
ondinancie scicte. Die sommige hiet hi enghelen. Sommighe. 
archangelen. Sommighe virtuten. Sommige potestaten. Sommige 
principaten.Sommige dominationen.Sommige thronen.Sommighe 
cherubinnen. Мег die hoechste van love, die claerste van 

45 bekennen, ende die schoenste van formen hiet hi seraphinnen. 
Des sevenden daghes inden meye. soe seldi maken dat sevende 
hoedekijn. Ende overdencken hoe groete vruechde die enghelen 
hadden, doen si eerstwerven aansaghen dat edel onghescepen 
wesen der godheit. Ende bekenden dat in haer gebeelt was alle 

50 dat. dat inden beghinne der sceppinge inder ghescapender 
wijsheit vander moghentheit uutgheseit wort. Des achtenden 
daghes inden meye. soe seldi maken dat achtende hoedekijn ende 
overdencken hoe bementlic ende wat wonderlike ghenoechte des 
loefs dat daer was inden hemel, doen die moghentheit schiep 

Fol. 9b 

55 dat firma//ment. sonne ende maen. dat licht der sterren, 
dat element des waters, ende des vuers. Ende gheboet der 
eerden vruchtber te wesen. Den voeghelen der lucht. Den 
visschen des waters Ende den beesten der eerden scickede hi 
wijslic hoer natuere ende hoer voetsel. Hi sette den wijnde. 

60 den donre. Den blixem. den haghel. den znee. Den yse. den 
reghen. Ende den douwe. sijn behoerlike ordinancie. Des 
neghenden daechs inden meye. soe seldi maken dat neghende 
hoedekijn. Ende overdencken hoe vrolic dat die enghelen waren, 
doen si der wijsheit hoerde voert brenghen die soete woerden 

65 segghende. maken wi den menschen пае onsen beeide. Ende dése 
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woerden waren den enghelen alsoe genoechlic te horen, als den 
brudegom sijn die vrientlike woerden sijnre bru}^. Des tienden 
daechs inden meye. soe seldi maken dat tiende hoedekijn ende 
overdencken. Hoe groete ghenoechte dat die heilighe 

70 drievoudicheit hadde doen si aen sach ende bekende hoer selven 
te wesen die oirspronc. Daer die edel creatuere dat is die 

Fol. 9c 

siel des menschen uutvlieten soude // Des elften daechs inden 
mey. soe seldi maken das elfte hodekijn. Ende overdencken hoe 
soetelic dat adam ende eva hoerden die stemme des heren die 

75 daer wanderde inden middage inden paradise. Des twalefsten 
daechs inden meye soe seldi maken dat twalefste hoedekijn. 
Ende overdencken hoe soetelic dat die raet gehouden wert inder 
cameren der hogher drievoudicheit. Daer die vrede mi wecte 
uten slaep der vruechden doen si seide. Die den raet gegheven 

80 heeft, die gheve oec die hulpe. Des xiij daechs inden meye 
soe seldi maken dat xiij hoedekijn Ende overdencken. hoe snellic 
dat die bode gabriel neder daelde Ende gruete mit reverencien 
die bloem maria. Nae welker antwoerden wachteden alle die 
enghelen Want die vader hadde gheconsentiert. datmen den soen 

85 senden soude in eilende. Des xüij daechs inden meye soe seldi 
maken dat xüij hoedekijn Ende overdencken hoe soetelic dat 
alle die enghelen al weenende neder daelden mitter heiligher 
drievoudicheit om te loven dat wonderlike were des heilighen 

Fol. 9d 

gheests. Des //vijftienden daechs inden mey. soe seldi maken 
90 dat xv hoedekijn. Ende overdencken hoe oetmoedelic dat die 

afgront der godliker moghentheit of hoecheit lach besloten 
inden afgront der nederheit als inden lichaem mijnre moeder. 
Ja het was seker behoerlic doent al uutvloet uten ontlosten 
rijcdom. dat overmits mijn subtijlheit uutbrac dat ie oec uut 

95 moste. Des xvj daechs inden meye. soe seldi maken dat xvj 
hoedekijn. ende overdencken mit medeliden. Hoe ie teder 
kijnderkijn suchtede ende bevede neghen maenten besloten lach 
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inden lichaem mijnre moeder. Des xvij daechs inden meye. soe 
seldi maken dat xvij hoedekijn. Ende overdencken hoe wonderlic. 

100 dat mijn gheboerte was. ende hoe soete dat enghelen songhen. 
Glori si gode inden oversten. Ende inder eerden vrede den 
menschen van goeden wille, welc sanck hem vanden heilighen 
gheest gheleert was. Des achtienden daechs inden meye. soe 
seldi maken dat xviij hoedekijn Ende overdencken Hoe dat mijn 

Fol. 10a 

105 hoghe edele gheboerte gheoepenbaert wort in orienten // in 
der sterren den coninghen die hem haesten te bethleem Des 
xix daechs inden meye. soe seldi maken dat xix hoedekijn vanden 
lelikens der dalen Ende overdencken hoe grote armoede Ie die 
teder was leet inder cribben. Want mijn ledekijns die beefden 

110 van coude eer ie te legghen quam inden schoet mijnre moeder. 
Des xx daechs inden meye soe seldi maken dat xx hoedekijn. ende 
overdencken. Hoe ie besneden wort nader ewen der joden, als 
besmet, die dair was die uutvloet der suverheit. Des xxi daechs 
inder meye. soe seldi maken dat xxi hoedekijn. Ende overdencken 

115 hoe ie vloech in egipten uten handen herodes die ghesocht 
hadde een nywe zwaert van vruechden hopende mi te doden. Des 
xxij daechs inden meye. soe seldi maken dat xxij hoedekijn 
Ende overdencken hoe menich dusent kijnderkijns dat ghedoot waren 
om uwes brudegoms wille die u gheseint wort vanden vader. 

120 Des xxiij daechs inden meye. soe seldi maken dat xxiij hoedekijn 
Ende overdencken die armoede die ie leet in egipten. Mer // 

Fol. 10Ъ 

om dat ie soe schoen was ende teder, soe wort mi dicwijl noottruft 
ghegheven vanden menschen. Des xxiiij daechs inden mey. soe 
seldi maken dat xxiiij hoedekijn ende overdencken. Hoe dat ie 

125 weder comende te nazareth mijnre moeder diende van mijnre 
kijntschehker joncheit. Des xxv daechs inden meye soe seldi 
maken dat xxv hoedekijn Ende overdencken hoe dicke dat ie al 
heymelic weende alst mijn moeder niet en sach. Want si altoes 
voelde dat wee mijnre sielen. Des xxvi daechs inden meye. soe 
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130 seldi maken dat xxvj hoedekijn ende overdencken hoe dat ie bleef 
inden tempel onder die doctoers. Ende vraechde пае die 
bedudenisse der scrifturen Ende wort ie oec ghevoet vanden 
luden om mijnre schoenheit wille. Des xxvij daechs inden meye 
soe seldi maken dat xxvij hoedekijn Ende overdencken hoe 

135 stillic ende hoe verborghenlic ie mi altoes hielt, sonder 
enige wereken der miraculen te doen Des xxviij daechs inden 
meye. soe seldi maken dat xxviij hoedekijn ende overdencken hoe 
dat ie altoes ghinc mit bloeten voeten ende bloets hoefts 

Fol. 10c 

als die // armste in nazareth. Des xxix daechs inden meye 
140 Soe seldi maken dat xxix hoedekijn. Ende overdencken hoe 

dicke ie soetelic mit mijnre moeder sprac. Ende seide hoer 
opelike die prophecien ende die verborghenheit der scrifturen. 
Des xxx daechs inden meye. soe seldi maken dat xxx hoedekijn. 
ende overdencken hoe dat mi die luden verweten dat ie ledich 

145 ghinc ende seiden. Het is recht dat u moeder arm is. want si 
en hout u tot ghienen were Ende somwijl seiden si. dat ie in 
overspul waer ghewonnen Des xxxi daechs inden meye soe seldi 
maken dat xxxi hoedekijn. Ende overdencken hoe dat ie alleen 
ghinc totter jordanen om ghedoept te werden Ende want die 

150 luden my hadden sien dopen, soe seident si mijnre moeder. Ende 
doen beweende si horen soen dien si seer mynde. 

8 e preek: 

In juni: een lavendelkrans - achtereenvolgens overwegen de 
schoonheid van Christus' lichaam. Zijn tegenwoordigheid in 
het H. Sacrament, de mishandeling door de Joden, de smar
ten van Maria bij de kruisiging, het zielelijden van Christus 
en de bedruktheid van Zijn gemoed bij het overdenken van 
Zijn lijden. 

1 dit is die achtende collacie 
Des achten daechs inder vasten Soe seide jhesus die soete 
doctoer den susteren Hoe si inder eerster maent пае mey in die 
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wedemaent alle daghe maken souden een la venderen hoedekijn. Ende 

Fol. lOd 

5 seide des eersten daechs inder wedema //ent Soe seldi maken dat 
eerste lavenderen hoedekijn Ende overdencken die wel 
gemaectheit mijns lichaems. dat mitten neghen schoenheiden 
suverlic verciert was Ende het en was nye abelre creatuer 
ghemaect vanden hant gods des hemelschen meesters, die mi mitten 

10 panser sijnre volcomenre kunst, soe in abel geformt hadde. dat ic 
sonder ghebrec. was bequaem tot mijnre bruyt. Des anderen dages 
inder wedemaent. soe seldi maken dat anderde lavenderen hodekij n. 
Ende nemen Sonderlinge voir die coninclike edele tederheit mijns 
lichaems. dat daer vanden heilighen gheest ghemaect was. 

15 vanden morghe des vaderliken herte dair oec in besloten 
lach dat bloet vander hogher aert in perseliker wee. Des 
derden daechs inder wedemaent. soe seldi maken dat derde 
levenderen hoedekijn. ende overdencken die schoenheit mijns 
lichaems. Dat soe wit was als die lelybloem is in die somerlike 

20 scoenheit. Des vierden daechs inder selver maent. Soe seldi 
maken dat vierde hoedekijn ende overdencken soetelike // 

Fol. IIa 

Als in mynnen smeltende, hoe dat dat wel ghemaecte edel 
schoen lichaem inden sacramente soe verborghentlic in uwen 
tempel stadelic bedect staet. daer die enghelen oec teghenwoer-

25 dich staen. Susteren als ghi mi van verre staende ere doet. 
soe pieghe ic u weder ere te doen. Des vijften daghes inder 
wedemaent. Soe seldi maken dat vijfte hoedekijn ende overdencken 
hoe dat mijn cuysch sober lichaem. soe wredelic vanden joden 
ghehantiert wort. Doet mijn vader hadde gheleyt int goutvernoys 

30 mijnre passien. Des sesten daechs inder wedemaent. soe seldi 
maken dat seste levenderen hoedekijn. ende overdencken hoe dat 
ic van scaempten dootverwich ende bevende wort Doe mijn maechde-
like lichaem ontcleet wort vanden joden, ende ic bloet onder 
hem stont ende verdroech dat si mi deden. Des sevenden daechs 

35 inder wedemaent. soe seldi maken dat sevende levenderen 
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hoedekijn. Ende overdencken hoe dat die bitter pijn mijns lichaems 
is die soete sulveren pipe daer den sondaren uutvloyet 

Fol. IIb 

verghiffenisse der sonden. Ende // oec die oflaet die gedeylt 
wort over alle die heel kerstenheit. Des achten daechs inder 

40 wedemaent. soe seldi maken dat achtende hoedekijn. ende 
overdencken hoe snoedelic dat dat lichaem uwes brudegoms ghetreden 
wort onder die voeten der joden, welc bloemkijn ghi inden boesem 
juwer gedachten dicwijl dragen seit. Des neghenden daechs inder 
wedemaent. soe seldi maken dat neghende lavenderen hoedekijn. Ende 

45 overdencken hoe weelic dat iuwen brudegom te moede was. als hi 
ontspannen was ende lach al onttween ghetreden op dat hout des 
cruces. Ende dit levenderen hoedekijn sal dat ghedacht altoes 
draghen. soe waer dattet gaet of blivet. Des tienden daechs soe 
seldi maken dat x. hodekijn ende overdencken hoe wee. dat mijnre 

50 moeder te moede was. doen si mijn schoen lichaem al beronnen 
sach int bloet. Ende si sach dat mi dat bloet ten monde uutvloeyde 
doe ie ontspannen lach op ten cruys. Als ie suchtede. Des xi 
daechs soe seldi maken dat xi hoedekijn ende overdencken hoe dat 

Fol. 11c 

mijn edel siel was // dat wel geboude hof. daer god die vader in 
55 zayde die mirre der bitterheit ende des rouwen.Welke mirre billix 

die maechden of snyden souden mitten sulveren messe des medelidens. 
Des xij daechs soe seldi maken dat xij hoedekijn. ende overdencken 
den stadighen druc die mijn siel leet om dat si bekennende was 
judas ewighe verdoemenisse.Des xiij daechs. soe seldi maken dat 

60 xiij hoedekijn. Ende overdencken den druc mijnre sielen die si 
bevoelde doen si bekende dat soe menich voie der joden verdoemt 
soude werden, overmits dat si mi doden souden ende verwerpen 
Des xiiij daechs soe seldi maken dat xiiij hoedekijn ende 
overdencken. Hoe grote bitterheit mijn siel stadelic altoes droech 

65 om dat si claerlic bekende alle die oneere ende versmaetheit 
die doghen soude mijn edel godheit vanden menschen. Des xv daechs. 
soe seldi maken dat xv hoedekijn. Ende overdencken hoe wee dat 

152 



mijnre sielen was doen si bekende dat ie soe lastelic ghelaten 
soude werden van minen bekenden, als ie was in pinen ende in 

Fol. lid 

70 scande. Des xvi daechs soe seldi maken dat // xvi hoedekijn. 
Ende overdencken hoe droeflic ie dicke beweende die rouwe mijn 
sielen die si droech. om dat si wist ende bekende dat si soe 
ellendelic ghelaten soude werden vander vader aen der galghe 
des cruces. Des xvij daechs soe seldi maken dat xvij hoedekijn 

75 ende overdencken die bitterheit die mijn siel stadelic voelde 
om dat si bekende dat si mit soe stereken ghewelde der pinen 
uten lichaem ghedreven soude werden, daer si soe gaeme in was. 
Des xviij daechs soe seldi maken dat xviij hoedekijn. Ende 
overdencken hoe seer dat hoer mijn siel verscrickede. om dat 

80 sie bekende dat si in elc Ut mijns lichaems liden soude een 
dootwee. Des xix daechs soe seldi maken dat xix hoedekijn ende 
overdencken hoe bitterlic dat mijn edel siel such tede om dat 
si soe scandelic inden oghen der menschen begheven ende laten 
soude dat edel lichaem daer si in rustede. Des xx. daechs soe 

85 seldi maken dat xx hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat 
die siel uwes brudegoms. Altoes den wille des vaders voersettede 

Fol. 12a 

ende sinen wille onderdanich was. // Des xxi daechs. soe sel di 
maken dat xxi hoedekijn. ende overdencken dat mijn teder natuer 
verscrickede als ie over dochte dat ie tusschen tween 

90 moerdenaren hanghen soude ende sterven. Des xxij daechs soe seldi 
maken dat xxij hoedekijn ende overdencken hoe wee in mijnre 
herten was. doen ie dochte dat mijn edel bloet noch soe lasterlic 
legghen soude op die straten van jherusalem. Des xxiij daechs 
soe seldi maken dat xxiij hoedekijn. ende overdencken Hoe 

95 morwelic dat ie weende tot minen vader Ende seide. vader 
waeromme hebstu mi iuwen enighen soen gelaten inden handen 
der menschen des deylens mijnre clederen Des xxiiij daechs soe 
seldi maken dat xxiiij hoedekijn ende overdencken hoe druckelic 
dat mi te moede was. als ie docht opt scrift des lasterliken 
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100 titels. Welk ghedacht my somwijl soe bitterlic dede suchten, dat 
mijnre herten alte wee dede. Des xxv daechs soe seldi maken dat 
xxv hoedekijn. Ende overdencken Hoe wee dat mijnre tedere 
naturen was. als ie dochte dat ie soe vuylen onreynen stane // 

Fol. 12b 

soude moeten verdraghen op calvarien. Des xxvi daghes, soe seldi 
105 maken dat xxvi hodekijn ende overdencken hoe wee dat mi dicke 

te moede was. als ie dochte dat ie soude moeten sterven in die 
bloem mijnre joncheit voer die sonden mijn voies Des xxvij 
daechs soe seldi maken dat xxvij hoedekijn. ende overdencken 
hoe perselic ie dicke dachte op dat lasterlic bespuwen dat si 

110 mi aen daden. Des xxviij daechs soe seldi maken dat xxvij 
hoedekijn. ende overdencken hoe datsi staende onder den cruce 
bespuwen souden mijn teder aensicht. ende mijn mismaect doer-
wont lichaem Des xxix daechs soe seldi maken dat xxix hoedekijn. 
Ende overdenken hoe bitterlic dat ie des nachts weende, als ie 

115 overdochte alle die jammerheit mijns lidens. Des xxx daechs soe 
seldi maken dat xxx hoedekijn. Ende overdencken hoe dat ie was 
een laster den voie ende een spot den wijndrinckeren Des xxxi 
dages soe seldi maken dat xxxi hoedekijn ende overdencken hoe 
perselic ie dicke overdachte dat bitter stoten mijns herten dat 

Fol. 12c 

120 ic // liden soude in mijnre doot voer die misdaet mijns voies 

9e preek: 

In juli: een krans van witte rozen - overwegen hoe zacht
moedig Jezus was tegenover Zijn vijanden, Judas, Zijn leer
lingen, het spottende volk; hoe zachtmoedig Hij het lijden 
in al zijn vormen verdroeg. 

1 dit is die neghende collacie 
Des neghenden daghes inder vasten. Soe leerde die soete 
doet oer jhesus den susteren in sijnre collacien ende seide. 
Susteren nu volghet die ander maent nader wedemaent. Ende is 
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5 die hoeymaent In welker maent ghi oec alle daghe maken seit 
een hoedekijn vanden witten roesen mijnre sachtmoedicheit. Des 
eersten daghes in deser maent soe seldi maken dat eerste 
hoedekijn. Ende overdencken die grote sachtmoedicheit die ie 
oefende, die ie edel jonghelinc hoghe van gheboerten. soe 

10 veel harder ende onweerder woerden hoerden vanden volke. 
Lieve kijnderen ende gheminde dochteren des vaders Ende en dune 
u niet dat ie droncken bin geworden van mynnen omp dat ie my 
gewaerdicht hebbe soe veel onrechts te liden voer die misdaet 
mijns voles. Des anderen daghes, soe seldi maken dat anderde 

15 hoedekijn. Ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ie my hadde. 
als mi oneer gedaen wort inden wereken. Want het gheviel 

Fol. 12d 

dicwijl dat die // scriben. ende die gheleerden des tempels 
dicwijl contrarie predicten den voie, op dat si mi daer mede 
vercleynen mochten ende oneer doen. Ende dat vole of trecken 

20 van mijnre naevolghinghe. Ende si seiden, mijn leringe valsch te 
wesen. Ende mijn miraculen bieten si fantasien te wesen. Des 
derden daghes soe seldi maken dat derde hoedekijn. Ende over
dencken hoe sachtmoedich dat ie bleef in haer teghenwoerdicheit 
Nochtan dat ie bekende alle die felle wrede ghedachten. die si 

25 staedelic te mijn waert oefende, ende inder herten droegen. 
Des vierden daechs soe seldi maken dat vierde hoedekijn. Ende 
overdencken. hoe soete borsten dat ie hadde als ie was inden 
tempel, want ie stortede altoes voerden outaer mijn traenen 
soetelic. als ie daer den vader aenbede voer die misdaet mijns 

30 voles. Des vijften daechs. soe seldi maken dat vijfte hoedekijn 
ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ie mi hadde teghen die 
gheleerde des tempels, als si mi soe wredelic aensaghen Ende 

Fol. 13a 

hoer spottelike teykenen teghen malcander wesen. recht // of 
ie een sot hadde geweest Des sesten daghes, soe seldi maken 

35 dat seste hoedekijn. ende overdencken mit groten verwonderen. 
Hoe dat ie was dat woert des vaders van hemelrijc. Ende een 
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almachtich moghende conine der joden ghesent vanden vader 
Ende ic hadde al in een oghenblic moghen verderven ende 
ander gemaect in horen steden Nochtan was mijn sachtmoedicheit 

40 alsoe groet, dat ic al haar quaetheit stillic verdroech. Des 
vij. daechs. soe seldi maken dat vij hoedekijn Ende overdencken 
hoe vrientlic ende sachtmoedehc dat ic my altoes hadde teghens 
judas mijn apostel, die ic bekende te wesen een vercoper mijns 
bloets. Ja ic scheen meer mit hem te doen te hebben, dan mit 

45 enighen van mijn discipulen. alsoe recht sachtmoedehc ende 
vriendelic gaf ic mi altoes tot hem. Ende alsoe dicke als ic 
hem an sach soe suchtede ic dattet mijnre herten wee dede. Des 
achtenden daechs. soe seldi maken dat viij hoedekijn. Ende 
overdencken hoe sachtmoedehc dat ic mi hadde onder mijn 

Fol. 13b 

50 discipulen. als si mi soe sim//pelic vraechden. Ende somwijl 
mit cleynre reverencien mit mi wanderden. Des ix daechs soe 
seldi maken dat ix hoedekijn. Ende overdencken hoe sachtmoedelic 
dat ic verdroech die spottehke woerden die ic horen moste van
den volke om dat ic soe veel vysschers ende simpelre discipulen 

55 hadde die mi navolgheden daghelix om dat si mi mynden. Des χ. 
daechs inder hoeymaent. soe seldi maken dat χ hoedekijn ende 
overdencken hoe sachtmoedelic dat ic antwoerde den knechten 
der pharizeen segghende. ghevet gode dat gods is. Ende ghevet 
den keyser dat des keysers is. Ende ic en gaf hem niet te 

60 kennen dat ic hoer valscheit wiste Ende dat was mijn volcomen 
sachtmoedicheit. Des xi daghes, soe seldi maken dat xi 
hoedekijn ende overdencken. Hoe sachtmoedelic dat ic alle 
mijn toecoemende bitterheit verdroech. ende ic en gaft niemant 
te kennen van minen vrienden. Мег mijn apostelen pleghent 

65 dicwijl magdalenen te seggen des avonts wat ic scanden ende 
oneer leet vanden voie. Des xij daghes, soe seldi maken dat 

Fol. 13c 

xij hoedekijn ende overdencken // hoe sachtmoedelic dat ic 
mi hadde. als ic dicwijl stont onder die groete menichte 
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des voles. Ende was eiken пае sijnre begheerten ghenoech 
70 Ende mit sonderlingher sachtmoedicheit ende oetmoedicheit 

voechde ie mi totten armen ende siecken om haer ghesont te 
maken. Ende daer om haten mi di scriben ende pharizeen. Want 
van hovaerdien scuweden si die armen. Des xiij dages soe 
seldi maken dat xiij hoedekijn. ende overdencken hoe 

75 sachtmoedelic dat ie mi hadde doe ie soe seer ghehaet wort 
in jherusalem. datmen verboet dat my niemant alsoe veel 
gheven en soude als een kelc couts waters. Ende die 
toecoemende nacht bracht ie over bitterUc weenende op 
jherusalem. Des xiüj daechs. soe seldi maken dat xiiij 

80 hoedekijn. ende overdencken mijn grote sachtmoedicheit. Ende 
hoe dat ie mijn discipulen plach te voeden mit minen sachten 
woerden. Als si hongher hadden ende gheen spise en wisten. 
Des xv daechs soe seldi maken dat xv hoedekijn. ende overdencken. 
hoe sachtmoedelic dat ie der joden quaetheit ontghinc. doen 

Fol 13d 

85 si my ste//nen wouden. Des xvj dages soe seldi maken dat 
xvj hodekijn. Ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ie mi 
hadde tot judas. Ende op dat ie my wenens niet gehoeden en 
conste, soe ghinc ie uten huse inden boemgaert. Des xvij 
daechs soe seldi maken dat xvij hoedekijn. ende overdencken hoe 

90 sachtmoedelic dat ie judas omhelsede. doe hi des avonts 
weder quam ende my vercoft hadde. Ende oec hoe dat ie sat ende 
hoerde die loghenen die hi mijnre moeder seide sonder weder-
segghen. Des xviij dages soe seldi maken dat xviij hoedekijn. 
Ende overdencken mijn groete sachtmoedicheit die ie oefende 

95 inden avontmael. doe ie bekende dat die scriben ende phariseen 
uutghesent hadden hoer boeden. om heymelic te vernemen of ie 
gecomen waer in jherusalem. Des xix daechs. soe seldi maken 
dat xix hoedekijn ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ie 
seide tot judas, dattu doen selste. dat doch schier. Ende 

100 hi ghinc uut. ende halp bereiden die wapenen daer ie mede 

Fol. 74a 

ghevanghen soude werden. Des xx daechs. soe seldi // maken 
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dat xx hoedekijn. ende overdencken. Hoe oetmoedelic ende 

sachtmoedelic. dat ie my neder boechde voer die voeten 

judas. Ende doen icse custe doen weende ie soe seer dat die 

105 tranen op sijn voeten vielen. Des xxi daechs. soe seldi maken 

dat xxi hoedekijn. ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ie 

wrecte mijn discipulen inder nacht doe si ontslaep ghevallen 

waren Ende ie in soe groten noot was. Des xxij daeghs soe 

seldi maken dat xxij hoedekijn. Ende overdencken hoe grote 

110 sachtmoedicheit dat ie oefende doen ie judas custe ende 

hieten vrient Ende judas voelde dat herdelic slaen van mijnre 

herten, doe hi mi omhelsede ende began anxtvoudich te 

werden. Des xxiij daechs soe sel di maken dat xxiij hoedekijn 

Ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ic toe sprac den 

115 knechten der joden ende vraechde hem. Wyen soect ghi. Des 

xxiiij daechs soe seldi maken dat xxiiij hoedekijn ende 

overdencken hoe sachtmoedelic dat ic stille stont ende Uet 

my bijnden. recht of ic sculdich hadde gheweest eenre 

Fol. 14b 

scandeliker doot. Des xxv // dages soe seldi maken dat xxv 

120 hoedekijn. ende overdencken hoe dat ic nye in mijnre passien 

sprac. dan datmen my vraechde. ende dat selve cortelic 

Des xxvj daechs. soe seldi maken dat xxvj hoedekijn. ende 

overdencken. Hoe sachtmoedelic dat ic antwoerde des biscops 

knecht die my onweerdelic sloech. Des xxvij daechs. soe seldi 

125 maken dat xxvij hoedekijn. ende overdencken Hoe sachtmoedelic 

dat ic mi hadde inder nacht mijnre ghevangenisse. Doe ic onder 

die knechten der joden stont. ende si mi deden dat hoer 

beliefde. Des xxviij daechs. soe seldi maken dat xxviij 

hoedekij η Ende overdencken hoe sachtmoedelic dat ic des morghens 

130 stont ende hoerde den opset der joden hem vermetende dat si mi 

overleveren souden den rechter Des xxix daechs. soe seldi maken 

dat xxix hoedekijn ende overdencken hoe sachtmodelic dat ic mijn 

handen liet bijnden op minen rugghe. Ende die ketenen der 

scanden liet legghen op minen hals. doen si my leiden totten 

135 rechter. Ende als si liepen soe deden si mi oec lopen, ende 
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spotten mit my // Des xxx daechs soe seldi maken dat xxx 
hoedekijn. ende overdencken hoe sachtmoedehc ie mi liet 
leiden daert den heren ende den knechten ghenoechden sonder 
enich weder segghen. Des xxxi daechs inder hoeymaent. 

140 soe seldi maken dat xxxi hoedekijn van witten roesen ende 

overdencken hoe sachtmoedehc. dat ie mijn doerwonde scouderen 
boechde onder den last des scandeliken cruces. 

70e preek: 

In augustus: een krans van madeliefjes - overdenken hoe 
Christus in de hemel 31 keer door Zijn Vader omhelsd werd 
en bij iedere omhelzing een gebod kreeg met betrekking tot 
Zijn menswording, leven en sterven. ledere keer betuigt de 
Zoon Zijn bereidwilligheid. 

1 dit is die tiende collacie 
Des tienden daghes inder vasten. Leerde onse lieve here den 
susteren in sijnre collacien ende seide. Susteren nu volghet die 
derde maent пае den meye. Ende is die oestmaent In welker ghi 

5 oec alle daghe maken seit een hoedekijn van matelieven ende 
schencse mi die u brudegom bin. Hoert susteren ende merct die 
leringhe iuwes brudegoms. Ende verblijt u soetelic in die 
groetheit gods die u vercoeren heeft Ghi seit dit mateheven 
hoedekijn maken inden hemel, alle dese voirseide maent uut. 

10 Ende dat om deser saken wille Want mijn vader custe mi. in 
soeter omhelsinge xxxi werf eer ie van hem sceyde. Ende tot 

Fol. Ui 

eiker // eusse ontfenc ie een nywe gebodt der ghehoersaemheit 
van hem. Des eersten dages inden oestmaent soe seldi maken dat 
eerste hoedekijn vanden matelieven. Ende overdencken mit verheven 

15 ghemoede. Hoe soetelic dat ie omhelst wort van minen vader ende 
ghecust. als een enich ghemint soen. Doe ontfenc ie dat eerste 
ghebodt vanden vader. Als dat ie begheven soude mijns vaders 
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rijc ende dalen neder opter eerden, ende sijn een dienstknecht 
der creaturen. Ende ie sprac. vader ie bin bereit, ende uwen 

20 wille geschie in uwen soen. Des anderen daechs. soe seldi maken 
dat anderde hoedekijn ende overdencken. Hoe dat ie anderwerf 
omhelst wort van minen vader ende ghecust als een enich soen 
doe ontfenc ie dat anderde ghebot. Als dat ie soude werden een 
cleyn kijndekijn ende legghen in die cribbe voer die beesten als 

25 ie gheboren waer van mijnre moeder. Ende ie sprac vader ie bin 
bereit. Des derden daechs soe seldi maken dat derde hoedekijn. 
Ende overdencken hoe soetelic dat ie omhelst wort van minen 

Fol. 75a 

vader ende ghecust. als een enich // soen. Doe ontfenc ie dat 
derde ghebot. Als dat ie besneden soude werden nader 

30 joetscher wet. Ende ie sprac. Vader ie bin bereit. Des vierden 
daechs. soe seldi maken dat vierde hoedekijn. ende overdencken 
hoe dat ie vierwerf ommehelst wort van minen vader ende 
ghecust als een enich soen. Doe ontfenc ie dat vierde ghebot. 
Als dat ie van mijnre moeder gheoffert soude werden inden 

35 tempel. Ende ie sprac. vader ie bin bereit. Des vijften dages 
soe seldi maken dat vijfste hoedekijn. ende overdencken hoe dat 
ie vijfte werf omme ghehelst wort van minen vader ende ghecust 
als een enich soen Doe ontfenc ie dat vijfte ghebot. als dat 
ie suken soude die borsten een maechdekijns dat mijn moeder 

40 wesen soude. Ende ie sprac. Vader ie bin bereit. Des sesten 
daechs soe seldi maken dat seste hoedekijn. ende overdencken 
hoe dat ie seste werf omhelst wort van minen vader ende 
ghecust. als een enich soen. Doe ontfenc ie dat seste ghebot 
Als dat ie in mijnre kijntscheliker joncheit alsoe groete 

Fol. 15b 

45 armoede ende ghebrec Uden soude. // Ende ie sprac. Vader ie 
bin bereit. Des sevenden daechs soe seldi maken dat sevende 
hoedekijn ende overdencken. hoe dat ic sevende werf omhelst 
wort van minen vader ende ghecust als een enich soen. doe 
ontfenc ic dat sevende ghebot. Als dat ic soude worden versmaet 
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50 ende ongheacht vanden menschen. Ende ic sprac. Vader ic bin 
bereit. Des achtenden daechs soe seldi maken dat achtende 
hoedekijn ende overdencken hoe dat ic achte werf omhelst 
wort van minen vader ende ghecust als een enich soen. Doe 
ontfenc ic dat achtende ghebot. Als dat ic ghelijc enen 

55 sondaer. van den propheet Johannes ghedoept soude werden inden 
jordanen. Ende ic sprac Vader ic bin bereit. Des ix daechs 
soe seldi maken dat ix hoedekijn. ende overdencken hoe dat ic 
ix werf omhelst wort van minen vader ende gecust. als een enich 
soen. Doe ontfenc ic dat ix ghebot. Als dat ic vasten soude in-

60 der wildemisse. Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. Des x. daechs 
soe seldi maken dat χ hoedekijn. ende overdencken hoe dat ic χ. 
werve omhelset wort van minen vader ende ghecust als een enich 

Fol. 15c 

soen // Doe ontfenc ic dat χ ghebot. Als dat ic stadelic veel 
weenen soude voer dit misdaet mijns voles. Ende ic sprac. 

65 Vader ic bin bereit. Des xi dages. soe seldi maken dat elfste 
hoedekijn. ende overdencken hoe dat ic xi omhelst wort van minen 
vader ende ghecust als een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat 
xi gebot. Als dat ik wesen soude een leerre der godliker wijsheit 
ende waerheit allen volke. Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. 

70 Desxij daechs. soe seldi maken dat xij hoedekijn. Ende overdencken. 
Hoe dat ic xij omhelst wort van minen vader ende ghecust. als 
een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xij ghebot. Als dat ic 
ropen soude ende samenen die aire armste ende simpelsten 
menschen tot mijnre naevolghinge. Ende ic sprac Vader ic bin 

75 bereit. Des xiij daechs. soe seldi maken dat xiij hoedekijn. ende 
overdencken hoe dat xiij werf omhelst wort van minen vader ende 
gecust als een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xiij gebot 
Als dat ic soude ghesont maken alle siecken ende oec ander 

Fol. 15d 

miraculen doen. Ende ic sprac. Vader ic // bin bereit. Des 
80 xiiij daechs soe seldi maken dat xiiij hoedekijn. ende overdencken 

Hoe dat ic xiiij werf omhelst wort van minen vader ende gecust 
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als een enich soen Ende doe ontfenc ic dat xiüj gebot, als 
dat ic cussen soude minen discipulen als si tot mi quaemen. 
Ende ic sprac. Vader ic bin bereit Des xv daechs. soe seldi 

85 maken dat xv hoedekijn ende overdencken hoe dat ic xv werf 
omhelst wort van minen vader ende gecust als een enich soen. 
Ende doe ontfenc ic dat xv gebot Als dat ik op mijn knyen 
wasschen soude die voeten mijnre apostolen. Ende dat icse cussen 
soude. Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. Des xvi daechs soe 

90 seldi maken dat xvi hoedekijn ende overdencken hoe dat ic xvi 
werf omhelst wort van minen vader ende gecust als een enich 
soen. Ende doe ontfenc ic dat xvi gebot. Alsdat ic consecreren 
soude inden lesten avontmael dat heilighe sacrament. Ende ic 
sprac Vader ic bin bereit. Des xvij daechs soe seldi maken dat 

95 xvij hoedekijn ende overdencken dat ic xvij werf omhelst wort 

Fol. 16a 

van minen vader ende ghecust als een enich soen // Ende doe 
ontfenc ic dat xvij Als dat ic ghevanghen ende aen mijn 
wanghen geslaghen soude werden Ende ic sprac. Vader ic bin 
bereit. Des xviij daechs soe seldi maken dat xviij hoedekijn 

100 ende overdencken hoe dat xviij werf omhelset wort van minen 
vader ende ghecust. als een enich soen. Ende doe ontfenc ic 
dat xviij ghebot. Als dat ic bespot vanden joden mit ghebondenre 
oghen gheleit soude werden Ende ic sprac. vader ic bin bereit. 
Des xix daechs soe seldi maken dat xix hoedekijn ende overdencken. 

105 hoe dat ic xix werf omhelst van minen vader ende ghecust wort. 
als een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xix ghebot. Als dat 
ic ontcleet soude werden inder tijt mijnre passien. Ende ic sprac. 
Vader ic bin bereit. Des xx daechs soe seldi maken dat xx hoedekijn. 
ende overdencken Hoe dat ic xx werf omhelst van minen vader ende 

110 gecust wort als een enich soen Ende doe ontfenc ic dat xx ghebot. 
Als dat ic oneerlic ende hardelic vanden menschen gehandelt 

Fol. 16b 

soude werden. Ende ic sprac Vader ic bin bereit. Des // xxi 
daechs soe seldi maken dat xxi hoedekijn. ende overdencken. hoe 
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dat ic xxi werf omhelst wort van minen vader ende ghecust als 
115 een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xxi gebot Als dat ic 

ghegheesselt soude werden. Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. 
Des xxij daechs soe seldi maken dat xxij hoedekijn. ende 
overdencken hoe dat ic xxij werf omhelst wort van minen vader 
ende gecust. als een enich soen. Doe ontfenc ic dat xxij gebot. 

120 Als dat ic legghen soude voer die voeten pylatus. Ende ic 
sprac. Vader ic bin bereit. Des xxiij daechs soe seldi maken 
dat xxiij hoedekijn. ende overdencken hoe dat ic xxiij werf 
omhelst wort van minen vader ende gecust als een enich soen. 
Ende doe ontfenc ic dat xxiij gebot. Als dat mijn hooft gecroent 

125 soude werden Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. Des xxiiij 
daechs soe seldi maken dat xxiiij hoedekijn. ende overdencken 
Hoe dat ic xxiiij werf omhelst wort van minen vader ende 
ghecust als een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xxiiij 
gebot Als dat ic selve draghen soude den last den cruces 

Fol. 16c 

130 voer die // misdaet mijns voies. Des xxv daechs soe seldi 
maken dat xxv hoedekijn. ende overdencken hoe ic xxv werf 
omhelst wort van minen vader ende ghecust. als een enich soen. 
Ende doe ontfenc ic dat xxv gebot. Als dat ic soude verghieten 
alle dat bloet mijns lichaems Ende ic sprac. Vader ic bin 

135 bereit. Des xxvj daechs. soe seldi maken dat xxvj hoedekijn. 
ende overdencken. hoe dat ic xxvj werf omhelst wort van minen 
vader ende ghecust. als een enich soen. Ende doe ontfenc ic 
dat xxvj ghebot. als dat ic hangen soude ende sterven tusschen 
twee moerdenaeren. Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. Des 

140 xxvij daghes, soe seldi maken dat xxvij hoedekijn. ende over
dencken. hoe dat ic xxvij werf omhelst ende gecust wort van 
minen vader als een enich soen. Ende doe ontfenc ic dat xxvij 
gebot, als dat ic uut gherect soude werden voer die misdaet 
mijns voies Ende ic sprac. Vader ic bin bereit. Des xxviij 

145 dages soe seldi maken dat xxviij hoedekijn ende overdencken. 
Hoe dat ic xxviij werf omhelst wort van minen vader ende gecust 
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als een enich soen. Ende doe ontfenc ie dat // xxviij gebot. 
Als dat mij η handen ende mijn voeten mit yseren naghelen doerboert 
souden werden. Ende ie sprac. vader ie bin bereit. Des xxix 

150 daechs. soe seldi maken dat xxix hoedekijn. ende overdencken 
hoe dat ie xxix omhelst wort ende ghecust van minen vader 
als een enich soen. Doe ontfenc ie dat xxix ghebot. als dat ie 
Uden soude dat bitter stoten des doots inder uren des stervens. 
Ende ie sprac. Vader ie bin bereit. Des xxx daechs soe seldi 

155 maken dat xxx hoedekijn. ende overdencken hoe dat ie xxx 
werf omhelst ende ghecust wort van minen vader als een enich 
soen. Ende doe ontfenc ie dat xxx gebot, als dat ie legghen 
soude int hert der eerden drie daghen ende drie nachten. Ende 
ie sprac. Vader ie bin bereit. Soene sprac die vader 

160 volbrenct mijn ghebot. Ende beghevet u glorie, op dat die dyluvie 
mijnre ontfermherticheit uut vloyet over alle volke. Des xxxi 
daechs soe seldi maken dat xxxi hoedekijn inder oextmaent vanden 
matelieven. ende overdencken. hoe dat ie noch daghelix den vader 

Fol. 17a 

sonder onderlaet ghehoersaem // bin. Ende alle reyne herten ende 
165 sielen die goet van wille sijn. 

Ile preek: 

In september: een krans van berberis - overwegen de in
wendige smarten die Christus aan het kruis onderging. Al 
deze bloemen zal men besproeien met de tranen van het 
medelijden. 

1 dit is die elfte collacie 
Des xj daechs inder vasten soe leerde die hoenichvloyende 
doctoer den susteren Hoe dat si in die vierde maent пае meye. 
Dat is die even maent In welker maent ghi maken seit alle daghe 

5 een hoedekijn van berberyen bloemen mijnre inwendigher 
banghicheit die ie leet anden cruce. Des eersten daechs inder 
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even maent soe seldi maken dat eerste hoedekijn ende overdencken 

dat bitter wee dat mijn siel inwendelic leet. Doe ic op sloech 

die ogen der verstandenisse Ende oversach staende aenden cruce 

10 alle die sonden des menscheliken gheslachts beide dagelixs 

ende dootlics. Waer of geminde dochteren hoer soe wee wort te 

moede, dat si soe bitterlic versuchtede of si ghescoert soude 

hebben. Des anderen dages. soe seldi dat anderde hoedekijn ende 

overdencken hoe bitteren wee dat in mijnre sielen was. doen si 

15 bekende dat si voer een yghelics sonde bisonder mit haerre 

bitterheit ghenoech doen moste den ewighen vader, eer dat 

Fol. 17b 

mensche//like gheslacht mit hem versoent soude worden. Des 

derden daechs. soe seldi maken dat derde hoedekijn. ende over

dencken hoe grote bitterheit dat mijn leet anden cruce hanghende 

20 doen si bekende dat die religiose ende begheven menschen inden 

cloesteren woenende hem bevlecken souden mit vleyscheliken 

gedachten, was of hoer soe wee was. dat si mijn teder lichaem 

dede riden ende bitterlic wringhen op ten cruce. Des vierden 

daghes, soe seldi maken dat vierde hoedekijn. Ende overdencken 

25 hoe bitteren wee dat mijn siel bevoelde, doen si bekende dat 

die huwelike staet soe seer bevlect soude werden mit sonden. 

Dat die gherechticheit soude moeten verdoemen soe groten voie, 

dat mitten sacrament des hylics verloren soude werden, waer of 

hoer soe groete wee te moede was. Dat si soe zwaerlic versuchtede 

30 dat die oghen in minen hoefde omme keerden overmits 

bitterheit mijnre sielen. Des vijften dages soe seldi maken dat 

ν hoedekijn Ende overdencken wat groter bitterheit mijn siel leet. 

Fol. 17c 

doe sie bekende, dat soe menighe // maghet mit haer selfs consent 

Verliesen soude die bloem hoerre reynicheit. Dat welke mijn siel 

35 jammerlike versuch tede hanghende anden cruce in groter bitterheit. 

Des sesten daghes soe seldi maken dat seste hoedekijn. ende 

overdencken hoe groten wee dat mijn edel siel voelde, doen si 

aenden cruce staende bekende. Hoe groete ondancbairheit dat 
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god den vader gheschien soude van allen menschen die niet 

40 bekennen en souden willen dat hi uut mynnen gheslaghen hadde 

sinen enighen soen om salich te maken sijn voie. Des vij dages 

soe seldi maken dat vij hoedekijn ende overdencken wat bitter 

wee dat mijn siel voelde, doen si bekende dat cuym van dusent 

menschen een salich soude werden. Ende doe seide si uut 

45 bitterheit mit luder stemme, god mijn god. waer om hebstu mi 

ghelaten. ende ie weende bitterlic. Des viij daechs soe seldi 

maken dat viij. hoedekijn ende overdencken. Hoe recht wee dat 

mijnre sielen was. doen si bekende dat soe grote ghetal der 

menschen sonder kersten ghelove bli ven souden. ende nymmermeer 

Fol. 17d 

50 aen//scouwen dat godlic aensicht. Des ix daghes soe seldi maken dat 

ix hoedekijn. ende overdencken. hoe groten inwendighen wee dat 

mijn siel lidende was. doen si bekende, dat die sondaer soe 

langhe soude bli ven in sijnre quaetheit. eer dat si hi hem 

gheven soude tot beteringe. Des x. daechs soe seldi maken dat 

55 χ hoedekijn. ende overdencken hoe wee dat mijnre sielen te 

moede was. doen si bekende dat die costelike scat der godliker 

gracien van veel menschen soe snoedelic. ende soe onnachtsamlic 

verworpen soude werden. Des xi dages. soe seldi maken dat 

xi hoedekijn. Ende overdencken hoe weenlic mijn siel voelde hoer. 

60 doen si hangende anden cruce overdochte off voirsach. Dat die 

rechte blote waerheit noch bedect ende scalkelic bewonden soude 

werden van veel leerraers die schinen te weten claerlic die 

heilighe scrifturen. Des xij daechs. soe seldi maken dat xij. 

hoedekijn. ende overdencken hoe recht wee dat mijnre sielen was. 

65 doen si bekende, dat ie die daer bin die soen des ewighen 

Fol. 18a 

vaders Alsoe dicke ander // werve ghepassijt ende ghecruust soude 
werden overmits die sonden der menschen. Des xiij daechs soe 
seldi maken dat xiij hoedekijn. ende overdencken hoe recht wee 
mijnre sielen was doen si voelde ende voersach dat soe menich 

70 edel mensche aen nemen soude een rechtvaerdich leven mer 
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niet dair in volherden totten eynde. Des xiiij daechs soe 
seldi maken dat xiiij hoedekijn ende overdencken hoe perseliken 
wee dat mijn siel voelde doen si bekende dat die edel siel 
des menschen die gevloten is uut oirsprongheliken herte des 

75 vaders Ende oec ghemaect пае sinen beelde noch soe lasterlic 
bevlect soude werden mitten misten der sonden. Des xv daechs 
soe seldi maken dat xv hoedekijn ende overdencken dat bitter 
wee dat mijn siel voelde doen si hanghende anden cruce 
bekende ende voersach dat die edel natuer des menschen die 

80 soe gheordinierlic voer horen scepper ghescicket was niet 
dan hemelsche dinghen te begheren. noch soe soude aenhanghen 

Fol. 18b 

den nedersten dinghen, dat si hoer selven daer mede laster//lic 
ontsieren soude ende hoers sceppers vergheten. Des xvj dages 
soe seldi maken dat xvj hoedekijn. ende overdencken dat bitter 

85 wee dat mijn siel leet doen si voersach dat dat die ordinancie 
der heiliger korstenre kercken noch soe seer ondergaen soude, 
dat die gheheilichste dienres gods noch souden werden 
dranckers des wijns ende oefenaers der vleischeliker sonden. 
Des xvij. daghes soe seldi maken dat xvij. hoedekijn. ende 

90 overdencken wat bitteren wee dat mijn siel leet. doen si 
voersach dat bynae alle die staet der religiën verslappen 
souden. J a hadden die ghemene kersten menschen soe gheleeft 
Als nu dat meeste deel der religiën doen Si hadden ghemeent 
ewelic verloren te bliven. Des xviij. daechs soe seldi maken 

95 dat xviij hodekijn. ende overdencken hoe perseliken wee dat 
mijn siel voelde doen si bekende dat die edel siel des menschen 
die ghevloten is uten oersprongeliken herte des vaders ende 
oec ghemaect пае sinen beelde. noch soe lasterlic bevlect 
soude werden mitten misten der sonden. Des xix daechs soe 
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100 seldi ma//ken dat xix hoedekijn. ende overdencken des bitteren 
suchtens dat mijn siel versuchtede. doen si bekende dat mijn 
jammerlike passie soe weynich beweent soude werden vanden 
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ghenen die mi mitten bande der beloften ghesekert souden 
werden ende gheeenicht. Des xx dages. soe seldi maken dat 

105 xx hodekijn. ende overdencken dat wee dat mijn siel voelde 
doen si bekende dat mijn siel noch soe veel doghens ende 
persecucie soude liden om minen wille. Des xxi daechs soe 
seldi maken dat xxi hoedekijn ende overdencken dat bitter we 
dat mijn siel leet. doe si bekende hoe eysselike den sondaer 

110 te moede soude wesen. als si op staen soude ten oerdel 
overmits dat gheluyt der basunen. Des xxij daghes soe seldi 
maken dat xxij hoedekijn ende overdencken. hoe bitter wee 
dat mijn edel siel voelde hanghende aender galghen des cruces. 
doe si bekende dat gout ende sulver. Ja die delen des lants 

115 ende der eerden noch van veel menschen meer ghemynt ende 
gheachtet soude werden dan den duerbaren scat mijnre passien 
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daer si mede verlost // sijn van ewigher doot. Des xxiij 
daechs soe seldi maken dat xxiij hoedekijn ende overdencken 
wat bitteren wee dat mijn siel voelde, doen si bekende dat 

120 si god den vader alsoe wel ghenoech doen moste voir die 
verloren als voir die behouden. Des xxiiij daechs soe seldi 
maken dat xxiiij hoedekijn. ende overdencken hoe grote 
bitterheit dat mijn siel leet. doen si bekende ende voersach 
die grote confuse ende die ewighe scande des sonders, die hem 

125 toecoemen soude inden verveerhken daghe des gruweliken oerdels 
overmits hoer ondancbairheit. Des xxv daechs soe seldi maken 
dat xxv hoedekijn. ende overdencken hoe wee dat mijnre sielen 
was. doe si sach dat bitter onwillich sceyden des sondaers als 
hi overmits der godliker gherechticheit ghegheven soude werden 

130 der ewigher verghetenissen. Des xxvj daechs soe seldi maken dat 
xxvj hoedekijn ende overdencken hoe bitteren wee dat mijn siel 
leet doen si bekende, dat die een mensche den anderen soude leyden 
inden staet der verdoemenissen. Des xxvij daechs soe seldi 
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maken // dat xxvij hoedekijn ende overdencken hoe bitteren wee 
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135 dat mijn siel leet doen si bekende dat die woenstede des heiligen 
gheests dat is die edel siel des menschen noch soude worden een 
huus der sonden ende des duvels. Des xxviij daechs so seldi 
maken dat xxviij hoedekij η ende overdencken hoe bitteren wee dat 
mijn siel leet doen si bekende ende voersach dat soe veel menschen 

14 0 onwaerdeliken souden gaen totten sacrament welc wee een was vanden 
airen bittersten dat mijn siel voelde anden cruce. Des xxix daechs 
soe seldi maken dat xxix hoedekijn ende overdencken hoe wee mijnre 
sielen was doen si bekende ende voirsach dat veel menschen gode 
belien souden mitten woerden, ende sijns versaken mitten wercken. 

145 Des xxx daechs soe seldi maken dat xxx hoedekij η endeoverdencken. 
Hoe grote bitterheit dat mijn siel leet doen si bekende ende 
voersach. Dat soe veel menschen souden dragen gheestelic habijt, 
mer vleysschelike herten. Des xxxj daechs. soe seldi maken 
dat xxxj hoedekijn ende overdencken hoe wee dat mijnre sielen // 
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150 was doe in alle dese voerseide bitterheden bevangen was. Ende 
al daer en boven dat wee der doot smaken most. Alsoe bitter 
alst ye creatuer smaecte. Alle dese voerseide berbereyn 
bloemen hoedekijns mijnre inwendigher sericheiden. Sout ghi 
billix idle daghen in deser maent vochtich maken mit tranen 

155 des medelidens. 

72e preek: 

In oktober: een cypressenkrans - de lijdzaamheid over
wegen waarmee de edele godheid van Jezus iedere vorm van 
lijden verdroeg. Als referein keert steeds de gedachte terug, 
dat het juist is dat de bruid gelijkvormig is met haar bruide
gom. 

1 dit is die xij collacie. 
Des xij daghes inder vasten, leerde onse lieve here den 
susteren in sijn collacien. hoe dat si inder vijfter maent nader 
meye. Die welc gheheten is die ruselmaent. In welker maent ghi 

5 alle daghe maken soudet een suverlic cypressenhoedekijn dat ghi 
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my scheincken soudet in een teyken der mynnen. Ende hi seide 
soetelic. Dat eerste cypressen hoedekijn dat ghi mi maken 
seit des eersten daghes in deser maent is dat gi overdencken 
seit. Hoe groete lijdsaemheit dat ie oefende in minen synnen 

10 alle die tijt mijns levens. Want wat mi ye op viel van herden 
woerden, of van enigher versmaetheit Ie bleef alsoe ghevreed 
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in minen // synnen als of ie gheseten hadde ter rechter hant 
mijns hemelschen vaders. Ende het is recht dat die bruyt hier 
in volghet horen brudegom. Des anderen daghes soe seldi maken. 

15 dat anderde hoedekijn. ende overdencken hoe grote lijdsaemheit 
dat ie voelde ende oefende in minen sinnen. Doe ie alle mijn 
edel bloet sach vlieten doer die wonden mijns lichaems opter 
eerden. Ende ie bekende dat ie der doot niet sculdich en was. 
Het is recht dat die bruyt volmaect si in lijdsaemheit ghelijc 

20 horen brudegom. Des derden daechs soe seldi maken dat derde 
hoedekijn. ende overdencken die grote lijdsaemheit die besloeten 
lach in minen sinnen. Doe si soe over seer gepijnt wort inder 
indruckinge der doemen croen, doe ie mijn bloet werm ende 
overvloedich voelde vlieten over mijn aensicht ende over 

25 minen hals. Het is recht dat die bruut is als horen brudegom. 
Des vierden daechs soe seldi maken dat vierde hoedekijn ende 
overdencken hoe grote lijdsaemheit dat ie oefende in minen 

Fol. 19d 

sinnen. Doe ie soe stillich verdroech alle // dat vervaerlic 
gheroep van den volke. Als of ie gehoert hadde den sanck der 

30 enghelen. Het is recht dat die bruyt ghelijc is horen brudegom. 
Des vijften daghes soe seldi maken dat vijfte hoedekijn. ende 
overdencken die grote lijdsamheit mijnre sinnen, doe ie dat 
bitter wee der doot voelde In welker bitterheit die sinnen 
soe lijdsaem bleven of ie doervloyet hadde geworden mitter 

35 godliker soeticheit. Ende het is recht dat die bruyt si 
ghelijc horen brudegom. Des sesten daghes, soe seldi maken 
dat seste hoedekijn. ende overdencken die grote lijdsaemheit 
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mijns tederen lichaems. Doe ie soe veel herde slaghen ontfenc 

in mijnre passien Inden welken ie soe lijdsaem bleef, als of 

40 ie vanden enghelen sachtelic hadde gehandelt geworden. Ende 

het is recht dat die bruyt gelijc si horen brudegom. Des 

.vij. daghes soe seldi maken dat vij hoedekijn ende overdencken 

devotelic die grote lijdsamheit mijns lichaems. doe ie sonder 

daghen soe veel bittere slaghen leet in minen Moedigen 

Fol. 20a 

45 wonden, dat mi dochte dat // mijn edel siel schoren woude Ende 

het is recht dat die bruyt ghelijc si horen brudegom. Des. viij. 

daechs soe seldi maken dat viij hoedekijn. ende overdencken 

die grote lijdsaemheit mijns lichaems. doet mit coerden soe 

ontspannen wert dattet craecte. Ende al sijn heilighe vleysch 

50 onttwee reet datmen sijn aderen sach. Ende tis recht dat die 

bruyt si ghelijc horen brudegom. Des ix daechs. soe seldi maken 

dat ix hoedekijn ende overdencken hoe groete lijdsamheit dat 

mijn edel lichaem leet. doet soe perselike stont aen der galghen 

des cruces nu wringende nu stille staende. Ende sonder onderlaet 

55 was ie mitter begheerten mijn handen te samen houdende. Al waren 

si soe veer van een ghenaghelt. Het is recht dat die bruyt si 

gelijc horen brudegom. Des. x. daechs soe seldi maken dat x. 

hoedekij η ende overdencken die groete lij dsaemheit mij ns lichaems. 

doe die ure der doot nakede. Welke doot bitterlic ghevoelt 

60 wort in alle den wonden mijns lichaems. Ende in allen minen 
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ghebeenten. ende in minen aderen. Ende het is // recht dat die 

bruyt si gelijc horen brudegom. Des xi daghes soe seldi maken 

dat xj hoedekijn ende overdencken die grote lijdsaemheit mijnre 

sielen doe si sonder verdriet stillich verdroech alle die 

65 bitterheit ende alle dat inwendich perselic wee daersi genoech 

mede dede den ewighen vader. Ende het is recht dat die bruyt 

si ghelijc horen brudegom. Des xij. daechs. soe seldi maken dat 

xij hoedekijn. ende overdencken die grote lij dsaemheit mijnre sielen, 

die soe willichlic die sericheit leet hanghende anden cruce 
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70 Ende nochtan bekende dat haer liden aen soe menighen mensche 
verloren soude bliven. Ende het is recht dat die bruyt si 
gelijc horen brudegom. Des xiij daechs soe seldi maken dat xiij 
hoedekijn. ende overdencken dat die lijdsaemheit mijnre sielen 
soe groet was hanghende aenden cruce dat hoer die hemelsche 

75 vader gheloeft hadde te eieren mit sijnre vaderliker godheit. 
Ende het is recht dat die bruyt si gelijc horen brudegom. Des 
xiiij daechs soe seldi maken dat xiiij hoedekijn. ende 
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overdencken dat // mijnre sielen lijdsaemheit Soe groet was dat 
neder ghesent wort uten hemel dat soete saluyt des vreden. Ende 

80 het wort ghesoent die verbolghentheit des vaders Ende het is 
recht dat die bruyt si ghelijc horen brudegom Des xv daghes soe 
seldi maken dat xv hoedekijn ende overdencken hoe lijdsamlic dat 
hoer mijn bedruete siel, den vader in gode liet ende gaf hoer 
over te liden dat bitter wee der doot. om saUch te maken dat 

85 menschelike gheslachte. Ende het is recht dat die bruyt si 
ghelijc horen brudegom. Des xvj dages soe selstu maken dat xvj 
hoedekijn. ende overdencken hoe lijdsaemlic dat mijn edel godheit 
leet ende verdroech alle die versmaetheit ende den scoffierlicsten 
doot ende laster die ye ghedocht wort vanden menschen. Ende het 

90 is recht dat die bruyt si ghelijc horen brudegom. Des xvij daechs 
soe seldi maken dat xvij hoedekijn. ende overdencken. Hoe 
lijdsaemlic dat mijn edel godheit leet. dat si vercleynt ende 
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niet bekent en wort vanden creaturen die uut // hoer gevloeten 
waren. Ende dat hoer gheen eer noch reverencie gedaen noch 

95 gheboden en wort. Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc 
horen brudegom. Des xviij daechs soe seldi maken dat xviij 
hoedekijn ende overdencken. Hoe lijdsaemlic dat mijn edel godheit 
verdroech datmen die tabernakel daer hi in rustede hoe 
hardelic stiet, soe ongenadelic wonde ende soe fellich 

100 sloech. Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc horen 
brudegom. Des xix daechs soe seldi maken dat xix hoedekijn. ende 
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overdencken hoe lijdsamlic dat mijn edel godheit verdroech dat 
si hoer blasphemie spraken ende seiden overmits belzebuuc 
verdrijft hi die duvelen ende doet hi die miraculen. Dat welke 

105 mijnre moghentheit ende mijnre godheit te пае ghesproken wort 
Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc den brudegom. Des 
xx daechs soe seldi maken dat xx hoedekijn ende overdencken. 
hoe lijdsaemlic dat mijn edel godheit leet dat mijn duerbaer 

Fol. 21a 

bloet soe gheheelic uut ghestort wort ende ver/¡goten wort tot 
110 soe cleynen profijt. Wat dat meeste deel des voles wort gegheven 

te verslijnden der ewigher doot. Ende het is recht dat die bruyt 
si ghelijc horen brudegom Des xxj daechs soe seldi maken 
dat xxj hoedekijn ende overdencken. Hoe grote lijdsaemheit 
dat ie oefende in minen moede, doe ie hoerde dat alle dat 

115 voie dorstich was пае mijnre doot. Ende ie nochtan die doot 
niet verdient en hadde Soe bleef mijn gemoede soe sacht als 
een wel ghebouwet was. Ende het is recht dat die bruyt si 
ghelijc horen brudegom. Des xxij daechs soe seldi maken dat 
xxij hoedekijn. ende overdencken hoe groete lijdsaemheit dat 

120 ie in minen sjmnen oefende doe mijn oren hoerden dat wreede 
oerdel der doot ende mijn bloet vercout op mijn wonden lach 
dat dede mi alte wee. Ende het is recht dat die bruyt si 
ghelijc horen brudegom. Des xxiij daechs soe seldi maken 
dat xxiij hoedekijn. ende overdencken hoe grote lijdsaemheit 

Fol. 21b 

125 dat ie oefende in minen moede, doe my // die knechten der 
joden lasterüc bespuweden. ende die onreynicheit haerre 
noesen op mi worpen, van welken mi soe qualic wort. dat 
mi dat bloet ter noesen uut barstede Ende het is recht dat die 
bruyt si ghelijc hoeren brudegom. Des xxiiij daechs soe 

130 seldi maken dat xxiiij hoedekijn ende overdencken hoe groete 
lijdsaemheit dat ie oefende in minen ghemoede. doe ie soe 
groten arbeyde dede dragende mijns selfs cruys dat ie zwete. 
ende dat alle die verstopte wonden mijns lichaems op braken 
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ende bloedende worden Ende het is recht dat die bruyt si 
135 ghelijc horen brudegom. Des xxv daechs soe seldi maken dat xxv 

hoedekijn ende overdencken die groete lijdsaemheit die ic 
oefende staende aenden cruce. Doe ic soe begheerlic den 
vader badt voer mijn crucers die my pijnden. Ende het is recht 
dat die bruyt si ghelijc horen brudegom. Des xxvj daechs soe 

140 seldi maken dat xxvj hoedekijn. ende overdencken hoe groete 
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lijdsaemheit dat in mijn herte besloten was. doe // ic opten 
cruce soe wredelic ghetreden wort onder die voeten der 
joden, ende doe weenden die enghelen inden hemel aire bitterlic. 
Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc horen brudegom. Des 

145 xxvij daechs soe seldi maken dat xxvij hoedekijn. ende overdencken 
die lijdsaemheit mijnre herten doe ic van pinen dootverwich wort, 
doemen doerboerden mijn handen ende mijn voeten. Ende doen si 
mit dien selven hamer sloeghen op mi ontspannen ribben dat si 
crakeden ende op mijn coninclike nose uut spot dat si bloede ende 

150 dat bloet vloyede my inden mont. Ende het is recht dat die 
bruyt si ghelijc horen brudegom. Des xxviij daechs soe seldi 
maken dat xxviij hoedekijn ende overdencken die groete 
lijdsaemheit mijnre herten, doe ic neder viel soe seer doerwont 
dat mijn forme inder eerden printede. Ende doe bersten alle die 

155 wonden mijns lichaems weder op. Ende het is recht dat die bruyt 
si ghelijc horen brudegom. Des xxix daechs soe seldi maken dat 
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xxix hoedekijn ende overdencken die grò// te lijdsaemheit mijnre 
herten doet hem willichlic overgaf te breken voer die misdaet 
mijns voies. Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc horen 

160 brudegom. Des xxxdaechssoe seldi maken dat xxxhoedekijn. ende 
overdencken die groete lijdsaemheit die ic oefende in alle 
minen erachten inwendich ende uutwendich in doen ende in 
laten. Ende het is recht dat die bruyt si gelijc horen 
brudegom. Des xxxj daechs soe seldi maken dat xxxj hoedekijn 

165 van cypressen ende overdencken die lijdsamheit mijnre sielen doe 
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ic my liet handelen soe lijdsaemlic. als of ghien leven in mi 
geweest en hadde. Ende het is recht dat die bruyt si ghelijc 
haren brudegom. 

13e preek: 

In november: een krans van korenbloemen - de armoede 
overwegen die Jezus van het begin van Zijn leven af tot en 
met Zijn begrafenis toe heeft verduurd. 

1 dit is die dertiende collacie 
Des xiij daechs inder vasten, leerde onse heer den sust eren 
in sijnre collacien Dat si alle daghe inder sester maent 
naeden mey. dat is die slachtmaent maken souden een hoedekijn 

5 van coren bloemen sijnre armoeden ende seide.Des eersten daechs 
inder slachtmaent soe seldi maken dat eerste coerenbloemen 

Fol. 22a 

hoedekijn ende over//dencken wat groter armoede dat ic leet. 
doen ic eerst gheboren was. ende ic opter eerden bloet lach 
ende weende binae een half ure eer mi mijn moeder van 

10 reverencien op houden dorste of voeren. Des anderen daechs soe 
seldi maken dat anderde hoedekijn ende overdencken. wat groter 
armoede dat ic leet. doe ic eerst in snoden doeken ghewonden 
wort bevende van groter couden Des derden daechs soe seldi 
maken dat derde hoedekijn ende overdencken die groete armoede 

15 die ic leet. doen ic inder cribben lach. want ic soe dunne 
ende soe armelic van doeken bewonden was dat die coude snellic 
daer doer ghinc. Des vierden daechs soe seldi maken dat vierde 
hoedekijn. ende overdencken wat groter armoede dat ic leet in 
bethleem van ghebrec van vier. dat ic binnen den vij weken 

20 dat ic daer weende nye doer warm en wort. Des vijften daechs. 
soe seldi maken dat vijfte hoedekijn. ende overdencken die grote 
ghebrec dat ic leet van hongher. Want nye kijndekijn en weende// 
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nye van hongher als ic dede in mijnre kijntscheliker joncheit. 
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Des sesten daechs soe seldi maken dat sestede hoedekijn ende 
25 overdencken dat ie soe groten armoede leet. inden vreemden 

landen daer ie ghevloeghen was. want binnen die seven jaren 
dat ie daer woende soe en wast nie dach ie en leet groten 
hongher. Ende die borne was daer aire dicste minen dranc Des 
vij daechs soe seldi maken dat vij hoedekijn. ende overdencken. 

30 wat groter armoede dat ie leet. doe ie weder uut egipten quam 
ende ghinc mit mijnre moeder den langen harden wech bervoets 
Soe dat ie bladeren ghinc onder mijn teder voeten die noch 
seer cleyn waren. Des viij. daechs soe seldi maken dat viij 
hoedekijn ende overdencken die grote armoede uwes brudegoms. 

35 doe hi soe jammerlic opter eerden lach inder woestinen 
ende die hemel sijn decsel was. Des ix daechs soe seldi maken 
dat ix hoedekijn. ende overdencken wat groter armoede dat ie leet 

Fol. 22c 

doe my nader vasten van xl //dach soe seer hongherde. ende 
ie dat broet bidden most dat ie at. Des χ daechs soe seldi 

40 maken dat χ hoedekijn ende overdencken hoe armelic dat ie 
ghecleet ghinc. barvoets ende bloets hoefts onder tvolc 
prediken. Des xi daghes soe seldi maken dat xi hoedekijn ende 
overdencken hoe armelic dat ie mijn edel lichaem te voeden 
plach. Want weder ie was biden luden, of bi mijn discipulen 

45 altoes nam ie die snoetste spise tot mijnre voedinghe. Des xij 
daechs. soe seldi maken dat xij hoedekijn ende overdencken wat 
groter armoede dat ie leet gaende inden weghe dicwijl van 
hetten ende oec van couden. ende somwijl van reghen. Want god 
die vader en spaerde niet sinen soen. voer enen ander. 

50 Ja het scheen oec of hijt niet bekent en hadde. Des xiij daechs 
soe seldi maken dat xiij hoedekijn ende overdencken hoe ie van 
armoeden dicwijl plach over wech gaende water uten borne putten 
te sceppen mit mynen handen, want ie scuttel noch nap en 
hadde. Des xiiij daghes soe seldi maken dat xiiij hoedekijn ende 
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55 overdencken hoe // groten armoede dat ie oefende doe ie drie 
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jaer prediken ghinc. Ende mi nye des nachts en gaf te rusten. 
mer tot bedinghe om ghenoech te sijn den vader die vertoernt 
was op dat menschehke gheslachte. Des xv daghes soe seldi maken 
dat xv hoedekijn ende overdencken hoe groete armoede my bevync. 

60 doen ie laten most mijn eyghen glorie. Ende ie derven most dat 
toe vlieten der overster erachten. Des xvj daechs soe seldi 
maken dat xvj hoedekijn ende overdencken. In wat groter armoede 
dat ie was in mijnre ghevangenisse doen ie ghelaten wort van 
minen discipulen Ende ghelaten scheen van minen hemelschen 

65 vader. Des xvij daechs soe seldi maken dat xvij hoedekijn ende 
overdencken mit groter armoede dat ie leet doe ie inder nacht 
soe hardelic ander calumpmen ghebonden stont. ende ie hoerde 
die versakinge van minen apostel. Des xviij daechs soe seldi 
maken dat xviij hoedekijn. ende overdencken hoe groete armoede 

Fol. 23a 

70 dat ie leet. doe ie ander calumpmen vergoet mijn // bloet. Ende 
scheen alsoe arm alsof ie mi niet en hadde moghen helpen. 
Des ix daeghes soe seldi maken dat xix hoedekijn ende overdencken 
hoe grote armoede dat ie leet inder indruckinghe der doemen 
croen. Doe ie verloren hadde dat meeste deel van minen erachten. 

75 Ende ie ongheleit niet uut en const ghegaen totten vole. Des 
xx daechs soe seldi maken dat xx hoedekijn ende overdencken wat 
groter armoede dat ie hadde. doe ie soe dicke voer dat voie 
der joden oncleet wort, ende ie bleef sittende nu hier nu dair 
als een man des rouwen. Des xxj daechs soe seldi maken dat 

80 xxj hoedekijn ende overdencken hoe grote armoede dat ie leet doe 
ie soe arbeidelike boven mijnre macht draghen most den last 
des zwaren cruces. Des xxij daechs soe seldi maken dat xxij 
hoedekijn ende overdencken die grote armoede mit medeliden. 
die ie leet doe ie buten jherusalem quam ende ghinc te 

85 calvarien wart. want ie xiij werf ter eerden neder sloech. 
eer ie comen conde tot calvarien. Des xxiij daechs soe 
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seldi ma//ken dat xxiij hoedekijn. ende overdencken die grote 
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armode die ie leet. doe ie opten cruce gheworpen wort, soe 
hardelic dat mijn wonden op barsten Ende boven al wast mi 

90 een grote armoede dat mijn teder lenden soe seer ghevoelde 
die hartheit des cruces. Des xxiiij daechs soe seldi maken 
dat xxiiij hoedekijn ende overdencken hoe grote armoede dat 
ie leet doe mi die joden namen mitten cruce ende droeghen mi 
scuddende totter stat daer si mi ophieven. Des xxv daechs soe 

95 seldi maken dat xxv hoedekijn ende overdencken hoe grote 
armoede dat ie leet. tusschen dat cruce ende die aerde 
soe seer doerwont lach ende die joden op mi traden. Des 
xxvj daechs soe seldi maken dat xxvj hoedekijn ende overdencken 
hoe bitter wee dat ie leet doe ie soe jammerlic mismaect henc 

100 anden cruce, dat ie een ledekijn niet ghebruken en mocht. Des 
xxvij daechs soe seldi maken dat xxvij hoedekijn ende overdencken 
hoe groete armoede dat ie leet. doe ie soe jammerlic anden 
cruce mismaect henc datmen mijn ingewande sach daer mi die 
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joden // op stieten mit horen ghewapenden handen. Des xxviij 
105 daechs soe seldi maken dat xxviij hoedekijn. ende overdencken 

hoe grote armoede dat ie leet hanghende anden cruce, doe ie 
ghedranct wort mit edic ende mit galle, cout water hadde mi 
ghenoechlic gheweest haddet moghen sijn. Des xxix daechs soe 
seldi maken dat xxix hoedekijn ende overdencken. Hoe groete 

110 armoede dat ic leet doe ie hanghende anden cruce niet alsoe 
veel en hadde. dair ic mijn doerwonde hooft op rusten mochte. 
Des xxx daghes soe seldi maken dat xxx hoedekijn ende 
overdencken. Dat ic soe recht arm was dat ic пае mijn doot 
legghen most in eens vreemdemans graft. Des xxxj daechs soe 

115 seldi maken dat xxxj hoedekijn inder ruselmaent van coerrenbloe-
men ende overdencken. Hoe grote armoede dat ic leet. doe ander 
menschen mosten copen die salve daer ic mede ghesalvet ende 
ghebalsemt wort Siet susteren aldus heb ic arm gheweest inden 
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beghinne mijns levens. Inden voertganc // Ende totten utersten 

120 eynde toe. 
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14e preek: 
In december: een krans van rode rozen - de oneindige liefde 
overdenken, die Jezus ertoe bracht de mens met de Vader te 
verzoenen. Daarom werd Hij geboren, leefde en leed Hij. 
Vooral op het laatste lijden wordt de nadruk gelegd. 

1 dit is die xiiij collacie. 
Des xiiij daechs. inder vasten Soe leerde onse lieve heer in 
sijnre collacien den susteren. Hoe si inder sevender maent naden 
meye In die horenmaent maken souden alle dage een hoedekijn van 

5 roeden roesen. Ende seide. Des eersten dages inder maent soe 
seldi maken dat eerste hoedekijn. ende overdencken die grote 
onblusschelike mynne die ie hadde om dat menschelike geslacht 
te versoenen mit minen hemelschen vader. Doe ie op mi nam adams 
misdaet. ende alle sijnre naecoemelinghe alsoe gheheellic als of 

10 ie selve die sculdenaer gheweest hadde. Des anderen daghes soe 
seldi maken dat anderde hoedekijn. ende overdencken. Wat groter 
mynne daer toe dwanc. dat ie wort een cleijn kijndekijn cuym een 
vierendeel lane ende drie vingher breet. Ende mijn voetkens en 
waren alsoe lane niet. als twee ledekens van een vingher. Des 

IS derden daechs. soe seldi maken dat derde hoedekijn. ende 

Fol. 24a 

overdencken hoe soetelic dat ie der mynnen // onderdanich was 
doe ie xxxiij jaer lane derfde die blijscap des hemels. Ende 
ghinc opter eerden als hoer medebroeder. Des vierden daechs 
soe seldi maken dat vierde hoedekijn ende overdencken hoe 

20 groot dat die mynne was die my dwanc dat ie onderdanich was. 
der joden wet ende hoerre ewen. Des vijften daechs soe seldi 
maken dat vijfste hoedekijn. ende overdencken uut wat heetter 
mynnen dat ie daghehx den voie predicte ende leerde dat rike 
gods. Ende oec hoe groete mynne dat ie hem bewijsde 

25 ghesontmakende die siecken. Suverende die malaetschen. ende 
verweckende hoer doden. Des sesten dages soe seldi maken dat 
seste hoedekijn. ende overdencken hoe dicke dat ie uut 
mynnen ende lieften ghebeden hebben den vader voer dat 
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menschelike gheslachte al wenende ende al suchtende. Des vij 
30 daghes soe seldi maken dat vij. hoedekijn ende overdencken hoe 

groet dat die mynne was die die mi dede laten dat testament mijns 
heilighen lichaems onder die ghedaente des broets ende wijns. 

Fol. 24b 

Opdat ie doch //biden mensche bliven mochte. Des viij. 
daghes, soe seldi maken dat viij. hoedekijn. ende overdencken wat 

35 groter mynnen dat ie toende den menscheliken gheslachte. doe 
ie van bloede ende van zwete soe nat was dat mijn clederen 
droepen. doe ie den vader anbade opten berch van oliveten Des ix 
daghes soe seldi maken dat ix hoedekijn ende overdencken Hoe 
ondenckelic groet dat mijn mynne was. die mi dwanc te legghen 

40 onder die voeten der joden Ende alsoe seer van hem geslagen 
te werden dat mijn teder lichaem bi пае al doer ghespouwen was 
eer ie ghegheesselt wort. Des χ daghes soe seldi maken dat χ 
hoedekijn ende overdencken. Hoe groet dat mijn mynne was doe ie 
dat meeste deel der tijt mijnre passien naect was ende jammerlic 

45 ontcleet voer dat volck. Des xj daghes soe seldi maken dat xj 
hoedekijn ende overdencken die groete mynne die ie bewysede 
den menschelike gheslachte. Doe ie my ander calumpmen soe seer 
liet slaen dat ie soe veel bloets stortede dat mijn pijnres daer // 
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mitten voeten instonden, nochtan vloydet alsoe veer van hem 
50 als een mensche lane is. Des xij daghes soe seldi maken dat 

xij hoedekijn ende overdencken dat grote ghewelt dat mi die 
mynne dede. doe ic soe seer ghewont voer die voeten des rechters 
lach, dat ic my cuyme beroeren conste, waerlic susteren hoe die 
natuer des menschen edelre ende abelre is. hoe die godlike mynne 

55 meer machs ende ghewelts in hoer heeft. Ende daer om soe en wast 
ghien wonder dat si mi totter doot brochte. Des xiij daghes soe 
seldi maken dat xiij hoedekijn. ende overdencken hoe groet dat 
mijn mynne was doe ic ghehengede die indruckinge der doemen 
croen, soe hardelic ende soe pijnlic dat dat bloet mijnre aderen 

60 vaelde. Ende dat bloet mijnre herten verscrickede. Des xiiij 
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daghes soe seldi maken dat xiiij hoedekijn ende overdencken 
hoe groet dat mijn mynne was doe ic mi liet leyden totten voie 
soe eyselic mismaect. Waerlic susteren dat dat bloet uut mynen 
hoofde ghinc over mijn wanghen. Ende doe ic hoerde dat 
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65 vervaerlic gheroep vanden // voie dat ic gecruust soude werden, 
doe wort ic soe bitterlic weenende dat mijns hete tranen 
voerkijns maecten in dat vercout bloet. Des xv daghes soe seldi 
maken dat xv hoedekijn ende overdencken hoe groete mynne dat mi 
dwanc te Uden sachtmoedelic dat ic veroerdelt wort van mijns 

70 selfs creaturen die niet en vermochten sonder my Ende daer toe 
tot soe scandeliken ende lasterliken doot. Des xvj daghes soe 
seldi maken dat xvj. hoedekijn ende overdencken wat groter mynne 
dat in my was doe ic mi ghewaerdichde te draghen dat lasterlike 
cruys om salich te maken alle menschen. Daer ghedoechde mij η herte 

75 alsoe menighen bitter weedoem. Als ic menighen voetstap ghinc 
eer ic quam tot calvarien. Des xvij daghes soe seldi maken dat 
xvij hoedekijn ende overdencken mit hoe groeten brande der 
mynnen dat ic ontsteken was. doe ic alsoe seer doerwont op 
ghinc des hoechte des berghes van calvarien. Waerlic susteren 

80 ic was doe soe seer vermoyet dat ic nedersanc datmen niet en 
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wist of daer // leven in mi was. Des xviij daechs soe seldi 
maken dat xviij hoedekijn. ende overdencken die hete mynne die 
in mi was doe ic opten berch ontcleet neder sat opter bloeter 
eerden ende verbeide die doerboringhe des cruces bitterlic 

85 al wenende. Des xix dages soe seldi maken dat xix hoedekijn. 
ende overdencken wat groete mynne in minen aderen besloten 
lach. Doe ic soe wredelic gheworpen wert op dat hout des 
cruces. dat soe hert ende soe cout was dat mi docht dat mijn 
hert wel van dien wee gescoert soude hebben aJ en hadde 

90 icker ghien meer ghedoecht. Des xx daghes soe seldi maken 
dat xx hoedekijn ende overdencken die hete mynne die ic in 
mi bevoelde doe ic al ontspannen wert opten cruce ende 
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mijn edel vleysche dat inder gheesselinghe soe seer ghequest 
was. waerlic susteren dat schoerde soe seer mijn inaderen 

95 ende mijn zeenen al onttwee ghelijc dat mijn leden ontspanden. 
Des xxj daghes soe seldi maken dat xxj hoedekijn. ende 
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overdencken die hete mynne // die ie bewijsde den menschelike 
gheslachte. Doe ie sonder bedwanc uutreckede mijn teder armen. 
Ende liet doerslaen mijn handen ende mijn voeten opdat ie breken 

100 mochte adams bant ende versoenen die gramscap mijns vaders. Des 
xxij daghes soe seldi maken dat xxij hoedekijn ende overdencken 
wat heter mynne in mi was. Doe ie ghedochte sonder cronen 
dat die pijnres op mi traden Ende mijn doerwonde hooft mitten 
voeten stieten op die stede des cruces daer sijt hebben wouden. 

105 om dat hem verdroet mi enich ghemac te doen. Des xxiij daghes 
soe seldi maken dat xxiij hoedekijn ende overdencken wat groter 
mynne dat ie oefende. Doe ie soe pijnlic mit groten gheruchte 
inder lucht verheven wert. Waerlic susteren doe be vede dat 
herte mijnre eniger moeder, ende si wort dootverwich. Des xxiiij 

110 daechs soe seldi maken dat xxiiij hoedekijn. ende overdencken 
die groete mynne die mi dwanc soe parselic in soe groten laster 
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te staen anden cruce drie // uren lane. Waerlic susteren het is 
wel recht dat ghi doecht mit uwen broeder ende brudegom. Want 
die sonne liet hoer schijnen om dat hoer scepper in noede was. 

115 Des xxv daghes soe seldi maken dat xxv hoedekijn. ende 
overdencken hoe hete mynne dat in mi ontfonct was. doen ie soe 
swaerlic nederviel mitten cruce dat ie formde inder eerden 
Waerlic susteren desen val woude ie liden uut mynnen. opdat die 
godlike gherechticheyt den sondaren niet ter stont verdoemen 

120 en soude. Als hi overmits sijn sonder viel den val der ewigher 
doot. Des xxvj daghes soe seldi maken dat xxvj hoedekijn ende 
overdencken die groete mynne die ie voelde tot minen vyanden. 
doe ie den vader alsoe begheerliken bat voer hem al weenende 
om dat ie bekende haer verdoemenisse. Des xxvij daghes soe 
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125 seldi maken dat xxvij hoedekijn ende overdencken die groete mynne die 
ic toende den menschelike gheslachte doe ic dranc edic ende 
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galle om dat si niet drincken en souden den dranc der ewi//gher 
doot. Waerlic susteren niemant en sel ten jonxten daghen 
mijnre passien dorven verantwoerden dan alleen die ondancbaer 

130 menschen Des xxxviij daechs soe seldi maken dat xxxviij hoedekijn 
ende overdencken wat heter mynne in mi was. doe ic soe begheerlic 
anden cruce badt ende die heilighe psalmen las. Waerlic susteren 
die mynne en liet mi niet sparen mijn crancke hooft ende mijn 
doerwonde lippen. Des xxix daghes soe seldi maken dat xxix 

135 hoedekijn ende overdencken die groete mynne die ic in mi voelde, 
doe ic soe begheerlic den doot ontfenc ende soetelic mijn traenen 
uutstortede doer mijn ghequeste oghen Des xxx daghes soe seldi 
maken dat xxx hoedekijn. ende overdencken die grote mynne die 
in mi was. doe ic mi ghewaerdichde als doot te hanghen anden cruce. 

140 Waerlic susteren. doe en scheen ic niet te wesen een scepper 
aire dinghen. Mer ic was een spieghel des rouwen minen vrienden. 

Fol. 26a 

Des xxxj daechs soe seldi maken dat xxxj // hoedekijn van den 
roeden roesen ende overdencken die groete mynne mijnre herten 
doe ic doersteken het mijn zijde ende quetsen mijn edel herte 

145 tot mijnre bruuts behoef. 

75e preek: 

In januari : een krans van viooltjes - de ootmoed overwegen, 
die Jezus vanaf Zijn Menswording tot aan Zijn tocht met de 
Emmaüsgangers beoefende. 

1 dit is die xv collaci 
Des xv daghes inder vasten soe leerde onse lieve here in sijnre 
collacien den susteren. Hoe dat si alle daghe inder viij maent 
naeden mey maken souden in die lodemaent een hoedekijn van 

5 fioletten. ende seide. Dat eerste hoedekijn dat ghi des eersten 
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daechs maken seit dat is dat ghi overdencken seit ende aen 
mereken hoe oetmoedehc dat ie mi vernederde aen nemende een 
forme des knechts die daer vercoes te liden versmaetheit ende 
armoede. Waerlic susteren het is behoerlic dat die bruyt si 

10 ghelijc horen brudegom sel si vereenicht worden in mynnen. 
Des anderen daghes soe seldi maken dat anderde hoedekijn ende 
overdencken hoe seer ie mi veroetmoedichde doe ie soe enghe 
besloten lach inden lichaem mijnre moeder. Waerlic susteren 
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al was ie ghenedert een weynich. // beneden den enghelen Ie was 
15 nochtans die gheen daer uut ghevloten was die schoenheit 

der enghelen. Ende dit soude billix in u wesen een groot 
verwonderen. Des derden daghes soe seldi maken dat derde 
hoedekijn ende overdencken hoe oetmoedehc dat ie mijn aensicht 
in mijnre geboerten oepenbarde den menschen niet om dat sijt 

20 verdient had aen te sien, mer overmits mijn eyghen oetmoedicheyt 
soe heb ik mi gheoepenbaert den menschen. Als enen knechteliken 
persoen. Des vierden dachs soe seldi maken dat iiij hoedekijn 
ende overdencken. hoe oetmoedehc dat ie gheoffert wort in 
snoeden doecken ghewonden. Waerlic susteren ie en scheen doe 

25 niet te wesen die gheen die daer gheweldichlic plach te 
wanderen boven die vederen der wijnden. Ende het en scheen niet 
dat die afgronden mijnre stemmen onderdanich souden wesen. Des 
vij ften daghes soe seldi maken dat vij ft e hoedekijn ende overdencken 
hoe oetmoedehc dat ie was sukende die borsten mijnre moeder 
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30 leggende in horen scoet. doe hadde ie // begheven die soet hoenich 
aderen der weelden die ie plach te ghebruken mit vroechden. 
Des sesten daghes, soe seldi maken dat seste hoedekijn ende 
overdencken Hoe oetmoedehc dat ie den vader stedelic plach aen 
te bidden, voer dat menschelike gheslachte recht of ie gheweest 

35 hadde doe meeste sondaer die ye ghewas. Des vij. daechs soe seldi 
maken dat sevende hoedekijn. ende overdencken hoe oetmoedehc dat 
ie opter jordanen ghedoept wort vanden knecht, ghelijc enen 
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sondaer die behoeft hadde der suveringhe. Des achten daghes soe 
seldi maken dat achtende hoedekijn. ende overdencken Hoe 

40 oetmoedeliken dat ie mijn discipulen riep die simpel ende 
groene menschen waren, niet wetende vander prophecien noch vander 
scrift. Des ix daghes soe seldi maken dat ix hoedekijn. ende 
overdencken Hoe oetmoedelic dat ie dicwijl bi minen apostelen 
sat opten velde ende berechten hem soetelic dat si mi 

45 vraechden. Des χ daghes soe seldi maken dat x. hoedekijn ende // 

Fol. 26d 

overdencken hoe oetmoedelic dat ie mi altoes plach te gheven 
totten syeken hem roerende ende somwijl al helpende Als icse 
ghesont hadde ghemaect. Des xj dages soe seldi maken dat xj 
hoedekijn. ende overdencken. Hoe oetmoedelic dat ie plach bliven 

50 staende als ie totten tempel ghinc ende ghepredict hadde dat 
woort gods. Als ie sach dat die groete menichte der sieken 
voer den tempel säten Ende begonden alle te roepen heer maect 
mi ghesont. Des xij daghes soe seldi maken dat xij hoedekijn 
ende overdencken. Hoe oetmoedelic dat ie in magdalenen huus 

55 ten eten plach te gaen Ende te sitten onder mijn discipulen 
als ie des avonts in hoer huse quam. Warlic susteren 
magdalena minde mi soeseer dat si mijnre niet moede en wort 
Ende sonder onderlaet soe besach si mi Als ie sat soe sat si 
oec. Ende als ie uut ghinc soe volghede si mi пае Ende als 

60 ie sprac. soe hoerde si toe. mer si besach mi altoes sonder 
verdriet. Des xiij daghes soe seldi maken dat xiij hoedekijn 

Fol. 27a 

ende overdencken // hoe oetmoedelic dat ie mi boechde totter 
eerden, doe ie verloste dat vroukijn vanden overspul. Ende 
ie oetmoedeliken den joden toe sprack ende alsoe hoerre 

65 valscheit ontghinc. Des xiiij dages soe seldi maken dat 
xiiij hoedekijn. ende overdencken. Hoe oetmoedelic dat ie 
een palm daghe opten ezel sat ende reet tot jherusalem. 
Waerlic susteren dat beestkijn was alsoe cleyn ende teder dat 
mijn voeten die eerde raecten. Des xv daghes soe seldi maken 
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70 dat xv hoedekijn. ende overdencken. Hoe oetmoedelic dat ie 

dicwijl des avonts seer bleeck van moetheden ende van hongher 

uut jherusalem plach te gaen. mit minen apostelen die oec 

hongher hadden. Des xvj dages soe seldi maken dat xvj hoedekijn. 

ende overdencken hoe oetmoedelic dat ie mijn cleder of leyde 

75 inden avontmael ende wyesch die voeten mijnre apostelen mit 

gheboechden knyen. Waerlic susteren. ic was altoes soe bereit 

Fol. 27b 

totten dienste mijnre diseipulen als si waren my // te dienen. 

Des xvij dages soe seldi maken dat xvij hoedekij η ende overdencken. 

hoe oetmoedelic dat ic inden avontstont uut ghinc mit minen 

80 apostolenhemvoerseggendemijnpassie. Ende hem sterckende. Des 

xviij daghes soe seldi maken dat xviij hoedekijn. ende 

overdencken hoe oetmoedelic dat ic minen verrader omhelsede ende 

soetelic custe. ende bieten mit bernender stemmen vrient. Des 

xix daghes soe seldi maken dat xix hoedekijn. ende overdencken 

85 hoe oetmoedelic dat ic my over gaf inden handen der joden doe 

ic seide. neemt my. ende laet dése ander gaen. Des xx daghes 
soe seldi maken dat xx hoedekijn ende overdencken hoe 
oetmoedelic dat ic verdroech die felle slaghen der joden sonder 
enich cronen. Waerlic susteren mijn ghemoede was alsoe 

90 sachtmoedich ende saft als een wel ghebouwet was. Des xxj daghes 
soe seldi maken dat xxj hoedekijn ende overdencken Hoe oetmoedelic 
dat ic voer den rechter stont mit enen neder gheslaghen hoofde 

Fol. 27c 

ende hoerde // al dat si van mi seiden. Des xxij daghes soe seldi 
maken dat xxij hoedekijn ende overdencken hoe oetmoedelic dat 

95 ic mi hadde doe ic voer herodes stont. ende van hem ende vanden 
sinen bespot wort. Des xxiij daghes soe seldi maken dat xxiij 
hoedekijn ende overdencken. hoe oetmoedelic dat ic verdroech dat 
si mit enen vuylen doec verbonden mijn schoen ghesichte. Ende 
uut mynen hoefde toghen si mijn haer mit horen handen mitten 

100 zweerde. Des xxiiij daghes soe seldi maken dat xxiiij hoedekijn 
ende overdencken hoe oetmoedelic dat ic voer die voeten der 
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joden lach in cayphas. doe die overste der joden onderlinghe 
seiden wat si den rechter quaets van mi segghen souden. Des 
xxv daghes soe seldi maken dat xxv hoedekijn ende overdencken 

105 hoe oetmoedelic dat ic stont onder die veelheit der menschen, 
doen mi dat roede purpuer cleet uutghedaen wort ende mi alle 
dat voie besach. Des xxvj daghes soe seldi maken dat xxvj 
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hoedekijn ende overdencken hoe oet//moedelic dat ic mijn rugghe 
bughede doe ic droech dat zwaere hout des cruces. Waerlic 

110 susteren. ic duyete soe seer onder den swaren last des cruces 
dat mijn hoeft bi mijn knyen raecten. Des xxvij daghes soe seldi 
maken dat xxvij hoedekijn ende overdencken hoe oetmoedelic dat 
ic my liet ontdeden opten berch van calvarien. ende stont 
soe seer doer wont bi die twe moerdenaren. Des xxviij daghes 

115 soe seldi maken dat xxviij hoedekijn ende overdencken hoe 
oetmoedelic dat ic verdroech dat groet geroep vanden volke 
dat een was vanden meesten liden mijnre sinnen. Des xxix daghes, 
soe seldi maken dat xxix hoedekijn ende overdencken hoe 
oetmoedelic dat ic my hadde. Doe my die spongy vol edics ende 

120 gelile voer mijn mont ghestoten wort. Des xxx daghes soe seldi 
maken dat xxx hoedekijn ende overdencken hoe oetmoedelic dat 
ic den vader al weenende aen riep doe ic siede. Vader in Dinen 
handen beveel ic minen gheest. Des xxxj daghes soe seldi maken 

Fol. 28a 

dat xxxj hoedekijn ende overdencken // hoe oetmoedeUc dat ic mit 
125 minen discipulen wanderde doe si ghinghen tot emaus waren 

sprekende van mijnre doot.Waerlic susteren doe was ic bUde ende 
vrolic. Want alle pijn was doe gheleden. 

16e preek: 

In februari: een krans van kruidnagelen - alle geneugten 
overwegen, die Jezus nu in de hemel geniet, als tegenhan
gers van de smaad en ellende van Zijn aardse leven. 

1 dit is die xvj collacie 
Des xvj daghes inder vasten, leerde onse lieve here den 
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susteren dat si inder neghender maent nader mey dat is inder 
sprockel maent maken souden een hoedekijn van groffiaet crudekijn 

5 ende seide Des eersten daghes in deser maent soe seldi maken 
dat eerste hoedekijn ende overdencken hoe weeldelic dat ie sonder 
onderlaet ghebaert wort vanden vader. In welken baren die 
hemelen hoenichvloyende waren.Ende die soeten sane der enghelen 
ghehoert wort. Des anderen daghes soe seldi maken dat anderde 

10 hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat alle die heidensche 
coninghen mi offeren sonder onderlaet dat gout der mynnen Soe 
in vurich heet. dat daer is een smelten ende een versmelten 
Si offeren mi oec dat wyeroec des hoghen begheerliken loves. 

Fol. 28b 

Ende die mirre der re//verencien mit enen soeten verwonderen. 
15 Des derden daghes soe seldi maken dat derde hoedekijn. ende 

overdencken hoe dat mijn edel menscheit gheloeft wort inden 
hemel vander wee der besnydenisse. Doe ghestort wort dat eerste 
bloet des ghesontmakers Ende ghebrocht wort den naem des 
brudegoms. Des vierden daghes soe seldi maken dat vierde hoedekijn 

20 ende overdencken. Hoe dat u lief is die stat des vreden. daer 
heymelic schulen alle die ghene die verdreven werden van hoerre 
rusten. Lieve susteren vuricheit verdrijft den traghen uut 
rusten sijnre traecheit. ende hi vUet tot my. Trouwe die stereke 
kemp verdrijft den crancken sondaer vanden bedde sijnre sonden 

25 ende hi vlyet tot mi. Die rechtveerdighe schuwet die onrechtvaerdighe 
ende hi vliet tot mi. Des vijften dages soe seldi maken dat 
vijfste hoedekijn ende overdencken. hoe soetelic dat ie nu besitte 
die keyserlike stat dat honichvloyende weeldich rijcdom der 

Fol. 28c 

herten mijns vaders, hongher ende dorst armoede ende//versmaetheit 
30 is nu verre van mi. Des sesten dages soe seldi maken dat seste 

hoedekijn ende overdencken hoe vriendelic dat mi mijn vader 
omhelst sonder onderlaet om dat ie sijn ghebodt altoes heb 
volbrocht inder eerden. Des sevenden daghes soe seldi maken 
dat sevende hoedekijn. ende overdencken hoe soetelic dat mijn 
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35 stemme ghehoert wort inden hemel sonder onderiaet voertbrenghen-
de die godlike wijsheit Want ic inder eerden een voertbrengher 
was der godliker waerheit. Des achtenden dages soe seldi maken 
dat achtende hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat ic nu 
ghebruyc des godliken in vliet es staedelic sonder onderiaet. des 

40 ic derven most alle mijn leven lane. Des ix daghes soe seldi 
maken dat ix hoedekijn ende overdencken. Hoe heerliken dat ic 
nu ghebruyc mijnre moghentheit ende mijnre conincliker 
waerdicheit regnierende inden hemel, want iese niet gebruken 
en mocht inder eerden. Des χ daghes soe seldi maken dat x. 

Fol. 28i 

45 hoedekijn ende overdencken dat daer inden // hemel gheen 
verdriet des loefs ende der dancbaerheit en is mi stadelic 
te loven. Want daer inder eerden ghien verdriet en was mi 
stadelic te quellen, doe ic leet dat wee mijnre passien. Des 
xj daghes soe seldi maken dat xj hoedekijn. ende overdencken 

50 hoe soetelic dat ic stadelic sonder onderiaet omrynghet 
warde vanden seraphinnen inden hemel. Want ic inder eerden 
omringhet was vanden visscheren. Die weelden mijns herten 
onder die seraphinnen inden hemel. Ende die perse mijns 
herten onder mijn discipulen inder eerden is ongehje. Des 

55 xij daghes soe seldi maken dat xij hoedekijn. ende overdencken. 
Hoe soetelic dat ic bevanghen bin in die overweselike 
claerheit der godheit Daer ic ghebruyc blijscap mit blijscappen. 
ende bin uut vlietende in blijscappen. Want ic in die 
donckerheit der nacht was uut vlietende van bloedighen zweet. 

60 Des xiij daghes soe seldi maken dat xüj hoedekijn ende 
overdencken hoe soetelic dat mi staedelic te moede is Als ic 

Fol. 29a 

hoer die stemme mijnre vrienden // inden hemel hem soetelic 
verbildende. Want inder eerden mi soe wee te moede was. doe 
ic hoerde die stemme mijnre vianden doe si seiden, wi soeken 

65 jhesum nazarenum. Des xüij daghes soe seldi maken dat xüij 
hoedekijn. ende overdencken Hoe soetelic dat ic sonder onderiaet 
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aenghesien worde van minen vader, ende van allen den hemelschen 
heer. omdat ie inder eerden verdroech dat wreede ghesicht 
mijnre vyanden. Des xv daghes soe seldi maken dat xv hoedekijn 

70 ende overdencken hoe verweendelic dat ie nu verheven bin 
suverlic ruste inden throen der hoenichvloyender herten mijns 
vaders, want ie inder eerden soe snoedelic lach onder die 
voeten der menschen Dat xvj daechs soe seldi maken dat 
xvj hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat ie mi nu 

75 verbilde dat ie bin een ewich rust onder alle menschen : 
want ie inder eerden enen rechter boven mi doechde die mi 
oerdelde totter doot. Des xvij daechs soe seldi maken dat 
xvij hoedekijn. ende overdencken. Hoe soetelic dat mi mijn 

Fol. 29b 

vader spande // die croen der moghentheit ende der 
80 onwandelbare glorien, want ie inder eerden gedraghen hadde 

die doernencroen der verworpinge. Des xviij daghes soe seldi 
maken dat xviij hoedekijn. ende overdencken. Hoe oversoetelic 
dat ie ghecleet bin inden hemel, want mijn edele godheit is 
gecleet mit mijnre glorificierder menscheit. Ende mijn edel 

85 menscheit is ghecleet mit mijnre godheit. Want ie inder 
eerden ghedraghen hadde die cleder des lasters. Des xix dages 
soe seldi maken dat xix hoedekijn. ende overdencken Hoe soetelic 
dat die leden mijns Hchaems te samen ghevoecht sijn.Ende gheven 
uut hoer roeke. soe oversoetelic. dat alle die vercoren daer of 

90 verwellusticht werden. Want ie inder eerden soe groet wee in 
doechde. Des xx daghes soe seldi maken dat xx hoedekijn ende 
overdencken Hoe soetelic dat ie mi nu voele in mijn handen ende 
voeten die soe teder waren, die sijn nu die costelicste zeghelen 
daer mede gezeghelt is die schoenen brief mijnre passien. Des 

Fol. 29c 

xx] daechs soe seldi maken dat // xxj hoedekijn. ende overdencken 
Hoe soetelic dat ie mi nu voel in minen bloede dat besloten 
leit in minen aderen, ende doer vloyet mitter godliker soeticheit. 
Want inder eerden haddet van persen verloren sijn natuerlike 
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schoenheitJDes xxij daghes soe seldi maken dat xxij hoedekijn. 
100 ende overdencken. Hoe overclaer dat mijn godlike aensicht 

bleincket inden hemel, dat inder eerden gheen forme en scheen 
te hebben noch ghedaente. Des xxiij daechs soe seldi maken dat 
xxiij hoedekijn. ende overdencken hoe weeldighen roke dat ie 
stadeUc voele in craften ende in sinnen mijnre menscheit 

105 comende of toe vlietende vanden afgronde der godheit totter 
bevoelicheit mijnre menscheit. Des xxiiij daghes, soe seldi maken 
dat xxiiij hoedekijn ende overdencken. Hoe moeghentlic dat ie 
nu sit totter rechterhant mijns vaders omrijnct mitten enghelen. 
Want ie inder eerden, soe oneerliken heync tusschen twe moerde-

110 naers. Des xxv daghes soe seldi maken dat xxv hoedekijn ende 
overdencken. hoe soetelic dat ie nu drincke den wijn der // 
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vruechden. Des xxvj dages soe seldi maken dat xxvj hoedekijn. 
ende overdencken Hoe soetelic dat ie droncken worde vanden 
wijn der mynnen. Want ie inder eerden gelaeft wort mit edic ende 

115 mit galle.Des xxvij daghes soe seldi maken dat xxvij hoedekijn 
ende overdencken. Hoe soetehc dat ie mi nu voel in mijnre 
heiligher menscheit. Want si inder eerden soe jammerliken 
ghelastert was. Des xxviij daechs soe seldi maken dat xxviij 
hoedekijn ende overdencken. Hoe soetehc dat ie nu verheven bin 

120 in vruechden want ie inder eerden soe grote versmaetheit 
sachtmoedelic verdroech. Des xxix daghes soe seldi maken dat 
xxix hoedekijn. ende overdencken hoe soetelic dat hoer bevoelt 
mijn verweende siel. die doer vloyet is inder 
mit godliker soeticheit. Want si inder eerden soe bitteren 

125 wee ghedraghen heeft. Des xxx daghes soe seldi maken dat xxx 
hoedekijn Ende overdencken hoe soetehc ende vrolic dat ie nu 
gebruyc mijnre godheit. die ie inder eerden in mijnre passien 

Fol. 30a 

derven // most. Des xxxj daghes soe seldi maken dat xxxi 
hoedekijn. van den groffiaet crudekijn inder sprockelmaent. 

130 ende overdencken hoe soetehc dat die mynne ontsloten heeft mijn 
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edel herte dat daer uutspruyt ende vloyet die edele soete wijn. 
die daer is droncken makende alle die borgers des hemels. 

77e preek: 

In maart : een krans van akker- en watermunt - de oordeels-
dag overwegen met al zijn verschrikkingen en natuurampen, 
de komst der engelen, de ellende der verdoemden, en als 
cUmax de blijdschap der uitverkorenen. 

dit is die xvij collacie. 
Des xvij daechs inder vasten. Soe leerde onse lieve heer den 
susteren in sijnre collacien ende seide Hoe dat si alle daghe 

5 inder. x. maent naden mey dat is inder maert maent maken 
souden een paleyen hoedekijn ende seide. Des eersten daghes 
inder maert. soe seldi maken dat eerste hoedekijn. ende 
overdencken den toecomenden dach des oerdels. Inden welken 
ghehoert sel werden een stemme der godheit. aldus segghende 

10 totten donre ende totten blixem. Totten wijnde ende totter 
doot. Gaet uut in uwer vervaerlicheit opdat ghedoot werden 
alle voie want die dach des oerdels пае bi is. Des anderen 

Fol. 30b 

daghes soe seldi maken dat // anderde hoedekijn ende over
dencken hoe verveerhke dat die wijnter ende eysselike donre. 

15 ende die versaghelike blixem ende die doersnydende wijnt 
teghen een stormen sellen, van welker vervaerlicheit die doot 
sel heerschen in al dat vole. Des derden daghes soe seldi 
maken dat derde hoedekijn ende overdencken hoe toemichlic dat 
die godlike gherechticheit sel uut senden mijn enghelen. Ende 

20 segghen inden ghelude vanden basunen. condicht alle voie, 
dat si comen ten oerdel. ie bin bereit Des vierden daghes, soe 
seldi maken dat vierde hoedekijn ende overdencken. Hoe snellic 
dat die enghelen vlieghen sellen vanden hemel. Ende hem 
onderscheiden op die vier hoeken vander werlt. Ende seggen 

25 staet op ghi doden haestelic ende comet ten oerdel. Des .v. 
daechs. soe seldi maken dat vijfte hoedekijn. ende overdencken 
hoe vervaerhken dat hem dan sel op heñen alle vole over al 
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eertrijc dat geweest heeft van adams tiden. ende wesen sai tot 
dien daghe toe. Ende ele sel aendoen sijn eyghen lichaem. Des 

Fol. 30c 

30 vj da//ghes soe seldi maken dat vj hoedekijn. ende overdencken 
hoe eysselic dat dan den sondaer wesen sel van maecsel ende 
van ghedaenten. Ende onder hem en sel anders niet ghehoert 
werden dan wee Ende dat gheluyt des eysseliken misbaers sel 
gehoert werden over alle die eynden der werlt. Des vij dages 

35 soe seldi maken dat vij hoedekijn. ende oeverdencken hoe 
verveerlic dat alle die verdoemde gheesten op sellen gaen 
uter hellen ende aendoen haer stinckende oncuysch lichaem 
mit alsoe yseliken hulinghe datten den oren der onsaligher 
onverdrachlike sel sijn te horen. Des viij daghes soe seldi 

40 maken dat viij hoedekijn ende overdencken. Hoe dat in dien 
daghen noch zielen sullen wesen die niet volsuvert en sellen 
wesen inden vegevier. Mer die eyselike vervaerlicheit die si 
liden sellen die selse suveren ende si sellen salich sijn. 
Des ix daghes soe seldi maken dat ix hoedekijn ende overdencken. 

45 Hoe ghenoechlic dat wesen sal dat lichaem der gherechtiger // 
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die behouden sellen sijn. Ende nochtan sellen si beven ende 
mit vresen hem openbaren voer dat godlike aensicht. Des χ 
daechs soe seldi maken dat χ hoedekijn ende overdencken. Hoe 
eysselic dat dat lopen der duvelen sijn sel onder die arme 

50 verdoemde sondaren inden vervaerliken dach des oerdels. Des 
xj. dages soe seldi maken dat xj hoedekijn. ende overdencken. 
Hoe soetelic dat die enghelen gaen sellen onder die uutvercoren. 
recht als die dienaren des gheweldighen rechters bescuddende 
hoers heren voie Des xij dages soe seldi maken dat xij hoedekijn 

55 ende overdencken. Hoe onwijsselic ende onwillichlic dat hem die 
sondaer oepenbaren sel voer den dinxstoel christi. om dat hi 
sekerlic weet sijn eyghen verdoemenisse ende onsalicheit Des 
xüj daghes soe seldi maken dat xiij hoedekijn. ende overdencken. 
Hoe nydelick dat die duvelen den sondaren die verdoemt sijn 

60 voert stoten sellen ten oerdel om te ontfanghen die bitter 
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sentencie des rechters. Des xiiij daghes soe seldi maken // 

Fol. 31a 

dat xiiij hoedekijn. ende overdencken. Hoe groeten scaemte 

dat die sondaer hebben sal. als alle sijn misdaet condich 

wesen sal alle sijn voie beyde den kerstenen, ende den heydenen. 

65 Des xv daghes soe seldi maken dat xv hoedekij η. ende overdencken. 

Hoe onmatelic wee dat den sondaren sel sijn te moede, als si 

sien ende bekennen dat si ewelic moeten bliven onder die 

onsalighe duvelen die se niet sparen en sellen. Des xvj daghes 

soe seldi maken dat xvj hoedekijn ende overdencken. Hoe wee den 

70 sondaer wesen sal. als hi sel horen dat alle creaturen sellen 

consentieren sijn ewighe doot. Ende niemant medehden mit hoer 

en sel hebben. Des xvij daghes soe seldi maken dat xvij 

hoedekijn. ende overdencken. Hoe noede dat die sondaren sellen 

aensien dat vervaerlike godlic aensicht. mer ghedwonghen van 

75 noede sellen sijt moeten aensien. Des xviij daghes, soe seldi maken 

dat xviij hoedekijn. ende overdencken. Hoe groete nydicheit dat 

Fol. 31b 

daer dan we//sen sel in die verdoemden gheesten. Die wel begheren 

souden, dat nyemant behouden en waer. opdat si alleen niet en 

waren die gheen die god verwerpt van sinen aensicht. Des xix 

80 daghes soe seldi maken dat xix hoedekijn. ende overdencken. Hoe 

seer dat hem die duvelen verbilden sellen, om dat si sien dat 

ghetal der verdoemder soe oneyndelike groet sel wesen. Des xx 

daghes soe sei di maken dat xx. hoedekijn. ende overdencken. Hoe 

groete pijn dattet den sondaren wesen sal. dat sie bekennen sellen. 

85 dat hoer eyghen consciencie selve verdoemt sonder des rechters 

toe doen. Des xxj daghes soe seldi maken dat xxj hoedekijn ende 

overdencken. Hoe dat hem die soen gods toenen sel den sondaren 

als hi was in sijnre passien. Ende dan seilen alle die wonden, 

ende alle die wapenen daer hi mede ghepijnt wort wrake roepen 

90 opten ondancbaren sondaren. Ende dan sel wesen groete hulinghe 
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onder hem. Want si sien dat hem ghien ghenaede geschien//en 
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mach. Des xxij dages soe seldi maken dat xxij hoedekijn ende 
overdencken. Hoe wee den sondaren te moede sel sijn. Als hi sel 
horen die bitter sentencie gaet gi vermaledide in dat ewighe vuer. 

95 Des xxiij daghes, soe seldi maken dat xxiij hoedekijn ende over
dencken hoe eysselic dat den sondaren sal sijn te moede, als si 
ghedwongen sijns ondanckens sellen moeten gaen ter hellen, die 
een stede is der donckerheit. ende des oneyndeliken wees. Des 
xxiiij daghes soe seldi maken dat xxiiij hoedekijn ende overdencken 

100 Hoe walghelic dat den sondaer sal wesen. als hi sijn ondancs sei 
moeten liden den onverdrachliken stanck der hellen. Waer of hem 
soe quaelic sei wesen. Dat hem stadelic die ghedarmte sijns bukes 
sei verwenden. Des xxv daghes soe seldi maken dat xxv hoedekijn. 
ende overdencken hoe noede dat die sondaer sei horen datmen hem 

105 tot sijnre confusien sei verwijten, sijn sondich valsch leven. Des 
xxvj daghes soe seldi maken dat xxvj hoedekijn ende overdencken. 

Fol. 31d 

Hoe yselic die ver//doemde malcander seilen biten schoren, ende 
slaen. Ende dat yselic gheluyt hoers hulens ende roepens sel 
scanderen over al eertrijc. Des xxvij daeghes soe seldi maken 

110 dat xxvij hoedekijn ende overdencken wat yselike ende vervaerlike 
gherucht wesen sel inder hellen als idle die duvelen, ende alle 
die verdoemde creaturen te samen ghegheven sellen werden der 
ewigher verghetenisse. Des xxviij daghes soe seldi maken dat 
xxviij hoedekijn ende overdencken hoe wredelic dat die duvelen 

115 pinen sellen die verdoemde sielen die hem toespreken sellen ende 
segghen. Het en is niemant alsoe machtich die u nu vrien sel 
uut onsen handen, ghi moet mit ons bliven ewelic ende ons onderdaen 
wesen. Des xxix daghes, soe seldi maken dat xxix hoedekijn. ende 
overdencken. Hoe hardelic ende hoe toernich schynende opten 

120 sondaer. Ende die gherechticheit toe sluten sal die poert der 
ewigher doot. die in ewigher ewicheit nymmermeer ontsloten en 
sel werden. Des xxx daghes soe sei di maken, dat xxx hoedekijn. ende 

Fol. 32a 

overdenc//ken die soete blijscap ende die vroelike vruechde die 
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hebben sellen die enghelen. ende alle die uutvercoren. als si 
125 mit horen scepper weder keren totten hemel hem lovende dat hi 

se overmits sijnre goetheit behouden heeft. Des xxxj daghes soe 
seldi maken dat xxxj hoedekijn inder maertmaent. ende overdencken. 
Hoe soetelic dat dat aertrijc ende alle die wateren ghepurgiert 
sellen werden Als geleden is die leste dach Ende dan seit aertrijc 

130 hemel worden. 

18e preek: 

In april : een krans van goudsbloemen - de eigenschappen en 
speciale voortreffelijkheden van de verschillende groepen 
hemelbewoners overwegen. 
Beoefent men een heel jaar door deze 'hoedekijns', dan zal de 
Allerheiligste Drievuldigheid de ziel het vagevuur kwijt
schelden. 

1 dit is die achtiende collacie 
Des achtienden daechs in die vasten, soe leerde onse lieve heer 
den susteren in sijnre collacien ende seide Susteren het is nu 
die xj maent naden mey. Ende is die leste inden helen jaer. ende 

5 is die aprile. In welker maent ghi alle daghe maken seit een 
hoedekijn van gout bloemen. Die twee eerste hoedekijns seldi maken 
onder die seraphinnen. Ende overdencken des eersten daechs dat 
eerste hoedekijn. Hoe onbegripelike schoen dat god die edel 

Fol. 32b 

creaturen ghescepen // heeft boven alle die ander heilighen. 
10 Ende hoe soetelick dat die schoenheit der overster dnevoudicheit 

blict ende weder blict in die seraphinen. Des anderen daechs 
dat ander hoedekijn. ende overdencken. Hoe dat die edel 
seraphijnse gheesten sonder onderlaet gebruken dat smelten 
ende dat godlic versmelten Ende aensien dat weeldich vloeyen 

15 ende weder vloyen dat daer gheschiet tusschen den vader ende 
sinen gheminden soen. Die ander twe goutbloemen hoedekijns die 
seldi maken onder die Cherubinen, ende overdencken Des derden 
daechs dat eerste hoedekijn. Hoe soetelic dat die edel gheesten 
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sonder onderlaet in gode staren ende soetelic verwonderen in 
20 dat milde uutvloyen sijnre edelre godheit. Des vierden daechs 

dat anderde hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat dése 
edele gheesten in ghestort wort den wille des sceppers te 
bekennen. In welker instortinge si ghebruken den godliken claren 
inblic. Die ander twe gout bloemen hoedekijns sel di maken onder 

Fol. 32c 

25 die thronen, ende overdencken des vijften // daghes dat eerste 
hoedekijn Hoe snellic dat si in gode rusten ende ghebruken in 
hem die hoenichvloyende soeticheit. Des sesten daghes dat 
anderde hoedekijn. ende overdencken Hoe soetelic dat die edel 
gheesten die thronen sonder onderlaet bernentlic loven die 

30 hoghe dnevoudicheit ende toe vlieten in die bomen der weelden. 
Die ander drie gout bloemen hoedekijns seldi maken opten hoghen 
edelen persoen des vaders ende overdencken. Des vij daghes dat 
eerste hoedekijn hoe dat hi is dat edel godlic oersprongelic 
onghescepen wesen daer uut ghevloeten is alle dine in ghescepenre 

35 wijse. Des viij daechs soe seldi maken dat anderde hoedekijn. ende 
overdencken. Hoe dat hi is die costelike clare spieghel daer 
alle heylighen in sien ende schouwen hem ende alle dine. Des 
ix daechs dat derde hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat 
hi sonder onderlaet uutvloyet barende sinen soen in nuwer weelden. 

Fol. 32d 

40 Die ander drie gout bloemen hoedekijns // seldi maken opten persoen 
des soens ende overdencken Des χ daechs. soe sel di overdencken 
ende maken dat eerste hoedekijn. Hoe dat hi is die ander persoen 
vanden vader voert comende of op gaende als die hemelsche dageraet 
Des xj daghes dat andere hoedekijn. ende overdencken hoe soetelic 

45 dat uut breect die edel verweende hoenichvloet uten soeten hemel 
der edelre herten des soens gods die droncken maect alle geesten 
die mit gode vereenicht sijn. Des xij daechs dat derde hoedekijn 
ende overdencken Hoe hetelic die soen den vader mint. Ende die 
vader sinen soen Ende hoe grote ghenoechte dat die soen heeft 

50 aensiende sinen enigher vader. Ende hoe grote ghenoechte dat 
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die vader heeft aensiende sinen enighen gheminden soen. Die 
ander drie goutbloemen hoedekijns seldi maken opten persoen des 
heilighen geests ende overdencken. Des xiij daghes dat eerste 
hoedekijn hoe soetelic dat hi sonder laet rust in die hoghe 

55 hemelsche scoel des vaderliken herten. Des xüij daghes dat 

Fol. 33a 

anderde // hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat hi sonder 
onderlaet instortet alle den hemelschen heer den soeten sane 
der blijscappen ende vervultse alle sonder onderlaet mit nuwer 
vruechden. Des xv daghes dat xv hoedekijn Ende overdencken 

60 hoe soetelic dat die heilighe gheest toe radet den vader dat 
hi wil doen die begheerten des soens. wanneer die soen den 
vader sijn wonden toent. ende bidt voir die menschen. 
Die ander .v. goutbloemen hoedekijns seldi maken op die soete 
maechdelike bloem maria, ende overdencken. Des xv daghes dat 

65 eerste hoedekijn. Hoe soetelic dat si sonder onderlaet 
verwonderde van dien dat si bekent dat die scepper aire 
creaturen die ghemaect hevet hemel ende eerde hem ghewaerdicht 
hevet te suken hoer maechdelike borsten. Des xvij daechs dat 
anderde hoedekijn Ende overdencken hoe groet dat die soeticheit 

70 is die maria sonder onderlaet ghebruyct inder heiligher 

Fol. 33b 

drievoudicheit. Ende dat en is // ghien wonder want hoer is 
ontsloten dat weeldich rijcdoem des heilighen gheestes. Des 
achtienden daghes soe seldi maken dat derde hoedekijn ende 
overdencken. Hoe groete vruechde dat die conincynne des hemels 

75 daer in heeft dat si sonder onderlaet aensiet die heilighe 
drievoudicheit. Ende bekent datsi heeft gheweest ende noch is 
een moeder des ewighen woerts. Des xix daghes dat vierde hoedekijn 
Ende overdencken hoe soetelic dat si die heilighe drievoudicheit 
mynnet ende loeft sonder onderlaet Ende oec die blijscap diesi 

80 daer in heeft dat si weet ende bekent dat si wederom soe soetelic 
van hem ghemynnet wort. Des xx. daechs. dat .v. hoedekijn ende 
overdencken. Hoe soetelic dat si sonderlaet omringhet wort 
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vanden engelen ende van alle den hemelschen heer. welke claerheit 
teghen die hoer is als een scaduwe teghen een ciaer sonnen schijn. 

Fol. 33c 

85 Die ander // twe gout bloemen hoedekijns seldi maken op die 
apostelen, ende overdencken Des xxj daghes dat eerste hoedekijn. 
hoe soetelic dat si nu regnieren inden hemel, ende draghen die 
lazueren verwighe vanen, als sterekers des kersten gheloves. 
Desxxij daghes dat ander hoedekijn. Ende overdencken hoe soetelic 

90 dat si hem daer in verbilden dat si bekennen overmits aensien 
der heiügher drievoudicheit dat si sellen sitten op die xij 
stoelen ende helpen oerdelen over die xij geslachten van 
israel. Die ander twee goutbloemen hoedekijns seldi maken op die 
joncfrouwen ende overdencken. Des xxiij daechs dat eerste hoede-

95 kijn. Hoe soetelic dat si volghen dat lam ghecleet mit witten 
blenckende stoelen Des xxiiij daghes dat ander hoedekijn. ende 
overdencken. Hoe recht hetelic dat si ghemint worden vander 

Fol. 33d 

heiligher drievoudicheit om dat si om haerre myn//nen wille 
onbevlect sijn gebleven. Die ander twe goutbloemen hoedekijns 

100 seldi maken op die patriarchen ende propheten. ende overdencken 
Des xxv daghes dat eerste hoedekijn. Hoe soetelic dat si 
droncken worden vanden borne dergodUker wijsheit Des xxvj daechs 
dat ander hoedekijn ende overdencken hoe soetelic dat si hem 
stadelic daer of verbilden datsi sien inder glorien den ghenen 

105 die inder eerden volbrocht heeft al dat si van hem gheseit 
hadden. Die ander twe gout bloemen hoedekijns sel di maken op die 
martelaers. ende overdencken Des xxvij daghesdat eerstehoedekijn. 
Hoe soetelic dat si hem verbilden inden here mit Sonderlinge 
vordel om dat si uut mynnen gestort hebben hoer edel bloet. 

110 Des xxviij daghes dat ander hoedekijn ende overdencken. Hoe 
soetelic dat si droncken worden vander fonteynen der weelden. 
om dat si uut mynnen gheleden hebben die bitter doot. daer die 

Fol. 34a 

loep der naturen eynde namen // Die ander twe goutbloemen hoe-
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dekijns seldi maken op die confessoren. ende overdencken Des 
115 xxix daghes dat eerste hoedekijn hoe soetelic dat nu in hem 

blencket die veelheit der devoter ghedachten. Ende ele devoet 
ghedacht dat si daden inder eerden, dat blencket nu als sonnen 
in hoerre sielen. Des xxx daghes soe seldi maken dat ander 
hoedekijn. ende overdencken hoe soetelic dat si mit gode 

120 verenicht sijn. ende gebruken dat si begheren Des xxxj daechs 
soe seldi maken dat xxxj gout bloemen hoedekijn ende overdencken 
hoe dat die blijscap ende vruechde die si ghebruken nymmenneer 
hem of genoemen noch vermynret en sel werden, mer alle tijt 
vermeerret. Siet mijn enighe kijnder. nu is voleyndet mijn 

125 collacie Ende ie heb u gheleert in alle den daghe des helen 
jaers. Te maken een suverlic hoedekijn. Ende ist dat enich 
devoet hert is in anderen steden of onder u diese jaerlics 

Fol. 34b 

alle daghe devoetelic hout // ende aendachtelic oefent dien 
sal god die vader god die soen. god die heilighe gheest 

130 vergheven ende quijt schelden alle dat veghevier dat si alle 
dat hele jaer op gheleyt heeft mit daghelixse sonden. Weest 
dancbaer uwen scepper want die mynne sijns herten rust op .u. 

Zondag voor Half vasten: 

Het verstand waarschuwt toch het vlees te doden, opdat de 
ziel niet verloren gaat. Het juiste oordeel vervloekt de tong, 
die uit traagheid het verplichte gebed nalaat. De vrees zegt 
dat de hel het eigendom is van degene die God niet dank
baar is voor Zijn gaven en weldaden. 

1 Sonnendaech voer half vasten. 
Des sonnendaghes voer half vasten doe die soete doctoer 
jhesus den susteren quam prediken. Soe sach die deern des 
heren dat hi bracht enen gulden scael daer een gulden lepel 

5 in lach Ende inder scalen was goutverwighen wijn. Ende daer in 
laghen rode roesen bladeren ghewelvet endeghewondeninhoenich. 
Doe dat der deernen christi verwonderde Soe seide onse heer 
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tot hoer. Die gulden scael is mijn godlike goetheit Die lepel 
is mijn miltheit Die goutverwighe wijn is mijn godlike gracie. 

Fol. 34c 

10 Die rode rosen bladeren mijn godlike mynne Ende // dat honich 
daer si in gewelvet sijn dat is mijn godlike soeticheit. Ende 
niemant van u allen sei mit mi eten dan die een reyn consciencie 
heeft. Doe began onse heer sijn collacie ende seide Susteren 
die verstandenisse spreket ende seit dat vermaledijt is dat 

15 vleysch dat sijn ghenoechte soect inden vleisch. Ende daer 
om rade ie u dat ghi begheeft al dat den vleysch ghenoechlic 
is. Dat overmits den vleysch niet ghedoot en worde die ziel 
die verlost is mit minen bloede. Want van ghenen sonden wort 
die ziel soe seer besmit. noch soe seer van gode vervreemt 

20 als mit die sonde des vleysch. Waerlic susteren die hier 
alden tijt sijns levens soect die dinghen die ghenoechlic sijn 
inden vleysche. op hem sel int eynde vallen die sware 
sentencie der doot. Ende hi en sel niet besitten dat lant // 

Fol. 34d 

der saligher. Ende oec spreect die bescheidenheit ende 
25 seit, vermaledijt is die tonghe die daer van traecheit stille 

staet ende versumet voert te brenghen die woerden der 
bedinghe diemen gode sculdich is. Ende die vrese spreect 
ende seit. Die helle is mijn eyghen. ist dat ie gode niet 
dancbaer en bin. van sinen gaven ende weldaden. Susteren 

30 mijn collacie is seert cort geweest, merctse ende beleeftse 
ende blijft vereenicht mit gode in vreden. U moet ghebenedien 
ewelic god der duechden die ghesien wort in syon. Ende doe 
onse here sijn collacie ghe eyndet hadde Soe sach die deern ons 
heren, dat hi ghinc onder den susteren opten choer. Ende gaf 

35 alle den ghenen die hi waerdelic ghemonicht hadde uut sijnre 
scalen mitten gulden lepel een roet ghehonicht rosen blat 
mit goutverwighen wijn dat was sijn godlike gracie. Sijn godlike 
mynne. Ende sijn godlike soeticheit Ende oec soe sach die deern 
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Fol. 35a 

christi. doe die tijt der moenin//ghinghe bi was. Ende die 
40 coster dat schellekijn clijncte. dat elcker suster engel vanden 

ghenen die monichen souden, roerde die suster die hi bewaerde. 
ende stortede hoer in. dat si op hoer knyen soude legghen. 
ende vouwen hoer handen ende bereiden hoer devoetelic totter 
hemelscher werscap te gaen. 

20e preek: 

Zuchten van berouw vormen een zuiver kleed voor Jezus en 
begraven Hem in het hart. Komt de middernacht van de 
goede wil, dan verrijst de hemelse zegevechter en openbaart 
Zich aan alle zielekrachten en verblijdt ze met nieuwe ge
naden. Zo vaak men aan zijn natuur sterft, steekt men een 
ring aan Jezus' vinger. Iedere goede gedachte is een liefdes
brief aan de hemelse Bruidegom. Aankondiging van de 
preken van de H. Geest. 

1 Des xx daechs inder vasten, doe die 
hemelsche brudegom der maechden den susteren collacie doen 
soude. Soe sach die deern christi Dat sijn hooft verciert was 
mit enen alten ghenoechliken hoet. die bereyt ende ghemaect 

5 was op een gulden schene. Alle die bloemkens waren gulden, ende 
toe ghesloten ghelijc den hey knoppen Ende cleyn als peerlen 
wonderlic mit rancken in een ghewrocht. Ende doen hoer des 
verwonderde, ende si hem vast bleef besiende. Soe seyde hi 
tot hoer Desen hoet heeft mi ghegheven die heilighe kercke want 

10 ie bin hoer enich brudegom. Die gulden scheen is dat recht 

Fol. 35b 

kersten gelove // Die menichvoudicheit der gulden knoppen 
beteikent alle den soeten sane, ende alle die devoete 
bedinghe die die moeder de heylighe kercke nu begaet in desen 
heylighen tiden. Ende den soeten roke van desen hoede is die 

15 penitencie der goetwilligher. Ende der gheenre die leet wesen 
hebben voer hoer sonden. Doe. keerde onse here hem totter 
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ghemeenten ende seide. Susteren alsoe menichwerve als ghi 
sucht om dat ghi vertoernt hebt uwen heer uwen god. alsoe 
menich werf bewijnt ghi hem in een su ver cleet. Ende leet 

20 hem gheestelic int graf uwes herten. Ende als dan toe coemt 
die soete middernacht des goeden willes, soe verrijst die 
hemelsche zeghevechter. ende oepenbaert hem alle den 
erachten der sielen, ende verblijtse mit nywer gracien waerlic 
alsoe dicke als ghi u natuer sterft om mijnre willen. Alsoe 

Fol. 35c 

25 menighen rinck steecti anden vingher uwes brudegoms // Ende 
noch meer alsoe menich goet ghedacht als gi oefent in uwer herten 
alsoe menighen soeten minnen brief sendet ghi inden hemel 
tot uwen brudegom. Susteren. ie wil nu oerlof nemen, want die 
troester die heilighe gheest. sel u in mijn stede alle daghe 

30 tot paeseken toe collacie doen. Ende het is alsoe des vaders 
wille dat hi u oec collacie doet. Ie hebbe alle dage collacie 
ghedaen inder morghenstont. Mer hi selse altoes doen inder rusten 
des middaechs. U moet ghebenedien mijns vaders moghentheit. U 
moet vervullen die godlike wijsheit. Ende u moet verlichten 

35 die gracie des heilighen gheests. Ende doen die deern christi 
horen oversten oepenbaerde dat onse here oerlof ghenoemen hadde. 
Soe weende si. ende en mochts mit goeden moede niet Uden Ende 
dat convent vigelie las voer die sielen. Ende die deerne was 

Fol. 35d 

inder tegenwoerdicheit des throens der overster dnevoudicheit // 
40 Soe leyde si hem voer die droeflieit hoerre oversten ende seide 

hem dat si niet liden en mochten dat hi oerlof nemen soude 
Ende die deern christi verstont wel dat hi noch niet vergheten 
en hadde sijn oude scalcheit die hi toende doe hi mit sinen 
discipulen ghinc tot emaus. Ende veynsde hem om wech te gaen. 

45 om dat hi horen woude. Heer blijft mit ons. want het naect den 
avont. Doen hoerde die deern christi den heilighen gheest 
segghen. Ie sel minen stoel setten inden rijc hoerre sielen ende 
doen collacie den ghemeenten. Ende onse here seide weder. Ie 
sel collacie doen als ie ghewoen bin. 
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21e preek: 

De ziel beroemt zich op de wijngaardsbloemen, d.i. de H. 
Mensheid in de wijngaard der godheid. De geur waar de ziel 
ziek van wordt, is Jezus' heilig leven en Zijn kostbare passie, 
en alle weldaden aan de mensheid bewezen. De ziel ont
vangt een nieuwe naam nl. bruid van de Allerhoogste. 

1 de xxj coüacie. 
Des xxj daechs inder vasten doen onse heer пае sijnre ghewoenten 
collacie quam doen. Doen soe sach die deern christi dat hi aen 
hadde een cleet van groenre schoenheit. Dat beteykent die 

5 blijscap die hi heeft in eenre devoter vergaderinge daer hi boven 
alghemint wort Ende voer inden clede stont ghescreven. Ie mynne // 

Fol. 36a 

die gheen die my mynnen. Ende die hemelsche doctoer began sijn 
collacie ende seide Susteren. die bruyt die mynnende siel spreect 
een alten soeten woert ende seit aldus Onder die scaduwe der 

10 wijngaert bloemen heb ie gherust. Horen roec heeft my sieck 
ghemaect van mynnen Ende ie worde ghemint inden hemel ende in 
eerde, om dat ie heb ontfanghen enen nywen naem. Gheminde 
susteren dese edele wijngaertbloemen daer hoer die siel of beroemt 
dus groteliken. dat is mijn edele menscheit. die daer staet aen 

15 die wijngaert mijnre godheit. onder dese scaduwe hevet hi gherust 
in soeter vereeninghe ende in blijscap hoers geests Voert 
spreect si die roke der bloemen heeft mi van mynnen siec 
gemaect. Waerlic susteren desen crachtigen roke daer si siec of 
geworden is ende quelt van mynnen. en is anders niet dan mijn 

20 heilighe leven ende mijn duerbaer passie. Ende alle die weldaden 

Fol. 36b 

die ie hoer ende alle menschen ghedaen hebbe. // desen roec 
bevoelt si sonder onderlaet inder ghedachten ende wort van 
mynnen siec. Voert spreect si ende seit. Hemel ende eerde mint 
my. om dat ie heb ontfanghen enen nywen naem Daer si hoer of 

25 beroemt heeft, dat si gheheten is een bruut des airen oversten 
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overmits den welken si ghemint wort ende ghe eert inden hemel 
ende inder eerden. Die mynne mijnre herten die moet altoes 
rusten in uwer sielen op dat ghi vrede moeghet vijnden in uwer 
doot. 

22e preek: 

De H. Geest geeft iedere zuster een bal: Zijn goddelijke lief
de. Hiermee moeten ze op zon- en feestdagen een hemels 
spel spelen, wanneer ze tezamen 'collacien'. Verliest men de 
bal, dan is men ook zijn bruiloftskleed kwijt en verdroogt de 
olie in de lamp. 

Dit is die xxij collacie 
Des xxij daechs inder vasten Doe die heylighe gheest eerstwerven 
collacie soude doen Soe sach die deern ons heren dat hi verciert 
was mit enen clede dat wit was als die snee. Ende het bleyncte 
als die radyen der sonnen dat beteykende die soete leringhe 
mitten lichte der godheit. Ende hi keerde hem totten susteren. 
ende gaf eiken een bal. Ende sprack. Susteren. desen bal is 

Fol. 36c 

mijn godlike mynne die ie u brenge // uten goutfemeys van boven 
om dat ghi des sonnendages ende des heihghen daechs ondermalcander 
daer mede seit maken een hemels spel als ghi te samen collacijt. 
Ende werpen malcander mitten bal der godliker mynnen. elcwerp 
uut den bal der godliker mynnen mit alle sinen erachten opt 
heriste, op dat die werpster wondet. op dat vergae die heische 
slaep der traecheit. Ende ist dat ghi hemelsche lelyen beclaecht 
wort voer den vader dat ghi mit gulden ballen speelt. Ende dattet 
daer en boven vanden jonghelinghen. dat is vanden enghelen 
gheseit wort uwen brudegom. en laet daer om niet of. mer segt 
die heilighe gheest heeft ons die gulden ballen gegheven ende 
heeft ons dit spul gheleert. Mer een yghelic wijslic toe siet dat 
hi sinen bal niet en Verliese, of hem sel ghestoelen werden 
sijn bruloft cleet. dat is. staedigen voertganc inden duechden// 

Fol. 36d 
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ende sijn oly sel verdroeghen uut sijnre lampen. Dat is 
ynnicheit ende devocie sel vergaen. Ende ghi sout bi di speelres 
sitten als een die verstoeten is ende vreemde. U. moet vervullen 

25 mijn godlike goetheit die verciert hevet hemel ende eerde. 

23e preek: 

Jezus verlangt dat de zusters in hun geest twee gebeden
boeken hebben en zich daarmee bezig houden. Deze ge
bedenboeken zijn Zijn doorwonde handen. De wonden zijn 
de gouden letters waarmee deze boeken geschreven zijn; de 
registers zijn het rode bloed, dat over de leden van Zijn 
handen vloeide. De eerste hoofdletter is een M : minne. De 
M is geschreven door de driekantige nagels. De zachtmoe
digheid en de nederigheid moeten altijd in de ziel beoefend 
worden, opdat daarin de goddelijke genade ruste. 

1 dit is 

die xxiij collacie 
Des xxiij daechs inder vasten, leerde onse lieve here in sijnre 
collacien ende seide. susteren ghi seit staedelic inden boec 

5 sack uwer ghedachten draeghen twe costelike bede boeken daer 
ghi u aendachtelic in oefenen seit. Dochteren ghemint. die 
twee costelike bedeboeken. dien ie u voer ghenoemt hebbe. dat 
sijn mijn costelike conynclike handen altemael doerwont ende 
my seer wee dede. Ende ele van desen bede boeken heeft xix 

10 quiteerne. biden welken ghi mereken seit dat ghi elc lit 

mijnre handen nemen seit voer een quiteerne. Deze twe costehke 
bede boeken, gheminde susteren. sijn ghescreven mit gulden let-

Fol. 37a 

teren dat is. mit menichvoudicheit // der wonden die mi seer 
wee deden. In desen tween suverlike bede boeken legghen die 

15 roede zijden registeren. Waer bi dat ghi verstaen seit dat mijn 
rode bloet over al die leden mijnre handen vloeyde. gheminde 
susteren. die eerste hooftletter van desen tween bede boeken 
is een M. Ende is die eerste letter daermen mede spelt die 
mynne. die M. gheminde susteren is drievoudicheit van tree. 
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20 Ende is recht ghelijc der guldenre M. die inden soeten bede 
boeken, die overmits die driecante des naghels ghescreven 
wort mijn sachtmoedicheit ende oetmoedicheit moet altoes 
gheoefent werden in u. op dat altoes in uwer sielen ruste 
die godlike gracie. 

2e preek van de H. Geest: 

Hij geeft iedere zuster een zilveren kooi met twee vogeltjes: 
een nachtegaal en een leeuwerik. De kooi betekent eenvou
dige gehoorzaamheid ; de nachtegaal beduidt dat men altijd 
blij voort moet gaan op de koninklijke weg; de leeuwerik is 
het zinnebeeld van de dankbaarheid, die God looft om Zijn 
gaven. Devote gedachten vormen het voedsel, oprechte 
tranen en devoot gebed de drank voor deze vogels. IJver in 
het werk is het zaadbakje. Ervoor zorgen dat de vogels niets 
ontbreekt. 

1 dit is 
die anderde collacie des heiligen geest. 
Des anderen daechs doen die heilighe geest collacie soude doen 
den susteren Soe sach die deem christi dat hi aen hadde een 

5 cleet dat was van verwen als die hemel. Dat beteykent dat hi 

Fol. 37b 

is een optrecker // der sielen totten hemelschen dinghen. Ende 
dat cleet was al verciert mit blenckende sterren, dat beteykent 
dat hi is een menichvoudich brengher der godliker gracien der 
sielen daer hi sijn woeninge in heeft. Ende die heilige geest 

10 keerde hem totten susteren ende gaf eiker suster een 
sulveren gyole daer twe suverlike voghelkijns in waren. Dat een 
was een nachtegaele. Dat ander was een liewerric. Ende hi 
seide. susteren die sulveren gioie is simpel ghehoersaemheit. 
Ende heeft alsoe menich gulden sportkijns. als ghi menichwerf 

15 ghehoersaem sijt. Dat een voeghelkijn is die nachtegael. Ende 
beteykent dat ghi altoes mit enen vroeliken ghemoede seit 
voert gaen inden conincliken wech. Want die nachtegael heeft 
inder naturen dat hi seer wacker ende vroelic is. Dat ander 
voeghelkijn is een lieweric. Ende beteykent loeflike dancbaerheit. 
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Fol. 37c 

20 gode // altoes lof te gheven van alle sijn gaven. Want die 
lieweric heeft inder naturen dat hi alsoe verre vliecht als hi 
can ende dan singhet hi Alsoe sei di oec alle die gaven gods 
oversien ende merckense Ende dan seldi soetelic singhen die 
sanghe des loefs. О gheminde honich rate die ghevloeten sijt uter 

25 godliker herten, ghi seit dése voeghelkijns voeden mitten aire 
edelster terwen der devoter ghedachten. ende ghi selse laven 
vanden soeten bome der ynnigher tranen ende des devoten 
ghebeets. Voert gheminde susteren Soe sel vuericheit inden 
arbeit wesen dat elpen benen barkijn inder giolen daer ghi in 
seit doen borne ende terwe. Nu elc si voerhoedich dat sijn 

30 voeghelkijns niet en sterven van hongher. Ende dat si niet en 
versmachten van dorst, of ghi seit Verliesen den naem der 
bruyt. Die u ghemint heeft in ewicheit die moet u ghebenedien 
inder ewicheit. // 

Fol. 37d 

24e preek: 

Vier engelen houden een gouden ring met 7 belletjes boven 
de communiteit : de onderlinge liefde en 7 deugden die men 
beoefenen moet in het klooster. 

1 dit is die xxiiij collacie 
Des xxiiij daechs inder vasten. Doe die hemelsche doctoer 
jhesus. den susteren soude collacie doen Soe sach die deern 
ons heren Dat vier enghelen enen gulden rinc van wonderliker 

5 groetheit hielden over die ghemeente. Ende aen den rinc 
henghen seven edel scellekijns. Die mit horen ghelude verbilden 
dat herte gods. Ende onse here keerde hem totter ghemeenten 
ende seide Susteren den gulden rync beteykent dat ghebot dat 
ie gaf minen apostelen inden avontmaele. doen ie seide tot 

10 hem. Mijn ghebodt is dat ghi u onderlinghe mynnet. Welc 
ghebot ie u allen bevele. Want ghi sijt susteren der enghelen. 
Ende wort alsoe seer ghemint van hem. als si waren van hem. De 
vij scellekijns die mit horen gelude verbilden dat herte gods. 
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Dat sijn sevenderhande duechden diemen oefenen moet in enen 
15 cloester daer onderlinge mynne is ende bliven sei. Die eerste 

duecht is. dat die een den anderen soetelic sel vermaenen mit 

Fol. 38a 

vriende//like woerden ende mit goedertieren gesiebte alsoe 
sachtelic als of dat susterkijn dat ghi vermaent laghe in sijn 
doot bedde. Die ander is dat ghi niet doen en seit teghen dat 

20 wroeghen uwer consciencien. Want als ghi daer teghen doet. soe 
voedt ghi des vijants erachten. Die derde duecht is puerheit 
der biechten, die daer is die craen daer dat water der gracien 
doer coemt inder sielen. Die vierde duecht is devoet ghebet. 
dat daer vrede maect tusschen god ende den menschen. Die 

25 vijfte duecht is oetmoedicheit die u daer maect behaegelic 
den oghen der drievoudicheit Die seste duecht is ghehoersaemheit. 
Als die te recht gheoefent wort in enen gheesteliken mensche 
soe is hi vii van pinen des vegheviers. Die sevende duecht 
is vuericheit inden ghemenen arbeit. Waerlic susteren ghemynt 

30 als u yet bevoelen of ghehieten wort dat uwer naturen contrarie 
is. ende ghi u selven daer in verwint, ende u niet croenach// 

Fol. 38b 

tich en toent van buten noch van binnen Soe verdient ghi voer 
gode der martelaren loen dat ghegheven sel werden vanden vader 
ende vanden soen ende vanden heylighen gheest 

Preek van de H. Geest: 

Men moet de liefde drie soorten wijn schenken in de drie 
gouden kannen van de drie hoogste zielekrachten. Men 
moet verder de liefde voeden met drie gerechten. De liefde 
is zo gulzig, dat ze geen nap nodig heeft, maar zo uit de kan 
drinkt. 

1 die collacie 
des heilighen gheests. 
Doen die heüighe gheest den susteren collacie soude doen. Inder 
rusten des middaechs. Ende die deerne christi een weynich 
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5 beidede. Doen hoerde si een stemme inwendelic die seide. gaet 
uut u selven ende hoert den geest gods. Ende si dedet. Doen 
began die heilighe gheest sijn collacie ende seide. vleysch ende 
bloet. die verwe der jongher yoecht. dat morch der ghebeenten. 
ende die erachten der sielen en sijn der godliker mynnen mer 

10 enen mont vol. Ende daer om en ist gheen wonder dat si seiden 
ghevoet wort inden huse der armer O ghi vrouwen des hemelschen 
lants. Hoert nu wijslic toe. ie sel u leren, hoe dat ghi die 

Fol. 38c 

mynne voeden seit ende hoer noottrufte // bereiden. Inden eersten 
sei di hoer schencken drierhande wijn In drien gout kannen der 

15 drier overster erachten uwer sielen. Inden memorien sel di 
hoer scheyncken den stereken wijn dicwijl inder gedachten te 
hebben dat vervaerlic oerdel gods. Inden wille sel di hoer 
scheyncken den soeten wijn altoes arbeidende пае volcoemenheit 
der duechden. Inder reden seldi hoer schencken. den vroliken 

20 wijn altoes levende naeden rade der godliker wijsheit. Voert 
soe seldi hoer voer setten. drie gherechten. Dat eerste sel 
wesen hoenich dat gemaect hebben die byen der hemelscher 
gedachten vanden morghe der gheenre die quellende sijn van 
godliker mynnen. Dat ander gherecht is een gebraden hase. 

25 Ende dat is dat vleysch dat wilt ende onghetemmet is. dat 
moet ghi doden пае aire vleyscheliker wellust Ende braedent 

Fol. 38d 

biden vuer der sachtmoedicher lijdsaemheit // seer morwelic. 
Dat derde gherecht is wijn boren cruyt ghemaect van alle den 
druven der edelre duechden. Ende seer costelic gecrudet mit 

30 devoten gebeden Siet susteren aldus soe moechdi der mynnen 
alle daghe maken een soet avontmael. Doen dochte die deern 
gods, en sel die mynne ghenen nap behoeven daer si den wijn 
uut drinct. Doen antwoerde die gheest des heren ende seide. 
Die mynne is alsoe gulsich dat si ghienre soberheit en 

35 ghebruyct Sie drinct wel uter kannen sonder nap. want si 
en hevet ghien sorghe voer ghebreck. Die u verlost heeft mit 
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sinen bloede ende ghetrouwet tot sijnre bruut die moet u gebene-
dien ewelic. 

25e preek: 

Het boek van de nieuwe lofzang ligt op de lessenaar en zijn 
sloten zijn geopend: Jezus' mensheid. De gouden hoofd
letters zijn de wonden van Zijn heilig lijden; de inkt is Zijn 
bloed; de noten zijn de geselslagen; de 72 rode registers zijn 
het bloed dat stroomde uit de 72 wonden van Zijn hoofd. De 
sloten zijn vrede, goddelijke genade en goddelijke wijsheid. 

1 dit is die xxv collacie. 
Des xxv daechs inder vasten Soe seide onse lieve here in 
sijnre collacien den susteren Dat boec des nuwen love sanes 
is geleit opten lessenaer. ende sijn sloten sijn ontsloten. 

5 Susteren ghemint. Die boec is mijn edele menscheit die ie aen// 

Fol. 39a 

nam om salich te maken dat menscheUke geslacht Dit boec heeft 
alsoe menich quiteerne. als menich lit heeft behoert tot 
minen lichaem. Sijn hooftletteren sijn gulden. Ende dat sijn 
mijn menichvoudige wonden die ie ontfenc in mijnre passien 

10 Ende het is ghescreven mitten roden inte mijns duerbaren bloets. 
Die noeten des sanes boecs sijn die slaghen die ie ontfenc inder 
gesehnge. Als nu boven, als nu int middel, als nu nederwaerts. 
Dit boec. heeft Ixxij roede zijden registeren Dat is dat bloet 
dat uutvlietende was van den Ixxij wonden mijns hoefts. Dat 

15 eerste slot des boecs is vrede. Dat ander is godlike gracie 
Dat derde godlike wijsheit. Waerlic susteren ghien ander boec 
en hoert toe den dochteren francisci die sijn vander derder 
oerden dan dat voerseit is. vrede si mit u eweUc. 

Preek van de H. Geest: 

De goddelijke gerechtigheid heeft zijn boog van gramschap 
gespannen en er de pijl der wrake opgelegd om de ziel dood te 
schieten, die in staat van doodzonde is en maar steeds uit
stelt zich te bekeren. 
Hemelse vrede voor degenen die in onderlinge liefde leven. 
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1 Doen die 
heilighe geest den susteren collacie soude doen. doe sach die 

Fol. 39b 

deern christi dat hi ghecleet // was mit hemelschen ornamenten 
als een priester. Ende hi seide. Susteren. die gherechticheit 

5 heeft ghespannen sijn boghe der gramscap. Ende heeft daer op 
geleit den pijl der wraken ende yser des pijls heeft hi gheherst 
mit wreder dreighinge. ende meent doot te schieten die siel. 
die daer swart is ghelijc den raven, overmits dootliken sonden 
Ende altoes seit mitter raven morghen morghen sel ie mi 

10 beteren. Waerlic susteren een yghelic sie voer hem. die scutter 
is subtijl. Ende dat ghescutte is snel. raect hi yemant mitten 
boghe die hi ghespannen heeft. Hi sel ontfanghen die wonde daer 
hi of sterven moet. Doe nam die heilighe gheest sijn vingher 
ende maecten nat in een boskijn dat hi in sijnre handen hadde 

15 daer sangwijn vochticheit in was. ende maecten elker 
professider suster een oepenbaer cruus voir hoer voerhooft. 
ende seide. Dese vochticheit is die hemelsche vrede die ghegheven 

Fol. 39c 

wort // den ghenen die onderlinghe mynne hebben ende stant-
taftelic hoer oerden houden, welke vrede mit u bUven moet 

20 ewelic Amen. 

Half vasten: 

In de schatkist van het verstand een epistelboek sluiten en 
9 studieboeken om de kostbare tijd niet in ledigheid door te 
brengen. 
Het epistelboek is Jezus, in wie alle profetieën verzameld en 
vervuld zijn. De studieboeken zijn de 9 koren der engelen, 
die elk een facet van God weerspiegelen. 

l Te midt vasten 
Des sonnendaechs te halfvasten. seide onse heer in sijnre 
collacien Susteren ghi seit inden trisoer uwes verstants sluten 
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een epistel boec. Ende ix studier boeken, op dat die duerbaer 
5 tijt. niet ledich voer bi en gae. Dat soet epistel boec bin 

ie u brudegom. Want in mi is vergadert ende versament alle 
die costelike epistolen die god die vader sende der werlt doen 
den propheten overmits dien datter al in mi volbrocht is. In 
dit boec heeft god die vader gheleit dat gulden register der 

10 ghehoersaemheit Die ix studier boeken, sijn die ix choren 
der engelen. Inden welken mitten goude der blijscappen 
ghescreven is die godlike mynne. Die godlike scoenheit 
die godlike moeghentheit Die godlike wijsheit. Die godlike 

Fol. 39d 

edelheit. Die god//like goetheit. Die godlike claerheit. Die 
15 godlike waerdicheit. Die godlike wonderen In desen boeke 

hevet die heiüghe drievoudicheit gheleit die groen zijden 
registeren der onuutsprekeliker vroelicheit ende heeftse verciert 
mit drien sloten. Als mitten nutten slote. mitten sloete der 
vereninghinge. Ende mitten slote der overgancheit. Die rose 

20 mijnre almachticheit die bedouwet is mit mijnre godliker 
gracien die moet u ghebenedien voertgaende van duechde in 
duechden. 

Preek van de H. Geest: 

Om 4 redenen nodigt de vriendin haar vriend uit : ze begeert 
zijn tegenwoordigheid, ze wil hem vragen of het waar is 
wat van hem gezegd wordt, ze wil geschenken ontvangen en 
ze wil de vriendschap bewaren. Dit wordt toegepast op 
Christus en de ziel. Blijft dit uitnodigen achterwege, dan is 
dit een zeker teken dat een ander bezit heeft genomen van 
de ziel. 

1 Doen die heilighe geest collacie dede des sonnendaechs te 
half vasten den susteren. Soe seide hi. om vierre hande saken. 
noet die vriendinne horen vrient. Ten eersten, om dat si 
begheert sijn teghenwoerdicheit. Ten anderen male. om dat si 

5 hem vraghen wil al heymelick oft waer is dat si van hem hoert 
segghen. Ten derden om dat begheert van hem begavet te sijn. 
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Ten vierden om dat die vrienscap niet en vergae tusschen beide 

Fol. 40a 

Susteren desen sijn gheestelic te nemen. Soe sel die // edel 
siel die vriendynne die heilighe drievoudicheit oec soetelic 

10 noeden. die enighe mynne hoers herten horen ghetrouwen 
vrient Jhesum Ten eersten om dat si hem teghenwoerdich hebben 
mach. Want hi is een hemel der weelden. Ende een hemel der 
soeticheit. Ende een hemel des troestes. ende een licht dat alle 
dat rijc der sielen vervult mit hemelscher claerheit. Ten anderen. 

15 op dat si hem heymelike in hoerre slaepcamer vraghen mach, oft 
oec waer is. dat si van hem hoert segghen dat hi alsoe veel 
mynnen hoer bewijst heeft ende alsoe veel goets. Ende of hi 
oec alsoe strenghe is ende vervaerlic wesen sel ten jonxten daghen 
op die sondaren als men seit. Ende oec sel si hem vraghen. of hi 

20 oec soe schoen, soe edel soe rijc. soe machtich. ende soe 
gracioes te mynnen is als si ghehoert heeft. Ende als hi dit 
hoert, soe sel hijt hoer inden ghevoelen altemael te kennen 
gheven. Ten derden op dat si van hem begavet mach werden. 

Fol. 40b 

want alsoe dic//ke als die hemelsche bruyt horen brudegom 
25 in horen earner nodet. soe ghevet hi hoer die cleynnoeden der 

heiligher gracien. Ten vierden, sel die mynnende siel horen 
brudegom dicke noeden op dat die vrientscap niet en vergae. 
Want als die maghet christi laet horen brudegom te noeden 
Soe ist een seker teyken dat een ander in hoerre herten rust. 

30 die scalkelic doden wil hoer edel siel. Die vloet der weelden 
die uut vloyet vanden vader overmits baringhe sijns soens die 
moet u sonderlaet bedouwen mit nuwer gracien 

26e preek: 

Indien iemand nooit zondigt, zeer behoedzaam leeft en het 
heilig lijden als zijn hoogste wijsheid beschouwt, ontvangt 
hij van de H. Drievuldigheid de heilige Roomse aflaat uit 
het hart van God en door de poort der ontferming gaat hij 
binnen in de eeuwige vreugde. 
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1 dit is die xxvj collacie 
Des xxvj daechs inder vasten. Doen onse lieve heer Jhesus 
die hemelsche doctoer. den susteren collacie soude doen 
Soe sach die deem christi dat hi op sijn armen hadde leggen een 

5 gulden calumme. daer een grote vlamme in bernede. die soe 
wonderliken goeden roke gaf dat hoer dochte dat alle die hemel 

Fol. 40c 

daer of vervult was. Doe vraech // den si onsen here wat hi 
daer mede meende. Die heer seiden calumme is die kijntselike 
vrese der sonen gods Die barnende vlamme der calummen is die 

10 godlike mynne die onblusschelike sonder onderlaet in hoerre 
sielen bamt. Den soeten roeke daer u dunct dat die hemel 
mede vervult is. dat sijn die menichvoudighe duechden daer die 
soen gods stadelic in arbeidede пае minen airen liefsten wille 
Doen seide die deern christi tot onsen here. Eya hertelike 

15 mynne mijns herten, wat menschen sijn die soenen gods dien dit 
juwiel toe behoert. Ende onse lieve here seide. Het sijn mijn 
heymelike vrienden Doen seide onse lieve here totten ghemenen 
susteren Susteren ghemynt waer yemant onder u die alsoe leefde 
dat hi god nymmermeer en misdede in sijnre sielen. Ende dat hi 

20 hem alsoe nauwe hem wachtede van sonden, als een moeder wacht 
haer enighe kijndekijn vanden vier. Sijn hoechste philosophie 

Fol. 40d 

waer mijn hei//lighe passie Die soude ghegheven werden vander 
heiligher drievoudicheit dat hemelsche roemsche oflaet. uter 
herten gods. Ende hem soe soude opghedaen werden die hemelsche 

25 gulden poert der ontfermherticheit daer hi doer gaen soude tot 
sijnre begheerten eynde ende werden tehants toeghevoecht den 
uutvercoren ende vereenicht totten vader mitten soen. ende 
mitten heilighen gheest 

Preek van de H. Geest: 

De H. Geest leert hoe de duivel woedend en tandenknarsend 
om een ziel loopt, die met Jezus verenigd is. Verslapt de 
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omgang met God, dan nadert de duivel, maar wordt weer 
verdreven door vurig gebed. Ten slotte een waarschuwing 
voor lichtvaardige en nutteloze gesprekken. 

1 Doen die heilige gheest den susteren collacie dede. Soe sach die 
deern christi dat hi seer vriendelic eiker professider suster 
gaf een gulden borstplaet die hadde een rode rose, ende een 
witte daer si mede verciert was. Ende hi began sijn collacie ende 

5 seide. Die gulden borstplaet beteykent die ghelofte der 
ghehoersaemheit. Die rode rose is die ghelofte der armoeden. 
Ende die witte rose is beteykent bi die ghelofte der reynicheit. 
Nu siet ghi hemelsche dochteren. ist dat ghi dese plaet altoes 

Fol. 41a 

draget voir uwen borsten. Dat is // voer voirspoet ende voer 
10 teghenspoet. Soe en moegen u die scutten des vyants niet deren. 

Waerlic susteren. Ie meen dattet u wel condich is dat van mi 
ghescreven is Als coemet die troester die heilighe gheest soe 
sel hi u condich maken alle dine Daer om wil ie u condich maken, 
hoe hem die duvel heeft, als ghi u tot gode keert. Ende 

15 verenicht sijt mit uwen hemelschen brudegom Siet dochteren 
jherusalems. soe loept hi om. al verwoedende ende knerst ende 
grimt van quaetheiden om dat hi u niet ghenaken en der. Ende 
als die soete toe keer dan stilt soe coemt hi al wat naerre al 
merekende dat wesen des menschen. Ende als hi hoert dat ghi 

20 noch devoteliken sucht om die voer leden ynnicheit soe gaet 
hi en wech als of hi gheraect worde van enen donreslaghe. Als 
dat gedaen is soe springhet hi weder naerre. Ende als hi dan 
siet dat ghi devotelic gaet bidden. Soe vUet hi weder. Want 

Fol. 41b 

die adem die daer coemt uten monde des gheens die devo//teliken 
25 bidt. die en mach hi niet liden. Voert als yemant onder u 

lichtvaerdige sprake hantiert, soe schencket hi den vyant 
drincken. hi is seer dorstich om te maken middel tuschen god 
ende uwer sielen. Waerlic susteren. onnutte callinghe is die 

216 



slijpsteen. daer die vyant op wettet sijn wapenen, daer hi mede 
30 teghen u vechten sal. ende wil. Daer om sijt voerhoedich ende 

blijft altoes gode devoet in eendrachtighen vrede. Soe en mach 
u god nymmermeer ghelaten 

27e preek: 

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Uitvoerig wordt 
de kostbaarheid van het gebed in het vroege morgenuur 
behandeld. 

1 dit is die xxvij collacie 
Des xxvij daechs inder vasten, doen die hemelsche doctoer 
Jhesus den susteren collacie doen soude seide. hi. Susteren 
ghemint. Ie bin die wech. die waerheit. ende dat leven. Ende 

5 ie bin uwer aire brudegom. Nu weet susteren gemint. dat ie 
ovennits mynnen ghedwonghen worde u te oepenbaren. Hoe duerbaer 
ende hoe costelic dat is die ure der morghenbedinghe. Inden 

Fol. 41c 

eersten is si die // gulden penninc daermen mede coept die oly 
der gracien in die lampe des herten. Si is die see daermen 

10 in haelt die peerle der reynicheit. die gevestighet wort in 
die gemoede. Si is die bequaemste tijt der vereenighinge der 
reynre bruut mit horen hemelschen brudegom daer hi sijnre 
gheminder doer gheeft dat werm waterkijn der tranen Daer si 
mede wasschet hoer oghen vander slapricheit Si is die wijngaert 

15 daermen in snydet die druven der gheesteliker vruchten. Si is 
een rosier der ynnigher sielen daer si in ploet die roesen der 
vuericheit. ende die knoppen des goeden willes. Si is die soete 
tijt inden welke die sonne der mynnen op gaet in dat rijc der 
sielen. Ende schijnt inden hemel des verstants. Si is die enighe 

20 tijt inden welken die waerheit segelt den soen brief tusschen 
die bruut ende den brudegom mitten zeghel der vreden. Si is 
die tijt inden welken die hetten der mynnen doet u. allen dattet 

Fol. 41 d 

herte bloet Ende op recht alle die erachten tot // gode Si is 
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die tijt in welker die hemelsche brudegom sijn teder bruyt leydet 
25 inden wijnkelre sijns herten. Ende scheynct haer vanden wijn. dien 

hi begheert. Siet susteren aldus duerbaer is die ure der 
morghen bedinghe. Want het moghen wel twe gulden uren heten 
van vieren tot sessen. In welker uren u ghebenedien moet die 
vader die soen. 

Preek van de H. Geest: 

Hij geeft de zusters als symbolische gave een krans van 
drieërlei bloemen : viooltjes, rode rozen, gouden madelieven. 
Elke bloem is gekroond met een gouden kroon. Kan de 
duivel een ziel ertoe brengen het gebed na te laten, dan ont
vangt de boze geest 3 helse kronen. Krijgt de ziel berouw en 
verbetert ze zich, dan vallen die kronen weer af. 

1 ende die heilige gheest den susteren collacie 
dede. Soe sach die deern christi dat hi den susteren scheyncte 
enen hoet van drievoudigen bloemen. Ende elc bloem bisonder 
was ghecroent mit eenre guldenre cronen. Ende hi keerde hem 

5 totten susteren ende seide. Die gulden fyoletten dat sijn die 
wercken der oetmoedicheit die in eenre devoeter vergaderinge 
gedaen werden. Ende die roden rosen beteykenen die mynnen 
werken Die gulden mateUeven beteykenen die wercken der 
ghehoersaemheit. Ende dat elc bloem bi sonder in een gulden 

10 croen ghespannen is. dat beteykent dat elc van desen voerseiden 

Fol. 42a 

duechden alsoe // dicke als si gheschien van gode verdienen 
een sonderlinghe croen der glorien. Dochteren ghemynt. een 
weynich van des vyants listicheit meen ie u te openbaren 
Wanneer die vyant enen gheesteliken mensche daer toe can 

15 brenghen dat hi versuymt sijn ghebet. sijn inkeer totter passien 
christi Ende dat hi sijn penitencie achter laet Soe wort hi 
ghecroent mit drie heische croenen. als of hi een paeus 
waer. Ende die draghet alsoe langhe als hi die gheestelike 
mensche mit ghewelt inden gebreken voerscreven gehouden can. 
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20 mer alsoe haest alst leet wesen ende beteringhe den mensche 
bevaet. soe vallen des duvels croenen of. mer wee den ghenen 
die se hem mit eyghen wille altoes weder op set. ende hem 
seiden beteren voer dat welke u beschermen moet die almachticheit 
der overster drievoudicheit 

28e preek: 

Een zuiver geweten waarin vele goede gedachten zijn, is een 
hemelse leliehof, een hemelse boomgaard, de woonplaats 
van de H. Geest. Wie niet naar de inspraken van de H. 
Geest luistert, is niet waardig te communiceren. 

1 Dit is die xxviij coUacie 
des xxviij daechs inder vasten, doen die soete doctoer Jhesus 

Fol. 42b 

den // susteren coUacie dede Seide hi tot hem. Susteren een 
reyn puer consciencie. daer veel goeder ghedachten in gheoefent 

5 werden, dat is enen hemelschen lelyen hof. Daer die brudegom 
onder ghevoet wort aire soetelicste. Si is een hemels boemgaert. 
daer die boemen der reynre begheerten voert brenghen die soete 
vruchten der menichvoudigher duechden Si is die woenstede des 
heilighen gheests. die daer sonder onderlaet in hoer rüstet 

10 Ende noch ghi en moeghet den heiUghen gheest niet lievers doen. 
dan dat ghi nauwe waemeemt sijn godlike insprake. Want wie dat 
soe danich is dat hi die altoes verroekeloest ende hem daer 
пае niet en pijnt te leven, die en is niet waerdich gods lichaem 
tontfanghen. Waerlic susteren ghemynt. Die siele wort alsoe dicke 

15 gheestelic ghemoenicht vanden heilighen gheest. als hi dicke 
ontfaet die hemelsche hostie sijnre hemelscher inspraken. Ende 

Fol. 42c 

ist dat si die hemelsche hos//tie devoetelic inswelghet. Dat is. 
dat. ist dat si sijn vermaninghe begheerlic te were setten. soe 
gheeft hi hoer oec abselucie der gracien. daer si soetelick mede 

20 ghesterct wort in hoerre sielen. Susteren ghemynt u moet ghebenedien 
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mijn edele godheit Ende dat liden mijnre menseheit moet altoes wesen 
in uwer herten 

Preek van de H. Geest: 

De H. Geest behandelt de kostbaarheid van het gebed van 
religieuzen. 

1 Doen die heilighe gheest collacie dede. Seide hi. Dochteren 
ghemynt vander vader, die ghesekert sijt in ewigher trouwen 
den soen. Hoert hoe costelic dat is dat ghebet des gheesteliken 
menschen, die daer is in die staet der gracien. Inden eersten. 

5 wanneer dat een suster uut mynnen of uut ontfermherticheit bidt 
voer die ander, soe maectsi hoer een gulden strate mede te comen 
inden rechten wech der duechden. Ende die hoeghe drievoudicheit 
mynt dat susterkijn dat gaeme bidt voer sijn medesuster Ten 

Fol. 42d 

anderen soe is dat ghebet soe crachtich. dattet // den duvel sijn 
10 erachten beneemt, want ele woert dat aendachtelic vanden gebet 

voert cornet uten monde des ynnighen menschen blencket als die 
radien der claerre sonnen. Ende daer aen mereket die vyant dat 
hi gheen cracht en heeft aen dien mensche Ende dat cristus jhesus 
mitter sielen verenicht is. Oec soe is dat ghebet soe crachtich 

15 dattet gode ontfermhertelic doet neyghen totten armen sondaren, 
ende doet hem vraghen. Kijnt wat is dijn begheerte. ynnich ghebet 
sijn die scoenen der sielen daer si mede wandert, als sie soect 
horen hemelschen brudegom. Als si hem verloren heeft mit horen 
sonden, ynnich ghebet purgiert die sielen meer inden veghevier. 

20 dan die pijn die si liden. Innich ghebet soude wel die sielen 
mit gode verenighen. die in seven jaren noyt gevoelt en hadden 
in hoer overmits dattet soe crachtich is. Innich ghebet is 
die slotel daer men mede ontsluut dat conduyt der ghenaden. Dat 

Fol. 43a 

welke u ende alle menschen // van goeden wille op ghedaen moet 
25 werden vander hogher drievoudicheit. 

220 



29e preek: 

Men moet altijd bedenken dat men aan Jezus toebehoort en 
dienovereenkomstig leven. Onder de H. Mis moet men drie 
dingen doen : de Vader aanbidden in geest en waarheid, het 
lijden van Jezus overwegen en het wondere werken van de 
H. Geest beschouwen. 

dit is die xxix collacie 
Des xxix daechs inder vasten, doen die hemelsche doctoer jhesus. 
den susteren collacie dede. Seide hi. Susteren ghemynt. het is 
wel behoerlic. dat die maghet altoes denct dat den here toe be-

5 hoert, opdat si salich si. Ende dat si altoes die oghen hoers 
gheests alsoe vereenicht ende ghevesticht hebbe ende aensien 
den edelen oerspronc daer si uut ghevloeten is. Ende het is 
der maghet hoechste eer. dat si hoer alsoe pijnt te leven, dat 
si weder omme mit horen oerspronghe vereenicht mach werden. 

10 Susteren ghemynt. wanneer een devoet vergaderinghe op gaet 
in des heren huus om dat ambocht der heyligher missen 
devoetelic te horen. Susteren ghemynt. driere hande oefeninge 
seldi ende alle devoete ghetrouwe conincynnen der hogher 
drievoudicheit onder die misse houden. In den eersten seldi // 

Fol. 43b 

15 den vader aen beden inden gheest. ende inder waerheit want hi 
is dat godlic onghescepen wesen. Ende die grondelose afgront. 
daer in besloten is al in al. Nu moechdi vraghen. Hoe sellen 
wi den vader aenbeden inden gheest ende inder waerheit. 
Kijnderen aldus, ghi seit u ontbloeien van aire uutwendicheit 

20 formen ende beelden, ende staen mit vryen verheven gemoede 
gherecht inder teghenwoirdicheit gods. Ende worden overmits 
brande der godliker mynnen een gheest mit hem. Susteren ghi 
aenbedet den vader inder waerheit als ghi sonder alle twivel 
gheloeft drie persoenen te wesen een warachtich god. Ten 

25 derden mael soe seldi u keren totten gout berghe mijnre 
heiligher passien. ende aensien mit medeUden. Hoe dat mijn 
aderen ghescoert waren ende hoe gheheeüic dat ie uut stortede 
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mijn duerbaer bloet. ende hoe bitterlic dat ie uut gherect wort. 

Fol. 43c 

ende hoe wredelic dat mijn handen // ende mijn voeten doergraven 
30 worden. Siet susteren dan soe sel die bruut horen hemelschen 

brudegom om helsen ende gheven hem dat cussen der suverre 
mynnen Ten derden mael soe seldi u keren totten wonderliken 
wereken des heilighen gheests ende aen sien, hoe dat hi is uut 
gaende vanden vader als een barnende vloet ende verlicht sonder 

35 onderlaet alle die enghelen ende alle die heylighen mit sijnre 
overvloedigher soeticheit ende maecse droncken vanden rivieren 
sij nre weelden Tot welcker weelden u brenghen moet. mijn goetheit. 
mijn ontfermherticheit ende mijn almachticheit. 

Preek van de H. Geest: 

Men moet krachtig deze 7 deugden beoefenen: ootmoed, 
goddelijke wijsheid, goddelijke liefde, gehoorzaamheid, 
zachtmoedigheid, godsdienstigheid en gelatenheid. 

1 Doen die heilige gheest den susteren collacie dede. Seide hi. 
Dochteren ghemynt vanden vader. Ghi seit inder morghenstont 
in dat wilde velt uwer gedachten rechten seven duerbaer tenten. 
Dat sijn seven costelike duechden die ghi op setten seit sterckelike 

Fol. 43d 

5 пае te leven Die eerste // tente is die duecht der oetmoedicheit 
onder welken tente ghi ondervijnden sel die heymelicheit der 
herten uwes hemelschen brudegoms Die ander tente is die duecht 
der godliker wijsheit onder dése tente sel di leren van uwen 
brudegom. Hoe ghi пае sinen wille aire behaechlicste leven seit. 

10 Die derde tente is die duecht der godliker mynnen. Onder welken 
tente ghi iuwen soeten brudegom vermanen seit der trouwen ende 
des huwehken bants daer ghi mede mit hem verenicht sijt. Die 
vierde tente is die die duecht der ghehoersaemheit Onder welken 
ghi mereken seit, uwes brudegoms teder abelheit пае der 

15 natueren ende overdencken hoe willichlic dat hi hem over gaf 
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in ghehoersamheit te liden den airen scandelicsten doot. Die 
vijfte tente is die duecht der sachtmoedicheit. onder welke vijfte 
tente sellen om helsen seven wyven enen man. Dat sijn die vijf 
sinnen dat hert ende die ziel die al te samen alleen op hem 

Fol. 44a 

20 rusten sellen in enen onles//schelike brande der mynnen 
Die seste tente is die duecht der goedertierenre goddiensticheit. 
Onder welke tente ghi uwen hemelschen brudegom seit loven ende 
dancbaer wesen van sijnre overvloedigher goetheyt daer hi mede 
vervult heeft hemel ende eerde. Die sevende tente is die 

25 duecht der gelatenheit. onder welken tente die bruut mereken 
sel hoe groet dat die brudegom is ende hoe moeghende in sijnre 
ghewoude Ende als si dit merct. soe ist recht dat si hem 
ontvrese ende ontsiet ende altoes onderdanich si sijn gheboden. 
Tot welker onderdanicheit u brenghen moet die godlike gracie. 

30e preek: 

De 7 feesten van Maria beschouwen en de lessen die men er
uit kan leren. 

1 dit is die xxx collacie. 
Des xxx daechs inder vasten, doen die soete doctoer Jhesus 
den susteren collacie dede Seide hi alte onvernemende 
soetelick Susteren ghemynt gi seit in uwer scolen hebben 

5 seven leerboeken dat sijn die seven hoechtiden mijnre moeder, 
die welke vander heüigher drievoudicheit nu inden // 

Fol. 44b 

hemel gheleit sijn op die gulden lessenaers des loefs 
Susteren ghemynt. dat eerste boec is. die ontfangenisse 
mijnre moeder. In welken boec ghi leren seit die groetheit 

10 gods. In dien dat hi schiep een enich creatuerkijn. daer 
hi alle die werlt doer bewysen soude sijn godheit. Dat ander 
boec is hoer soete gheboerte In die welke ghi leren seit 
hoe seer dat hoer die heylighe drievoudicheit vervruechde. 
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Doen gheboeren was een maechdekijn dat si bekende dat noch 
15 soude wesen een conincynne der enghelen. Dat derde boec is 

die hoechtijt inden welken dat si op ghinc inden tempel. 
daer in seldi leren. Hoe devoet dat si was in horen ghebede. 
Hoe ghehoersaem. hoe oetmoedich. hoe maechdelic. hoe scamel. 
hoe zedich. ende hoe verheven van ghemoede. Dat vierde boec 

20 is die hoechtijt. In welken si mi ontfenc. daer in seldi 
leren, hoe heymelic dat si alleen sat ende bede. Hoe oetmoedelic. 

Fol. 44c 

dat si antwoerde // den enghel Ende hoe soetelic dat si 
consentierde dat god van haer hebben woude. Dat vijfte boec 
is die hoechtijt der visitacien. Inden welken ghi leren seit. 

25 hoe oetmoedelic dat si hoer gaf te dienen die menschen, die 
sonder hoer niet salich worden en mochten. Dat seste boec is 
die hoechtijt van lichtmisse, daer ghi in leren seit hoe 
moederhke sorge dat si voer mi droech. Ende hoe nauwe dat si 
my bewaerde doe si mi offerde opten outaer. Dat .vij. boec is 

30 die hemelvaert. daer in seit ghi leren, hoe bereit dat si was 
ut en lichaem te scheyden. op dat si mocht sien den ghenen 
daer si een moeder of is. Susteren ghemynt. onthout iuwes 
brudegoms leer Ende weest dancbaer. der fonteynen daer alle 
goet uut vloyet. 

Preek van de H. Geest: 

Tijdens de maaltijd moet men inwendig de tafel des kruises 
beschouwen, die 3 voeten heeft : de nagels. De stem van de 
lezer is de schenker van de zoete wijn der H. Schrift. 

1 Doen die heilighe geest den susteren collacie dede. seide hi. 

Fol. 44d 

Dochteren ghemynt. vander vader als ghi ter tafelen gaet // om 
te nemen voedinghe uwes lichaems. Soe seldi binnen inden rijc 
uwer sielen gaen. ende aensien die soete tafel des cruces. daer 

5 die mynne op gheleit heeft dat rode purpuren tafellaken des 
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costeliken bloets uwes hemelschen brudegoms. Dese tafel heeft 
drie voeten, daer si op staet. dat sijn dochteren ghemynt die 
drie naghelen. die doer die handen ende voeten uwes brudegoms 
gheslaghen worden. Welke naghelen soe lane waren dat si doer 

10 die handen uwes Hefs. Ende doer dat hout des cruces diep in 
die aerde vestichden. Dochteren ghemynt die mynne heeft op 
deser tafel gheset in die sulveren platelen. die teder leden 
uwes hemelschen brudegoms. ende die drupende hoenich raet 
sijnre soeter wonden. Ende weet voerwaer. dat elc wondekijn 

15 des hemelschen brudegoms inden monde der ynnigher sielen is 
als een honich raet. Voert dochteren ghemynt. soe is die stemme 

Fol. 45a 

des lesers. die schencker die u allen schencket den // soeten 
wijn der heiligher scrift. dien die leerrers hebben ghemaect 
vanden wijndruven der godliker wijsheit. Daer ie oec in 

20 ghedaen hebbe dat hoenich mijnre verweender soeticheit. Siet 
dochteren gemynt aldus seldi eten die drupende hoenich raten, 
ende werden droncken vanden ghehoenichden elc alleen heymehc 
in sijnre slaepcamer. 

31e freek: 

Jezus leert hoe groots en glorieus de professiedag is. Het 
hele hemelse hof neemt aan dit feest deel. Maria houdt de 
bruid in haar armen. 

1 dit is die xxxj collacie. 
Des xxxj daechs inder vasten, doen die hemelse doctoer Jhesus. 
den susteren collacie soude doen. Soe sach die deern christi 
dat hi eiker suster gaf een drupende hoenichraet. Die beteykende 

5 die verweende soeticheit. sijnre hoenichliker herten. Waer bi 
die deern christi verstont. dat hi se hem allen ghescheynct 
hadde opten dach dat si professie deden. Ende hem ghesekert worden 
tot eenre bruyt Doen began die soete doctoer sijn collacie ende 
seide. Susteren ghemynt. my donct dat ghi voer een ghewoente 

10 hebt. dat ghi des jaers eens die ongeprofessiede susteren in 
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Fol. 45b 

professie neemt. Ende op dat ghi op dien // dach te vuerigher 
wesen moecht. Soe wil ic u oepenbaren. hoe groet ende glorioes 
desen dach is. Susteren ghemynt. het is die gulden feeste die 
hoenichvloyende dach. Inden welken die bruut mit recht mach 

15 segghen. Huden is mijn siel groet ghemaect boven alle die daghen 
mijns levens. Want ic bin gheworden een bruyt des airen oversten 
onsterfliken brudegoms. Susteren wanneer die hemelsche feeste 
der professien toe coemt. Ende die bruyt inder kercken gaet om 
verenicht te werden horen hemelschen brudegom der overster 

20 dnevoudicheit Soe is daer teghenwoerdich alle dat hemelsche 
heer Ende verwachten mit groter vruechden dat hemelsche 
verenighen der bruut, mit horen soeten brudegom. Daer brenghen 
die patriarchen ende die propheten die welludende trompetten 
der wonderen gods ende sijnre groetheit Ende boghen knyen voer 

Fol. 45c 

25 my. Ende bidden mi dat ic mijnre bruut gracie geve // dat si 
mi ontsien moet. Daer bronghen die martelaren die roede vanen 
der hemelscher mynnen. Ende bidden mi oec mit gheboeghen knyen 
dat ic uut mijnre bruyt verdrive alle nedere dinghen. Daer 
werpen die neghen choren der enghelen dat wyeroec des soeten 

30 loefs mitten wyeroecs vaten des vroliken love sanghes. Ende 
bidden mi dat ic mijn bruyt behoede voer traecheit. Daer brenghen 
die apostelen die bamende tortyssen des gheloven Ende bidden mi 
dat ic mijn bruyt behoede dat si stanttaftich blive inden 
kersten ghelove. Daer brengen die confessoren die hemelsche 

35 herpen der vriendelicheit. ende die soete vedelen der 
vereenighinge. Ende bidden mi dat ic mijn bruut soe doe quellen 
in mijnre mynnen. Daer armoeseert dat choer der maechden. om 
ringhende den bruut, ende den brudegom. Daer is oec teghenwoerdich 
mijn enighe moeder. Ende die hout staedelic mijn bruyt in horen// 

Fol. 45d 

40 armen. Susteren gemynt desen dach is soe groet ende soe 
ghenoechlic dat si vervruecht alle dat hemelsche heer. Ende wat 
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die bruut mi bidt of mijnre moeder op dien dach, dat sel hoer 
gheschien ist dat si salichlic bidt. Susteren u moet ghebenedien 
die overste drievoudicheit die geweest heeft van ewicheit. ende 
wesen sal inder ewicheit. 

Preek van de H. Geest: 

De engelen brengen een gouden zerk, waarin een maagd ligt 
in een rood-purperen kleed en getooid als een bruid. Over de 
zerk ligt een sneeuwwit kleed, waarin al de wapens van 
Christus waren gewerkt. De engelen dragen de zerk in de 
hemel en begraven ze in het hart van de Vader. Aan de 
hand van deze symboliek behandelt de H. Geest de drie 
geloften. 

Doen die heilighe gheest den susteren collatie soude doen. Soe 
sach die deern christi dat die engelen brachten enen gulden serck. 
Daer een maghet in lach. als doot bewonden in een roet 
purpuer cleet. ende verciert als een gheminde bruut. Ende over 
der serken was ghespreyt een cleet dat was wit als die snee. 
ende het blencte als die sonne. Ende in dien clede stonden 
ghewracht alle die wapenen ons heren. Ende altehants soe 
sach die deem gods, dat die enghelen dien serke mitter 
maecht droeghen inden hemel, ende begroevense in dat herte // 

Fol. 46a 

des vaders. Doe dat gheeyndet was. ende het der deernen gods 
seer verwonderde. Soe seide die heilige gheest. Dochter ghemynt 
vanden vader. Die gulden sercke. en beteykent anders niet. 
dan die ghelofte der armoeden die ghi mit vryen wille gheloeft 
heeft. Daer behoert u. dat ghi daer in legghen seit doot 
bestorven der werlt ende alle hoerre ghenoechten. Die maeghet 
die inder serken doot lach. dat was een beelt ende een ghelikenisse 
eenre suvere maecht. die al hoer leven lane hoer oerde volcomelic 
ghehouden heeft. Dat purpuer cleet daer si in bewonden was dat 
was die belofte der ghehoersaemheit die si vuerichlic gheoefent 
hadde mit bemender begeerten. Siet dochteren ghemynt si is doot 
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verwich om dat si ghesturven is aire sinlicheit. hoer haer is 
als gout blenckende, om dat si hoer gedachten, hoer werken ende 
hoer meninghe altoes heeft gheweest te volbrenghen den wille 

Fol. 46b 

gods //. wat wil ie meer vander bloemen segghen.Want in hoer niet 
25 en is. dan die godlike soeticheit. Soe gheeft si roke als een 

vat vol costerliker hoenich raten die ghecrudet sijn mitten 
cruden der duechden. Dochteren ghemynt. dat witte cleet dat daer 
lach opten serek. Dat beteykent die belofte der reynicheit. die 
si behouden heeft inder sielen ende inden lichaem. Dat daer in 

30 ghewrocht sij η in gouwenderschoenheit die wapenen des hemelschen 
zeghevechters. Dat beteykent dat si staedelic ghedraghen heeft 
inder herten. Ende daer mede starekelic ende subtylic ghevochten 
heeft teghen den vyant hoers vleyschs Op dat si manlic behouden 
soude hoer reynicheit. Dochteren ghemynt. dat si begraven wort 

3 5 vanden engelen in dat herte des vaders Daer seldi in mereken 
dat een reyne maecht die hoer oerde volcomelic hout. Ende 
ghesturven is der werlt ende al hoer begheerlicheit soe duerbaer 

Fol. 46c 

is voer gode // dat die aerde niet waerdich en is in hoer te 
sluten Daer om worden si begraven in horen oirspronc. die daer 

40 is die levende uutvloet. Want si ghesturven sijn der werlt. ende 
alleen leven gode. Tot welken leven u brenghen moet die godlike 
goetheit. 

32e preek: 

Om de deugd aantrekkelijk te maken maakt Jezus er een 
wijngaard van, waarin men altijd moet werken. Staat de 
zon der goddelijke liefde hoog en streven alle krachten naar 
de deugd, dan staat de wijngaard in bloei en moet beschermd 
worden tegen het stinkende kwaad van de ontevredenheid 
en de rijp der schadelijke traagheid. Gebeurt dit alles, dan 
groeien er de zoetste druiven der contemplacie. 
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1 dit is die xxxij collacie. 
Des xxxij daechs. doe die hemelsche doctoer jhesus. den susteren 
celiaci dede. Seide hi mit gehoenichden woerden. Susteren ghemynt. 
op dat die duecht te ghenoechliker si. Soe wil ic u daer of 

5 maken enen ghenoechliken wijngaert. daer ghi altoes wel seit 
in hebben te wercken. Susteren ghemynt inden rij с uwer sielen 
sel legghen die boghe berch mijnre passien, die boven gaet al 
den berghen der philosophien leringhe. Uut desen berch wassen 
die soete wijngaert rancken der duechden. Want. waerlic het 

10 waer onmoeghelick dat die mensche niet duechdelic werden en 

Fol. 46d 

soude, die // hem dicwijl keerde tot mijnre passien. Wanneer 
dan die rancken der duechden beghinnen te wassen, als oetmoedicheit. 
sachtmoedicheit. lijdsaemheit. goedertierenheit. goddiensticheit 
ghehoersaemheit ende puerheit der consciencien. ende die godlike 

15 mynne. Soe selmense voeghen mit menichvoudicheit der goeder 
ghedachten. Ende men selse bij nden aen die gaerden eens staedighen 
stervens der naturen, mitten bande des devoten ghebedes. Wanneer 
dan dat die tijt coemt. dat die sonne der godliker mynnen hoecht 
in dat rijc der sielen. Ende alle die erachten ghierich sijn om 

20 die duecht. soe staet die wijngaert in sijn bloemen. Ende dan 
behoeft hi ghewacht te sijn vanden stinckenden evel der 
murmuracien. Ende vander rijm der scadeliker traecheit. Ende ist 
dat si aldus sorchvoudelic ghewacht wort, dat hi niet en verderve. 
soe sel hi voerbrenghen die aire soetste witte druven der 

25 contemplacien. Ende die roke der godliker soeticheit. Doe nam 

Fol. 47a 

onse here een heyme//like wijndruve uut sijnre herten ende gaf se 
sijnre deernen. Ende hoer wort soe ghenoechlic te moede van desen 
soeten roke des druufs. dattet hoer onmoghelic dochte. dat sijt 
soude connen voert brenghen. Ende oec waren die beyen des druufs 

30 ghecruyt. Doe die deern onsen here vraechde. wat die druve 
bedudede. Ende waer om si soe soetelic roec. Ende oec waer om 
dat die beyen ghecruyt waren. Doe seide hi. dése druve 
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beteykent alle die godlike gaven die ie u ghegheven hebbe uut 
mijnre herten. Die roeke des druufs bedudet alsoe veel. als 

35 dat die gaven warachtich sijn ende niet valsch. welke roec van 
veel menschen wel gevoelt sel werden die leven naden gheest. 
ende niet en smaken die dinghes des vleyschs. Dat die beyen 
des druufs ghecruyt sijn. dat bedudet die ynnicheit ende die 
godlike mynne die inden gaven is die ie u ghegheven hebbe 

40 Die welke te recht wel vijnden sellen die gheen dient van 
gode ghegheven wort // 

Fol. 47Ъ 

Preek van de H. Geest: 

Hij geeft de zusters een palmboom met 3 takken, ieder ver
sierd met een kroon. De palmboom is het teken van de drie
voudige overwinning van de kinderen Gods. 

1 Doen die heylighe gheest den 
susteren collacie dede. Soe sach die deern christi dat hi 
den susteren scheincte enen palmboem die drie tacken hadde 
Ende ele tack bi sonder was verciert mit een gulden croen Ende 

5 hi seide totter ghemeenten. Dochteren ghemynt van den vader. 
Desen palmboem beteykent die victorie die ghi immer moet 
hebben ende vercrighen. seldi kijnderen gods hieten. Die eerste 
tack beteykent die victorie den gheenre die verwonnen hebben 
die werlt ende al hoer ghenoechten. Dése palm der victorien 

10 verdient inden hemel te dragen die coninclike chroon der 
eren ende der glorien. Die ander tack is die victorie der 
gheenre die verwonnen hebben hoer eyghen vleysch mit sijnre 
sinlicheit. Dese palm der verwinninghe verdient oec inden 
hemel te draghen die croen der martelaren. Want die martelaren 

15 gaven eens hoer vleysch inden doot. Mer dese sterven daghelix 

Fol. 47c 

inden vleysche. // Die sommighe seven jaer lane. Die sommighe 
xij jaer lane. Die sommighe xx. jaer lane, sommighe xxx jaer 
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lane. Sommighe meer. sommighe min. пае datse god inden kercker 
des vleysch of des lichaems ghebonden hout tot sinen dienst. 

20 Die derde tack is die palm der verwinninghe der gheenre die 
verwonnen hebben den vyant. Soe crachtelic. dat hi ghien macht 
aen hem en hevet. dése palm der victorien verdient te draghen 
die croen der leerres. In welken god ghestort heeft overvloedighe 
abelheit der consten voertbrenghende. subtilheit der heiligher 

25 scrift. Aides ghelijes heeft hi in desen menschen ghestort soe 
grote subtijlheit dat hi verwonnen heeft den vyant soe crachtelic. 
dat hi hem niet deren en mach. Tot welker stercheit u allen 
brenghen moet die heilighe drievoudicheit. 

33e preek: 

Jezus leert hoe men Zijn naam zal vereren door iedere letter 

te sieren met 3 rozen, die elk steeds een eigenschap van Jezus 

aanduiden. 

1 Dit is die xxxiij collacie 
Des xxxiij. daechs inder vasten doe die soete hemelsche doctoer 

Fol. 47d 

Jhesus. den susteren // collacie dede. seide hi. Susteren ghemint. 
5 het is behoerlic dat die bruyt groet maect den naem des brudegoms. 

Ende dat si hoer verbilde als si hem hoert noemen. Ende want ie 
bin een hemels brudegom der maechden. Soe wil ie u leren hoe 
dat ghi mynen naem. elc letter bisonder eieren seit mit drie 
gulden rosen. Inden eersten, soe spelt de j . in vierich. Ten 

10 anderen soe spelt si. in vloet. Ten derden soe spelt si. in-
stortinghe. Nu seldi voememen dat eerste roeskijn. Ende overdencken 
hoe dat ie bin die invuerige hetten. daer die smeltende gloet 
der seraphinnen, ende alle die uutvercoren in smelten, ende in 
versmelten in brande der godliker mynnen Dat ander roeskijn is. 

15 dat ghi overdencken seit, hoe dat ic bin die godlike invloet 
vlietende mit weelden in alle dat hemelsche heer. van welker 
invloet si edle droncken worden ende soetelic in gode rusten. 
Dat derde roeskijn is dat ghi overdencken seit, hoe dat ic alle 
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redelike creaturen hebben inghestort // dat beelt der overster 
20 drievoudicheit. Nu is verciert die J. die eerste letter van 

minen naem. De .H. spelt hoghe. Si spelt heylich, si spelt 
hemel. Ende si is die tweede letter van minen naem. Die welken 
ghi oec eieren seit mit drie gulden roesen. Dat eerste roeskijn 
is. dat ghi overdencken seit. Hoe dat ie bin die hoecheit die 

25 niet te verlaghen en is. rustende boven alle vederen der wijnden. 
Dat ander roeskijn is. dat ghi overdencken seit, hoe dat ie bin 
die heilich der heilighen. Ende daer boven haerre aire croen 
ende glorie. Dat derde roeskijn is dat ghi overdencken seit. Hoe 
dat ie bin die hemel, die alle die uutvercoren mit soe groter 

30 weeldigher ghenoechten in rusten ende vereenicht sijn. Die 
.E. spelt een. sie spelt. edel. Sie spelt ewich. Dese seldi oec 
eieren mit drie gulden rosen Dat eerste roeskijn is. dat ghi 
overdencken seit. Hoe dat ie bin. die een. die daer regier alle 
dat die hemel ende die eerde in hoer besluut. Dat ander roeskijn 

Fol. m 

35 is dat // ghi overdencken seit, hoe dat ie bin die edelheit. die 
gheen verstant begripen en can noch bekennen dan ie mi selven. 
Dat derde roeskijn is. dat ghi overdencken seit. Hoe dat ie bin 
die ewighe. die daer hebbe enen toeganc inder sielen wetende 
hoer heymelicheit ende hoer begheerten. Die S. spelt, sterek. 

40 si spelt schoen, sie spelt soet. Dese seldi oec eieren mit drie 
gulden rosen. Dat eerste roeskijn is. dat ghi overdencken seit. 
hoe dat ie bin die stereke starcheit die alle macht der boghen 
onder mijn moeghentheit hebbe Dat ander roeskijn is. dat ghi 
overdencken seit, hoe dat ie bin die schoenheit die nymmermeer 

45 vergaen en sel in tijt noch in ewicheit mer altoes blivende 
datselve dat ie bin. Dat derde roeskijn is dat ghi overdencken seit 
hoe dat ie bin. die afgront der godliker soeticheit. daer alle 
die heiligen in ghebruken ende besitten dat si begheren. Die. V. spelt vri. 

Fol. 48c 

si spelt verghif//fenisse. Si spelt vervaerlic Dese seldi oec eieren 
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50 mit drie gulden roesen. Dat eerste roeskijn is dat ghi overdencken 
seit, hoe dat ie bin die gheen die goedertierlic vergheven plach 
die sonden, den ghenen die goet van wille sijn. Dat derde roeskijn 
is. dat ghi overdencken seit hoe dat ie bin vervaerlic opten 
sondaren die ghien penitencie doen en willen voer hoer misdaet. 

55 Die S. spelt sieringe. si spelt suver. Ende si spelt sachtmoedich. 
Dese seldi oec eieren mit drie gulden rosen. Dat eerste roeskijn 
is dat ghi overdencken seit, hoe dat ie bin die volcomen cieringe 
des hemels Ende alle der vercoerenre. Dat ander roeskijn is. dat 
ghi overdencken seit, hoe dat ie bin die suverheit. daer alle 

60 suverheit in besloten is. ende vanden uutvercoren in ghemerct 
ende in beschouwen wort. Dat derde roeskijn is dat ghi overdencken 
seit, hoe dat ie bin altoes sachtmoedich verbeidende des 

Fol. 48i 

sondaers bekeringhe. ende gae hem te // ghemoet mit mijnre gracien 
Siet susteren ghemint. aldus sei di eieren minen naem. Ende u 

65 soetelic verbilden als ghi hem hoert noemen, u. moet 
ghebenedien mijn siel die altoes inder eerden was draghende 
dat juc der ghehoersaemheit. 

Preek van de H. Geest: 

Om met Jezus verenigd te worden in de hemel moet men 
Hem navolgen in wederwaardigheden, armoede en ег-
smaadheid. Hij geeft iedere zuster een groen zijden gordel 
met gouden rozen versierd. Deze gordel betekent de grote 
vreugde, die Jezus gevoelde na de verlossing, en de zoete 
vreugde van de heilige vaders, toen ze hun Verlosser zagen. 

1 Doen die heilighe gheest den susteren collacie soude doen. seide. 
hi. Dochteren ghemint vanden vader. 1st dat ghi mit iuwen brudegom 
vereenicht wilt sijn inder glorien daer hi nu is. Soe moet ghi 
pinen hem пае te volghen. In liden. in wederstoet. In armoede 

5 ende in veel versmaetheit. want dat sijn die gheen die dat 
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cierlicste habijt draghen inden hemel onder die heilighen. Doen 
gaf die heilighe gheest eiker suster. een groen zijden gordel 
dat mit gulden roeskijns verciert was. ende hi seide Dochteren 
ghemynt vanden vader. Dit gordel beteykent die groete blijscap 

10 die u brudegom hadde doe of gheleit was die verbolghinge des 

Fol. 49a 

vaders ende hi overleden hadde alle pijn beteykent // die soete 
vruechde. dien die heilighe vaders hadden doen si saghen horen 
verlosser, daer si soe menich jaer om ghebeden hadden, den 
vader diese als nu in desen daghe quaem verlossen uten 

15 voergheborchte vander hellen. Siet dat is dat gordel der nuwer 
vruechden dat ie u ghegheven hebbe vanden goede uwes brudegoms. 
die daer gheenicht is mitten vader ende mit mi in soeter blijscap 

34e preek: 

Wordt een zuster ziek, dan moet ze lijdzaam zijn en zwijgen. 
Haar geduld is de zoete zalf voor Christus' wonden. Haar 
lijdzaamheid neemt Zijn gramschap en toom weg. Kan ze 
haar plichten niet meer waarnemen, dan moet ze Jezus' 
lijden aan de Vader opofferen: Jezus zal dan alles voor haar 
voldoen. 

1 dit is die xxxiiij collacie 
Des xxxiiij daechs inder vasten. Doen onse lieve here Jhesus 
den susteren collacie dede. seide hi. Susteren ghemint. Wanneer 
yemant onder u verliest die erachten sijns lichaems. Ende soe 

5 siec wort dat si der ghemeenten niet volghen en can. overmits 
siecte sijns lichaems Soe sel hi hem gheven tot lijdsaemheit. ende 
tot zwighen. Want dat veel spreken eens sieken susterkijns is 
den enghelen. ende den here der enghelen een mishaghen. Voert 
soe is die lijdsame siecke sust el dat pryeel dat ie stadelic 

Fol. 49b 

10 in wander. Ende alsoe menichwerf als die siecke // suster in 
wederstoet verduldich is. ende mi begheerlic loeft. Soe 
overstort si al mijn wonden mit soeter salven. Wanneer een 
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siec susterkijn gaet. ende het hoer suer wort overmits der 
siecheit. Ende si dan lijdsaem is ende mi dan loeft vander 

15 siecheit. Soe gae ic bi hoer ende bidde hoer dat si op mi lene. 
Ende als si te bedde gaet. soe bin ic bi hoer inden bedde. Want 
tusschen een siec susterkijn dat lijdsaem is. ende mi soe en is 
ghien gramscap noch toorn. Ic waer alsoe lief bi een verduldich 
oetmoedich siec susterkijn. als ic waer bi een die пае volcoemenheit 

20 aire duechden arbeyde. Een susterkijn dat alsoe siec is. dat si 
niet ghedoen en can. dat si gode van rechts sculdich is. die sel 
alle ure den vader offeren die gulden duerbaer offerhande der 
passien sijns soens Ende si voldoet voer hoer ontbliven. Ende wat 
hoer ontbreect. dat sel ic vervullen in hoer stat. ist dat si 

25 verduldich is ende my loeft. 

35e preek: 

Jezus geeft iedere zuster een bruiloftskleed, d.i. het ervaren 

van Jezus' goedheid. 

Fol. 49c 

1 dit is die xxxv collacie. // Des 
xxxv daechs. inder vasten. Doen die soete doctoer Jhesus. den 
susteren collacie soude doen. Soe sach die deern christi dat 
hi eiker sust er gaf een bruloft cleet. dat seer ghenoechlic ende 

5 schoen was. In welken clede ghewracht stont den hoet aureola, 
in cierliker abelheit. Ende hi seide. dochteren gemynt vanden 
vader. Dit is dat warachtich vernemen ende ondervijnden wat 
soeter goede ic u brudegom bin Welc goet u ghebenedien moet 
ewelic. 

36e preek: 

Men moet Jezus helpen in het treden van de wijnpers door 

vrijwillig en vurig het juk der heilige religie te dragen. 

1 Dit is die xxxj collacie. 
Des xxxj daechs inder vasten, doen die hemelsche doctoer 
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jhesus den susteren collacie dede. Seide hi tot hem allen. 
Susteren ghemynt. ie bin in gegaen inder wijnperse overmits 

5 dat ghebodt mijns hemelschen vaders Ende ie hebbe daer in soe 
groten arbeit ghedaen. een wijn die soete most ghetreden was. 
dat mi mijn aderen schoerden. ende mijn leden ontspanden, ende 

Fol. 49d 

alle // mijn bloet uutvloeyde. Ende daer en boven wort ie 
dootverwich. Ende op dat ghi mi hier in gheestelike moeghet 

10 gheliken. Ende inder wijnpersen mi moeghet helpen arbeiden. 
Soe sel ie u beduden ende leren Hoe dat ghijt gheestelike 
vervolgen seit. Waerlic susteren ghemint. als ghi u vrilic 
ende vuerichlic ghevet onder dat juc dat heiligher religiën. 
puerile uut godliker mynnen Soe seldi mit mi gaen inder 

15 wijnperse Ende ghi arbeit daer in soe sterekelic dat u die 
aderen schoeren. Als ghi vertijt iuwes eyghen willes Ende 
als ghi dodet alle uwen sinliken lust. Soe arbeit gi soe seer 
mit mi. dat u alle die leden ontspannen. Ende als u herte alsoe 
mitten brande der godliker mynnen ontfonct. is dat ghi opset 

20 mit geheelre meninghe my nymmermeer te vertoernen mit gheenre 
sonden Soe is u bloet oec gheestelic inden treden der wijnpersen 
ontvloyet Ende als ghi dan soe ghesturven sijt in gode, dat ghi 

Fol. 50a 

u niet meer en ciert omden menschen // Soe seldi doot verwich 
worden inder wijnpersen. Ende ghi hebt verdient пае deser tijt 

25 te drincken uter fonteynen mijns godliken herten. Ende altoes 
mit mi verenicht te sijn in vreden. 

/ Die .xvi. collacie des heileghen gheest 
Doen die godlike minne die heileghe gheest den susteren soude 
collacien doen soe seyde hi dochteren ghemint vanden vader dat moet 
verre van и sijn dat uwer enich wederstaen soude die macht die boven 

5 и ghesedt sijn want petrus die lieve apostel sprect die der macht 
dat es sijn overste wederstaet die wederstaet god ende ie segghe и die 
der macht wederstaet die en doet niet mijn dan oft hi name een sweert 
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ende seyde Ie ben een quaet knecht ende onghetrouwe dooi mi ende 
aldus eest openbaer ghenoech dat hi over hem selven wrake bidt die 

10 der macht wederstaet. voert dochteren ghemint op dat ghi in vresen te 
meer leven moecht ende и te nauwer hoeden soe seldi voer oeghen 
hebben ende overdencken hoe dat god die vader der dooi heeft ghemaect 
een heerscher ende heeft haer ghegheven dat sweert der bitterheit die 
ziele die gheformt es na minen beeide vanden lichame opdat si weder 

15 keere tot den ghenen diese ghesonden heeft ende want ende nu dese 
heerscher die doot dit ghebodt heeft soe geetse sonder onderlaet 
dreyghende alle menschen met harer vervaerlicheit si hevet onder haer 
heerscapie dat ghesinne der ghesichten ende der si haer boden sent 
daer pleecht si gheerne corttelijc gast te wesene daer om sie de 

20 voer hem selven te tide op dat hi vander doot niet om bereet vonden 
en werden voer dat welke и allen behoeden moet die heileghe drievul-
dicheit. 

37e preek: 

Men moet vrolijk zijn, omdat men bemind wordt door de 
Vader. De zondige ziel mishaagt zeer aan de H. Drievuldig
heid en is in de macht van de vijand, die haar kleedt in alle 
ondeugden. De bruid is getooid met goddelijke discipline, 
d.w.z. met de goddelijke regels der H. Orde. 

1 Dit is die xxxvij collacie. 
Des xxxvij daechs inder vasten, doen die soete hemelsche 
doctoer. Jhesus. den susteren collacie soude doen seide hi. 
Dochteren gemynt het is behoerlic dat si vroelic sijn. die 

5 bekennen dat si ghemint worden van minen vader. Want alle die 
hi mynt. die verenicht hi mit hem. Ende die heilighe gheest. en 
hevet u niet verborghen ghelaten dat ghi vanden vader ghemynt 
wort. overmits dien dat hi seit, dochteren ghemint vanden 
vader. Ende daer om ist recht dat ghi vroelic sijt. Want ghi 

10 ghemint wort vanden afgronde der blijscap. daer alle die rivieren 
der weelden uutvloyen. Waerlic susteren gemint. die sondighe siel 
die mishaghet gode den vader in alle horen wereken. Ende si en 
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wordet van hem niet ghemint alsoe langhe als // si in sonden 
is. Ende men en maech der hogher drievoudicheit niet leiders 

15 doen dan datmen mit opset ende mit wolle die sonden oefent. 
Welc ghebrec veer moet wesen van enen goeden reHgioes die god 
ghesekert is. ende die werlt gelaten heeft. Susteren ghemynt. 
die sondighe siel, heeft den vyant altemael in sijnre behelt. 
hi cleetse. hi verciert se mitten clederen ende mitter cieringhe 

20 der onsalicheit. Ende daer in heeft si ghenoechte. hi brenghet 
hoer die hemden der onsuvere ghedachten. dat si neemt ende 
slutet int serenen hoerre herten, als si mit ghenoechten daer op 
rüstet. Si doet dat an als si dat consent toe gheeft vanden 
welken si soe seer besmit wort. dat si cuyme daer of ghereinicht 

25 mag werden. Hi brenghet hoer den rock der traecheit den welken 
si aen doet. ende laet achter alle duechden die hoeren tot hoerre 
salicheit Hi brenghet dat bruloft cleet. dat u.u hemelsche 
brudegom dede maken ende naeyen bosra. ende seer cierlic // 

Fol. 50c 

perssen opter perssen des cruces. op dat ghi daermede 
30 cierlic ende seer suverhe comen soudet in sijns vaders rije. dat 

doet die vyant u achter laten. Daer om weest voerhoedlich. ende 
en laet u vanden vijant niet verwynnen. Op dat die enghelen 
verwonderen mogen Segghende. Wie is dése, die daer op clymmet 
uter woestinen lenende op horen lief, wi hebbense ghesien 

35 gracelic ende teder. Ende si was ghesmaelt mit godliker 
discipHnen. Welc mach die godlicke diseiplijn wesen. Doen seide 
onse here, dat sijn die godlike ordinancien der heiligher oerden. 
daer veel disciplinen der duechden in sijn. Daer die bruyt gods 
gracelic mede ghesmaelt wort ende gode ende den engelen 

40 ontfanclic 

38e preek: 

Als de zusters uit gehoorzaamheid tezamen zijn om elkaar 
iets goeds te zeggen, dan wordt Jezus door de Vader gezon
den om Zich met haar te verenigen. Jezus verzamelt dan alle 
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heilige begeerten, alle goede woorden en alle deugdzame be
doelingen en geeft ieder een biezondere beloning. Bij achter-
klap echter viert de duivel hoogtij. 

1 Dit is die xxxviij. collacie 
Des xxxviij daechs doen die hemelsch doctoer jhesus den susteren 
collacie soude doen. Seide hi. susteren ghemint. als ghi versa-
mentlic vergadert sijnt in gehoersamheit om malcanderen wat // 

Fol. 50d 

5 goets te segghen. Soe siet u die vader aen. als een bequaem 
voie dat hi mynt. Ende dan sendet hi mi sinen enigen soen int 
middel onder u. Ende wil. dat ie mi mit u verenighe. Ende dan 
gae ie int middel onder u. ende vergadere alle die heilighe 
begheerten. ende alle die goede woerden, ende alle die duechde-

10 like opset. Ende croen ele bi sonderlinghe mit sonderlinghe 
loen. Mer is yemant onder u. die ydele dinghen seit of 
afterclap doet van sijnre medesuster. of vercalt mit ghenoechten 
sijn voerleden leven vercalt. Waerlic onder dien hoep is die 
vyantsijnheersscappiehoudende.Endeicwordedaeruutghestoten. 

15 Hoert susteren ghemint. warachtelic wanneer uwer twe of drie 
vergadert sijt ende doet achterclap ende spreect van ydelen 
waerliken dinghen. Soe lopen die duvelen soe menichvoudeliken 
tot u waert. om die sonde ten jonxten daghe een ghetuueh te sijn. 
als die luden plaghen te lopen om een huus te blusschen dat staet 

Fol. 51a 

20 ende is mit onversienicheit // bamende gheworden. voir welke 
sonde u beschermen moet die erachte des cruces daer ie aen gheleden 
hebbe den aire scandelicsten doot voer alle menschen. 

1 Die .xvij. collacie des heileghe geest 
Doen die heileghe gheest den susteren collacie dede seyde hi susteren 
ghemint vanden vader, god die vader heeft и doen maken een huys daer 
ghi uwen bruylocht in seit houden met sinen sone hi hevet doen maken 

5 vanden cypressenhoute der lij dsamheit sijns enenghengheminden soens 
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in welken hi heeft cierlijc doen graven den rosen sijn soens vriende-
lijcheit ende des hemels bruydegoems hi hevet oec vercyert met seven 
camer en op dat haer die bruyt daer suetelijc in vergaen sal met haren 
bruydegoem ende met sinen sone. Die eerste earner es der oetmoedicheit 

10 daer ghi van uwen bruydegoem in gheleyt wort als ghi и veroetmoedicht 
Inwelken hi и gheloeft dat ghi besitten seit sijn erve als een 
coninghinne. Die ander earner es sijn ghehoersamheit daer hi sijnder 
bruyt in gheloeft dat si draghen sol die croene der hemelscher 
glorien. Die .iij. camere es sijn saechtmoedicheit daer hi и in 

15 gheloeft dat ghi verenicht seit werden met den inghelen. Die .Hij. 
earner es sijn goddiensticheit daer hi и in beloeft sijns te ghebrukene 
na uwer begheerten als ghi ontbonden sijt van uwen vleesche. Die .v 
camere es sijn ontfermherticheit daer hi и in beloeft altoes te sine 
een troester uwer zielen. Die vi. camer es sijn ghelatenheit daer hi 

20 и in beloeft и te ley dene ende met и te speelene op die orghelen des 
gheloefs. Die .vij. camere es sijn minne daer hi met и speelt op die 
herpe der hopen ende des suelen betrouwens voert dochteren soe heeft 
die hemelschen vader heeft dit bruylocht huys doen toe maken met den 
guldenen kaerelen der wonden sijn soens. hi heefter in doen maken 

25 .iiij. vensteren dat sijn die wonde sijnder handen ende voeten Ende 
in eiker venster heeft hi doen steeken een purperen vane op die gheer- . 
den der naghelen dese purperen vane beteekent die riviere des bloets 
die uut den handen ende voeten uus hemelschen bruydegoems vloeyden 
aenden cruce hi heefter oec in doen maken een doere die hi heeft doen 

30 graven met den instrumente des Speers daer alle devoten herten behoert 
in te gane. Eest oec dat haer dat godlike murmuracien ende dat 
spancelle der wederstrubbelijcheit. Die croene der wanhopen ende 
den rinc der versumenissen met den steen der onnachsamheit hi gheefter 
oec die scoen der onnachsamheit hi gheefter oec die scoen der sinliker 

35 ghelust met den welken si loept stoutelije ende aenvert dat haer 
ghélieft. Maer waerlike eest dat sijt tot bider doot draecht die clee-
der der sonden ende sijt aenghedaen heeft overmits ingheven des duvels 
cuyme sal si salich ghevonden worden, het en si dat haer bistae mijn 
onghemetene ontfermherticheit ende datghebedt mijnder vrienden daer 

40 om mach die ziele wel salich sijn die haer woninghe ghemaect heeft 
in die gate mijnder wonden daer si rust emmermeer in vreden. 
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1 Die .xviij. collacie des heileghen gheest 
Doen die heileghe gheest den susteren collacie doen soude soe sack die 
deerne gods dat hi brachte een haghe doer ne. ende seyde susteren 
ghemint vanden vader ghelikerwijs dat ic nederdaelde in die stat van 

5 nazaret op dat hoechtijt dat die heyleghe kerke morghen begheet ende 
plante in marie den sueten haghedoeren des vreeden uwen hemelschen 
bruydegoem. Aides ghelike soe comic nu tot u. ende plante onder и 
dien haghe dooren der eendrachtegher minnen ende ic make и allen 
moedere der doechden te sine want alsoe meneghe doecht als ghi doet 

70 alsoe menich werf siet и mijn vader aen als een moeder die baert een 
vrucht die hi bekende dat doechdelijc ende rechtverdiechleec soude 
wandelen voer sijn godlike oeghen ende noch meneghe ziele als ghi 
metuwenghebeedeverlostuutdenvegheviereendealsoemeneghesondare 
als ghi mi afbidt van sijnder verdoemenisse van alsoe vele sidi een 

15 gheestelike moeder ten jongsten daghe waerlijc dochteren ghemint es 
yement onder и dien den haghedoren dien ic gheplant hebbe uutwerpt 
met der spaden des achterclappens oft met den reden der murmuracien 
oft met der scuppen der nydicheit ofl oec dien brake met den handen der 
verkeerder werken ende sneeden af die bloeme der goedertierenheit 

20 vriendelijcheit die и behoert te oeffene onder malcanderen met der 
sickelen der knybbelinghen die souden Verliesen sijn vrienscap met 
gode ende hi soude vanden inghelen verstoeten werden ende gheen 
hemelsche creatuere en souden liefhebben ende opdat ghi alle van desen 
ghebreken vri moecht wesen soe moet и ghebenedien den hemelschen 

25 vreede. 

38e preek: 

Het is de dag der blijdschap en daarom nodigt Jezus Zijn 
bruid uit om in de hemel te komen en aan alle heiligen van 
hun verdiensten te vragen voor haar medezusters. Dit doet 
zij. Dankbaarheid is een deugd die zeer aangenaam is aan 
God en Zijn heiligen. 

1 dit is die xxxviij collacie 
Des xxxviij daechs Sach die deem gods onsen heren bi hoer. 
Ende hi seide. coemt nu mit mi inden hemel. Want het is nu die 
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5 dach der blijscappen ende si ghinc mit hem inden hemel. Doen 
seide hi tot hoer. gaet ende bidt alle den heilighen. dat si 
hoer verdienste mede deylen iuwen susteren. Doen boechde si 
hoer knyen eerst voer den apostelen, ende begheerde van haer 
verdienste. Ende si gaven hoer een cleet dat bruyn groen scheen. 

10 dat beteykende dat verwandelinghe der persecucien in 

vruechden. Ende ontboeden hoer mede susteren. Hoe si meer lidens 
ende persecucien sachtmoedelic verdroeghen om den naem gods, 
hoe si glorioser souden sijn inden hemel. Daer пае ghinc si 
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totten maechden ende begheerde van haerre verdienste. // voer 
15 hoer mede susteren Ende si gaven hoer een cleet van suveriiker 

witheit Dat beteykende die maechdelike reynicheit. Ende si 
ontboden den susteren. dat si seer nauwe souden hoeden hoer 
maechdelike reynicheit Want ghien duecht soe groet en is die 
haer voer gode mach boven gaen. Daer пае ghinc si totten 

20 martelaren. Die gaven hoer een cleet van schoenre roetheit. 
dat beteykende die bitter uutstortinghe hoers bloets. daer 
si nu voer ghebruken die glorie des hemels. Ende si ontboden 
den susteren dat si sterckeUc verwonnen al hoer ghebreken. 
god en souts niet mynre achten dan of si ghelijc hem hoer 

25 bloet ghestort hadden. Daer пае ghinc si totten patriarchen 
ende propheten Ende si gaven hoer een cleet van gouwender 
schoenheit Ende si ontboden den susteren dat si lancmoedich 
souden werden ende verduldich. Daer пае ghinc si totten 
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confessoren. ende badt hem. om haer verdienste Doe // gaven si 
30 hoer een cleet van gheelre verwen, dat beteykent die 

verwandelinge der abstinencien in vruechden. Ende si ontboden 
den susteren. dat si die duecht totter doot toe sterckelic 
souden mynnen. Doe seide onse here totter sielen wil ie u 
helpen draghen Doe leide si hem die cleder op sinen schoet. ende 

35 hi seide ie selse bewaren tot datier die susteren behoeven Ende 
hi keerde hem tot sijnre moeder, ende seide. gheeft minen kijnderen 
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dat ghi wilt. Doen seide die heilighe maghet. ie gheve hem die 
benedictie der salicheit ende der behoudinghe. Ende alle die 
duechden daer ie mede verciert was. doe mi groetede die enghel 

40 gabriel. Susteren ghemint. een recht danebaer mensche hevet 
god alleen tot sinen wil. Ende god en can niet ghelaten. hi en 
vervult hem sijn begheerte. Alsoe seer dwijnct hem die duecht 
der dancbaerheit. Ie hadde alsoe lief enen armen sondaer die 
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rouwe hadde ende gode danebaer waer dat // hi sijnre ontfermet 
45 hadde ende hadden ghespaert. dat hijs niet ter stont verdoemt 

en hadde. Als ie hadde enen mensche die nye ghesondicht en 
hadde. ende daer bi ondancbaer waer. een danebaer mensche wort 
ghemynt van alle den hemelschen gheesten. Want ondancbaerheit 
slutet hem selven voer alle die rivieren der godliker gracien. 

50 voer welke ondancbaerheit u behoeden moet mijns vaders 
moeghentheit. 

1 Die .xix. collacie des heyleghen gheest 
Doen die heyleghe gheest den susteren collacie soude doen soe sach die 
deerne gods dat hi eiker suster gaf enen bessern ende seyde gaet ende 
reynichtjherusalem want die comts des conincs es Ы Dochteren ghemint 

5 vanden vader ie was wileneer in deser feesteltker hoechtijt nederghe-
daélt in nazaret ende daer verenichdicke ie god met den mensche ende ie 
ben nederghecomen tot и om dat ie и leeren soude hoe dat ghi uwen 
saechtmoedeghen conine ber ey den seit een nuwejherusalem want dien dach 
van morghen es groot ende ontsprekelijc eender ynnegher zielen die 

10 somwilen der godliker sueticheit pleecht te ghebruykene. Dochteren 
ghemint vanden vader den bessern die ie и ghegheven hebbe die beteekent 
puer heit der biechte daer seldi mede keerien dat nuwejherusalem dat 
overmits goede wille den conine ber eet es. Dat uuwejherusalem dochteren 
ghemint vanden vader wort gheheeten meri als den wille meynt te vol-

15 bringhene alle doechden sonder aflaten ende het scoen ghereynicht es 
als den wille ende opset niet meer te doene dat quaet es ende dat eens 
ghedaen ende seit oec suetelijc begheeren met den rosewatere der ynnegher 
nuwen brans der dieper godliker minnen ende diefioletten der dieper 
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oetmoedicheit volmaken, dat volmaken seien dat wee doende herte uus 
20 saechtmoedicks conincs Ghi seit in dit nuwe jherusalem stroeyen die 

palme der victorien o-p settende te verwinnene alle dat gode in 
contraríen es Ende waerlijc hebdi hem bereyt aldus uwe ghecierde 
jherusalem ende verwacht sijns hi sal comen saechtmoedichlijc ende 
gheeve и die benedictie des vreeden. 

39e preek : 

Iedere zuster krijgt een krans van rozen, witte of rode. Dan 
kust Jezus enige zusters, die minder deugdzaam zijn. Hier
uit blijkt Zijn nederigheid en bovendien beschouwt Hij de 
ziel in de staat waarin ze zal zijn bij haar dood. 

1 Dit is die xxxix collacie 
Des xxxix daechs doen die hemelsche doctoer. Jhesus. den susteren 
collacie doen soude. Soe sach die deern ons heren, dat hi eiker 
suster gaf enen roesen hoet. Daer die rosen sommige wit. 

5 sommighe roet of waren. Ende hi seide. siet susteren ghemynt. 
die witte rosen beteykenen mijn sachtmoedicheit. Ende die 
roede roesen. mijn aenstaende passie. Doe seide onse heer tot 
sijnre deernen. Ie wil gaen cussen alle die susteren Doen die 
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deern ons heren sach dat hi se oec cussede // die hi bekende 
10 niet seer te arbeiden пае der duecht. Mer den goeden somwijlen 

schinen te beletten. Soe verwonderde si haer des alte seer. 
Ende hi seide tot hoer. en weet ghi niet dat ick mijnre 
ouder oetmoedicheit niet vergheten en hebbe die ie oefende 
doen ie judas custe. Ende oec sout ghi billix besinnen dat 

15 ie den mensche niet aen en sie inden staet daer hi nu in is. 
Mer ie sie se aen inden staet daer si sellen sijn als sijn siel 
uten lichaem scheidet. Susteren ghemynt. dat evangelium 
begrijpt die dinghen die als huden gheschiet sijn inder eerden. 
Ende daer om wilic voert brenghen die feestelike vruechde des 

20 hemels op dat u ghemoede te meer verheven worde totten 
hemelschen dinghen. Inden eersten soe is den dach van huden 
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soe glorioeselic dat ie op stae inden hemel, ende ghebenedie 
die moeder die heilighe kereke. ende alle dat die moeghentheit 
ghescepen heeft. Ten anderen is soe groete vruechde inden 
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25 hemel, dat mi alle // die enghelen ende alle die heylighen soe 
begheerliken brande der mynnen loven. Als of si my huden 
altesamen eerstwerven aensaghen ende mijn goetheit aensaghen. 
ende mijn goetheit eerst werf bekenden. Ten derden mael 
susteren ghemynt worde ie huden droncken vanden wijn die 

30 devoete sielen schencken. dat ie hem niet weygheren en can. mer 
alternaci ontsteken mit hoerre mynnen blive ie vereenicht 
mit hem in vreden. ende die mynne uwes herten begeer ie 
boven al. Want si verblijt mijn herte. ghelijck dat die rose 
verblijt dat oghe des gheens diese mynt ende begheert te 

35 plocken. 

7 Die .xx. collacie des heileghen gheest 
Doen die heyleghe gheest den susteren collacie doen soude doen seyde 
hi dochteren ghemint vanden vader die heyleghe drievuldicheit heeft 
heden ghescinct haren volcke die ghenuechlike edelen palmboem uut 

5 hare edelre herten. Die yerste es haer godlike wijsheit der si hem 
af verwonderen mi teghenwoerdich ende verwonderen seien in ewicheit. 
Die ander es haer onbegripelike scoenheit der si haer selven ende dat 
oeyt ghewas claerlijc in bekennen. Ten dij. es haer honichvloeyende 
sueticheit daer si af ghesaet seien werden ewelijc Niet susteren dat 

10 die heyleghe drievuldicheit heden dese vroude yerstwerf ghebruyct 
haren volcke openbaert si hebbense langhe voere ghebruct Maer over
mits die weeldeghe feste des glorioes daechs van heden soe es hem die 
voerseyde vroude vernuwet Siet dochteren ghemint die borgheren des 
hemels jherusalem hebben der hoegher drievuldicheit oec ghescinct 

15 den palmboem der heeter minnen ende den palmboem der reverencien 
waerlijc susteren ghemint boven alle spancelen van goude ende boven 
alle costelijcheit der peerlen boven alle blinckende ghesteynte dat 
inden goude ghesleghen es soe chieren die devoten ghedachte die 
ynneghe ziele christum uwen bruydegoem ende seien sijn zeereghe 
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20 wonden niet wee doen eest dat hi desen heileghen tijt in dat beddeken 
uus herten mach ligghen ende bevoelen den sueten rosen ende vanden 
fioletten der dieper oetmoedicheit ende wort ghesalft met der salven 
der devoter oeffeninghen Doen bat die deerne gods den heyleghen geest 
voer een suster die met becoeringhen belast was doen seydi hi sondi 

25 victorie vercrighen die sinen dootviant met moet ende vrien wiüe 
leyt in sijn eyghen woeninghe Doen bat si den heileghen gheest dat 
hi haer medesusteren woude ghebenedien doen seyde hi die selve minne 
die die vader hadde tot den menschelike gheslachte doen hi nederseyn-
de sinen eneghen sone inder eerden die moet и ghebenedien voertgaende 

30 van doechden in doechden. 

40e preek: 

In de Goede Week iedere dag een bloemkrans maken, die 
Jezus aangenaam is. Deze kransen worden gevormd door 
Jezus' liefde voor de mensen, Zijn gehoorzaamheid, nederig
heid, aardse leven, Zijn heilig lijden en maagdelijke zuiver
heid, en de macht van Zijn persoon te loven. 
Vervult de ziel deze taak, dan zal Jezus op Pasen in haar 
verrijzen. 

1 dit is die xl collacie 
Des xl daechs inder vasten, doen die soete doctoer Jhesus. 
den susteren collacie doen soude. Seide hi Susteren ghemynt. 
Het is nu die weke mijnre passien. ende mijns aire bittersten 

5 lidens. Ende daer om begheer ie van u allen. Dat ghi my alle 
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daghe in deser weken maken wilt enen // ghenoechliken hoet 
alsoe als icken u leren sel. Inden eersten des manendaechs 
soe seldi verheven staen mit uwen ghemoede onder die overste 
yerarchie der enghelen ende verweckense soetelic dat si u 

10 helpen loven der brant der heter mynnen dien ie droech alle 
mijn leven lane totten menscheliken gheslachte. Ende dan 
schenct my enen hoet van roden rosen. Des dinxdaechs. soe 
seldi mit uwen ghemoede verheven staen onder die ander 
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yerarchie der enghelen. ende verweckense soeteUc. dat si 
15 u helpen loven mijn ghehoersaemheit. overmits der welker ie 

volbrocht alle dat die propheten van my gheseit hadden, 
ende dan schencte my enen hoet van hemelschen matelieven. Des 
woensdaghes soe seldi verheven staen onder die derde yerarchie 
der enghelen ende verweckense soetelic. dat si u helpen loven 

20 mijn diepe oetmoedicheit. Die ie alle die tijt mijns levens in 
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alle myne wereken oefende, ende dan // schencti mi enen hoet 
van fyoletten. Des donredaghes soe seldi verheven staen mit 
iuwen gemoede onder die apostelen, patriarchen ende propheten. 
Ende verweckense soetelic. dat si u helpen loven die 

25 wanderinghe mijns heilighen levens. Ende dan schencti mi enen 
hoet van gulden rosen. Des goeden vrydaechs soe seldi 
verheven staen onder die martelaren ende joncfrouwen. Ende 
verweckense soetelic dat si u helpen loven mijn heilighe passie 
ende mijn maechdelike puerheit. Ende dan schencti my enen hoet 

30 van bleken roetachtighen rosen. Des saterdaechs soe seldi 
verheven staen mit iuwen ghemoede onder die confessoren ende 
verweckense soetelic. dat si u helpen loven die hoecheit mijns 
persoens. die genoech dede den vader voer die sonden der 
menschen. Ende dan schencti mi enen hoet van aculeyen. Waerlick 

35 susteren ghemynt ist dat gi aldus dese daghen der voerseider 
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weken toe brenct ende al u ghenoechte soect // in mijnre 
passien. Soe seldi in paeschdaghe soetelic verbilden ende 
ghewaer worden dat ie in uwer sielen verresen bin. Ende ghi 
seit horen inden hemel singhen. Onse behouder die stereke 

40 zeghevechter is verreessen alleluya alleluya. 

/ Die .xxi. collatie des heyleghen gheest 
Doen die heileghe gheest den susteren collatie soude doen soe sach 
die deerne gods ons heren dat hi eiker suster gaf een witte blincken-
de lelye ende op eiker lelyen sach si sitien iij. byen ende die 
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5 heyhghe gheest seyde tot den susteren dochteren ghemint van den 
vader dése lelyen beteekenen uwer alder puerheit die ghe besitten 
seit in meechdelike reynicheit Ende die .iij. byen beteekenen die 
heyleghe drievuldicheit die soe suetelijc rust op die lelye eens 
reyns ghemoets die uut den sueten roeke der doechden comt waerlijc 

10 dochteren ghemint alsoe menichwerf als ghi uwen hemelschen bruyde-
goem al doerwont inden armen uwer zielen druckt met enen moruwen 
ghemoede met hem doechghende soe sent и god die vader enen ghezeghel-
de brief ende versekeert и te sine een erfghename des hemels Siet 
susteren al haddi derynghelen vreede ende alle dieynnicheit der 

15 heilegher vaderen inder wildernissen al waerdi ghemartelizeert 
ghelijc den merteleren ende ghi propheteerde ghelijc den propheten 
en mindi uwen bruydegoem niet uut al uwer herten ende erachten al 
dit en sal den vader niet trecken tot и. Maer alleene die minne die 
ghi hebt totten sone die doet и die vader kennen ende si doet и 

20 dat ghi vanden vader ghemint sijt. Du minne dochteren ghemint hi es 
die wendelsteen die и leyt in enen wonderliken weghe ende bringhet и 
te lesten in die camere der godliker wijsheit daer ghi leert hoe 
ghi gaen seit van doechden in doechden en hoe dat ghi behaghelijc seit 
wandelen voor den oeghen gods. Tot welken и alle bringhen moet die 

25 hulpe des alderoversten. 

41e preek: 

Jezus brengt een gouden schaal mee, waarin viooltjes in 
honig zwemmen. De schotel is Jezus' godheid, de viooltjes 
Zijn nederige werken tijdens Zijn aardse leven, de honig 
duidt aan, hoe aangenaam Jezus Zich voelde, toen Hij be
merkte dat Zijn ootmoed aan Zijn bruid zou behagen. 
Tijdens het zondagse gesprek moeten de zusters deze schotel 
bij zich hebben. 

1 dit is die xlj collacie 
Des xlj daechs. doen onsen here den susteren collacie dede. 
Soe sach die deern christi dat hi brachte enen gulden platéele. 
daer veel soeter fyoletten in laghen. ende swemden in hoenich. 

5 Ende onse heer seide Susteren ghemynt. Dese gulden piatele 
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beteykent mijn edel godheit. ende die soete fyoletten die daer 
in legghen. dat sijn die wercken der oetmoedicheit. die mijn edel 
godheit inder eerden sijnde bevanghen inden lichaem wrachte Dat 
soete hoenich daer di fioletten in swemmen. beteykent hoe 

10 soetelic dat ie mi bevoelde doen ie bekende dat ie mijnre bruut 
overmits mijnre oetmoedicheit soe wel bevallen soude. Siet 
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susteren dese platee! of dit soet edel // gherecht seldi des 
sonnendaechs onder u hebben als ghi te samen collacijt op dat 
ghi te bet verghetet der dinghen daer ghi gode mede moghet 

15 vertoemen. ende u consciencie te onvreden maken. Mer waerlic. 
die en sellen van desen gherechte niet ghevoedet werden, dien 
soeter sijn die eertssche dinghen dan die hemelsche dinghen. 

/ Die .xxij. collacie des heileghen geest 
Doen die heileghe gheest die susteren soude collacie doen soe sach 
die deerne gods dat hi den susteren seinde .vij. costelike cande-
leeren van wonderliker scoenheit ende hi keerde hem totter ghetneynten 

5 ende hi seyde dochteren ghemint van den vader Die eerste canddare 
beteekent dat hoghe scouwende leven uus bruydegoems dat hi sonder 
laet oefende in alle sijnder tribtdacien ende bedructheit. Die ij. 
candelare beteekent sijn werkende leven overmits den welken hi alle 
menschen ghenoech was na dat hijs behoefde Die .iij. candelare 

10 beteekent die alderheilichste passie uus hemdschen bruydegoems met 
der welker alle menschen verlost sijn vander ewegher doot. Die .Hij. 
candelare beteekent die grote ontfermherticheit gods die hi и ende 
alle creatueren die na sijn beeide ghemaect sijn soe overvloedichlijc 
bewijst heeft Die .ν. canddare beteekent die ontsprekdike edd 

15 godheit die и brueder ende и bruydegoem bewijst heeft den menschdi-
ken gheslachten selve aennemende die forme eens menschen die soe 
danich was dat die hemelen van hem ende overmits sine weeldeghe 
gheboerte honichvloeyende worden Die vi candelare beteekent sijn 
strenghe gherechticheit overmits der welker hi wreecht die misdaet 

20 der sunderen ende verseeedtse vanden aensiene sijnre glorien Die 
.vij. candelare beteekent die waerheit uus sueten bruydegoems over-

249 



mits der welker hi behouden heeft ende houden sal alle dat die 
Propheten van hem gheseyt hadden Dése vij. candeleere dochteren 
ghemint seldi selten opden grave uus liefs als hi begraven es ende 

25 selten op eiken candelare een wassen keersse des devoten loefs ende 
daer blivende bi den grave als ghetrouwe bruyden uus eneghen liefs 
soe sei di dat graf bestroeyen met den fioletten overdenckende hoe 
oetmoedelijc dat die conine der inghelen ende die ghenuechte des 
hemels leghet inden grave ende ghi seit oec bestroeyen met den 

30 lavender bloemen overdencken o hoe suetelijc ende goedertierlijc 
die wandelinghe uus bruydegoems stadelijc plach te sine onder die 
mensche 

42e preek: 

Jezus brengt aan de zusters alle werktuigen van Zijn lijden. 
Hij geeft iedere zuster 2 goudstukken om er een kleed voor 
te kopen voor de dag der algemene verrijzenis. De 2 goud
stukken zijn Zijn bloed en wonden. Het kleed is de vol
maaktheid in de deugd. 

1 dit is die xlij collacie 
Des xlij. daechs. doen die hemelsche doctoer Jhesus den susteren 
collacie soude doen. Soe sach die deern ons heren, dat hi den 
susteren brachte alle die wapenen daer hi mede om haerre mynnen 

5 wille ter doot ghebracht wert. Ende hi seide. 1st dat ghi my 
mynt soe beweent doch die waepenen daer ie mede soe lasterlic 
ter doot gebrocht bin. Ende soe jammerlic verloes die bloem 
mijnre yoecht Doen gaf hi eiker suster twe stucken gouts, ende 
seide gaet ende coept een coninclike cleet dat ghi alleen 

Fol. 53c 

10 eerlic mede gaen moghet i nden daghe der ghemeenre // op 
verstandenisse. Op dat dan in u allen vervult mach werden dat 
daer ghescreven staet. Die conicynne stont tot dijnre rechter 
ziden in gulden socmen om ghedaen mit menigherhande verwen. 
Dése twe gulden penninghen susteren. dat is mijn edel bloet 

15 ende mijn heilige wonden, dat cleet beteykent volcoemenheit 
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aire duechden. Doen sach die deem christi onsen here mit 
roden ghecleet. opghescort ende barvoets. Als of hi gheweest 
hadde een treder der wijnpersen. Ende doen hoer des verwonderde, 
seide hi tot hoer. dat ie gae als een treder der wijnpersen 

20 dat bedudet dat ie nu alsoe bereet bin voer dat menschelike 
gheslachte te sterven als ie ye ghewas. u moet ghebenedien 
mijn godlike mynne. 

7 Die .xxiij. coUacie des heileghen geests 
Doen die heileghe gheest soude doen soe gaf hi eiker suster enen 
guldenen rinc ende seydegheminde dochteren desen rinc sent ugheminde 
bruydegoem ende ontbiet и dat ghijs hem niet af en gaet inden inden 

5 daghe sijns lachterliken lidens Mer hem ghetrouwe bi wesende als een 
bruyt ende beweenende als een goedertieren moeder droevich sijnde als 
een enich suster om haren edele broeder dien si siet soe jammerlijc 
meshandelen ende dooden. waerlijc susteren ghemint die minne uus 
bruydegoems was alsoe groot ende alsoe berrende doen hi dat were der 

10 verlosseinghen wrackte ende aenden cruce hinc om te verlossene sijn 
vole dat hi daer liever was onder die kinder der menschen totdat dat 
were der salicheit voleynt was dan hi gheweest hadde inden hemel onder 
die inghelen doen sach die deerne gods een boem die soe groot was dat 
hi over al eertrijc reyete ende sijn telgheren hinghen over die watere 

15 der zee ende hi hadde alsoe meneghe rode rose dat over elcs menschen-
hoeft cleyn ende groet gheloevich ende ongheloevich suetelijc een 
roese gheneycht hinc doen seyde die heileghe gheest dochteren ghemint 
vanden vader desen boem beteekent die passie uus bruydegoems dat 
sijn telgheren over reyeten al eerterijc ende die zee dat beteekent 

20 dat и bruydegoem met sijnder weeliker dootghenoechghedaen heeft voer 
alle menschen ende dat over elcs menschenhoeft cleyn ende groot 
ghdoeveghe ende ongheloeveghe een suete roese ghenicht hinc dat 
beteekent dat god die vader bereet es gracie te gheevene overmits die 
passie sijns soens. 

43e preek: 

Uit Jezus' hart komt een heldere zon, waarin 2 sterren blin
ken, de een versierd met 5 rozen, de ander met 3. De zon is 
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het licht der genade. De ster met de 5 rozen is het licht van 
het verstand, dat in de 5 zinnen gestort wordt. De andere 
ster is het licht van het geloof, uitgestort in de 3 zielekrach
ten. Men moet niet letten op het instrument, waarvan Jezus 
Zich bij deze preken bediend heeft, maar men moet de edele 
afgrond beschouwen, waaruit de preken als kleine riviertjes 
gevloeid zijn. 

1 dit is die xliij collacie 
Des xliij daechs. doen die soete doctoer Jhesus den susteren 
collacie soude doen. Soe sach die deern ons heren dat uut sijnre 

Fol. 53d 

herten ghinc een // ciaer sonne. Ende inner sonnen blenckeden 
5 twe luter sterren. Die een was om eiert mit ν roesen. ende die 

ander mit drien. Doe seide ons heer totten susteren. Dochteren 
ghemynt vanden vader, die ciaer sonne beteykent dat licht der 
gracien. dat doer licht in uwer sielen ende verlichtse. Die een 
sterre is om eiert mit .ν. roesen. dat beteykent dat licht der 

10 verstandenisse dat ghestort wort in uwen vijf sinnen. Die ander 
sterre die om eiert is mit drien rosen beteykent. dat licht des 
gheloven dat in ghestort wort den drien erachten der sielen. 
Voert dochteren ghemynt. soe wil ic schier oerlof nemen. Want 
het is bi paesschen. Mer ic bidde u ende alle devoete herten. 

15 dat si niet aen en sien dat instrument daer ic doer ghesproken 
hebbe. mer siet aen den edelen afgront der godliker wijsheit 
daer dese collacien recht als cleyne rivierkijns uut ghevloeten 
sijn. die mynne mijns vaderliken herten moet u veremghen in 

Fol. 54a 

vreden ende besorghen van allen des // u noottruftich is. 

44e preek: 

Jezus brengt als geschenk van de Vader een gouden bekken 
mee, waarin een druipende honigraat ligt, bestrooid met 
rode rozenbladeren: resp. symbool van de vaderlijke goed-
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heid die Jezus naar de aarde zond om de zondige ziel te red
den, van het lijden en van de raadgevingen van de H. Geest. 
Het is de dag van de zoenbrief tussen de Vader en het ver
loren menselijk geslacht. 

1 Dit is die xliiij collacie 
Des xliiij daechs. doen die hemelsche doet oer Jhesus den 
susteren collacie soude doen Soe sach die deern ons heren dat 
hi bracht een gulden becken. daer een soete drupende honich raet 

5 in lach. overstroyet mit roden rosen bladeren, ende hi seide. 
susteren ghemynt Dit word u ghesent vanden vader. Dat gulden 
becken beteykent sijn vaderlike mynne overmits der welken hi mi 
neder sende uut sijnre herten in soe groter ellenden ende armoede 
om te behouden die sondighe siel. Die drupende honichraet 

10 beteykent mijn hoenichvloyende passie. Die rode rosen bladeren 
daer die raet mede bestroyet is. beteykent die radinghe des 
heilighen gheests. die altoes den vader raedet dat hi neder 
soude senden sinen soen. om dat were der salicheit te volbrenghen. 
Doen sach si onsen here staen int middel der kerstenre kereken 

15 ghecleet als een paeus. Ende si vraechde hem. hoe hi daer soe 

Fol. 54b 

stonde. Ende hi // seide. Ie stae hier ende verwachte alle der 
gheenre die ghenaede begheren. dat icse hem gheve. Doen seide 
onse here weder totten susteren. Susteren ghemint. het is huden 
die eenighe dach, in welken wilneer ghemaect wort die costelike 

20 soenbnef tusschen minen vader, ende dat verloren menschelike 
gheslachte. Ende op dat ghi te ynniger wesen moeghet. soe wil ie 
u oepenbaren hoe ghi ghemaect waert. Dat cruus susteren was 
die scrijflessenaer.Ende daer op lach dat edel wel ghemaecte 
perkementemijnresoetermenscheit.Datghebodt der ghehoersaemheit 

25 dat ie ontfanghen hadde van minen vader dat was die scriver. 
Ende die penne des scrivers was die mynne daer die scriver mede 
screef die gulden letteren mijnre wonden, doen wort dien brief 
ghezeghelt mit ν. zeghelen. Die eerste vijf beteykenen mijn vijf 
principaele wonden die ie ontfenc in mijn handen ende voeten. 
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Fol. 54c 

30 ende in mijnre ziden. // Den sesten seghel ontfenc den brief 
vanden indrucken der croenen die van doom was. Die drie leste 
ontfenc hi. doen die doot soe hardelic driewerf mijn herte raecte. 
Ende ic sende minen vader desen brief, doen ie seide. Vader 
in dinen handen beveel ic minen gheest Ende het was den vader 

35 behaechlic dat ic ghedaen hadde Ende ic wort ghehoert om mijnre 
waerdicheit willen. Ende hi consentierde onfermherticheit te 
doen allen menschen, ende dat erve des hemels weder te gheven 
den ghenen diet verloren hadden. Ende daer om is dese dach 
van huden seer groet ende glorioes 

45e preek: 

Jezus geeft de zusters een gouden ciborie, waarin blinkende 
lelies liggen : Maria die zuiver is naar hart, ziel en lichaam. 
Deze preken zijn niet alleen bestemd voor de communiteit, 
maar voor alle rechtvaardige religieuzen die goed hun regel 
onderhouden. 

1 dit is die xlv collacie. 
Des xlv. daechs ende die leste Doen die soete doctoer Jhesus 
den susteren quam collacien. soe sach die deern christi onsen 
heer gecleet mit swarten damasschen ende verciert mit enen 

5 gulden halsbant. Ende si vraechde hem waer om hi nu mit swarten 

Fol. 54d 

ghecleet waer ende verciert mit enen // halsbande. Ende hi 
antwoerde. dat swarte cleet beteikent die tijt dat ic inder 
eerden begraven lach, ende ghien radyen des lichts van mi 
schenen, nochtan dat ic dat licht der werlt was Ende desen 

10 halsbant beteykent dat moeghende ghewout dat ic bin. die 
onthoude hemel ende eerde sonder arbeit Doen scheyncte hi den 
susteren een gulden soborie daer die blenckende lelyen in 
laghen besloten. Ende seide susteren ghemint. dese gulden 
seborie beteykent mijn enighe ghemynde moeder, dien welke 
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15 ie sette ende u gheve voer my. ende wat ghi hoer bidt. dat 
sal si u doen. Ende die drie lelyen die inder siborien 
besloten laghen. die beteykenen die puerheit des herten der 
sielen ende oec des maechdehken lichaems mijnre soeter moeder 
overmits der welken ie altoes mit hoer verenicht was. Susteren 

20 ghemint. want het nu die leste tijt van onser collacien is. soe 
seldi weten, dat u god dese dinghen doer sijn creaturen niet en 

Fol. 55a 

heeft ghegheven // tot uwen orbaer alleen. Mer tot profijt 
aire devoter herten. Ende alle dat u gheschenct ende ghegheven 
is. dat is oec allen rechtveerdighen religiösen die hoer oerde 

25 wel houden Susteren ghemint het is die leste tijt. U moet 
ghebenedien mijn vroeliken verrisenisse. Ende die mynne mijns 
vroliken hertes nu ende tot allen tiden. Amen. 
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BIJLAGE 1 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE PREEK 

In een elftal handschriften komt de vijfde preek van de 'Jhesus 
collacien' voor. 

De vergelijking van elk dezer preken met de toespraak uit het 
hs. 'Jhesus collacien'. Leiden 330, levert een aantal varianten op. 
Alleen de lezingen die naar de betekenis afwijken, zijn in de hierna 
volgende bladzijden genoteerd. Deze afwijking kan zowel ge
deeltelijk als totaal zijn. 

Een als epitheton ornans ingelast adjectief is niet onder de 
varianten opgenomen. 

In de linker kolom staan de afwijkingen van het onderzochte 
handschrift, in de rechter kolom de tekst van het Leidse hand
schrift waarmee het eerstgenoemde handschrift is vergeleken. 

De regelindeling is die van de handschriften, zo ook de foliëring. 
De spelling i-j en u-v-w is genormaliseerd. 
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P R E E K IN H E T BERLIJNSE VARIANTEN VAN D E V I J F D E 
HANDSCHRIFT 328. Hs. A 

Hs. A 

Foi. 57υ. г. 70 

Eyn ynnige ouñunge zo j hesum / OS 
eynen dach in der vasten / so sach 
die dierne Christus / komen... 

Fol. 58v. г. 6 

Siet susteren ich ham/uch in der 
wiltenisse gemachet .xl. / celgyn zo 
troiste Dit sint xl Celgyn/und ist 
eyne ynnige ouñunge wat un/ser 
lieber here gelieden hait inder 
woistennien/der wiltenissen : -/ Dat 
erste celgyn ist / . . . 

Fol. 58v. r. 16 

Nu mercke myne uszer-/koren bruet 
und myn uszverko/ren kinder wie 
ich nu alle gynck / Ich der... 

Fol. 59r. r. 1 

so dicke und manniche-/werñe 

Fol. 59r. г. 8 

do ich myne hende so dic/ke zo sa
men feilt und ufi richten / zo mynem 
hemelschen vader... 

Fol. 59r. r. 12 

Dat fuuffte celgyn : - / machede ich 
do ich so groisse wee / leit in mynen 
tzarten leynden und / in mynen 
tzarten armen Wantte / ich in der 
woistennien alle tzijt mit / geboege-
den kneyen zo samen gefal/den ar
men stedelichen in bedunge / was 

Fol. 59v. r. 1. 

Dat sevende / celgyn machede ich 
do ich so groisze / smertzen leyt an 
mynen augen van / weynen und 
schrien afi sie gequeset / hetten ge
west 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie/Des vijften 
daechs inder/vasten. Soe sach die / 
deern christi comen... 

Fol. 6b. r. 16 

Susteren. ic heb u inder / wildemisse 
ghemaect xl celle/kijns tot juwer 
rusten. Daer / ghi dese xl daghen in 
woenen / seit mit mi. Dat eerste cel-
lekijn/is... 

Fol. 6b. r. 24 

Merct mijn uutvercoren bruden. hoe 
ic nu alleen ghinck. die... 

Fol. 6b. r. 29 

soe me/nichwerve 

Fol. 6c. r. 1 

doe ic soe dicke/mijn handen te sa
men voude / ende oprechte ten he
mel wart... 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ic. doe 
ic soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ic inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen 
/ knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6c. r. 15 

Dat / sevende cellekijn maecte ic/ 
doen ic soe grote smerte leet / in 
mijn heilighe oghen van / weenen. 
als of si ghequest / hadden geweest. 
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Hs. A 

Fol. 59v. r. 9 

Dat .ix. celgyn machede ich / do ich 
bedachte die freude des hem/mels 
Und die raste myns vaderlichen / 
hertzen Und den loifi der engelen / 
die mich loiffden zo aller tzijt: -

Fol. 59v. r. 14 

D .x. celgyn machede ich do ich / be-
weynde myne bitter paissie die / ich 
alle tzijt in mynem hertzen droch / 

Fol. 59v. r. 17 

Dat .xi. celgyn machte ich myn/ner 
bfuet do ich bekante in myner / got-
licher wijszheit dat die hemelscher / 
krefiten beweget worden do ich 
her/nyeder gesant wart van my
nem // vader dat so manniche men
sche undanc-/kber syn solde myner 
bitter paissien / 

Fol. 60r. r. 3 

Dat .xii. celgyn machete ich do: -/ 
myner bruet do ich beweynde in 
groi-/szer bitterheit dat ich zo dem 
jonxsten / dage sal so mannich edel 
dusent crea-/ture sal moissen ver
dommen overmjrtz / myner gerech-
ticheit 

Fol. 60r. r. 16 

die myr gemachet was van / myner 
liever moder do ich eyn kint was / 

Fol. 60r. r. 18 

Dat .xv. celgyn machte ich do ich 
barfoisz /und myt bloissem hoifide / 
stedelichen / was in der wiltenisse 
als eyn arme: / knecht der over-
mytz... 

Fol. 60v. r. 2 

Dat .xvi. / celgyn machte ich do ich 

Hs. О 

Fol. 6c. r. 25 

Dat neghende cellekijn maec / te ic. 
doen ic beweende die / soete vroech-
de des hemels. / ende die ruste mijns 
vaderliken / herten. 

Fol. 6c. r. 29 

Dat tiende cellekijn / maecte ic. 
doen ic beweende / dat morwelic 
wenen dat die / enghelen om mijn 
neder dalen / weende, doe ic ghe-
seynt wort / vander vader inder 
eerden. 

Fol. 6c. r. 35 

Dat elfste cellekijn maecte//ic. doen 
ic beweende mijn bit/ter toecoemen-
de passie, die ic / altoes in mijnre 
herten droech / 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ic 
mijnre bruyt. doen ic/beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 20 

die mi ghemaect was / van mijnre 
moeder. 

Fol. 6d. r. 21 

Dat vijf/tiende cellekijn maecte ic. 
doen / ic bloets hoefs ende bervoets / 
stadelic was inder woestinen / Ende 
ghinc als een knecht der/armoeden. 
die overmits... 

Fol. 6d. r. 29 

Dat ses/tiende cellekijn maecte ic 
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Hs. A Hs. О 

so ellendenc / lichen die wiltenisse 
alleine durch wan/delden O susteren 
die mynne der seien / dede mich be
geven die blitschafft Dar / afie ge
schreven steit Ich ham alle tzijt ge/ 
noichte gehait alle dage Und in aller 
tzijt / zo spielen vur yme in dem 
umbrinck / der werelt 

Fol. 60v.r. 10 

do ich so iemerlichen nyederlach / 

Fol. 60v. r. 14 

Dat erste van den drien Und / dat 
.xviii. was do ich da nyederlach / 
In dem nyeder lygen bedachte ich 
wie / dat licham geslagen gegeisselt 
gekrönt / gecruciget solde werden 

Fol. 60v. r. 18 

Dat .xix. / celgyn machte ich do ich 
dar nyeder / lach uff der erden Und 
ouch die edele / sele... 

Fol. 60v. r. 22 

Dat .xx. / celgyn machte ich do ich 
dar nyeder :/lach uff der erden mit 
myner edeler / hoiger gotheit Und 
verbeydende der / verwerffenisse 
und versmaetheit der joden / 

Fol.61r.r. 11 

die wercke unde / die myrrakelen 
myns vaders 

Fol. 61r. r. 12 

Dat / .xxiii. celgyn machte ich do 
ich bedachte / dat ich schryen solde 
usz mit lyden uff / jherusalem Und 
overdachte dat ich / so falschelichen 
verraden solde wer / den umb .xxx. 
penninck 

Fol. 61r. r. 19 

die ure und tzijt 

mijnre / bruyt. doe ic soe ellendelic / 
alleen die wildemisse over/wander-
de. Susteren die myn/ne der sielen 
dede mi begheven / die blijscap daer 
of gescreven // staet. Ic hadde ghe-
noechte alle / daghe ende in aire tijt 
te spre/ken voer hem inden omme-
rync / der werft. 

Fol. 7a. r. 5 

doen ic opter / eerden soe jammerlic 
lach 

Fol. 7a. r. 9 

Die eerste ende die / achtiende. doe 
ic neder lach op/ter eerden. Dat 
lichaem dat / gheslaghen. ghewont 
ende ge/cruust soude werden. 

Fol. 7a. r. 13 

Dat ander / ende dat neghentiende 
cellekijn / maecte ic. doen ic daer 
nederlach / Die siel... 

Fol. 7a. r. 18 

Dat derde ende dat twijn/tichde cel
lekijn maecte ic. doen / ic neder lach 
opter eerden, die / hoghe edele god-
heit, ende ver / wachtende die ег-
werpenheit/ende versmadenisse. 

Fol. 7a. r. 31 

die wer/ckens mijns vaders ende 
mijn / miraculen. 

Fol. 7a. r. 33 

Dat xxiij cellekijn / maecte ic. doen 
ic bedachte dat / ic opten palmdach 
weenen soude // uut medeliden op 
jherusalem. 

Fol. 7b. r. 4 

die stonde 
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Hs. A Hs. О 

Fol. 61υ. г. 2 

do ich о ег/dachte die bangicheit 
des groisse lye/dens dat ich liden 
solde ufi dem ber/ge oliveten in dem 
garden dar ich /... 

Fol. 61v. r. 7 

Dat .xxvi. celgyn machte ich do 
ich / overdachte dat ich gefangen 
solde wer/den als geliche eynem 
dieve afi morder / 

Fol. 61 v.r. 11 

dat ich:/zo jherusalem van den 
boisen joden... 

Fol. 62r. r. 2 

die/sentencie des schentlichen les-
terlichen / doitz 

Fol. 62r. r. 5 

Dat .xxx. cel/gyn machede ich do 
ich bedachte dat / ich in myner pais-
sien van allen men/schen gelaissen 
solde werden unde/myne lieve eyni-
ge moder so groissen / ruwen und 
lyden umb mych ham solde / 

Fol. 62r. r. 13 

gequetzet solde / werden und ge-
wont in myner paissien / 

Fol. 62r. r. 15 

Dat .xxxii. Celgyn machte ich in / 
der wiltenisse da ich levede ane 
alle:-/spijsze Und ich bedachte alle 
bevende / dat dat die prophecien in 
myr ег оІДеі solden werden 

Fol. 62r. r. 19 

Dat .xxxiii. / Celgyn machte ich do 
ich bedachte die/lesterliche schande 
des cruces Und dat/vilheit des 
volckes an myr geschande/losiert 

Fol. 62v. r. 1 

Dat .xxxiiii. Celgyn mac / heten ich 

Fol. 7b. r. 8 

doe ic / bedacht dat ic soe grote 
ban/ghicheit soude liden opten 
berch / van oliveten. daer ic... 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ic. doe 
ic be/dachte dat ic ghehanghen 
sou/de werden ghelijc enen moer/ 
denaer. 

Fol. 7b. r. 18 

dat ic vanden joden... 

Fol. 7b. r. 34 

die scande/like sentencie den laster
iike // doot. 

Fol. 7c. r. 2 

Dat / xxx cellekijn maecte ic mijn/re 
bruyt. doen ic bedachte dat / ic van 
allen menschen in mijnre / passien 
ghelaten soude werden / Ende dat 
mijn moeder soe gro/ten rouwe 
soude hebben 

Fol. 7c. г. 12 

ghequest / ghewont soude werden 
ende / gherect inder passien. 

Foi. 7c. r. U 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasteriike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasteriike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic inder 
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Hs. A Hs. О 

do ich bedachte alle die schem/de 
die ich lyden solde in myner pai/ssien 
welche schemde ich me beweynden / 
in der wiltemsse dan alle die pyne 
die / т у т zo komende was 

Fol. 62v. r. 6 

Dat .xxxv. / Celgyn machte ich do 
ich so groisse :-/noit leyt in der wilte-
nisse do myn / bloit syn naturlichen 
Schönheit ver/loisz Und wart bleich 
van varwen / 

Fol.62v.r. 11 

Dat .xxxvi. Celgyn machte ich / do 
ich in der wiltenisse Do ich over/ 
dachte dat ich gescheiden was van 
my-/nen hemelschen vader und van 
my-/nen engelen 

Fol. 63r. r. 2 

Dat .xxxix. Celgyn machte ich / in 
der wiltemsse Do ich myne weyn/ 
nende äugen drugede myt mynem / 
hare wantte ich so schrei 

Fol. 63r. r. 5 

Dat .xl. Celgyn machte ich myner 
brut in / der wiltenisse da ich so 
bermenclic/hen ader bangicheit zu 
suchten plach / Siet susteren dit sint 
dése .xl. Celgyn / dar ur gedencke 
ynne wonnen sullent / myt freiden 
diese heilige xl dage/Deo gracias 
Und her umb myn / allerlieffste sus
teren want wir in :-/ ellendicheit und 
in freymden lande / synt und ver-
laissen van unsen :- / frenden Sunder 
wilt doich gaen / in die wiltenisse 
und suchen da Jhesus / uren ge-
truwen frent der uns lieber / hait 
gehait dan sich selver Der durch / 
unser Heffeden willen hait gelaissen / 
dat rijche syns hemelschen vaders :-/ 
drie. und .drichtzich. jair und hait / 
dien menscheliche nature an sich 

wildernisse / doe ic bedachte alle die 
zware / onverdrachlike pijn die my / 
toecomende was 

Fol. 7c. r. 27 

Dat xxxv / cellekijn maecte ic. 
doen / ic bedachte dat ic drie da
ghen / ende drie nachten legghen 
soude / int hert der eerden als doot. 

Fol. 7c. r. 32 

Dat xxxvi cellekijn maecte / ic doe 
ic soe grote perse leet / inder wilder
nissen dat mijn / bloet verloes sijn 
natuerlike / schoenheit. ende wort 
bleeckach//tich. 

Fol. 7d. r. 10 

Dat xxxix cellekijn maecte/ic doen 
ic inder wildemisse / droechde mijn 
beweende oghen / mit minen haer. 

Fol. 7d. r. 13 

Dat xl. cel/lekijn maecte ic doen ic 
inder / wildernisse soe banghelic 
te/suchten plach. siet susteren / dit 
sijn xl suverlike cellekijns / daer u 
ghedacht in woenen / sei mit vreden 
inder wilder/nissen, blivet vreedsam 
ende / suver. op dat ghi wesen 
moe-/ghet susteren der enghelen 
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Hs. A Hs. О 

P R E E K IN HET BRUSSELSE 

ge/nomen In der er harde abpste-
nen/cien gedain hait Und sunder-
linger / in der woistenien da er ellen-
denc/lichen gelaissen was van allen 
men/schen Und her umb ganck 
umbe / geselschaS in die wiltenisse 
unde / gesich wie der schone Junge 
man / Jhesus syne bruet geit sachen 
in der / der woistenien myt weynen-
den / äugen vaistenien und bedende 
in / groiszer kelden off der er dan 
lygen/de Alleine sunder geselschaff 
Ach :- umb fanck yn doch in dynen 
armen / Und hoere wat er sprechen
de se zo / dynen hertzen Und ofien-
baire yme/da alle dynen laise Und 
zoune yme / die begerlicheit und 
mynne dyns :- / hertzen Wantte du 
fyndes yn da / alleine Und dich en 
sal da nyemans / hynderen 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE 
HANDSCHRIFT 2401. Hs. D 

Hs. D 

Fol. 162v. r. 12 

Dit zijn de xl. cellekms. Ons lieve 
heere secht tot elc/ker devoter ziele 
kint ic heb/be hu ghemaect. .xl. 
cellekms daer // ghij in wonen zult 
met mij inder / wildernessen. Die 
eerste celle... 

Fol. ІвЗг. г. 3 

die ic u god daer maec/te doen ic 
begaf mijnder weerdegher / moeder 
ende alle ander solaes der men/schen 
merct mijn huutvercoren bruut / 
hoe dat ic nu u brudeghom alleene / 
ghinc... 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie (hierna 
volgt de inleiding tot fol. 6b. r. 15) : 
Ende hi began sijn collacie ende / 
seide Susteren. ic heb u inder / wil,-
dernisse ghemaect xl celle/kijns tot 
juwer rusten. Daer / ghi dese xl da
ghen in woenen / seit mit mi. Dat 
eerste cellekijn /... 

Fol. 6b.r.21 

die ic daer ma/ecte doen ic begaf 
mijn enige / moeder. Ende alle 
solaes der menschen / Merct mijn 
uutvercoren bru/den hoe ic nu al
leen ghinck./... 
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Hs. D 

Fol. ІбЗт. t. 14 

in mijnen / teederen knien 

Fol. 163v. г. 6 

doen ie zoe menich / groot wee leet 
in mijn teeder len/denen overmits 
dat ie inder wil/dernesse altoes met 
gheboechden / lendenen... 

Fol. 164r. r. 6 

doen ie zoe / menichwarfte bitterlic 
weende/om die mesdaet mijns volex 

Fol. 164v. r. 5 

Die xij. celle maectic mijnder / 
bruudt doen ie beweende in wee-
lic/ker bitterheit dat ie ten j onsten / 
daghe zoe menich duusent creatu
ren / soude moeten verdommen 
overmidts / mijn rechtverdicheit. 

Fol. 165r. r. 10 

Die .xvj. celle maectic / doen ie soe 
allendelic alle die wilder/nessen 
over wandelde kint die min/neder 
zielen dede mij begheven die / blij
scap mijns vaders ende der inghe/lin 

Fol. 165v.r. 11 

voor die mesdaet der zonden 

Fol. 165v. r. U 

ende / verwachte noch die verwor-
penheit. // ende die versmaetheit die 
ie noch liden / zoude 

Fol. 166v. r. 9 

dat ie ghevanghen zoude werden / 
ghelijc een mordenare 

Hs. O 

Fol. 6b. r. 33 

in minen / tederen leden. 

Fol. 6c. r. 6 

doe ie soe grote wee / leet in mijn 
teder knyen over/mits dien dat ie 
inder wilder/nissen altoes mit ghe-
boghen / knyen... 

Fol. 6c. r. 22 

doe ie soe menichwerve / weende 
inder wildemisse om / der misdaet 
mijns voies./ 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie/beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 29 

Dat ses/tiende cellekijn maecte ie 
mijnre / bruyt. doe ie soe ellendelic / 
alleen die wildemisse over/wander
de. Susteren die myn/ne der sielen 
dede mi begheven / die blijscap daer 
of gescreven // staet. Ie hadde ghe-
noechte alle / daghe ende in aire tijt 
te spre/ken voer hem inden omme-
rync / der werlt. 

Fol. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen. 

Fol. 7a. r. 21 

ende ver/wachtende die verwerpen-
heit / ende versmadenisse. 

Fol. 7b. r. 14 

dat ie ghehanghen sou/de werden 
ghelijc enen moer/denaer. 
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Hs. D 

Fol. 166v. r. 15 

doen ic bedach//te dat ic bitter wee 
der gheeselen / ende dat wreede in-
drucken der doernen / croone... 

Fol. 167v. r. 1 

ende dat mijn huutvercoren eene-
ghe / moeder alzoe bitter/licke 
rauwe / zoude hebben 

Fol. 167v. r. 8 

Die xxxii. celle maect/ic doen ic 
inder willemesse bef/de om dat ic 
overdochte dat in mij / vervult zou
de worden alle dat / die propheten 
van mij ghesect had/den 

Fol. 167v. r. 13 

Die xxxiij celle maect ic / doen ic 
bedochte die lachterlicke / scande 
des cruce ende die groóte vel//heit 
des voies dat al in mij ghescandali-
sert zoude werden 

Fol. 168r. r. 2 

Die xxxiiij / celle maec tic doen ic 
bedachte alle / die scande ende 
scaemte die ic liden zou/de in mijn-
der passie Welcke scaemte / ic meer 
beweende inder wildemesse / dan 
ic dede alle die pijne die mij toe/ 
comende was. 

Fol. 168r.r. 11 

int herte der erden 

Fol. 168v. r. 13 

siet susteren dit zijn die xl cellen / 
daer hu ghedachten wonen sal met / 
vreeden indemessen blift vreedt-
sam // ende lijdsaem ende susver... 

Hs. O 

Fol. 7b. r. 23 

doen ic bedachte inder wil/demisse 
dat bitter gheesselen / Ende dat 
wrede indrucken der / croenen. 

Fol. 7e. r. 7 

Ende dat mijn moeder soe gro/ten 
rouwe soude hebben 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic Hden soude in mijnre passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. 
inder wildemisse / doe ic bedachte 
alle die zware / onverdrachlike pijn 
die my / toecomende was 

Fol. 7c. r. 31 

int hert der eerden als doot. 

Fol. 7d. r. 16 

siet susteren / dit sijn xl suverlike 
cellekijns / daer u ghedacht in woe-
nen sel mit vreden inder wilder/nis
sen, blivet vreedsam ende/ suver... 
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VARIANTEN VAN DE VIJFDE ! 
HANDSCHRIFT 2402. HS. E. 

Hs. E 

Fol. 16r. r. U 

Die .v. collatie ons / hemelschen 
doctoers 

Fol. 16v. r. 1 

die overset waren ende versciert 

Foi. Іб .г. 6 

godlij с ende ynghels 

Fol. 16v. r. 15 

aldus suverleec versciert 

Fol. 17r. r. 2 

ende si gaf haer te hoerne na die / 
collacie haers liefs ende der was een 
fontey/ne der ewigher wijsheit 

Fol. 77r. r. 8 

Die eerste celle es enicheit / die ic 
god maecte. Doen... 

Fol. 17r. r. 17 

Die iij. celle / maectic doen ic soe 
groten coude aen mijn / knyen 
hadde dattet mijnder herten soe // 
wee dede. 

Fol. 17v. r. 2 

te samen vou/de ende te hemel ver
hief ende oprichte 

Fol. 17υ. γ. 4 

Die .v. / celle maectic u doen ic so 
menich wee / leet in mijn teeder 
lindenen overmids / dat ic altoes 
met gheboechden lendenen / te tsa-
men ghevouden armen altoes in 
be/dinghen was. 

Fol. 17v. r. 11 

mijn oghen bitterleec op sloech / 

Œ E K IN HET BRUSSELSE 

Hs. О 

Fol. 6a. y. 10 

dit is die / vijfste collacie 

Fol. 6a. r. 19 

die over soet ende verciert / waren 

Fol. 6a. r. 25 

godlics / ende hemels ende enghels 

Fol. 6b. г. 3 

aldus / verciert 

Fol. 6b. r. 11 

Ende gaf hoer / te horen die collacie 
hoers bru/degoms. die daer was een 
doe/toer der hemelscher wijsheit 

Fol. 6b. r. 20 

Dat eerste cellekijn / is mijn enicheit 
die ic daer ma/ecte doen... 

Fol. 6b. r. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ic. doen 
ic soe/groete coude leet in minen te/ 
deren leden, dattet mijn herten / 
wee dede. 

Fol. 6c. r. 2 

tesamen voude / ende oprechte ten 
hemel wart 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ic. doe 
ic soe grote wee/leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ic inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen 
/ knyen. ende samen ghevoeehden / 
handen, in bedinghe was./ 

Fol. 6c. r. 14 

mijn oghen op / sloech 
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Hs. E 

Fol. 17v. r. 14 

van menicbfuldeghen/weenende 

Fol. 17v. r. 17 

doen ic soe menichwerf / weende 
om... 

Fol. 17v. r. 19 

Die .ix. celle maectic u doen ic so 
mor//weleec weende overmids dat 
die ynghelen / soe rouwelijc ween
den om mijn neder/dalen doen ic 
vanden vader ghesonden was / inder 
eerden. 

Fol. 18r. r. 4 

Die .x. celle maectic doen / ic be
weende die vroude des hemels/ende 
die ruste mijns vaderliken herten. 

Fol. 18r. r. 8 

mijn toecomende bitter passie en
de / toecomende Uden 

Fol. 18r. r. 10 

Die .xij. celle maect/ic mijnder 
bruyt doen ic beweende in / weeliker 
bitterheit dat ic ten jonxsten / 
daghe soe menichdusent creatueren/ 
soude moeten verdoemen overmids/ 
mijn rechtverdicheit. 

Fol. 18v.r. 11 

Die .xvi. celle maectic u mijnder / 
bruyt doen ic alleene die wildernis
sen / overwandelde met den bees
ten/der wildernissen. 

Fol. 18v. r. 18 

te spelen voer hem inden omrinc / 
der eerden. 

Hs. O 

Fol. бс. г. 18 

van / weenen. 

Fol. 6c. r. 22 

doe ic soe menichwerve / weende 
inder wildernisse om / ... 

Fol. бс. г. 25 

Dat neghende cellekijn maec/te ic. 
doen ic beweende die / soete vroech-
de des hemels. / ende die ruste mijns 
vaderliken / herten. 

Fol. 6c. r. 29 

Dat tiende cellekijn / maecte ic. 
doen ic beweende / dat morwelic 
wenen dat die / enghelen om mijn 
neder dalen / weende, doe ic ghe-
seynt wort / vander vader inder 
eerden. / 

Fol. 6d. r. 1 

mijn bit/ter toecoemende passie. 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ic 
mijnre bruyt. doen ic / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 29 

Dat ses/tiende cellekijn maecte ic 
mijnre / bruyt. doe ic soe ellendelic / 
alleen die wildernisse over/wander
de. 

Fol. 7a. r. 2 

te spre/ken voer hem inden om-
merync der werlt. 
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Hs. E 

Fol. 19r. r. 70 

voer die mesdaet der sonden / 

Fol. 19r. r. 13 

die verworpenisse ende die / ver-
smaetheit der joden. 

Fol. IQv.r.l 

die werken mijns vaders / 

Fol. 19v. r. 13 

Die xxvi. / celle maectic doen ic be
dachte dat ic / ghevanghen soude 
werden ghelijc enen / mordenare. 

Fol. 20v. r. 1 

ghequest ghe/wont ende ghereten 
soude werden inder / passien. 

Fol. 20v.r.3 

Die .xxxij. celle maect ic doen / ic 
inder wildernissen leefde om dat ic 
over / dachte dat in mi vervult sou-
de werden / alle dat die propheten 
van mi gheseyt / hadden. 

Fol. 20υ. г. 7 

Die .кххііі. celle maect ic doen / ic 
bedachte die lachterlike scande / 
des crucen ende die groóte veelheit / 
des voies dat al in mi ghescandeli/ 
zeert soude werden. 

Fol. 20vr.11 

Die .xxxiiij cel/le maect ic doen ic 
bedachte alle die / scande ende 
seeemte die ic liden soude / in mijn-
der passien welke sceemte / ic meer 
beweende inder wildernissen / dan 
ic dede alle die pine die mi / toe-
comende was. 

Fol. 21 г. г. 1 

int herte der eerden. 

Hs. O 

Fol. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen. 

Fol. 7a. r. 22 

die verwerpenheit / ende versmade-
msse. 

Fol. 7a. r. 31 

die wer/ckens mijns vaders ende 
mijn / miraculen. 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ic, doe 
ic be/dachte dat ic ghehanghen sou-/ 
de werden ghelijc enen moer/denaer. 

Fol. 7c. r. 11 

ghequest/ghewont soude werden 
ende gherect inder passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe/ 
ic bedachte die lasterlike scan/de des 
cruces ende die veelheit/des voies 
die in mi ghescandaliziert soude 
werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. 
inder wildernisse / doe ic bedachte 
alle die zware / onverdrachlike pijn 
die my / toecomende was 

Fol. 7c. r. 31 

int hert der eerden als doot. 
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Hs. E Hs. О 

Fol. 21r. r. 18 

Siet susteren dit sijn die .xl. cellen / 
daer u ghedachten in woenen sal 
met // vrede inden eynde der wilder
nissen blijft / vreedsam ende lijd-
sam ende suver... 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE 
HANDSCHRIFT 2416. HS. F 

Hs. F 

Fol. 25v. r. 7 

hier beghinnen .xl. cellekens van 
jhesus / Susterken ie bebbe u... 

Fol. 25v. r. 18 

in mijn knien 

Fol. 25υ. г. 22 

Dat vijfste / celleken maecte ie doen 
ie soe grote wee leet/in mijn teder 
leydenen overmits dien dat ie al toes/ 
inder wildernissen met gheboech-
den armen in bedin/ghen was 

Fol. 26r. r. 13 

Dat xijde maecde ie mijnre bruyt 
doen ie beween/de in weeliker bit-
terheit dat ie ten jonxten daghe so 
me/nich dusent edelre creaturen 
soude moeten verdoe/men overmits 
mijn rechtverdicbeit 

Fol. 26r. r. 20 

Dat xiiijde celleken maecde ie doen 
ie bloetshoefts / ende beroeft stade-
lijc was inder wildernissen ende 
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Fol. 7d. r. 16 

siet susteren / dit sijn xl suverlike 
cellekijns / daer u ghedacht in 
woenen/sel mit vreden inder wil
der/nissen, blivet vreedsam ende 
suver... 

P R E E K IN H E T BRUSSELSE 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie (hierna 
volgt de inleiding) 6b. r. 15 : Ende hi 
began sijn collacie ende/seide Suste
ren. ie heb u... 

Fol. 6b. r. 33 

in minen te/deren leden. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ie. doe 
ie soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ie inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen / 
knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 16 

Dat / viertiende cellekijn maecte ie / 
gaende inder wildernissen, doen / ie 
niet meer an en hadde dan / een roe 



Hs. F Hs. О 

ghinc / als een knecht der armoeden 
die overmits edelheit / mijnre ghe-
boerten een conine der joden van 
recht sou/de gheweest hebben. 

Foi. 26»-. r. 24 

Dat xvde celleken maecde / ie gaen-
de inder wildernissen doen ie niet 
meer en had/de dan den rock die 
my ghemaect was van mijn/re liever 
moeder 

Fol. 26v.r. 3 

te spelen voer hem inden / omrinc 
der werelt 

Fol. 26v. r. 8 

dat gheslaghen ghewont sou/de 
wesen 

Fol.26v.r. 11 

voer die mesdaet der simden 

Fol. 26v. r. 17 

dat ie noch ghepassijt soude werden 
ende/ghewont 

Fol. 27r. r. 1 

Dat xxvjste celle maec / de ie doen 
ie bedachte dat ie ghevanghen soude 
wer/den ghelijc enen moerdenare 

Fol. 27r. r. 20 

ghequets ghe/wont ende ghereten 
souden werden inder passien 

Fol. 27г. r. 21 

Dat xxxij / celleken maecte ie doen 
ie inder wildernissen beefde/doen ie 
bedachte dat in my vervult soude 
werden alle / dat die propheten van 
my gheseet hadden 

die mi ghemaect was / van mijnre 
moeder. 

Fol. 6d. r. 21 

Dat vijf/tiende cellekijn maecte ie. 
doen / ie bloets hoefs ende bervoets / 
stadehc was inder woestinen / Ende 
ghinc als een knecht der / armoeden. 
die overmits edel/heit mijnre ge-
boerten een / conine der joden mit 
recht sou/de gheweest hebben. 

Fol. 7a. r. 2 

te spre-/ken voer hem inden om-
merync / der werlt. 

Fol. 7a. r. 11 

dat/gheslaghen. ghewont ende ge-/ 
cruust soude werden. 

Fol. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen 

Fol. 7a. r. 27 

dat ie noch ghepassijt ende ge/dodet 
soude werden. 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ie. doe 
ie be/dachte dat ie ghehanghen 
sou/de werden ghelijc enen moer/ 
denaer. 

Fol. 7c. r. 11 

ghequest / ghewont soude werden 
ende/gherect inder passien. 

Fol. 7c. r. 13 

Dat / xxxij cellekijn maecte ie. doe / 
ie bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voles die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 
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Hs. F 

Fol. 27r. r. 24 

Dat xxxiij / celleken maecte ie doen 
ic bedachte die ІазіегДіке scande 
des crucen ende die verbeeltheit des 
voles/in my ghescandalizeert soude 
werden 

Fol. 27r. r. 27 

Dat xxxiiij / celleken maecte ie doen 
ic bedachte alle die scande // ende 
scaemte ic meer beweende inder 
wildemissen dan alle / die pine die 
my toecomende was 

Fol. 27v. r. 18 

opdat / ghi wesen moecht een 
susterken der enghelen Deo gra
cias / 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE 
HANDSCHRIFT 71 H 54. Hs. I 

Hs. I 

Fol. 186r. r. 1 

Dit sijn xl suverlike cellekens / daer 
u gedachten mit vreden / in wonen 
sellen dése xl dagen / Dat eerste 
celleken... 

Fol. 186v. r. 2 

in mijn/nen teder en knyen 

Fol. 186v. r. 9 

Dat vijft cellekijn maecten/ic doe ic 
so grote wee leet in / mijn teder 
licham Ende in mijnen / lenden 
overmits dien dat ic inder / wilder-

Hs. O 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic in
der wildernisse / doe ic bedachte 
alle die zware / onverdrachlike pijn 
die my / toecomende was 

Fol. 7d. r. 21 

opdat ghi wesen moe/ghet susteren 
der enghelen 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie (hierna 
volgt de inleiding) 6b. r. 15: 
Ende hi began sijn collacie ende / 
seide Susteren. ic heb u inder / wil
dernisse ghemaect xl celle/kijns tot 
j uwer rusten. Daer/ghi dese xl da
ghen in woenen / seit mit mi. Dat 
eerste cellekijn / ... 

Fol. 6b. r. 33 

in minen te/deren leden. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ic. doe 
ic soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ic inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen/ 

PREEK IN HET HAAGSE 
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nis altoes mit gebogen // lenden 
ende tesamen gevouden handen / in 
bedingen was 

Fol. 187v. r. 4 

die rust mijns vaderliken erves / 

Fol. 187v. r. 12 

Dat xij celle/kijn maecten ie doe ie 
beweenden // in weenliker bitterheit 
dat ie ten / jonxten dage so menich 
dusent / edel creatuer sel moeten 
verdoe/men overmits mijn gerech-
ticheit / 

Fol. 188v.r. 11 

Die mijnne / der sielen dede mij be
geven die / blijscap der engelen // 

Fol. 189*. r. 6 

Dat eerste ende dat xviij / maecten 
ie doe ie bedocht hoe / dat ie noch 
geslagen gewont/ende gecruust sou-
de warden / 

Fol. 189*. r. 10 

Dat anderde ende dat xix / cellekijn 
maecten ie doe ie be/docht hoe dat 
mijn edel siel / noch genoch soude 
doen voer / die misdaet mijns 
volcks // 

Fol. 190r. r. 14 

opten // berch van oliveten Ende 
dat ie / water ende bloet soude 
sweeten / van groter bangicheit 

Fol. 190v. r. 4 

Dat xxvi cellekijn maecten ie / doe 
ie bedocht dat ie gevan/gen soude 
warden gelijck enen / moerdenaer 

knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6c. r. 28 

die ruste mijns vaderliken / herten. 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit. / 

Fol. 6d. r. 33 

Susteren die myn/ne der sielen dede 
mi begheven / die blijscap daer of 
gescreven // staet. Ie hadde ghe-
noechte alle / daghe ende in aire tijt 
te spre/ken voer hem inden om-
merync / der werlt. 

Fol. 7a. r. 9 

Die eerste ende die / achtiende doe 
ie neder lach op/ter eerden. Dat 
lichaem dat / gheslaghen. ghewont 
ende ge/cruust soude werden. 

Fol. 7a. r. 13 

Dat ander / ende dat neghentiende 
cellekijn / maecte ie. doen ie daer 
nederlach / Die siel die noch ghe-
noech doen / soude voir die misdaet 
der men/schen. 

Fol. 76. г. 10 

opten berch / van oliveten. daer ie 
water ende / bloet zweten soude. 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ie. doe 
ie be/dachte dat ie ghehanghen 
sou/de werden ghelijc enen moer/ 
denaer. 
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Hs. I 

Fol. 191r. г. 8 

doe sij riepen cruusten quaden / 

Fol. 191r. r. 9 

Dat xxix / cellekijn maecten ie / doe 
ie bedocht dat ie van allen / mijn-
schen in mijnre passijen / gelaten 
soude warden / 

Fol. 191r. r. 13 

Dat xxx cellekijn maecten ie / doe 
ie bedoecht der lasterliker ende // 
scandeUker sentencien der doot 
ende / dat ie selver mijn cruus soude 
dragen / 

Fol. 191v. r. 13 

Dat xxxiij cellekijn maecten ick / 
doe ie gehangen soude warden // 
tusschen tween moerdenaers Ja / 
twee ellen hoger dan sij in een / be-
wisen dat ie böser ende misda/diger 
waer dan sij 

Fol. 192r. r. 5 

Dat xxxiiij cellekijn maecten/ic doe 
ie bedocht die lasterli/ke scaemt die 
ie liden soude / mijnre passien welke 
scaemt / ie meer beweenden inder 
wilder/nisse dan alle die pijn die 
mij / toecomende was 

Fol. 193r. r. 5 

Dat xl cellekijn maecten / ie doe ie 
inder wildernis so ban/gelick pleech 
te suchten dattet / mijnre wee dede 
Deo gracias / 

Hs. O 

Fol. 7Ъ. г. 31 

doe si riepen, cruusten. / cruusten 
den vermalediden. / 

Fol. 7b. r. 33 

Dat xxix cellekijn maecte / ie. doen 
ie bedachte die scande/like senten
cie den lasterlike // doot. Ende dat 
ie selver mijn / cruus draghen soude. 

Fol. 7c. r. 2 

Dat / xxx cellekijn maecte ie mijn/re 
bruyt. doen ie bedachte dat / ie van 
allen menschen in mijnre/passien 
ghelaten soude werden / Ende dat 
mijn moeder soe gro/ten rouwe 
soude hebben 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ie doe / 
ie bedachte die lasterlike sca/emte 
die ie liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ie. 
inder wildernisse / doe ie bedachte 
alle die zware / onverdrachlike pijn 
die my / toecomende was 

Fol. 7d. r. 13 

Dat xl. cel/lekijn maecte ie doen ie 
inder / wildemisse soe banghelic te / 
suchten plach. siet susteren / dit 
sijn... 
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P R E E K IN H E T HAAGSE VARIANTEN VAN DE VIJFDE 
HANDSCHRIFT 75G4. Hs. J. 

Hs. J 

Fol. 68r. r. 8 

hier beginnen die viertich / celle-
kins. Mijn lieve bruijt / Ie hebbe hu 
ghemaect viertich / cellekins tot 
huwer rusten / Daer ghy dese .xl 
daeghen / met mij inder wilder
nesse / devotelic minnelic inwoe-
nen / zult / Dat eerste celleken is 
mijninnicheit... 

Fol. 68υ. г. 2 

Dat twede cellekin meet ie hu doen / 
ie soe menich waerven buechde 
mijn / knien der herten dat mij zeer 
wee dede / 

Fol. 68v. r. 5 

Dat derde maecte ie hu doen ie / 
inder wildernesse zoe groete cauwe / 
leedt dat mijnder herten zeer wee 
dede / 

Fol. 68v. r. 13 

Dat vijfte cellekin maecte ie hu / 
doen ie zoe groete rauwe leedt / in 
mijn teedere leeden overmits dat / 
ie inder wildernesse altoes in / be-
dinghen was 

Fol. 69r. r. 10 

ende des hemelsche / vaderlicxs her-
te 

Fol. 69v. r. 1 

Dat xiiste cellekin maecte ie hu / 
doen ie beweende huut weenelickei / 
bitterheijt. Dat ie te Jonsten daghe/ 
soe menich dusent edele creaturen / 
saude moeten verdoemen overmits / 
mijn rechverdicheijt 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie (hier volgt 
de inleiding) 6b. r. 15 : 
Ende hi began sijn collacie ende / 
seide Susteren. ie heb u inder / wil-
dernisse ghemaect xl celle/kijns tot 
juwer rusten. Daer / ghi dese xl 
daghen in woenen / seit mit mi. Dat 
eerste cellekijn / is mijn enicheit. 

Fol. 6b. r. 28 

Dat anderde сеІДекцп maecte ie. 
doe ie soe me/nichwerve boechde 
mijn knyen / inder wildernissen. 

Fol. 6Ъ. г. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ie. doen 
ie soe / groete coude leet in minen te/ 
deren leden, dattet mijn herten / 
wee dede. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ie. doe 
ie soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ie inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen/ 
knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6c. r. 28 

ende die ruste mijns vaderliken / 
herten. 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 
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Hs. J 
Fol. 69v.r.17 

Dat xvste cellekin maeckt ic hu / 
doen ic barvoet ende bloetshoeft / 
staedelijc wandelende was inder / 
wildernesse Ende als een knecht / 
Die een coninck der Joden van // 
rechte zaude gheweest hebben / 

Fol. 70r. t. 7 

Ic hadde / ghenouchte daghelicx in 
aider / tijt te spelene voer hem in
den / ommerinc der weerelt 

Fol. 70r.r. 11 

Dat xvijste cellekin maecte ic hu / 
doen ic up die eerde cautheit / ... 

Fol. 70v.r.1 

Dat xixste ende dat ander cellekin / 
maect ic hu doen ic daer neder/lach 
up der eerden die hoecsten / edele 
godheit ende verwachten / der ver-
weerpenesse ende der / versmaetheit 

Fol. 70v.r.7 

Dat xxste maecte ic hu doen / ic 
daer neder lach up die eerde / om 
ghenoch te doen voer die / misdaet 
des menschelicke gheslachte / 

Fol. 71r. r. U 

ende / bloet sweeten zaude 

Fol. 71 г. г. 16 

Dat xxviste celleken maect ic hu / 
doen ic bedachte dat ic vanden / 
Joeden jammerlijcken zaude ghe-
sla/ghen zijn, ende onder die voeten/ 
ghetorden // 

Fol. 71v. r. 1 

Dat xxvijste cellekin maecte ic hu / 

Hs. O 

Foi. 6d. r. 21 

Dat vijf/tiende cellekijn maecte ic. 
doen / ic bloets hoefs ende bervoets / 
stadelic was inder woestinen / Ende 
ghinc als een knecht der / armoeden. 
die overmits edel/heit mijnre ge
beerten een / conine der joden mit 
recht sou/de gheweest hebben. 

Fol. 7a. r. 1 

Ic hadde ghenoechte alle / daghe 
ende in aire tijt te spre/ken voer 
hem inden ommerync / der werlt. 

Fol. 7a. г. 4 

Dat seventiende / cellekijn maecte 
ic. doen ic opter /eerden soe jammer-
lic lach ende / voelde der eerden 
coelheit... 

Fol. 7a. r. 13 

Dat ander / ende dat neghentiende 
cellekijn / maecte ic. doen ic daer 
nederlach / Die siel die noch ghe-
noech doen / soude voir die misdaet 
der men/schen. 

Fol. 7a. г. 18 

Dat derde ende dat twijn/tichde 
cellekijn maecte ic. doen / ic neder 
lach opter eerden, die / hoghe edele 
godheit. ende ver-/wachtende die 
verwerpenheit / ende versmadenisse 

Fol. 7b. r. 11 

daer ic water ende / bloet zweten 
soude. 

Fol. 7Ъ. г. 12 

хх Dat xxvj / cellekijn maecte ic. 
doe ic be/dachte dat ic ghehanghen 
sou/de werden ghelijc enen moer/ 
denaer. 

Fol. 76. r. 16 

Dat xxvij cellekijn / maecte ic mijn-
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doen ie bedachte dat ie ghehangen / 
zaude zijn als een moerdenaer / 

Fol. 71υ. г. 14 

Dat xxixste maecte ie hu doen / ie 
bedachte dat ie van alle menschen / 
in mijnder passie ghelaeten zaude 
zijn/ 

Fol. 71v. r. 17 

Dat xxxste maecte ie hu doen ie / 
bedachte dat mijn lieve moeder / 
soe groeten rauwe over mij hebben / 
zaude // 

Fol. 72r. r. 1 

Dat xxxiste maecte ie hu doen / ie 
pensde hoe jammerlic dat mijn / 
teeder lichame inder passien saude / 
ghewont worden 

Fol. 72r. r. 5 

Dat xxxijste maecte ie hu doen / ie 
beefde omdat in mij saude / vervult 
werde al dat die propheten / van mij 
gheseit hadden 

Fol. 72r. r. 9 

Dat xxxiijste maeckte ie hu doen / 
ie peinsde om die lachterlicke / 
schande des cruce ende die / veelheit 
des volcxs die in mij / Sauden ghe-
schandaUzeert werden 

Fol. 72r. r. 14 

Dat xxxiiijste maect ie hu doen / ic 
bedachte al die schaemte / die ic ly-
den zaude in mijnder / passie, welcke 
schaemte ic meer / beweende inder 

re bruyt. doe ic / bedachte dat ic 
vanden joden / soe jammerlic soude 
sijn ghesla/ghen. ende soe snoede-
like onder / hoer voeten ghetreden 
werden / 

Fol. 7b. r. 33 

Dat xxix cellekijn maecte / ic. doen 
ic bedachte die scande/like senten
cie den lasterlike // doot. Ende dat ic 
selver mijn / cruus draghen soude. 

Fol. 7c. r. 2 

Dat / xxx cellekijn maecte ic mijn/re 
bruyt. doen ic bedachte dat / ic van 
allen menschen in mijnre / passien 
ghelaten soude werden / Ende dat 
mijn moeder soe gro/ten rouwe sou
de hebben 

Fol. 7c. г. 8 

Dat / xxxi cellekijn maecte ic doen / 
ic bedachte hoe j ammerlic dat / mij η 
teder lichaem ghequest / ghewont 
soude werden ende / gherect inder 
passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. in
der wildemisse / doe ic bedachte alle 
die zware / onverdrachlike pijn die 
my / toecomende was 
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Hs. J Hs. О 

wildernessen / dan alle die pij ne die 
mij toe/comende waeren // 

Fol. 72v. r. 9 

ende wert bleeckachtich ende ver-
ghefigureert / 

Fol. 73r. r. 5 

Siet suster dit zijn die xl / cellekins 
daer hu ghedachte / in woenen zal 
met mij inder / wildemesse blijft 
vreedsamen / ende suijver up dat 
ghy / wesen muecht een suster / der 
ingelen dat / moet ons god verlenen / 
amen 

VARIANTEN VAN D E VIJFDE 
HANDSCHRIFT 55. HS. К 

Hs. К 

Fol. 346r. r. 2 

Dijt sijnt de xl celgijn ind / eyn yn-
wendige oiffunge zo / overdencken 
dat lyden dat lyden / unse leve here 
jhesus in der / woistenyen um unsen 
willen / van mynnen geleden hait 
Dat eyrste celgyn... 

Fol. 34б .г. 4 

Dat .iij. celgyn maichde ich / do ich 
so groisse kelde leit / in mynen zar
ten kneen dat / it т у г an т у т е 
hertzen we / dede 

Fol. 346v. r. 15 

Dat .v. celgyn maichde ich do / ich 
so groissen weinen leit // in mynen 
lenden Ind in mynen / armen over-
mitz dat ich alle / tzijt inder gewilte-

Fol. 7c. r. 36 

ende wort bleeckach//tich. 

Fol. 7d. r. 16 

siet susteren / dit sijn xl suverlike 
cellekijns / daer u ghedacht in woe
nen / sel mit vreden inder wilder/ 
nissen, büvet vreedsam ende / suver. 
op dat ghi wesen moe/ghet susteren 
der enghelen 

Hs. O 

Fol. 6a. r.10 

dit is die / vijfste collacie (hierna 
volgt de inleiding) 6b. r. 15 : 
Ende hi began sijn collacie ende / 
seide Susteren. ic heb u inder / wil
demisse ghemaect xl celle/kijns tot 
juwer rusten. Daer / ghi dese xl da
ghen in woenen / seit mit mi. Dat 
eerste cellekijn... 

Foi. 6b. r. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ic. doen 
ic soe / groete coude leet in minen 
te/deren leden, dattet mijn herten / 
wee dede. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ic. doe 
ic soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ic inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen 

PREEK IN HET KEULSE 
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Hs. К 

nysse myt / gebouchden kneen Ind 
myt / zo samen gelaichten henden 
al/tzijt in bedungen was 

Fol. 347υ. г. 4 

Dat .ix. celgyn maichde / ich mynre 
brut do ich beweyn/de dat berm-
liche weynen / dat de engel um mich 
weyn/den do ich neder up dyt ert/ 
rich gesant wait van myme / vader 

Fol. 347v. г. 10 

Dat .χ. celgyn / maichde ich do ich 
beweyn/de de raste ind de vroude / 
des hemels ind de raste / myns ve-
derlichen hertzen / 

Foi. 348r r. 4 

Dat .xij. celgijn / maichde ich do ich 
beweynde / in groisser bitterheit dat 
zo / déme yunxsten dage so mench / 
dusent mynschen ind edel crea/ture 
soulde moissen verdoemen / over-
mitz mynre gereichtver/dicheit wil
len 

Fol. 349r r. 4 

zo spelen / vur eme in deme um 
rynck / der werelt 

Fol. 349v. r. 5 

vur de sunden aire sunden / 

Fol. 349υ. г. 9 

ind verbeyte der / versmaitheit 

Foi. 349υ. г. 14 

ich noch ge/pynyget soulde werden 

Fol. 350r. r. 3 

de wercke ind mjrrakel / myns he-
melschen vaders 

Hs. О 

/ knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6c. r. 25 

Dat neghende cellekijn maec/te ic. 
doen ic beweende die / soete vroech-
de des hemels. / ende die ruste mijns 
vaderliken herten. 

Foi. 6c. г. 29 

Dat tiende cellekijn / maecte ic. 
doen ic beweende / dat morwelic 
wenen dat die / enghelen om mijn 
neder dalen / weende, doe ic ghe-
seynt wort / vander vader inder 
eerden./ 

Foi. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ic 
mijnre bruyt. doen ic / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Foi. 7a. r. 2 

te spre/ken voer hem inden om-
merync / der werlt. 

Foi. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen 

Foi. 7a. r. 21 

ende ver/wachtende die verwerpen-
heit / ende versmadenisse. 

Foi. 7a. r. 26 

dat ic noch ghepcissijt ende ge/dodet 
soude werden. 

Foi. 7a. r. 31 

die wer/ckens mijns vaders ende 
mijn / miraculen. 
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Hs. К 

Fol. 351r. г. 12 

dat ich / so groissen banicheit lyden/ 
soulde up déme berge olyveten / 

Fol. 351r. r. 15 

Dat .xxvj. celgijn maichde / ich do 
ich bedaichde dat ich // so j hemer
lichen gevangen soulde / werden ge
lidi eyme dein öS / morder 

Fol. 352v. r. 1 

Dat .xxxj. celgijn maichde / ich do 
ich bedaichde we pynlich/en ind 
jhemerlichen myn licham / gequetz 
ind gewont soulde / werden in myn-
re passien 

Fol. 352v. r. 6 

Dat .xxxij. celgijn maichde / ich do 
ich in der gewiltenysse / was ind 
leyfde ayn spyse Ind / dat ich be
daichde dat in myr / vervoult soulde 
werden dat / de propheten van myr 
gesaicht / hatten 

Fol. 352v. r. 13 

Dat xxxiij celgijn / maichde ich do 
ich bedaichde / de lesterliche schan
de des crux / Ind de vylheit des 
volcks de / in myr geschandelizeirt 
soul/de werden // 

Fol. 353r. r. 1 

Dat .xxxiiij. celgijn maichde / ich 
do ich bedaichde alle de / scheymde 
de ich lyden soulde / in mynre pas
sien wilche scheym/de ich me be-
weynde in der / gewiltenysse dan alle 
de pyne / de ich lyden soulde 

Fol. 353r. r. 8 

Dat xxxv. celgijn maichde / ich do 
ich so groisse parssijn/ge leit in der 
gewiltenysse / dat myn bloit verloir 

Hs. О 

Fol. 7b. r. 9 

dat ic soe grote ban/ghicheit soude 
liden opten berch / van oliveten. 
daer ic water ende / bloet zweten 
soude. 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ic. doe 
ic be/dachte dat ic ghehanghen sou/ 
de werden gheUjc enen moer/denaer. 

Fol. 7c. r. 8 

Dat / xxxi cellekijn maecte ic doen / 
ic bedachte hoe jammerlic dat / 
mijn teder lichaem ghequest / ghe-
wont soude werden ende / gherect 
inder passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. in
der wildernisse / doe ic bedachte alle 
die zware / onverdrachlike pijn die 
my / toecomende was 

Fol. 7c. r. 27 

Dat xxxv / cellekijn maecte ic. 
doen / ic bedachte dat ic drie da
ghen / ende drie nachten legghen 
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sijn na/turhche varve ind wart / 
bleichafitich 

Fol 353r r. 74 

Dat xxxvj. celgijn maichde / ich do 
ich dry dage ind / dry naicht in deme 
hertzen der // erden soulde lygen 

Fol. 353v. r. 12 

Dat xxxix. celgyn maich-/de ich do 
ich myn naisse ind / ougen duck 
droichde myme / hare want ich so 
vil schree / 

Fol. 354r. r. 2 

so ducke zo suychten / plach 

VARIANTEN VAN DE V I J F D E 
HANDSCHRIFT 133. HS. L. 

Hs. L 

Fol. 78v. r. 1 

Dat eirste celgen machde / ich do 
ich began ταγή leve / moder ind al 
myn leve vrunt Ind / de menschen 
Nu myrck... 

Fol. 78v. r. 7 

Dat i] / do ich so menchwerff myn 
tzarte / knee bouchde in den gewil-
tenys / in myne gebede um myn ver-
loiren / schaifiger 

Fol. 78v r. 11 

Dat ii] maichde ich / do ich so groisse 
pyne leit an my/me tzarten hjff dt 

soude / int hert der eerden als doot. 

Fol. 7c. r. 32 

Dat xxxvi cellekijn maecte / ie doe 
ic soe grote perse leet / inder wilder
nissen dat mijn / bloet verloes sijn 
natuerhke / schoenheit. ende wort 
bleeckach//tich. 

Fol. 7d. r. 10 

Dat xxxix cellekijn maecte / ic doen 
ic inder wildernisse / droechde mijn 
beweende oghen / mit minen haer. 

Fol. 7d. r. 15 

te / suchten plach... 

Hs. О 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie (hierna 
volgt de inleiding en het begin van 
de preek) 6b г. 20 : 
Dat eerste cellekij η / is mijn enicheit. 
die ie daer ma/ecte doen ie begaf 
mijn emge / moeder. Ende alle solaes 
der menschen / merct... 

Fol. 6Ъ. г. 28 

Dat anderde cel/lekijn maecte ic. 
doe ic soe me/mchwerve boechde 
mijn knyen / inder wildernissen. 

Fol. 6b. r. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ic. doen 
ic soe / groete coude leet in minen 

P R E E K IN H E T KEULSE 
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it т у г we / dede in т у т е hertzen 

Fol. 7Sv. r. 18 

Dat v. do ich so groisse wewen leit / 
in mynnen zarten lengden... 

Fol. 79r. r. 19 

Dat / xij do ich beweynde in groisser 
bitter//heit dat ich zo den junxsten 
dage so / menchen menschen soulde 
verdompen overmitz / myn gerech-
ticheit 

Fol. 79v. r. 15 

Dat xvj. / do ich also ellendich dt 
gewylte/nysse durch gynck um de 
mynne der / seien der ich geven blit-
schafl da äff / gescreven steit Ich 
hayn genoichde alle / dage in ire yut-
gaynwerdicheit in al/re tzijt zo spü
len vur eme in den um//rynck der 
werelt 

Fol.SOr.r. 11 

Dat xx do ich bedaicht / mt we men-
cherhande wapen dat / ich noch ge-
passiet ind gedoit soul/de werden 

Fol. 80r. r. 14 

Dat xxj do ich пеаегДаісМ up de 
erde de hoe gotheit / de da verwarde 
de verworpenheit / ind smacht 

Fol. 80Ό. r. 9 

up den berge oliveten / 

te/deren leden, dattet mijn herten/ 
wee dede. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ie. doe 
ic soe grote wee/leet in mijn teder 
knyen... 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ic 
mijnre bruyt. doen ic / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 
edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / overmits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 29 

Dat ses/tiende cellekijn maecte ic 
mijnre / bruyt. doe ic soe ellendelic / 
alleen die wildemisse over /wander
de. Susteren die myn/ne der sielen 
dede mi begheven / die blijscap daer 
of gescreven // staet. Ic hadde ghe-
noechte alle / daghe ende in aire tijt 
te spre/ken voer hem inden omme-
rync / der werlt. 

Fol. 7a. r. 18 

Dat derde ende dat twijn/tichde cel
lekijn maecte ic. doen / ic nederlach 
opter eerden, die / hoghe edele god-
heit, ende ver/wachtende die ver-
werpenheit / ende versmadenisse. 

Fol. 7a. r. 23 

Dat xxi / cellekijn maecte ic doen ic 
be/dacht inder wildernissen mit / 
hoe menigher hande wapenen / dat 
ic noch ghepassijt ende ge/dodet 
soude werden. 

Fol. 76. r. 10 

opten berch / van oliveten. daer ic 
water ende / bloet zweten soude. 
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Fol. 80v. r. 10 

Dat xxvi do ich gedaicht we / ich 
gevangen soulde werden gelich / 
eyme deyff off morder 

Fol. Sir. г. 7 

Ind dt myn leve moder so groissen 
ruwen / ind druck soulde haven 

Fol. Sir. r. 10 

gequat ind gewount / soulde werden 

Fol. Sir. r. 12 

Dat xxxij do ich / in den gewiltenys-
se leiffde ayn spyse / ind dranck Ind 
bedaicht dat an myr / ervoult soulde 
werden dt de propheten / van т у т 
gesaicht hatten 

Fol. Sir. г. 16 

Dat xxxiij / de lesterliche schande 
des crutz ind / dt de vilheit des 
voulcks da aff / geschandelizeirt 
soulde werden / 

Fol. Sir. г. 20 

Dat xxxiiij do ich bedaicht all / de 
scheymde de ich lijden soulde / in 
mynre passien wilche scheymde de// 
ich me bewynde dan alle de ander / 
pyne de myr zo komende was / 

Fol. 81 ν. r. 3 

Dat xxxv do ich so groisse parsunge/ 
leit dat myn bloit verloire syn / na
türliche varve ind wart ble/ichaff-
tich 

Foi. 81υ. г. б 

Dat xxxvj dat ich dry dage ind dry 
naicht in dem / hertzen der erden 
doit lijgen soulde / 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ie. doe ie 
be/dachte dat ie ghehanghen sou/de 
werden ghelijc enen moer/denaer. 

Fol. 7c. r. 7 

Ende dat mijn moeder soe gro/ten 
rouwe soude hebben 

Fol. 7c. r. 12 

ghequest / ghewont soude werden 
ende / gherect inder passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ie. doe / 
ie bedachte die lasterlike scan/de des 
cruces ende die veelheit / des voies 
die in mi ghescan/daliziert soude 
werden. 

Foi. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ie doe / 
ie bedachte die lasterlike sca/emte 
die ie Uden soude in mijn/re pas
sien. 

Foi. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kij η maecte ie. inder 
wildemisse / doe ie bedachte alle die 
zware / onverdrachlike pijn die my / 
toecomende was 

FoZ. 7c. r. 27 

Dat xxxv / cellekijn maecte ie. 
doen / ie bedachte dat ie drie da
ghen / ende drie nachten legghen 
soude / int hert der eerden als doot. / 

Fol. 7c. r. 32 

Dat xxxvj cellekijn maecte / ie doe 
ie soe grote perse leet / inder wilder
nissen dat mijn / bloet verloes sijn 
natuerlike / schoenheit. ende wort 
bleeckach//tich. 
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Hs. L 

Fol. 81v. г. 12 

Dat xxxix do ich / myn naisse ougen 
druchde myt / myme hair want ich 
so vil schre 

Fol. 81v. r. 15 

Dat xl do ich van groisser bangeit / 
so duck zo suchten plach. 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE 
HANDSCHRIFT 224. HS. M. 

Hs. M 

Fol. 84v. r. 26 

Op enen dach in die vasten sach die / 
deerne christi comen... 

Fol. 84v. r. 30 

die overghesettet waren ende ver-
ciert mit / witten peerlen. 

Fol. 85r. r. 26 

Dat dorde celle/ken makede ie doe 
ic soe grote colde leet / in minen te-
deren knyen... 

Fol. 85r. r. 32 

Dat vijfte celleken / makede ic doe 
ic soe groet wee leet in minen / tede-
ren lenden overmits dat ic inder 
wilder/nisse altoes mit gheboechden 
lenden ende te//samen ghevolden 
armen in bedinghen was / 

Fol. 85v. r. Π 

Dat xii celleken maec/te ic mijnre 
bruut doe ic beweende in groter / 
bitterheit dat ic ten jonxten daghe 
soe menich / dusent edele creatueren 

Hs. О 

Fol. 7d. r. 10 

Dat xxxix cellekijn maecte / ic doen 
ic inder wildemisse / droechde mijn 
beweende oghen / mit minen haer. 

Fol. 7d. г. 13 

Dat xl. cel/lekijn maecte ic doen ic 
inder / wildernisse soe banghelic te / 
suchten plach. siet susteren... 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste collacie Des vijften 
daechs inder / vasten. Soe sach die / 
deern christi comen... 

Fol. 6a. r.19 

die oversoet ende verciert / waren 
mit witten paerlen. / 

Fol. 6b. r. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ic. doen 
ic soe / groete coude leet in minen 
te/deren leden... 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ic. doe 
ic soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ic inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen / 
knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ic 
mijnre bruyt. doen ic / beweende in 
weeliker bitterheit / dat ten jonx-
sten daghen soe / menich dusent 

P R E E K IN H E T LEIDSE 
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sal moeten verdoemen / overmits 
mine gherechticheit 

Fol. 85v. r. 31 

die overmits / edelheit mijnre na
tueren ende mijnre ghe/boerten een 
conine was ende der joden conine / 
mit rechte solde gheweest hebben 

Fol. 86r. r. 6 

te spelen voer hem inden ommerinck 
der / werlt 

Fol. 86r. r. 14 

die / noch ghenoech solde doen voer 
alle die misdaet / der sonden 

Fol. 86v. r. 1 

Dat xxvi celleken maecte ie doe ie 
bedach/te dat ie ghevanghen solde 
werden vanden joden / ende jam-
merlic solde gheslaghen sijn ende 
snodelic / onder hoer voete ghe-
treden 

Fol. 86v. r. 4 

Dat xxvii celle/ke maecte ie doe ie 
bedachte inder wildernisse / dat bit
tere gheiselen ende dat wrede in-
drucken / der cronen 

Fol. 86v. r. 7 

Dat xxviii celleken maecte ie / doe 
ie bedachte die lasterlike uutlei-
dinghe tot/ten volcke. Ende dat 
celleken he vet twe dor/pelkens. en
de dat sin die twe lasterlike stem/ 
men der joden doe sie riepen cruus-
ten cruus/ten den vermalediden 

edelre creaturen / souden moeten 
verdoemt sijn / over mits mijnre 
rechtveerdicheit / 

Fol. 6d. r. 26 

die overmits edel/heit mijnre ge-
boerten een / conine der joden mit 
recht sou/de gheweest hebben. 

Fol. 7a. r. 2 

te spre/ken voer hem inden omme-
rync / der werlt. 

Fol. 7a. r. 16 

die noch ghenoech doen / soude voir 
die misdaet der men/schen. 

Fol. 76. г. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ie. doe ie 
be/dachte dat ie ghehanghen sou/de 
Werden ghelijc enen moer/denaer. 

Fol. 7b. r. 16 

Dat xxvij cellekijn / maecte ie mijn
re bruyt. doe ie / bedachte dat ie 
vanden joden / soe jammerlic soude 
sij η ghesla /ghen. ende soe snoedelike 
onder / hoer voeten ghetreden wer
den / 

Fol. 7b. r. 22 

Dat xxviij cellekijn maecte / ie. doen 
ie bedachte inder wil/demisse dat 
bitter gheesselen / Ende dat wrede 
indrucken der / croenen. Ende dat 
lasterlic ииі-Деухіеп totten voie. 
Ende dit / cellekijn heeft twee dorm-
ter/kijns. Dat sijn die twe laster/like 
stemmen der joden die si uut/gaven 
doe si riepen, cruusten. / cruusten 
den vermalediden. 
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Hs. M Hs. О 

Fol. 86υ. г. 21 

dat mij η tedere lichaem ghequesset/. 
ghewont. ende ghereten solde wer
den inder / passien 

Fol. 86v. r. 23 

Dat Kxxii celleken maecte ic inder / 
wildernissen doe ic bevede om dat ic 
dachte / dat in mi vervullet solde 
werden al dat die prophe/cien van 
mi gheseit hadden 

Fol. 86υ. г. 26 

Dat xxxiii. / celleken maecte ic doe 
ic bedachte die laster/like scande 
des cruces. ende die veelheit des / 
volkes in mi ghescandalisiert solde 
werden 

Fol. 86v. r. 30 

Dat xxxiiii celleken maecte ic doe ic 
alle / die scaemte bedachte die ic 
liden solde in mijn/re passien. welke 
scaemte ic meer beween/de inder 
wildemisse dan alle pine die mi 
toe/comende was 

Fol. 7c. r. 10 

dat / mijn teder lichaem ghequest / 
ghewont soude werden ende / ghe-
rect inder passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic Uden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. in
der wildemisse / doe ic bedachte alle 
die zware / onverdrachlike pijn die 
my / toecomende was 

VARIANTEN VAN DE VIJFDE P R E E K IN H E T LEIDSE 
HANDSCHRIFT 301. HS. N 

Hs. N 

Foi. ІІЗг.г. 1 

dit sijn die xl cellekijns / die die he-
melsche doe/toer jhesus Christus 
prekede / sijn gheesteUc dochter / 
Dat eerste cellekijn is... 

Hs. O 

Fol. 6a. r. 10 

dit is die / vijfste coUacie (hierna 
volgt de inleiding) 6b. r. 15: 
Ende hi began sijn collacie ende / 
seide Susteren. ic heb u inder / wil-
dernisse ghemaect xl celle/kijns tot 
juwer rusten. Daer / ghi dese xl da
ghen in woenen / seit mit mi. Dat 
eerste cellekijn / is 

284 



Hs. Ν Hs. О 

Fol. 113v.r.4 

doe ie / soe grote coude leet in mijn / 
teder knien dattet mijn / herte wee 
dede 

Foi. ІІЗ .г. 14 

Dat vijfte cel/lekijn maect ie doe 
ie // soe grote wee leet in / mijn teder 
lenden overmits / dien dat ie inder 
wilder/nisse altoes mit ghebo/ghen 
lenden ende tesamen / ghevouden 
handen in / bedinghe was 

Fol. lUv.r. 13 

doe ie be/weende dat rouwelike / 
wee dat die enghelen // weende 

Foi. 115r.r.8 

Dat / xij cellekijn maect ie / mijnre 
bruut doe ie / beweende in ween-
liker / bitterheit dat ie ten / jonxten 
daghen soe / menich dusent edel // 
creatuere sel moeten / verdomen 
overmits / mijn gherechticheit. 

Fol. Ііб .г. 12 

te spelen voer hem / in den omme-
rinc der / werlt 

Fol. 117v.r.6 

voer die misdaet / der sonden 

Fol. IlSr.r. 1 

Dat xxj cellekijn / maect ie doe ie 
bedoch/te dat die scriben ende / die 
phariseen laste/ren souden die wer
ken / mijns vaders ende mijn / mira-
kulen 

Foi. 118r. r. 7 

Dat xxij / cellekijn maect ie doe / ie 
bedochte inder / wildernisse mit 
hoe / menigher hande / wapenen dat 
ie noch / ghepassijt soude war/den 
ende ghedoot 

Foi. 6b. r. 32 

doen ie soe / groete coude leet in mi
nen te/deren leden, dattet mijn her
ten / wee dede. 

Foi. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ie. doe 
ie soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ie inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen / 
knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. 

Foi. 6c. r. 30 

doen ie beweende / dat morwelic 
wenen dat die / enghelen om mijn 
neder dalen / weende. 

Foi. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie / beweende in 
weeliker bitterheit dat ten jonxsten 
daghen soe / menich dusent edelre 
creaturen / souden moeten ver
doemt sijn / overmits mijnre recht-
veerdicheit 

Foi. 7α. г. 2 

te spre/ken voer hem inden omme-
rync der werlt. 

Fol. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen. 

Foi. 7a. r. 23 

dat xxi / cellekijn maecte ie doen ie 
be/dacht inder wildemissen mit / 
hoe menigher hande wapenen / dat 
ie noch ghepassijt ende ge/dodet 
soude werden. 

Foi. 7a. r. 28 

Dat xxij / cellekijn maecte ie. doen 
ie be/dachte dat die scriben ende 
pha/rizeen lasteren souden die wer/ 
ekens mijns vaders ende mijn mira-
culen. 
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Fol. ПЯ .г.З 

Dat / xxviij cellekijn maect / ie mijn
re doe ie in/der wildernisse doe / ie 
bedochte 

Fol. 120υ. г. 7 

Dat xxxi cellekijn maect / ie doe ie 
bedochte / lachterlike scande / des 
cruus ende des voles / veelheit in my 
ghe / scandeliseer soude / warden 

Fol. 120v. r. 13 

Dat xxxi} / cellekijn maect is doe // 
ie bedochte hoe yam/merlic dat mijn 
teder / lichaem ghequetset / ghe
wont ende gherecht / soude warden 
inden / cruce inder passien / 

Fol. 121r. r. 7 

Dat xxxiij cellekijn / maect ie doe ie 
bedoch/te dat ie ghehangen / soude 
warden tusschen / twien moerde-
naers / J a twe ellen hogher / dan si 
in een bewi/sen na hoerre boeser // 
herten dat ie boeser waer / dan si 

Fol. 121v. r. 2 

Dat xxxüij cel/lekijn maect ie doe 
ie / bodochte die lasterli/ke scande 
die ie Uden / soude in mijnre pas/sien 
welker scaemte / ie meer beweende / 
inder wildernisse / dan alle die pijn 
die / my toecomende was / 

Fol. 122v. r. 2 

Dat xxxiij celle/kij η maect ie doe ie / 
soe sachmodich derf/de die noetroft/ 
mijns lichaems 

Fol. 122v.r.13 

Dat xl cellekijn / maect ie doe ie in
der / wildernisse soe ban/gichlic 
plach te suchten / Amen 

Fol. 7b. r. 16 

Dat xxvij cellekijn / maecte ie. mijn
re bruyt. doe ie / bedachte. 

Fol. 7c. r. 8 

Dat / xxxi cellekijn maecte ie doen / 
ie bedachte hoe j ammerlic dat / mij η 
teder lichaem ghequest / ghewont 
soude werden ende gherect inder 
passien. 

Fol. 7c. r. 13 

Dat / xxxij cellekijn maecte ie. doe / 
ie bedachte die lasterlike scan/de 
des cruces ende die veelheit / des 
voies die in mi ghescan/daliziert 
soude werden. 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ie doe / 
ie bedachte die lasterlike sca/emte 
die ie liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxüij celle/kijn maecte ie inder 
wildernisse / doe ie bedachte alle die 
zware / onverdrachlike pijn die my / 
toecomende was 

Fol. 7d. r. 6 

Dat xxxviij cellekijn / maecte ie 
doen ie soe sacht/moedich mit wille 
derfde die / noottruft mijns lichaems 

Fol. 7d. r. 13 

Dat xl. cel/lekijn maecte ie doen ie 
inder / wildernisse soe banghelic te / 
suchten plach. siet susteren / dit sijn 
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VARIANTEN VAN DE VIJFDE P R E E K IN H E T NIJMEEGSE 
HANDSCHRIFT 11. HS. Ρ 

Hs. Ρ Hs. О 

Fol. 120r. г. 8 Fol. 6a. r. 10 

Die cellekens / die marghen lexse / 
Op enen dach in die vasten / sach die 
dierne christi comen... 

Fol. 120r. r. 16 

die aver gesettet waren ende ver-
ciert / mit witten peerlen 

Fol. 120r. r. 21 

opdat si ge/leert warde godlick ende 
enghels // 

Fol. 121r. г. 6 

Merken mijn uutvercaren vrien/ 
dynne 

Fol. 121r.r.12 

Dat derde celle/ken maecte ie. doe 
ie soe grote coel/de leet in mynen 
tederen knijen/ dattet mynen her
ten wee dede 

Fol. 121r. r. 20 

Dat vijfte celleken maecte / ie. doe 
ie soe groet wee leet in my/nen tede
ren lenden Overmids dat // ie inder 
wildernisse altoes mit / gebuyehden 
lenden ende mit toe sa/men gevoel-
denen armen in bedin/ge was 

Fol. 121v. r. 5 

doe ie alsoe dicke uut men/schehker 
bangicheit... 

Fol. 124r. r. 4 

Dat / xij celleken maecte ie. doe ie 
be/weende in groter bitterheit dat / 
ie ten jonxsten dage soe mennieh / 
edel creatuer sal moeten verdoe
men / avermids mijnre gerechticheit 

dit is die / vijfste collacie Des vijften 
daechs inder / vasten. Soe sach die / 
deern christi comen... 

Fol. 6a. r. 19 

die oversoet ende verciert / waren 
mit witten paerlen. 

Fol. 6a. r. 25 

op dat si leer worden godlics / ende 
hemels ende enghels. 

Fol. 6b. r. 24 

Merct mijn uutvercoren bru/den. 

Fol. 6b. r. 31 

Dat derde / cellekijn maecte ie. doen 
ie soe / groete coude leet in minen 
te/deren leden, dattet mijn herten / 
wee dede. 

Fol. 6c. r. 5 

Dat vijfte cellekijn / maecte ie doe 
ie soe grote wee / leet in mijn teder 
knyen over/mits dien dat ie inder 
wilder/nissen altoes mit gheboghen / 
knyen. ende samen ghevoechden / 
handen, in bedinghe was. / 

Fol. 6c. r. 13 

doe ie soe dicke uut weeliker / 
banghicheit... 

Fol. 6d. r. 4 

Dat twalefste cellekijn ma/ecte ie 
mijnre bruyt. doen ie / beweende in 
weeliker bitterheit /dat ten jonxsten 
daghen soe/menich dusent edelre 
creaturen / souden moeten ver
doemt sijn / overmits mijnre recht-
veerdicheit / 
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Hs. Ρ Hs. О 

Fol. 124v. r. 1 

Ende genck als een knecht der ar-
moeden / die avermids edelheit 
mijnre na/tueren ende mijnre ge-
buerten een conine / was ende der 
joden conine mit rech/te geweest 
solde hebben 

Fol. 124v. r. 12 

te spoelen voer hem in/den omme-
rynck der eerden 

Fol. 124v. r. 19 

Doe ic daer neder/lach opder eerden 
mit mynen lic/ham... 

Fol. 125r. r. 3 

voer die / misdaet der sunden 

Fol. 125r. r. 21 

Dat xxiiij celleken maecte ic Doe / 
ic al die scheemte bedachte die ic // 
lijden solde in mijnre passien Wel/ke 
scheemte ic meer beweende / inder 
wildernisse dan alle pine / die my 
toecomende was Ende doe / ic be
dachte inder wildernisse / die stonde 
des aventmaels. in / welcken dat ic 
insette dat nye / testement. dat bli-
ven solde tot / inden einde der werlt 

Foi. 727»-. r. 14 

Dat xxvi celleken maecte ic / doe ic 
bedachte dat ic ghe/vangen solde 
warden vanden joden / ende jamer-
lic solde geslagen sijn. / ende snoe-
delic onder hoer voete ge/treden 

Fol. 127r. r. 19 

Dat xxvij celleken maec/ten ic Doe 
ic bedachte dat bit/ter gey seien ende 
dat indrucken der / doemen cronen 
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Fol. 6d. r. 25 

Ende ghinc als een knecht der / ar-
moeden. die overmits edel/heit 
mijnre geboerten een / conine der 
joden mit recht sou/de gheweest 
hebben. 

Fol. 7a. r. 2 

te spre/ken voer hem inden omme-
rync/ der werlt. 

Fol. 7a. r. 10 

doe ic neder lach op/ter eerden. Dat 
lichaem... 

Fol. 7a. r. 17 

voir die misdaet der men/schen. 

Fol. 7b. r. 2 

Dat xxiiij cellekijn maecte ic/ doe ic 
inder wildemisse bedach/tedie ston
de des avontmaels. In / welken ic 
setten soude dat ny/we testamente, 
dat bliven soude / totten eynde van
der werlt. 

Fol. 7b. r. 12 

Dat xxvj / cellekijn maecte ic. doe 
ic be/dachte dat ic ghehanghen 
sou/de werden ghelijc enen moer/de-
naer. 

Fol. 7b. r. 16 

Dat xxvij cellekijn / maecte ic mijn
re bruyt. doe ic / bedachte dat ic 
vanden joden / soe jammerlic soude 
sijn ghesla/ghen. ende soe snoedelike 
onder / hoer voeten ghetreden wer
den / 



Hs. Ρ 

Fol. 127r. r. 22 

Dat xxviij cel//leken maecten ic 
Doe ic bedachte / die lasterlike uut-
leydinge totten / volcke. ende dat 
sijn die twee las/terlike stemmen 
der joden, doe sie / riepen cruusten 
cruusten den verma/lediden 

Fol. 127v. r. 17 

hoe jamerlic dat mijn edel lic/ham 
gequetset gewont ende ge/reten sol
de warden inder passien 

Fol. 127v. r. 20 

Dat xxxij celleken maecten ic / inder 
wildemisse Doe ic beve//de om dat 
ic bedachte dat in my vervult solden 
warden alleni dat / die propheten 
van my gescreven had/den 

Fol. 128r. r. 3 

Dat xxxiij celleken maecten / ic Doe 
ic bedachte die lasterlike / scande 
des cruces ende die voelheit / des 
volckes die in my gescandele/ciert 
solde warden 

Fol. 128r. г. 7 

Dat xxxiiij celle/ken maecte ic Doe 
ic alle die scheemte / bedachte die 
ic lijden solde in mijnre / passien 
Welke scheemte ic meer / beweende 
dan alle die pine die / my toecomen-
de was 

Hs. O 

Fol. 7b. r. 22 

Dat xxviij cellekijn maecte / ic. doen 
ic bedachte inder wil/demisse dat 
bitter gheesselen / Ende dat wrede 
in drucken der / croenen. Ende dat 
lasterlic uut/leyden totten voie. 
Ende dit / cellekijn heeft twee dorm-
ter/kijns. Dat sijn die twe laster/like 
stemmen der joden die si uut / gaven 
doe si riepen, cruusten. / cruusten 
den vermalediden. 

Fol. 7c. r. 10 

hoe jammerUc dat / mijn teder 
lichaem ghequest / ghewont soude 
werden ende / gherect inder passien. 

Fol. 7c. r. 14 

Dat / xxxij cellekijn maecte ic. doe / 
ic bedachte die lasterlike scan/de des 
cruces ende die veelheit / des voies 
die in mi ghescan/daliziert soude 
werden / 

Fol. 7c. r. 19 

Dat / xxxiij cellekijn maecte ic doe / 
ic bedachte die lasterlike sca/emte 
die ic liden soude in mijn/re passien. 

Fol. 7c. r. 23 

Dat xxxiiij celle/kijn maecte ic. in
der wildernisse / doe ic bedachte alle 
die zware / onverdrachlike pijn die 
my / toecomende was. 
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SAMENVATTING 

Wanneer we de kleinere verschillen terzijde laten, komen we tot 
het volgende overzicht. 

De preken uit de hss. A-E-M-P hebben de inleiding, die aan de 
eigenlijke preek voorafgaat. Van dit viertal geeft alleen de aanhef 
van de collacie in hs. E aan, dat deze toespraak op de vijfde dag 
gehouden wordt. Dit is te verklaren uit de omstandigheid, dat al
leen hs. E de volledige tekst van de ' Jhesus collacien' heeft. In deze 
prekenverzameUng staat de verhandeling over de xl celletjes op 
de vijfde plaats. De andere drie handschriften geven aan, dat 
Christus op een dag in de vasten Zijn toespraak houdt. 

De duiven, die in de inleiding ter sprake komen, zijn in de hss. 
E-М-Р overdekt en versierd met witte parels. 

Deze duiven brengen in hun bek een rolletje papier mee, waarop 
in de hss. E en Ρ staat, dat Christus Zijn bruid naar de wildernis 
zal voeren om haar goddelijk en engelachtig te maken. Het praedi-
caat 'hemels' dat in hs. O voorkomt, wordt hier - als overbodig? — 
weggelaten. 

De hss. D-F-I-J-K-N geven vóór de preek aan, dat de xl celletjes 
de inhoud van de toespraken vormen. 

Hs. L begint zonder meer met het eerste celletje. 
Het opschrift boven de eigenlijke preek in de hss. A en К ver

meldt, dat deze xl celletjes een inwendige oefening zijn om te over
wegen, wat Onze Lieve Heer in de barre wildernis geleden heeft. 

Grote eenvormigheid vertonen de varianten van de derde cel. 
Volgens de hss. D-E-F-I-K-M-N-P leed Christus grote koude in 
Zijn knieën. Hs. J vertelt alleen dat Christus van grote koude te 
lijden had, terwijl in hs. L deze koude Christus pijnigde in Zijn 
lichaam. Als stof voor de vorming van de vijfde cel geven alle elf 
hss. dat Christus zo'n grote smart leed in Zijn lenden. Hs. I breidt 
deze gedachte nog iets uit en zegt dat Christus leed in Zijn hele 
lichaam en in Zijn lenden. Hs. К localiseert de pijnen in lenden en 
armen. De oorzaak van deze pijn is echter verschillend. In de 
hss. D-E-I-M-N-P wordt deze pijn veroorzaakt door de gebogen 
houding en de samengevouwen handen - volgens de hss. F-M-P 
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de samengevouwen armen - wanneer Christus Zijn gebed ver
richtte. 

De hss. A-K-L geven als oorzaak van dit lijden aan, dat Christus 
geknield en met samen gevouwen armen - in hs. К met samen-
gevouwen handen - bad. Het bidden met gebogen armen was 
volgens hs. F de oorsprong van de pijn. Hs. J wijst het voortdurend 
bidden in de woestijn zonder meer aan als de bron van dit lijden. 

Alle elf handschriften noemen in de 12e cel Christus als de recht
vaardige rechter, die op de dag van het laatste oordeel vele dui
zenden schepselen naar de hel zal verwijzen. 

Op de hss. D en I na, die deze passage niet hebben, verbeteren 
alle hss. het 'te spreken voor hem' van celletje 16 in 'te spelen voor 
hem'. 

Een logische volgorde in het lijden vertonen de hss. A-D-E-F-
I-K-L-M-N-P, waar ze in het 26e celletje ter overweging geven 
de gevangenneming van Jezus, als ware Hij een moordenaar. 

De gedachte dat in Hem vervuld zouden worden de voorspel
lingen der profeten, deed Jezus lijden en zo werd het 32e celletje 
gevormd in de hss. A-D-E-F-J-K-L-M-P. Het Beriijnse hs. A en 
de beide Keulse handschriften vermelden hierbij tevens het vasten 
van Christus in de woestijn. 

De schandelijke kruisdood en de grote hoeveelheid mensen, die 
in Christus geërgerd zou worden, vormen de meditatiestof van de 
33e cel in de hss. A-D-E-F-J-K-L-M-P. 

Het 34e celletje wordt in alle hss. gevormd door de gedachte van 
Christus aan de schande die Hij in Zijn lijden zou verduren. Deze 
schande beweende Hij meer dan alle kwellingen die Hem te 
wachten stonden. 

De 35e, 36e, 39e en 40e celletjes in de Keulse handschriften ver
tonen zeer grote overeenkomst. 

De 35e en 39e celletjes van de Keulse handschriften en van hs. А 
stemmen in grote lijnen overeen. 

De hss. D-E-K-M-P hebben de gewone slotzin. 
Geen slotzin treffen we aan in de hss. I-L-N. 
Een 'Deo gracias' is gevoegd achter de slotzin van de hss. A-J-F. 

Bovendien geeft hs. A na Deo gracias nog een hele nabeschouwing. 
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Overzien we dit geheel, dan is het duidelijk dat hs. O zeker niet 
de grondtekst is. Deze stelling wordt nog bevestigd, wanneer we 
de gehele verzameling preken beschouwen. In hs. O komen immers 
de preken van de H. Geest niet volledig voor, hoewel ze wel vol
ledig aangekondigd waren. 

Een nauwere samenhang vertonen de hss. A-K-L. 
Ook de hss. I en N bevatten een aanwijzing dat er verband tussen 

deze twee handschriften bestaat : de 33e cel is in deze handschriften 
gelijk. 
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BIJLAGE 2 

Hs. E. 
97г. 1 Die .iiij. collacie des heilichs geest 

Doen die heyleghe gheest sijn collacie soude doen soe 
sach die deerne christi dat hi eiker suster gaf een trompet 
van goudender scoenheit ende keerde hem tot hem lieden 

5 ende seyde dit trompet beteekent uwen gheesteliken 
staet die ghi hout in meechdeUker reynicheit welc trom
pet ghi draghen seit inden koker uwer ghedachten. Ende 
metten adem uwer berrender ynnicheit seldi dicwile doer 
blasen dat gheluyt des loefs ende der dancbaerheit Ende 

10 dan seldi met uwen gheruchte wecken die minne uut 

haren slaep siet dan sal die minne vraghen waer es dat 
gheruchte dan seien die inghelen segghen in dat cloester 

97v. wat willen si sal die minne segghen ie en can // met haren 
gheruchte niet gherusten ende dan selent haer die inghe-

15 len segghen waeromme si selc gheruchte maken Ende 
dan sal die minne segghen tot gracien haren rentmeester 
sijt hem doch ghenoech. Doen sach die deerne ons heren 
den heyleghen gheest staen in enen acker graven met 
eender spaden Ende daer quamen sommeghe die hem 

20 volherdelijc tot den eynde toe holpen, sommeghe holpen 
een stuc tijts vierichlijc ende dan heten sijt staen. som
meghe ruerden die spade ende en groven niet. sommeghe 
saten inden acker stille ende besaghen die ander sonder 
yet daer toe te doenne. Doen dit die deerne gods ver-

25 wonderde soe seyde die heileghe gheest desen acker 
dat es den acker der minnen ende ie ben daer af die // 

98r. hofman. Sommeghe die ghi siet dat mi totten eynde toe 
volmaectelijc helpen dat sijn die gheene die des smor-
ghens een goet doechdelijc opset maken ende daer allen 

30 dach in arbeyden tot den avende toe. Die ander die 
eweynich holpen ende dan aflaten dat sijn die gheene die 
een goet opset maken ende des op een ure oft op een halve 
moede sijn ende latent dan varen. Die .iij. sijn die gheene 
die tonvreeden sijn van binnen als die des smerghens 
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35 opstaen soe comt hem te voren maect een goet opset ende 
beteert u. dan rueren si die spade ende dan laten sise we
der vallen ende dincken tot dat die dach comt oft dat 
hoechtijt oft tot dat ghi ghebiecht sijt ende ten heyleghen 
sacramente gaet Die .iiij säten altemale leedich inden // 

98v. 40 acker en besaghen die ander dat sijn die gheene die soe 
treech sijn dat hem verdriet des opsets ende alder doecht. 
Nochtan doen si soe vele dat si inden acker comen dat es 
si volghen uutwendelijc der ghemeynder ordenancien 
ende si sitten ende besien ende mereken elcx arbeit Ende 

45 elcx doecht nochtan sijn si oec traghe dat si bliven sonder 
doecht ende sonder goet opsets alsoe zeere sijn si gheval-
len in versumenissen ende in traecheiden. ende dit sijn die 
gheene daer af ghescreven es. Och of si cout oft heet 
waren. Maer want ghi laeu sijt soe beghin ie u uut te 

50 spouwen uut minen monde. Voert gheminde susteren 
begheeric dat ghi u reyne hout op dat ghi altoes moecht 
gode sien. 

1 Die xxvi. collacie ons heren // 
99r. Des .xxvi daechs inder vastenen seyde onse lieve here in 

sijnder collacien. Soe wie van u met enen lichtverdeghen 
ghemoede sonder rouwe te biechten gaet die leyt die 

5 duvel met hem Ende het es een seker teeken dat ghi in 
uwer biechten niet vercrighen en seit vergheffenisse 
uwer sonden ende om dit te verhoedene soe sal dat ghe-
dachte als die tijt der biechten om gaen ende ondersoeken 
wat sonden dat dat lichaem van buten ghedaen heeft 

10 daert mede ghescandelizeert mocht werden onder sijn 
mede susteren. ende oec waer in dattet overghetreeden 
heeft die ghehoersamheit ende versuymt die ghemeyne 
ordenancie. Daerna als dit ghedachte dit ghemerct heeft // 

99v. soe saelt inwert gaen ende ondersueken oft daer enich 
15 murmeracie oft enich onrecht ordeel. oft enich onsuyver 

ghedachte bevlect heeft die ziele, ende cils dit ghedaen es 
seldi mereken die grootheit uwer sonden ende beweenen 
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dat ghi inder doecht soe weynich toe ghenomen sijt sint 
dat ghi u lestwerf biechtet Ende als ghi dan. voer den 

20 priester comt soe seldi oetmoedelijc satelijc cortelijc ende 
claerlijc segghen u sonden ende begheere penitencie voer 
u mesdaet Ende als ghi gheabsolveert sijt soe gaet die 
heyleghe gheest uut den scoete des priesters daer hi in 
gheseeten heeft verwachtende oft ghi claerliken biechten 

25 sout Ende dan ghaet hi met u wech ende maect sijn 
100г. woeninghe // in uwer zielen ende als ghi vander biechten 

comt soe seldi u oefenen in swighene in devote ghebeede 
ende in inneghen toekeer tot der passien. Als dan den 
tijt comt dat ghi gaen seit tot den heyleghen sacrament 

30 soe seldi oetmoedelijc gaen ende dincken wie hi es die 
hem gheweerdicht in uwen monde ende in u besloten te 
sine dan sal dat ghedachte maken een vierich doechdelijc 
opset die oetmoedicheit sal ligghen aen die voete des 
ghesontmakers ende bidden om gracie. Die minne sal 

35 haren broeder helsen ende cussen. die ziele sal haer ver-
enighen met haren gheminden bruydegoem. Ende aldus 
sal worden ten eynde den vroliken dach inden welken die 

lOOv. hémele honichvloeyende sijn // worden. 

126v. 1 Die .xiiij. collacie des heileghen gheest 
Doen die heileghe gheest den susteren collacie doen soude 
soe sach die deerne christi hem inder formen eens alte 
luyteren lichts In den welken was vloeyende als een 

5 honichzee vander claerheit ghinc uut al soe meneghe 
raeye dat in eiker suster hert een quam te ügghene ende 
doer die canghel der raeyen vloeyde vander honich zee 
in die herten der susteren. doen seyde die heileghe gheest 

127r. die honich zee beteekent mij η hemels ende mij η // hemels 

10 ende mijn godlike sueticheit die doer die canghel der 

godliker gracien vloeyde in uwer alder herten doen gaf 

hi eiker suster .iij. rosen ende seyde Die eerste rose be

teekent dat ghi gode altoes seit dancbaer wesen van allen 

sinen gaven. Die ander rose es dat ghi u altoes pint alsoe 
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15 te levene dat ghi uwen verlosser ende uwen rechter niet 
en vertorent met dootliker sonden Die .iij. rose es dat 
ghi alsoe leeft dat niement in u ghescandelezeert en werde 
doen nam hi enen guldenen kelc ende sciepen in hem sel-
ven vol suets wijns ende gaf eiker suster drincken ende 

20 hi seyde dése kelc es gods groete goedertierenheit ende 
den wijn die icker u in scincke es sterkinghe in aider 
doecht. 

151v. 1 Die .xlv. collacie //ons hemelschen doctoers. 
Des .xlv. daechs inder vastenen doen die suete doctoer 
jhesus den susteren collacie doen soude seyde hi nemt 
enen penninc ende coept .c. amen oliën op datter u niet 
en ghebreke in uwer lampten susteren ghemint desen 

5 penninc es goede wille ende die .c. amen oliën die ghi met 
den penninc copen seit dat es volcomenheit aire doechden 
Inwelker amen besloten es die olie der gracien die inder 
lampten uus herten al toes suetelijc onthouden moet we-
sen. want waer dat olie ghebrect inder lampten daer moet 

10 van noede dat vier sijn berren laten ende oec soe waer dat 
olie der lampten des herten ghebrect daer moet dat vier 

152r. der godliker minnen uut gaen. // Doen sach die deerne 
gods dat vele inghelen stonden voer den troen der heile-

15 gher drievuldicheit ende hadden lampten die alte scoen 
lichten al berrende doen haer des verwonderde soe seyde 
ons here tot haer ende totter ghemeynten dése berrende 
lampten beteekennen alle die goede werken die onder u 
ghedaen worden met vieregher begheerten beyde inwen-

20 dich ende uutwendich doen nam ons here uut sijnder 
herten een roese daer dat een deel wit af was ende hi 
scinctse den susteren ende hi seyde nemt dese roese in 
enen teekene der sceydinghen. want het es behoerlijc dat 
die bruydegoems sijnder bruyt gheve een Juweel daer 

25 si sijnder bi ghedincke. dat gulden deel der roesen виз
игу, teren ghemint dat beteekent // mijn godlike wijsheit. dat 

roet deel der roesen beteekent mijn godlike minne, dat 
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wit deel der roesen beteekent minen godliken vreede doen 
sach si een edel hostie ligghen in midden der voerseyder 

30 roesen die overhonicht was ende alte suetelijc haren goere 
uutspreyden doen seyde ons heren dochteren ghemint 
dese hostie die overhonicht was in midden der roesen 
beteekent die sueticheit mijnder menscheit ende die ede
len roeke die si uutgheeft beteekent die suete vereninghe 

35 met der welker mijn edel menscheit verenicht es met der 
godheit. Doen sach die deerne ons heren dat dat uut den 
hemel nederdaelde een blinckende wel ghescierde croene 

153r. die soe groot was dat si overspande al eertrij с // ende doen 
haer des verwonderde seide hi totter suster ende tot haer 

40 dese croene der hemelscher drievuldicheit gheloeft wert 
alle die gheene die werken die werken der saücheit ende 
dat si soe groot es dat si ontspant oft overspant al eertrike 
dat beteekent dat si alle menschen even na es alsoe verre 
als si willen want god die vader gheen uutnemer der per-

45 sonen en es gheloeft ende ghebenedijt moet hi sijn ewelijc 
van sinen sone ende van al dat uut hem ghevloeten es. 

153r. 1 Die xxiiii. collacie des heileghen gheests 
Doen die heyleghe gheest den meechden christi collacie 
dede soe sach die deerne gods dat .vij. inghelen quamen 
ende brachten .vij. güldene cruyken uut den hemel met 

153v. 5 alte // costelike drancke doen seyde die heileghe gheest 
siet dochteren ghemint vanden vader. Dese .vij. cruyken 
sonderlincs drancs worden u ghesonden van boven van 
uwen bruydegoem ende hi seyde tot mi segt doch minen 
kinderen dat icse minne ende dat si gheestelijc werscapen 

10 met den wine die ie hem sende ende namaels seien si der 
af droncken werden inden hemel met mi ghi seit weten 
susteren ghemint dat inder eender cruyken es claerheit 
die beteekent die suete vereninghe met der welker u bruy
degoem ende ghi met enen onsceedeliken des houwelijcs 

15 in ewicheit verenicht moet bliven. Inder ander cruyken 
es lasuerverweghen wij η die beteekent die stadeghe stant-
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154г. achtighe trouwe uus bruydegoems te // u wert want nu in 
uwen levene ende in uwer doot noch in ewicheit en sal hi u 
nemmermeer laten eest dat hi mach wesen een here uus 

20 herten. Inder derder cruyken es sanguinen wijn die be-
teekent die verdiente der dierbaren passien uus liefs die 
welke ghi devotelijc ende seer begheerlijc suit oefenen 
ende in uwer herten overpeysen ende verslaet daer in 
uwen dorst want dinaderen dijnder zielen salse purgeren 

25 ende suveren. Inder .ν. cruyken es witten wijn die be-

teekent die vroelijcheit uus sueten bruydegoems want hi 

es een blidemaker der droevegher zielen ende een suete 

troester der bedructer. Inder .vi. cruyken es ghemaetwijn 

die beteekent uus bruydegoems milde liberaelheit die 

154v. 30 altoes // milde es te ghevene den ghenen dien minnen. 

Inder vij. cruyken es romenie dat beteekent dat suete 

verlanghen dat u bruydegoem heeft tot uwer toecomst 

inden hemel waerlijc susteren nye bruydegoem en was soe 

begheerlijc sijn bruyt te leydene inder slaepcameren als 

35 u hemelsche bruydegoem begheerlijc es u te omhelsene 

ende u suetelijc te cussene inder slaepcameren sijnder 

vaderliker herten 

BIJLAGE 3 

Hs. F 

29r. 1 O susterken wanneer iemant van u allen weent uut rech

ten leetwesen dat hi sinen schepper vertoernt heeft die 

wort werdich van allen den hemelschen heer ghetroest 

te sijn Jae die tranen der rouwen gheven roeke indel he-

5 mei als die edel wyngaert bloem Hoe orbaerlijc dat die 

tranen sijn die gheweent worden overmits leetwesen der 

sunden ende medeliden mynre passien Susterken een 

heert dat vol is v. h. ghedachten dat is voer den oghen 

gods als een gulden busken vol costeliker peerlen die ie 

10 selver als een hemelsche goutsmet allen beslaen int 

silver mijnre trouwen Ende legse op in dat cofferen des 

hemels tot dat mijn bruyt thuys ghebracht wort Ende ie 
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met haer gaen in die slaepcamer der mijnnen Мег mijn 
aire ghemijnste bruyt wanneer ic come in die heimelijc 

15 slaepcamer uwer herten ende ic u dan toene hoe morwe-
lijc dat ic doerwont ben om uwer mijnnen wille ende ghi 
dan suetelijc u tranen uutstort uut medeliden soe doet 
ghi my alsoe lief oft ghi enen nuwen hemel hadt ghesca-

29v. pen // tot vermeerderinghen mijnre gloren Ende noch 

20 meer eest dat ghi nu dycwile suetelyc uutstort die wate
ren der tranen om medeliden mijnre passien soe sal u in 
die ure uwer doot elck wondeken mijns lichaems wesen 
als een hemel der overvlodigher sueticheit Amen 

BIJLAGE 4 

Hs. G 
91v. 1 Opten sel ven dach die heilighe geest 

Doen die heilighe geest den susteren collacie soude doen// 
92г. Doe sach die deerne gods dat hij eiker suster gaf een 

trompet van goudenre schoenheit ende keerde hem tot-
5 ten susteren ende seijde Siet die trompet beteijkent uwen 

gheestelicken staet die ghi hout in meechdelicken reij-
nicheit welcke trompet ghi dragen suit inden koker uwer 
ghedachten ende metten adem der bornender ijnnicheit 
seldij suverlick daer doer blasen dat gheluijt des loves 

10 ende der dancbaerheit ende dan suldij met uwen gherucht 
wecken die minne uut haeren slaep Siet dan sal die minne 
vraghe Waer is dat gherucht Dan sellen die enghelen 
segghen in dat cloester Wat willen sij sal die minne seg-
ghen Ie en can van haren gerucht niet rusten Ende dan 

15 sellent haer die engelen seggen Waerom sij soe groet ghe
rucht maken Ende dan sal die minne seggen tot gracien 
haeren rentmeester Sijt hem doch ghenaedich Doen sach 
die deerne ons beeren den heiligen geest staen in eenen 
groten acker graven met eenre spaden Ende daer quamen 

20 sommighe die hem totten eijnde volherdelicken holpen 
Sommighe holpen hem een wijltijts vuerlichlicken ende 
dan lieten sij af Sommighe ruerden die pade Мег sij en 
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groeven niet Sommige saten inden acker stille ende be-
92v. sagen die ander Sommighe en // wouden daer niet toe 

52 doen Doen dit die deerne christi verwonderde soe seijde 
die heilige geest Desen acker dat is den acker der minnen 
ende ie bin daer af die hofman Sommige die ghi siet dat 
mij totten eijnde volcomelick hebben gheholpen dat sij 
diegenne die des smorghens een goet doechdelick opset 

30 maken ende daer alden dach in arbeiden totten avont 
toe Die af lieten Dat sijn die ander die mij een weijnich 
holpen ende dan aflieten Dat sijn die ghenne die een goet 
opset maken ende dan op een ure of een half moede sijn 
Ende laetent dan varen Die dorde sijn diegheenne die 

35 tonvreden sijn van binnen Als sij des smorghens opstaen 
soe coemt hem voer. Maect een goet opset ende betert u 
Dan roeren sij die spade ende laetense weder vallen ende 
dencken beijt thent die dach coemt of die hoechtijt Of 
dat ie ghebiecht heb thent ie den heiligen sacrament gae 

40 Die iiij die alte mael ledich sitten inden acker ende besien 
die ander dat sijn dieghenne die soe traech sijn dat hem 
verdriet des opsets ende aire doechden Nochtans doen 
sij soe veel dat sij inden acker comen dat is sij volghen 

93r. nutwendehek der ghemeijnre // ordinancien ende sij sit-
45 ten ende besien ende mereken elcks arbeijt Ende doech

den Nochtans sijn sij soe trach dat sij blijven sonder 
doechden ende goet opset Alsoe recht seer sijn sij ghe-
vallen in traecheit ende in versumenisse Ende dit sijn 
sij daer af ghescreven staet Och oftu heet ofte cout 

50 waerste Mer wanttu lauwe biste soe sal ie dij beghinnen 
te spuwen uut mijnen monde Voert O mijn gheminde soe 
begheer ie dat ghi .u. reyn hout opdat ghi altoes moghet 
god sien in syon 

93r. Dit is die xxv collacie die onse heer dede in die vaste 
55 Des xxv dages in die vasten soe seijde onse lieve heer in 

sijnre collacien Soe wie van u met eenen lichverdighe ge-
moede sonder berouwe te biechten gaet Die leijt den 
duvel met hem het is waerlick een seker teijken dat ghi 
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in uwer biechten niet crighen en suit verghiffenis uwer 
60 sonden Ende om dit te verhoeden soe sal dat gedacht 

als die tijt der biechten coemt om gaen Ende ondersoe-
93v. ken wat sonden // dat dat lichaem van buten ghedaen 

heeft daer sij mede ghescandalazeert mach hebben haer 
medesusteren Ende oeck waer in dattet overtreden heeft 

65 die ghehoersaemheit Ende versumet die ghemeijn ordi-
nancien Daer пае als dat ghedacht dit ghemerct heeft 
Soe sal sij inwaert gaen ende onder soeken of daer eenighe 
murmereringe of eenighe onrecht ordel of eenighe on-
suver ghedacht bevlect heeft die edel ziel ende als dit 

70 ghedaen is soe suldij mereken die groetheit uwer sonden 
ende bewenen dat ghi soe wenich sijt in doechden toe-
ghenoemen sijnt dat ghi lestwerf biechte Ende als ghi 
dan voerden priester coemt soe seldij oetmoedelick sate-
lick cortelick ende claerlick segghen u sonden Ende be-

75 gheeren penitencien voer u sonden Ende als ghi absolveert 
sijt Soe gaet die heilige geest uut des priesters schoet daer 
hij in gheleghen heeft verwachtende dat ghi claerlick 
biechten sout Ende ist dat ghi claerlick ghebiecht hebt soe 

94r. gaet hij met u wech ende // maket een woeninge in uwer 
80 zielen Ende als ghij vander biechten coemt soe suldij u 

oefenen in swijghen ende in devoten gebeden ende in in-
nighen toekeert tot mijnre pascien Als dan die tijt coemt 
dat ghi suit gaen totten heiligen sacrament soe seldij u ver-
oetmoedigen ende dencken wie hij is die hem ghewerdicht 

85 in uwen monde ende in uwer harten besloten te sijn Dan 
sal dat ghedacht maken een vuerich doechdelicke opset 
Die oetmoedicheit sal ligghen ten voeten des gesont ma
kers ende bidden om gracie Ende die minne sal haeren 
bruijdegom cussen ende omhelsen Ende die ziel sal haer 

90 verenigen met haeren gheminden bruijdegom ende aldus 
wordt den eijnde gebrocht die vroliken dach in welken 
die hemelen honichvloeijende sijn gheworden 

113v. 1 Doen die heilige geest collacie dede 
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Doe die heilige geest den susteren collacie doen soude soe 
sach die deerne christi hem inder formen eens alte wonder-
licken schoenen lichtes welke licht was vloijende als een 

5 honich see Ende vander claerheit ghinck alsoe menighe 
radie uut dat in elcker suster harte een quam te legghen 
Ende doer die radie vloeijde vander honich see inden 
harten der susteren Doen seijde die heilighe geest die 
honich see beteijkent mijn hemelsche ende godlicker 

114r. 10 gracien // sueticheit die doer die radien der godliker gra
cien vloeijt in uwer aire harten Doe gaf hij eiker suster 
drie rosen ende seijde die een beteijkent dat ghi god altoes 
dancbaer wesen suit van sijnen gaven Die ander rose is 
dat ghi altoes alsoe suit pijnen te leven dat ghi uwen 

15 rechter ende uwen verlosser niet en vertoemt met doot-
sonden Die dorde rose is dat ghi alsoe leeft dat nijemant 
aen u ghescandelezeert en wordt Doe man hij een gulden 
kelck ende sceptese in hem sel ven vol suets wijns Ende 
gaf elcker suster drincken ende seijde Dese kelck is gods 

20 goedertierenheit Ende die wijn die ic u daer in schencke 
is sterckinghe in aire doecht 

123v. 1 Des donderdachs dede die heilige geest collacie 
Doen die heilige gheest den meechden collacie dede soe 
sach die deerne gods dat vij enghelen quamen ende 
brochten vij gulden cruijken uten hemel met costelicken 

5 dranck doen seijde die heilige geest Siet dochteren ghe-
mint vanden vader die vij cruijken met den costeliken 
dranck worden dij geseynt van boven van uwen bruijde-
gom Ende hij seijde tot my segghet mynen dochteren dat 
icse minne Ende dat sij nu geestelicken wersscappen 

10 metten wijn die ic hem seijnde namaels sullen sij daer af 
met mij wersscappen Ende mij drincken ende droncken 
worden O gheminde ghi suit weeten dat inder eenre 
cruijken is claerheit der suéter verenighe met welken u 
bruijdegom Ende ghi in eenen on verschei delicken bande 

124r. 15 des//hilix in ewicheit verenicht moet blijven In die ander 
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cruijke is lazuer verwighe wijn die beteijkent die stantach-
ticheit uwes bruijdegom tot u waert Want nu in uwen 
leven ende in uwer doot noch inder ewicheit soe en sal 
hij u nummermeer laten 1st dat hij wesen mach een heer 

20 uwes harten Inder dorder cruijken is sanguwyns wijn 
die beteijkent die verdienten der passien uwes bruijde-
goms die ghi drincken suit seer begheerlick ende devo-
telick Want die inaderen uwer zielen sal sij purgeren 
ende suveren Inder vierder cruycken is witte wijn die 

25 beteijkent die vrolicheit uwes bruijdegoms Want hij is een 
blijdemaker der droeviger zielen Ende een suete troes-
ter der bedructer Inder vijfter cruijcke is garnaet wijn 
die beteijkent uwes bruijdegoms liberaelheit die altoes 
bereit is te gheven den ghenen die hem minnen Inden 

124v. 30 sesten cruij//ken is romenije die beteijkent dat suete ver-
langhen dat die bruijdegom heeft tot uwer toecomst in
den hemel Inder sevende cruijken is nijen most die be
teijkent die nijeve vroechde die die heiligen hebben als 
die bruijt coemt in haer geselscap Waerlicken sust eren 

35 niet bruijdegom en was soe begheerlick sijn bruijt te 
leiden inder slaepcameren ids u bruijdegom begheerlick 
is om te helsen ende suetelick te cussen inder slaepcame
ren sijns vaderlicke harten 

135r. 1 Dit is die .xliiij. collacie des witten donderdachs dede 
onse heer sijn 
Des xliiij dages inder vasten seijde onse heer neemt eenen 
penninck ende coept С amen olijen dat u niet en gebreke 

5 in uwen lampen Susteren gemint desen penninck is enen 
goeden wil Ende die С amen olijen die ghi met desen 
penninck coepen suit dat is volcomenheit aire doechden 
in welke amen besloten is die olije der gracien die in die 
lampen uwer harten altoes suetelick onthouden moet 

10 wesen Want waer die olije in die lampen onbreket daer 
moet van node dat vuier sijn bornen laten Ende oeck 
soe waer die olije der gracien inden lampen der harten 
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135v. ontbreket // daer moet dat vuier der godlicker minnen 
uutgaen Doe sach die deeme christi dat veel engelen 

15 stonden voer den troen der heiliger drievoudicheit Ende 
hadden lampen die alteschoen luchten ende bomden 
Doen haer des verwonderde seide onse heer tot haer 
Ende totter ghemeijnten Dése bomende lampen be-
teij kenen alle die goede wercken die onder u ghedaen 

20 werden met vuengher begeerten beijde inwendich Ende 
uutweijndich Doen nam onse heer uut sijnre harten een 
rose daer dat een deel gulden af was dat ander deel roet 
Dat dorden deel wit Ende schenctese den susteren ende 
seijde Neemt dese rose in een teijkent der scheij dinge 

25 Want het is behoerlick dat die bruijdegom sijnre bruijt 
ghevet een juweel daer sij sijnre bij gedenct Dat gulden 
deel der rosen beteijkent mijn godlike wijsheit Dat rode 
deel beteijkent mijn godlicke minne Dat witte deel be
teijkent mijnen godlicke vrede Doen sach sij een edel 

30 hostie liggen int middel der rosen die overgehonicht was// 
136r. Ende alte suetelicken haeren roeck uutspreiden Doen 

seijde onse heer dese hostie die overghehonicht leijt int 
middel der rosen beteijkent die suetticheit mijnre mens-
heit Ende dien edelen roeck die sij uut gevet beteijkent 

35 die suete verenighe met welken mijn edel menscheit ver
enicht is metter godheit Doen sach die deerne ons heeren 
dat uutten hemel nederdaelden een blinckende wel ge
tierde croen die soe groet was dat sij overspande al eert-
rick ende doe haer des verwonderde seijde hij totten 

40 susteren Ende tot haer Dese croen is die croen der hemel-
scher blijsscappen die u vander heiliger drievoudicheit 
gheloeft is Ende al dengeenen die wercken die wercken 
der salicheit Ende dat sij soe groet is dat sij overspannet 
al eertrijck dat beteijkent dat sij alle menschen al even 

45 пае is Gheloeft ende ghebenedidijt soe moe hij wesen 
ewelick van sijnen soen Ende van al dat uut hem gevloten 

136r. // is 

304 



BIJLAGE 5 
Hs. I 
55v. 1 Hoe orberlic dat die tranen syn die gestort warden uut 

leetwesen der sunden Die tranen syn so costelic :seit: 
onse heer datmen mynen vader daer mede afcoept die 
blyscap des hemels ende oec synen soen mit alle die 

56r. 5 тзшпе // syns vaderliken harten Wanneer yemant screyt 
uut rechten leetwesen dat hy synen scepper vertoernt 
heeft die wart weerdich van alle den hemelschen heer 
getroest te warden Die tranen des gewarigen rous die 
geven roeck inden hemel als die edel wijngaertbloem 

10 inder eerden Onse lieve heer :seit: een hart dat vol is 
heiliger gedachten dat is voer mynen ogen als een gulden 
busken vol costeUker peerlen die ie selve die daer byn 

56v. een hemelsche gout//smit die also beslae mit sulver mynre 
trouwen ende legse op in dat cofferen des hemels totdat 

15 т у die bruut thuus gebrocht wort ende ie mit hoer gae in 
die slaepcamer der mynnen 
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VARIANTEN 





VARIANTEN 





Inleiding 

1. E : Hier beghini dat boec der suéter leringhen ende der devoter 
collacien Die de persoen des soens ende die heyleghe gheest ghedaen 
hebben den dochteren die ghemint sijn vanden vader 
G: hier beghinnen Jhesus des sueten doctoers collacien inhoudende 
van vastelavont tot paesschen toe 

3. E : hoechtijt van kersmisse; G: korsmisse 
4. E : met haren brudegom ; G : met christo 
5. E : [dése woerden] ; onderwilen 
θ. E : sijn 
9. E : prediken soude; [tot hoer] 

10. E : stoel; G: inden <stoel of> [gulden] setel 
13. E : [mer]; G: onser <liever> 
14. E : [soe]; G: [van onsen heer]; E : vertoent 
16. E : opstont; comt 
16. E : soude 
19. E : sijn; [Mer] ende 
20. E : [dat]; verstont; [crachtigen] 

Ie preek 

1. E : [Dat eerste sermoen] Des woendaechs 
G: Die eerste collacie inden asschellen woensdach dede onse lieve 
heer 
M : [Dat eerste sermoen] 

2. E : Inden eersten daghe in asdaghe 
M: Op enen dach inder vasten soe; M: [die] ene 

3. E : [soeten] hemelschen; M: [soetelic]; [die eerstelelyeofdat eerste 
sermoen] een sermoen 

4. E : oft sermoen; G: [dat eerste] 
5. E : woerden. <Susteren>; ghelaten; rike 
6. E: mijnder; M: [van] 
7. EGM: [soe]; M: voeten <christi> 
9. M: [alten] 

10. G: bruyten; M : mijn alreliefste vriendinnen 
11. EG : vrouden ; M : [ende der vruechden] 
12. E : overgaf; derfiesse; M: deerfde <sie>; [lane]; 

EM: [Ende] 
13. M: <0> susteren; M: [neder ghesien] 
14. G: bevaen; M: Ende die minne hevet mi ghevanghen. 
15. G: een <schoen>; M: [een] suete; I : oert dochter 
17. E : om minen wille 
18. E : wandelen 
20. E : die ligghen Int paleys ; M : die daer ligghen in mijns hemelschen 

vaders lant 
21. I : vaders <in welken straten ghi suetelic wanderen seit mit devoter 

contemplacien eens ter weken Die eerste straet des sonnen>; M: Die 
ierste strate is [die straet] des weldighen rijcdoms 

22. E : [des] mijns; EM: [soetelic]; E : wandelen; I : In welker wan-
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deren suetelic die rechte gelaten armen van geest ende verciert sijn 
mit puerre consiencien ende vervroechden hem als sij te gronde van 
god ende in god gelaten sijn ende hem die meeste blijscap is dat sy 
te gronde versmaeyt ende verworpen warde Die ander straet... 

23. EM: [ende van]; G: die recht ghelaten arm van geest <sijn>; 
M: Hoert mijn gheminde vriendinnen; E : [enighe] 

24. E : brude; G: bruijten; E: Dese ghelaten arme van gheeste; 
G: dese recht ghelaten arme van geest; M: dese rechte ghelatene 
armen van gheeste 

25. E : dormter; M: een altesuverliken donnterken; [dat men op gaet 
mit drie trappen] 

26. E : dicke pieghe op te rustenne; M: dicke [op]; E : den dormter 
27. G: vreedsamigen [verheven]; M: vreedsame; E : Ende die eerste 

trap puerheit; G: trepken is <haer>; M: Ende dat ierste trappeken 
<dat dese hevet> is puerheit [hoirre consciencien] 

28. M: [welke puerheit] die mi ghenoechlic is ende <die> 
29. E : [ende ic costeliker achte] ; E : Die ander trap ; M : Dat ander 

trappen <dat dese arme van gheeste hevet> 
30. M ; <dat> is dat sie nimmermeer also rechte vrolic en sint ; E : [alsoe] 
31. E : vrolec <noch blide); soe; M: also suetelike en voelen 
32. E : Dan als si te gode van gode in ghelaten sijn; M: [ende in gode] 
33. E : Die .iii. t rap; EM: ghevoelen 
35. E: Die ander strate wandelen die gherechteghe ghehoersameghe 

menschen ; M : Die ander strate is die strate der ghehoersamheit 
36. G: gemeenheit; M: ghehoersame 
37. I : [О susteren] wanneer sy hoer oversten gehoersam syn so sietse 

die vader aen als syn gemynde kynder ende noch meer also dick als 
sy gehoersam syn mit bereyder harten also dick warden sy weerdich 
te bekennen die heymelicheit gods Ende ist dattet hem niet en ge
schiet inder tyt het sel hem gegeven warden te gebruken inden 
hemel 

38. G: gehoersamich; M: die <hemelsche>; EM: [uutvercoren] 
39. G: dochteren ghemint; EG: [al] 
41. E : [noch]; M: [alsoe, dicke]; G: gehoersamich 
42. E: werdi; G : wordy; M : soe dicke werdestu 
43. E : [ende] 
44. M : [te gebruken] 
45. E : Die .iii. strate es claer bekennen; M: [eens] des; I : bekennens 

<onser eygenre cleynheit); E : Inden welken wandelen 
46. M: [straten]; I : [susteren] 
47. E : die rechteghe oetmoedeghen menschen der god in stort den blijc 

sijns godliken lichs; G: die rechte oetmoedighe <harten> sijn die 
oghen <der> verclaerder menschen daer god in staert den blick des 
godlicken lichtes ; I : die rechte oetmoedige syn die ogen der ver
claerder mynschen in welken god in stort dat licht des godteliken 
bescouwens [ja... liefsten]; M: Die recht oetmoedighen sint die 
hoghe verclaerde menschen daer god in störtet sijn schijn des god
liken lichtes 
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49. EG: [ende] 
50. E : te ontfane 
51. E: [in cantica, daer ie toe spreken sel]; G: mijn <alre liefste) 
52. M: ende <drincket ende> 
53. E : In welke wandelen 
54. E: Susteren lijtsamheit es een alten groten doecht; G: Susteren lijd-

samheit is een seer groet doecht ; I : lydsamheit is een so groten 
doecht; M: O susteren lijdsamheit is ene grote doghet 

55. G: [dat] want; E : [пае] 
56. G: tijt <nae tijt>; die voertganc <des tijts>; E : ende gheliker wijs 

aides voertganc; I : [Ende... contemplacien] 
57. E : ende <doet> op wassen <die bome ende> die crude der eerden; 

G: op <doet> wassen; M : ende <doet> die crude der eerden opwassen 
58. E : [die] lijtsamheit den menschen opgaen ; G : lijdsamheit; M: [die] 

lijdsamheit den menschen hoghen ende opgaen 
59. E : Lijtsamheit es die celle; G: lijdsaemheit; M: Lijdsamheit 
60. E : [in] ghebruyct; G: god altijt ghebruijket met; M: altoes [in]; 

GM: [Want]; E : Ende eer ie mijn hulpe ende troest ontrocke; 
I : want <onse lieve heer: seit: self> Eer ie ontoge 

61. G: ontreck; M: ende [mijn]; G: lijdsaemen 
62. M: [soude eer] wolde liever; GM: mijn <lieve>; I : myn <lief> 
63. E : der weeldicheit ende der vrouden 
64. E : In welken wandelen ; M : [straten] 
65. G: ende [mijn]; I : [O mijn ... susteren]; M: O mine vriendinnen 

ende susteren; I : <want> die 
66. M: [menschen] herten; E : so recht herteleec lief; G: [soe] oeck; 

I : mynschen: <seit: onse heer> hebben my so <recht> hartelike; 
M: hebben soe hertelike Hefte dat dat bittere wee der natuerliker 
doet dusent jaer lane duerde dat wolden sie liever liden dan sie eens 
doetlike sondichden 

67. G: bitterste [wee] 
68. E : dan si een dootsonde deden; G: dootlicken [souden] sondich

den ; I : [souden sondighen] sundichden ; I : [Soe ... doot] 
69. E : worden; si soude hem liever gheven tot eender scameliker doot 

te liden dan een daghelij esche sonde te doen 
70. I : [dan si] ende; M: [enen] den; tot eenre doetsonden 
71. I : [susteren]; M: O <lieve> susteren 
72. E : uwer trouwen ; I : [uwer] hore ; M : [uwer] hoerre ; I : mochte 

<Des vridachs> 
74. E : vereninghe; G : [der verenighinghe] der vreedsamighe menschen ; 

M: [verenighinghe] woninghe; E : wandelen; G: [In... menschen]; 
M: [straten] 

75. M : vreedsame ; E : [ende] ; I : [Susteren ... Ende noch meer] ; 
M: [Susteren ... bruden] mijn gheminde susteren 

76. E : yement <van>; G: ijemant <van u>; M : wanneer <dat> yemant 
<van u>; susteren 

77. M: verenichdi; [heipet] Holdet; E : Ende helpt yement van u 
eneghe jonge te vreden soe verenicht ghi u 
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78. E: [oec mede] omme; M: [ende oec mede ... ende ververret u 
selven van gode] 

79. E : enigher onvreeder suster te vrede helpt 
80. E : [ende oec ... ende ververret u selven van gode] 
82. G: [dat susterkijn mit gode] 
83. G: [selven]; G: [selven] 
86. EG : [hemelsche] ; M : [soe siet ... geslachte] 
87. E : als sinen enighen sone; dat sidi gheworden 
88. I : ende wanneer mynsche vrede maeckt mit synen gebede <seit onse 

lieve heer> 
89. G: soen <of vrede> 
90. M: dat <ghebet>; I : [gelijc] als; E : dierbaerghen 
91. E : dat ie uu tstorte om menschelike gheslechte te verlossen ; G: dat 

ick uutstorten om; M: om der menschen salicheit; I : menschen 
<des saterd> 

92. G: [diestraet]; M: [godliker] 
93. E : [straten] wandelen; G: straet wanderen [dieghene]; M; [stra

ten] ; I : [dieghene] ; E : [sijn] 
94. I : [Susteren ... sinnen] ; M : <0> susteren 
95. M: ende [ie]; EM: hebdi; G: hebdij 
96. M: [somwijl] dicke; E : [Eert] Hoert 
97. M: [ende]; [ende] 
98. I : [Soe seldi mede] want dése sellen oec 
99. EI : [sellen] ; E : [ende] ; I : [Ende ie ... uwes vaders] ; M : [der] 

100. G: uut <godlicker>; EG: houden wilt; M: holden wilt 
101. E : niet <meer>; M: laten gaen spelen mit u 
102. M: [gheminde] lieve 
103. E : met mi besitten moecht dat rijc mijns vaders; M: [mit hem] 

2e preek 

1. E : Die ander collacie ons hemelschen doctor ; F : [dit is die anderde 
collacie] hier beghint twelf gulden trappen vanden bitteren lijden 
ons heren jhesum christi die een gheestelijck mensche voernemen 
sal des avonts; G: dit is die ander collacie des donderdach in die 
vaste leerde hi; M: [dit is die anderde collacie] 

2. E : [soe]; F : [Des ... uwer aire trouwen]; M: Op enen dach in 
die vasten [soe] 

3. M: [om] 
4. GM: [hi]; G: [sijn] die 
5. E : [soe] doe 
6. GM : [u] ; M : [het is] heit ; E : den appel 
7. E : Ende hi es ghesonden der moeder vanden cloester; M: ende hi 

is ghesant der moeder vanden cloester ; Doe sach die maghet christi 
8. E : [ons heren] christi; G: [ons] des; E : den appel; M: dese 

[gulden] appel 
9. M: ghescreven; onse <lieve> here 

10. G: [hoer] hem; M: [dat] die 
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11. EM: [in] ende; M : [in] ende; Holdet vrede <ende lijdsamheit ende) 
stadelike voertgaende <in allen doechden> 

12. E: montslaechde; G: [mont claechde] lachte; M: [Doen ... colla-
eie] Doe began die suete doctoer sine collacie 

13. E : ende seyde 
14. G: wel meer; M: wilneer 
16. M: doepen; doe 
18. F : [endemerct]; M: [meret] siet; [seit] 
19. E : opgaen; opdat ghi dermet moecht opgaen totten dormter; 

M : mocht totten dormter des vreden 
20. C: [dormter] slaepcamer; E : den eersten; G: trap <is> 
21. E: met den 
22. E: [edelen] preciosen; G: [edelen]; M: [edelen] duerbaren; 

СЕМ: besnidinghe; C: [gulden] 
23. F : [edelen]; M: die uutstortinghe mijns bloedeghen sweetes 
24. EFM: derde <gulden>; M: derde <guldene> 
25. FG: [des] mijns; M: mijns bloedes; E : [des bloets]; ten nase; 

F : ter nasen; M: ter nesen; E : monde <overvloedelijc> 
26. E : Die .iiij. uutstortinghe mijns preciosen bloets es. die gulden trap 

die es inder calumpnen; F : vierde <gulden>; M: vierde <guldene> 
27. M: [die]; C:columpnen; G:calumnen; C: [O susteren neemt my... 

herten]; E : [O]; F : [O susteren] Susterken; 
28. F : nempt; E : neemt mi <nu>; M: [of]; E F G : calumpnen; 

M: calumpne; E : [soe]; M: ende legghet mi sachtelike doer ghe-
wondet. 

29. C: [gulden] 
30. F : nederhgghende; M: liggende voer pilatus voeten; E : edel uut-

stortinghen mijns edelen bloets doen ie voer die voete pylatus ver-
smadelijc wert nedergheworpen. dat met mijnder smerteliken 
seerighen wonden 

31. CG: [gulden]; E : mijns <preciosen>; G: mijns <duerbaeren> 
32. F : croninge <Susterken>; CEFG: crakinge <der>; E : druckenne; 

F : inder indruckinghen; M: Die crackinghe der doernen inden 
drucken [des hoefts] 

33. F : [des hoefts]; C: sel u wesen u herpenspul inden avontstont; 
E : sal O susteren wesen uwer herpenspel inden avontstonde ; F : sal 
u wesen u herpenspel inder avontstont; G: O susteren dit sal wesen 
u herpenspul inder avontstont; M : <daer> sal o susteren wesen uwer 
zielen herpenspil in der avontstont 

34. G: [gulden]; M: is [die] 
35. CFGM: [duerbaren]; E : [duerbaren] edelen; CM : doe ; E : ie <alsoe 

mismaect> 
36. CG: [gulden]; CFGM: [duerbaren]; E : [duerbaren] preciosen ; 

CM: doe; E: doen ie alsoe scameleec naect al doer wont sat voer al 
dat vole dat quam ende ghinc op der meret ende dat purper cleet uut 
was; F : <is> doen 

37. G: [naect]; M: [opten berch] op die merct; CGM: ende <mi>; 
F : purper [cleet] uut WEIS [uutghetoghen]; M: uutghedaen 
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38. CM: doe; CF: op dat; M: op mijns vaders huus; С: weende <doe>; 
E : ende [ie] weende <bitterlijc>; M: ende [ie] 

39. CG: [gulden]; CEFGM: [duerbaren] 
40. C: [scandeliken]; E: Inden daghe mijns scameliken crucen; M i n 

der draghinghe mijns scandeliken cruces; C: O lieve ende mijn uut-
vercoren bruut; E : Susteren mijn gheminde; F : O susterken mijn 
ghemynde bruyt; M: O <mijn gheminde> susteren [ende mijn ge-
mynde uutvercoren bruden] 

41. GM: my <ic>; M: u <here ende u>; C: [die u brudegom bin] 
42. G: [laster der]; F : [sotten] spotten; С: ende <si> scorten; E : ende 

scorte my [soe] ; E : so over hoeghe der ic so ghinc ; M : ende scorten 
mi op al gaende 

43. С: waer <(te segghen ende); EGM: [oepelic]; M: openbaren <ende 
sloghen mine bene mit gherden); CG: [gulden] 

44. G: mijns <duerbaren>; E : mijns <preciosen>; CM: doe; E : <niijn-
der lede> [doen ic lach] 

45. M: [houte] boem; CG: [gulden] 
46. M: doe; C: [doen ic neder viel... cruce] uut mijnre siden; E : met 

den cruce op der eerden ; M : mitten cruce opter eerden 
47. С: [О susteren... zijden]; G: safte; E : Susteren dit es dat saechte 

suete ondergane; F : О susterken dit is die heymelijc saechte onder
gane; M: O mijn lieve susteren dit is die heymelike <scat ende> 
sachte ondergane 

48. E : dijns brudegoms met sijnder bruyt in dat beddeken der minnen; 
F : met sijnre bruyt in dat bedde der mijnnen; M: mit sijnre bruut; 
E : [Als dat boeck der] die 

49. F : [versmeltinge] versmaetheit; M: [versmeltinge] minnen 
50. F : [mijns] des; FM: [duerbaren]; E : [duerbaren] preciosen; 

E F : [uut] ; С : [O susteren] ; F : O susterken 
51. C: [gulden] graets <ende> 
52. F : Neempt; CM: [nu]; C: [eens] des; M: gueden <willes ende); 

С: [den dormter] die slaepcamer 
53. G: gaet <daer>; С: te ruste 
54. M : [der uutstortinge] 
55. M: [alle uwen]; С: sonden <Amen); В: [О susteren] Oych kijnder; 

F : O susterken; M: susteren <ende gheminden dochteren) 
56. BEFG: [een]; M: [eenrehande] 
57. B: als men; E : ende alsment vaet; FM: [yet] 
58. В: Aldus [soe] soldet wesen mit u <allen>; E : Aldus sout met u 

sijn; F : [soe]; G: [soe] soudet M: Also soldet mit u oec wesen; 
B: waert <sake); B: vuerichlicken; E : vierichleec; F : vierichlijc; 
G: [ende vuerlic]; M: vuerichlike 

59. F : doecht; M: doghet 
60. M: [al]; В: genoechten <Ende>; BM: [doch] 
61. M: holdet; G: u <reijn>; В : gelicke den bijen Die sijn sonder bloet; 

M: ghelijc der bien die sonder bloet is 
62. M: [dat] armoede is van sonden; В: armoede <ende suverheit) van 

sunden ; E : [dat] armoede es der sonden ; 
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M: rijcheiden <van) [der]; G: gracien <want> 
63. B: <ende> weset <dan> vroelicken [in gode] gelicke den leuverick; 

Ende suit altoes syngen ende begeren den saugen troest des haeps 
64. E : op die suete noten des betrouwens 
65. B: [wie] die; F : wie <die>; M: wie <dat>; G: wie <dat>; 

EFM: wanhopich 
66. E : [die] hi; M:denviant ; BGM: [sijn] een; В: <Ende> haldet u al 
67. В: [in]; [dier] der 
68. В: om; E : also; M: is <oec> 
69. В: [altoes]; datmen nauwe en solde an al sijnen liive alsoe veel 

vettes können vijnden; E : datmen cume aen al sinen live alsoe vele 
vets soude connen vinden oft vergadere; G: men soude cuijme in 
allen sijnen leden alsoe veel vets vergaderen; M: men solde nauwe 
in allen sinen leden also groet vets [cunnen] vergaderen 

70. В: litte; E : leeken; G: lit; M: dat ledeken 
71. В: dat hi hem alsoe teder hielt; G: [om] dat; M : dat hi hem [alsoe 

teder] holdet 
72. B: [noch doden beesten] eten <en> wil; E : ghenen ghedierte oft 

dode beesten eten en wilt; G: dede beesten eten <en> wil; M: ghe
nen <doden> dieren of van ghenen beesten eten <en> wil; B: [Ende] 
Aldus [teder] mijn enige gemynde bruyt; 

73. E : mijn enighe [gheminde] bruyde; G: [mijn... bruden]; 
M: [ghminde bruden] vriendinne; u <oec> 

74. B: [seit willen] laet; E : [willen]; B: fantasyen <ende onsuverre 
gedachten) 

75. B: [onreynre gedachten] onsu verre begeerten; E : Мег metden 
<teederen>; M: mitten <tederen> 

76. B: des dactelen boems; E : des dadenboems; G: des dattelen 
boems; M: des <edelen> dadelenboems 

77. В : [devoten] ; M : der devoter ghebedekens 
78. M; saden [der] van; beteikenen; BM: [volheit] veelheit; M: [de

voten] gueder 
79. B: welke saden den ogen des <hemelschen> fenix seer genoechliken 

sijn. E : welke zaet der rosen den fenix oghen seer ghenoechleec sijn; 
G : Welcs säet den oghen [des] ; 

80. E : om vrede mijns voles; M: [Bidt ... voir minen volke] 

3e preek 
1. E : Die .iij. collacie ons hemelschen doctoers; G: dit is die vierde-

collacie des vridachs in die vasten 
2. E : [jhesus] 
3. G: quam <te> 
5. EG: doen 
6. E : [Doe] soe; G: doen; E : die vroude der ynghelen; G: vroude 
7. E : doen 
8. E : dat die overhoghe doector 
9. E : met menichfuldegher scierheit der scoenheit costeleec doer-

wracht; G: met menigher <hande> cierheit costelicken doerwroch 
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10. G : [hem die deem christi] sij hem ; E : alsoe daneghe cleet ; G : waer-
om <dat> hij [nu] sulken 

11. G: Doe; E : wileneer; G: weleer 
12. E : met droefheiden ende pinen; Mer nu benic versciert met den 

cleder der vrouden ende blijscap der weelden 
13. G: <ghecleet ende> verciert metten cleede der blijscappen <ende der 

vroechden>; E: doen; G: Doen seijde [die deerne christi] sij 
14. E : staet u vele bad; doen 
15. E : si seide ie en weets niet 
16. E : ende hi seide u dunckes om dat ghi nu sijnde in desen leven 

begheerlijc sijt te volghene mijnder passien ende die oetmoedicheit 
mijns levens; G: Doe seijde hij u dunct <dat> 

17. G: volghen <dan> 
18. E : Doen begonste 
21. E : [gulden] busken <al> 
22. E : alleen besla in silver mijnder trouwen; G: die [ie] al beslae 

metten silver mijnre trouwen 
23. E : [op] 
24. E : met haer <in> 
25. E : [O] 
26. E : [u]; G: [nu] 
27. E : orberlijc; G: orbelick 
28. E : sonden <ende uut medeliden mijnder passien. O susteren die 

tranen die gheweent werden om leetwesen der sonden] ; E : [sijn] si 
30. E : [mijn] 
32. E : werdich; G: weerdich 
34. E : [die] gheven 
36. G : morwelick ; E : hoe morweleec ie om uwer minnen wille doerwont 

ende ghestorven ben die lasterlike doot 
38. E : medelidene <mijnder passien); E : soe doe di mi soe hef oft; 

G : Soe doedij mij alsoe < Alsoe> lief 
39. E : vermeerderinghe mijnder 
40. G: [mi] nu dicwilen suetelicken; E : eest dat ghi nu dicwile uutstort 

die watere der tranen om om mededoeghen mijnder passien 
41. G: mede doghen 
42. E : wonde 
43. E : der oversueter honichvloychgher vrouden ende salicheit; [Waer-

lic] 
45. E : ende <ghi> bruneert u alsoe 
46. E : [u] 
47. EG : [soe] dan ontfunct ghi 
48. E : ghi <begheerleec ende> devoteleec die gaven oefent dan hanteert 

ghi dat gout inden viere 
50. E : <inden forneyse> der formen; ghi [devoetelic] begheerleec bidt 
51. E : ende wert scierleec uutghegraven ende volmaect in ghestadeghe 

heileghe ghedachte; G: Ende het wordet scierlicken begraven Ende 
altemaele <vol> maect 

53. E : der <heilegher>; G: der <heiliger> drievoldicheit 
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54. E : u <nu> 
56. E : tot inden hemel 
57. E : doer den .ix. choren der ynghelen; G: [den] der; E : Ghevest 

aen therte mijns he vaders 
59. E : Doen si seyde 
60. E : den raet gaf 
61. E : ontfennherticheit [den]; G: [den] die rechte; E : doe si seyde; 

G: doe 
63. G: alsoe; G: trap <aen> 
64. E : [ende] ; ende meneghe wonde ontfaen hebbe 
69. E : [Ende] 
70. G: [Susteren] 
71. G: [graet]; E : desen <graet> soe comdi 
73. E : stadi voer die porte des orsproncs; G: Soe stae ic 
74. E : Met den 
75. G: huse <Amen> 

4e preek 

1. E : Die vierde collacie ons hemelschen doctoers; G: Dit is die vierde 
collaci in die vasten des saterdachs 

2. E : Die .IUI dach in die vastene 
3. E : die deerde christi dat hi brachte 
4. E : [mit] in 
5. EG: roede [die] 
6. E: dat [des] dat; G: [des] dit; E : [soe] Doen 
8. E : van minen ; diese ghesonden heeft der moeder van desen cloester ; 

G: diese gheseijnt heeft die moeder des huijs 
10. G: [wijser] 
12. EG: [der соггехіеп] 
13. E : [sachter] saechtmoedegher 
14. E : Die goutdrayen; G: [die] dat goutdraet 
16. G: zielen 
17. E : opdraghentheit 
18. E : tot den 
21. G: [enen] 
22. E : hemels 
23. E : segghende <mi>; G: segghende <mij> 
24. E : [mit mijnre gracien] 
25. E : [oec] 
27. G: [Susteren] 
28. E : en heeft dies hi alsoe wel an den menschen als mijns 
29. G: ic <weder>; E : oft inden aenstaen des morghens oft des avons; 
30. G: [noens] avonts; E : alleens [even] 
32. G : vrienden <0 mijn gheminde> 
33. E : [lieve] gheminde; G: [lieve susteren]; E : lantscap <der ghe-

vander>; G: lantscap <der ghevanghenre> 
34. E : Metten [vergulden] fioletten mijnder oetmoedicheit; G: [ver

gulden]; E : Ende hoe ghi die lanterne mijnder passien hanghen 
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suit met vij berrende keersen. In midden des onbekenden donckeren 
conincsrijcs 

37. E: [Soe] 
39. E : ende gaen ten eersten te betleem ; G : suldij gaen te bethleem 
40. E : Daerna suldi gaen te jherusalem ende lesen der die fioletten 
42. E : Daer na suldi gaen op die jordane der ic ghedoept was ghelijc 

enen sondere 
43. E : Daer na dat ic op den 
44. G: afplucken; E : Daer na suldi die fyoletten sueteleec afplucken 

Ende gaet dan voert totten cruce ende pluct der sueteleec af die 
vyoletten 

46. E : [wesen] sijn; EG: [dan] 
48. E : in dat lant der ghevanghender; G: [lantscap] lant 
49. E : den viant mijn wee; G; [veel]; E : jaer <lanc>; G: jaer <lanck> 
53. G : noeijt; E : Ende Michael die prince diese verdreven heeft uut den 

hemel sien si alte noede. Want si bekennen dat hise terneder ghe-
slaghen heeft met mijnder cracht inder verdoemenissen 

55. G: van <Sinte>; [susteren] 
56. E : stroyinghe <deser fioletten>; G: stroijinge; die ziel 
57. E : [daer teghens] ergers mede 
58. E : [soe]; om dat lantscap mede te bestroyen 
59. E : hi sal wesen al rasende ende vier spouwen van gramscapen 
60. E : ghi suit oec mijn alder liefste kinderen die láñeteme mijnder 

passien hanghen. In dat middel des donckeren onbekenden conine 
rijes. Nu mochti vraghen vader hoe souden wi dat doen. Aldus ghi 
suit mijn passie eens der weken gheheelleec met devocien uutoefenen 

62. E : oefeninge <devoteleec>; ende dit sal sijn die costelike güldene 
lacteme; G: [die] dat sal 

63. G : lanterne ; suit ; E : in midden den onbekenden donckeren kerken 
des conincrijes; G: middel des <onbekenden> 

65. E : dat es een devote misse [den... verlichtenisse] ; G : dat [een] is 
66. E : Want die enghelen wandelen der stadelic doer die woeste onbe

kende duster doncker kerker Als dat voie doet op der straten op die 
merctdaghe 

67. G: stadelicken 
68. G: inden straten op die merctdach; [Susteren] nu 
69. E : [der hellen] 
70. G: grijpe 

6e preek 
1. E : Die .vi. collacien ons hemelschen doctoers 
2. E : onse <lieve> 
3. E : ghinc <doen>; Doen [soe] 
4. E : [die] ; alsoe 
6. E : haren minnere 
7. E : [des] sijns; 
8. E: [behoet ende] verwaert 

12. E : enghel <ende> 
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13. E : die gheheele drievuldicheit; die edele bloeme 
14. E : soude 
15. E : [uut] 
16. E : [ende haelt dat reyne oetmoedighe maechdekijn]; ende leyt <die 

selve reyne oetmoedeghe bloemken> spelen 
17. E : brenghet dan meechdenken inder scoelen 
18. E : [sijn] haer 
20. E : [godUker] ghewaregher 
21. E : haer borsten <suverlijc> 
22. E : roese <daeraf > ; beghevet alle dat der werelt toe hoert ende god 

niet en es 
23. E : Die ander rose es dat dier bloemen een cruce ende pine es alle 

dat der werelt ghenuechlijc wesen mach 
24. E : Die derde, rose 
27. E : van haer (inden gront haers herten> 
28. E : der borsten ; vander suver maeghet 
29. E : Die yerste roese 
30. E : die ander borst der maghet dat es stercheit om te volherdene in 

alder doecht 
31. E : Die ander roese es stadeliken verenicht te blivene met gode. Die 

.iij. rose die es dat die meechdelike bloeme ghemint wort inden hemel 
ende inder eerden 

33. E : dat <daer> 
34. E : cantica <canticorum>; susteren hoe suet sijn uwe borsten 
35. E : der maecht; een <hemelsche>; ende <sonderlinghe> 
36. E : die studeert die maecht 
37. E : beleetse <ende wort van haren meester volcomelijc wel gheleert 

in hemelscher wijsheit) 
38. E : [die]; ghebenedien 
39. E : vrede <ewelijc ende emmermeer) [Amen] 

7e preek 
1. E : Die vij collacie ons hemelschen docter 
2. E : doen 
4. E: [der] eender 
6. E : lief <weder> 
7. E : mynne <dan>; my <dan>; 
9. E : soe; en <sout> connen 

10. E : u <dan>; .xij. derande suverlike hoeden 
11. E : [inder] in 
12. E : ende seint mi dien. ie ben u lief 
14. E : enen suverliken hoet vanden lelyen der dalen gheheten; Den 

eersten hoet die seldi maken met groter devocien in meydaghe van
den sueten lelykens der dalen 

16. E : met verhavenen moede overdencken suit met neersticheiden 
der weeldicheiden des verweenden rijcdoems 

21. E : den anderen hoet 
22. E : die aeyere 
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25. E : dat het uutvloeyde in ewicheiden; [inden mey] 
26. E : enen hoet 
28. E : weerdich 
30. E : [inden meye] 
31. E : [maken dat vierde hoedekijn vanden lelikens der dalen Ende] 
32. E : <hoe> suetelijc ende minlijc [dat] 
34. E : doen si ghescapen waren 
35. E : Des .v. daghes seldi overdencken 
37. E : love <ons> 
38. E : [werk] woert ; Des .vi. daechs seldi overdencken 
40. E : ynghelen elc sijn ordinancie sette 
41. E : [die] 
44. E : love <ende> 
45. E : hi <serubinnen ende> 
46. E : Des .vij. daechs seldi overdencken 
47. E : hoe groten vroude <dat> die ynghelen 
50. E : [dat] inden; in ghescapender wijs 
51. E : uutgheset; Des .viij. daechs seldi overdencken 
53. E : [hoe bementlic ende] 
55. E : sterren <dat firmament der eerden) 
60. E : haghel <ende> 
61. E : [ende]; Des .ix. daechs seldi overdencken 
66. E : soe 
67. E : Des .x. daechs seldi overdencken 
72. E : Des .xi. daechs seldi overdencken 
75. E : wandelden; Des .xij. daechs seldi overdencken 
79. E : der vrouden 
80. E : Des xiij daechs seldi overdencken 
82. E : die <hemelsche> 
85. E : Des .xiiij. daechs seldi overdencken 
87. E : [alle] 
88. E : drievuldicheit 
89. E : Dis .xvi. daechs seldi overdencken 
91. E : [moghentheit of] 
92. E : mijnre <liever> 
95. E : Des .xvi. daechs seldi overdencken 
97. E : kindeken; suchtende ende beevende 
98. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken 

100. E : hoe suetelijc dat die ynghelen 
103. E : Des .xviij. daechs seldi overdencken 
106. E : haesten <te comene>; Des .xix. daechs seldi overdencken 
109. E : [die] 
110. E : te ligghene 
111. E : Des .xx. daechs seldi overdencken 
112. E : was 
113. E: Des .xxi. daechs seldi overdencken 
115. E : vloet; die ghecocht hadde een nuwe sweert van vrouden 
116. E : Des .xxij. daechs seldi overdencken 
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118. E : dusentich kinderkens dat ghedoot wert 
120. E : Des .xiii. daechs seldi overdencken 
122. E : [soe] ; dicke noetdorft 
123. E : Des .xxiiij. daechs seldi overdencken 
125. E : mijn moeder diende na mijn kinderlike clejmnoet 
126. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken 
128. E : niet <ende wiste noch> en sach; want ic altoes ghevoelde dat 

wee mijnder passien 
129. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken 
130. E : [dat] 
132. E : der scrift; Ende <doen> 
133. E : Des .xxvij. daechs inden mey seldi overdencken 
135. E : [hoe]; [altoes] 
136. E : enich verck; Des xxviij. daechs seldi overdencken 
138. E : [dat] 
139. E : die alderarmste; Des .xxix. daechs seldi overdencken 
142. E : der scrijft 
143. E : Des .xxx daechs seldi overdencken 
144. E : hoe [dat] 
145. E : [is] blijft 
146. E : ende somwilen seyden si ic ware in overspeele ghewonden 
147. E : Des xxxi. daechs inden mey seldi overdencken 
149. E : ter jordanen weert 
151. E : soen <doen>; [seer] 

Se preek 
1. E : Die .viii. collacie, ons hemelschen docter 
2. E : soe leerde die suete doctoer jhesus den susteren 
3. E : hoe dat si inder eerster maent alle daghe maken souden een 

leevende hoedeken 
4. E : [Ende seide lavenderen hoedekijn] 
7. E : met vij scoenheiden 
8. E : [nye] noyt 
9. E : [gods]; met den passer 

11. E : totter <minnen> mijnder bruyt; Des anderen daechs seldi over
dencken ende nemen suetelijc voere die coninclike teederheit 

15. E : dair <ic> 
16. E : [vander] van; Des .iij. daechs seldi overdencken 
19. E : [is] 
20. E : Des .iiij. daechs seldi overdencken 
22. E : [als] Ja ; hoe [dat] 
23. E : inden <heylighen> 
24. E : [bedect] teghenwoerdich ; daer die inghele eenpüjc bi sijn 
25. E : [mi]; 
26. E : Des .v. daechs seldi overdencken 
28. E : [cuysch sober] reyn 
29. E : doen mijn vader mi 
30. E : [mijnre] ; Des .vi. daechs seldi overdencken 
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32. E : doen 
33. E : ie <al> 
34. E : verdroech <dat>; Des vij. daechä seldi overdencken 
37. E : doervloeyt 
38. E : ende oec dat aflaet ghedeylt 
39. E : gheheele; Des .vu] daechs seldi overdencken 
43. E : dicke draghen seit <soe waer dat ghi gaet oft blijft>; Des .tx. 

daechs seldi overdencken 
46. E : gheontspannen [was ende] lach <ende> al ontwee ghewreven 
47. E : levende 
48. E : dat ghi gaet oft bhjft; Des χ. daechs seldi overdencken 
49. E : mijnre <hever> 
50. E : lichame sach al bewonden in míjn bloet 
52. E : doen ie ontspannen lach op den cruce als ic swaerhjc suchte Des 

.x. daechs seldi overdencken 
54. E : die wel ghebloeyde hof 
57. E : Des .xij. daechs seldi overdencken 
59. E : Des .xnj daechs seldi overdencken 
60. E : den <stadeghen> 
61. E : ghevoelde; memch <ontellijc> 
62. E : [werden] wesen 
63. E : Des .xiuj. daechs seldi overdencken 
64. E : <dat> mijn <edel> ziele <altoes> stadelijc 
65. E : [si] ic 
66. E : Des .xv. daechs seldi overdencken 
68. E : was bekennende dat 
69. E : bekenden <vrienden> 
70. E : Des .xvi. daechs seldi overdencken 
71. E. den rouwe mijnre sielen dien 
73. E. vanden; der <scandeliker> 
74. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken 
75. E : ghevoelde ende bekende 
76. E : [soe] 
78. E : Des xviij. daechs seldi overdencken 
80. E : [si] 
81. E : Des .xix. daechs seldi overdencken 
82. E : [edel] siele besuchte [om] dat 
83. E : ghelaten 
84. E : soude <werden> ; Des .xx. daechs seldi overdencken 
86. E : die wille sijns vaders voert sette 
87. E : Des .xxi daechs seldi overdencken 
90 E : Des xxij. daechs seldi overdencken 
91. E : [in] 
92. E : [doen] als; lachterlijc 
93. E : hgghen ; Des xxnj. daechs seldi overdencken 
95. E : [dat], O vader waerom hebdi dmen eneghen sone begheven 

inden handen der menschen als ghedachte des deylens mijnre 
cleederen 
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97. E : Des .xxiiij. daechs seldi overdencken 
99. E . [dat] ; opdat scnft des lachterliken tytels 

100. E : versuchten; dattet 
101. E . Des xxv. daechs seldi overdencken 
102. E : [dat] 
104. E : Des xxvi. daechs seldi overdencken 
105. E : [dat] 
107. E : Des .xxvij. daechs seldi overdencken 
109. E . bespouwen dat si stonden onder den cruce ende bespouden míjn 

teeder aensichte ende míjn mesmaect doerwont hchame 
110. E . Des xxviij. daechs seldi overdencken hoe druckelijc mi te moede 

was als ie wee dat mijnder herten was als ie dachte wat groter 
gheruchte der stemmen dat ghehoert soude worden in jherusalem in 
den daghe mijns lasterhken hdens 

113. E : Des xxix. daechs seldi overdencken 
114 E : ie <dicke> des nachs beweende dat ie noch soude worden een 

laster den volcke ende een spot der wijndranckeren 
115. E : Des .xxx daechs seldi overdencken hoe perselijc ie dicke over

dachte dat bitter stoeten mijns herten die ie hden soude in mijnder 
doot voer die mesdaet mijns voies 

117. E : [Des xxxi dages ... voies] 

9e preek 
1. E : Die ix collacie ons hemelschen doctoers 
5. E : inder; [maent] 
6 E : enen hoet ; Des eersten daechs in deser maent seldi overdencken 
9. E . [die] doen 

10. E : onweerdegher 
11. E : kinderere; [Ende] 
12. E : u <nu>; worden; mijn ghewerdicht 
13. E : [voer] om 
14 E : Den anderen dach seldi overdencken 
16. E : [inden wereken]; viel 
17. E . ende <die faryseuse ende> 
20 E · van mi na te volghene, [Ende si seiden, mijn lennge valsch te 

wesen] 
21. E : [wesen] sine, Des iij daechs seldi overdencken 
26 E : Des inj. daechs seldi overdencken 
27 E : [borsten] maniere 
30. E : Des .v daechs seldi overdencken 
31. E : saechtmoedichhjc 
32. E : ende hem spottehje teekenden teghen malcanderen recht oft een 

sot gheweest hadde 
34. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
36. E ; des vaders woert 
39. E : andere maken voer hem heden m haer stede 
40. E : soe, dat ie alleene stillijc haer quaetheit verdroech; Des .vij. 

daechs seldi overdincken 
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42. E : saechtmoedichhjc; [dat] 
45. E . enich van minen (anderen) discipulen 
47. E : versuchte ie dat mijnder; Des .viij. daechs seldi overdencken 
51. E : wandelden; Des ix daechs seldi overdencken 
52. E : saechtmoedichhjc 
55. E : Des .χ. daechs seldi overdencken 
58. E: [ghevet] 
61. E : Des xi daechs seldi overdencken 
62. E : saechtmoedichhjc 
63. E : gaffer; niemant <af> 
64. E: plaghen 
65. E : dicwile <tot>; [des avonts], ic <al> oneere ende scanden 
66. E : Des xij. daechs seldi overdencken hoe saechtmoedehjc dat ie 

dicke stont 
70. E . [ende oetmoedicheit] 
71. E : voechdic mi tot den armen ende nke om hem 
72. E : die phanseuse 
73. E : Des xnj. daechs seldi maken den xnj. hoet 
75. E : saechtmoedichhjc, [dat]; doen 
79. E : Des xnij daechs seldi overdencken 
81. E : míjn <lieve> 
83. E : Des .xv. daechs seldi overdencken 
84. E : saechtmoedichhjc 
85. E . Des .xvi daechs seldi overdencken 
86. E : saechtmoedichhjc [dat] 
87. E : judas <ende oec hoe wee mijn herte was doen icken sach gaen te 

jherusalem wert des goendaechs voer mijn passie); ende om dat 
ie mi des weenes 

88. E . uut den; Des xvnj. daechs seldi overdencken 
90. E : saechtmoedehjc <ende vnendehjc) dat ie judase omhelde; doen 
91. E : [oec] 
92 E . mijnre <liever) 
93. E: Des .xvnj. daechs seldi overdencken 
95. E . doen ; phanseuse uutghesonden hadden haren boden 
97. E . come; Des .xix. daechs seldi overdencken 
98 E: saechtmoedichhjc 
99. E : seit dat doet sciere 

100. E : [uut]; ghereyden 
101. E : Des .xx daechs seldi overdencken hoe saechtmoedechlijc 
104. E : [doe] doen 
105. E: Des xxi daechs seldi overdencken hoe saechtmoedechlijc dat ie 

mijn discipulen wechte 
107 E . doen si in slape 
108 E · Des xxij daechs seldi overdencken 
110. E : [doen] dat 
111. E ghevoelde <doen> dat herte slaende van mijnder herten 
112. E: doen; anxtvoldich 
113. E : Des xxiij. daechs seldi overdencken 
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114. E : saechtmoedichlijc 
115. E : suecti; Des .xxiiij. daechs seldi overdencken 
117. E : saechtmoedichlijc; hi 
119. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken hoe dicke dat ie al heymelike 

weende als mijn moeder niet en wiste noch en sach. want ie altoes 
ghevoelde dat wee mijnder passie 

122. E : Des .xxvi daechs seldi overdencken 
123. E : saechtmoedichlijc 
124. E : [die] doen hi; Des .xxvij daechs seldi overdencken 
125. E : saechtmoedichlijc 
126. E : [dat]; doen 
127. E : dat hem gheliefde <Ghedenct der ghevanckenissen ons heren> 
128. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken 
129. E : saechtmoedichlijc 
130. E : joden <die> hem vermeten 
131. E : Des .xxix daechs seldi overdencken 
132. E : saechtmoedichlijc 
134. E : ligghen 
135. E : [soe] 
136. E : Des .xxx. daechs seldi overdencken 
137. E : saechtmoedichlijc <dat> 
139. E : Des .xxxi. daechs seldi overdencken 
141. E : saechtmoedichlijc 

70e preek 

1. E ; Die .x collacie ons hemelschen doctoers 
2. E : [lieve] 
4. E: [пае] in; In <der> 
5. E : enen hoet 
6. E : scincket mi 
8. E : [matelieven] 

10. E : [dat] 
11. E : ende telken cussene 
12. E : [nywe] nu 
13. E : Des eersten daechs seldi overdencken 
16. E : Doen ontfinghic dat yerste ghebodt van minen vader 
17. E : [dat]; soude <soude> 
20. E : Des anderen daechs seldi overdencken 
21. E : [dat] 
23. E : doen ontfinghic dat ander ghebodt 
24. E : ligghen 
26. E : Des derden daechs seldi overdencken 
27. E : [dat] 
28. E : doen 
29. E : [als] 
30. E : joden; Des .iiij. daechs seldi overdencken 
32. E : [dat] 
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33. E : doen 
34. E : [als] 
35. E : Des .v. daechs seldi overdencken. hoe .v. werf omhelst wert 
38. E : doen 
39. E : suyghen; [dat] die 
40. E : Des .vi. daechs seldi overdencken. hoe ic .vi. werf omhelst wert 
42. E : [ende ghecust] 
43. E : <ende> doen 
44. E: kinderliker; alsoe <over> 
45. E : soude <als ye kindeken gheleet> 
46. E : Des .vij. daechs seldi overdencken hoe <suetelijc> [dat] ic 
48. E : doen 
51. E : Des .viij. daechs seldi overdencken. hoe ic .viij. werf omhelst 

wert vanden vader 
53. E : doen 
55. E : sondere; inder 
56. E : Des .ix. daechs seldi overdencken 
57. E : [dat] 
59. E : <ende> doen 
60. E : Des .x daechs seldi overdencken 
62. E : [ende ghecust als een enich soen] 
63. E : <ende> doen 
64. E : [Ende ic sprac. Vader ic bin bereit] 
65. E : Des .xi. daechs seldi overdencken. hoe [dat] ic .xi. <werf> 
67. E : [ende ghecust] ; doen 
68. E : leeraere 
69. E : Ende [ic] 
70. E : Des .xij. daechs seldi overdencken hoe [dat] ic .xij. <werf> 
71. E : [ende ghecust als een enich soen] 
72. E : doen 
73. E : versamen alle die armste 
75. E: Des .xiij. daechs seldi overdencken hoe ic omhelst wert vanden 

vader [ende gecust als een enich soen] 
77. E: doen 
78. E : [siecken] menschen ende oec <soude> [ander] miraculen doen 
79. E : Des .xiiij. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc van minen 

vader dat ic al toes mijn discipulen cussen soude 
84. E : Des .xv. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc [dat xv gebot] 

<van minen vader) 
87. E : knyen <oetmoedelijc> 
88. E : [dat] 
89. E : Des .xvi. daechs seldi overdencken hoe ic <ontfinc van minen 

vader> [dat xvi gebot] 
94. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken hoe dat ic ontfinc <van 

minen vader) [dat xvij] 
99. E : Des .xviij. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc <van minen 

vader) [dat xviij ghebot] 
102. E : joden <ende> 
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104. E : Des .xix daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc <van minen 
vader> [dat xix ghebot] 

108. E : Des .xx. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <vander minen 
vader y [dat xx ghebot] 

112. E : Des .xxi. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc <van minen 
vader) [dat xxi gebot] 

117. E : Des .xxij. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 
vader) [dat xxij gebot] 

120. E : ligghen 
121. E : Des .xxiij. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 

vader) [dat xxiij gebot] 
125. E : Des .xxiiij. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 

vader) [dat xxiiij gebot] 
130. E : des voies. <ende ic sprac vader ic ben bei ee t ) ; Des .xxv. daechs 

seldi overdencken. hoe dat ic ontfinc <van minen vader) [dat xxv 
gebot] 

135. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 
vader) [dat xxvj ghebot] 

139. E : Des .xxvij. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 
vader) [dat xxvij gebot] 

143. E : werden <op den cruce) 
144. E : [vader]; Des .xxviij. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc 

<van minen van minen vader.) [dat xxviij gebot] 
148. E : dat <ic) 
149. E : Des .xxix. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc <van minen 

vader) [dat xxix ghebot] 
153. E : die bitterste stoeten der doet inder uren mijns stervens 
154. E : Des .xxx. daechs seldi overdencken. hoe ic ontfinc <van minen 

vader) [dat xxx gebot] 
157. E : ligghen 
159. E : bereit <Des xxxi. daechs seldi overdencken hoe ic ontfinc vanden 

vader dat ic noch daghelijcs den vader ghehoersam ben ende alle 
reyne sielen die goet van wille sijn) 

160. E : ende begheeft mijn glorie opdat die <dikennen) diluvye 
161. E; vliete. [Des xxxi daechs ... van wille sijn] 

7 Ie preek 
1. E : Die .xi. collacie ons heren 
3. E : doctoer <jhesus); na den mey. dat es die even maent soude 

maken alle daghe enen hoet van verbereyn bloemen sijnder inwen-
degher perseliker banghicheit die hi leet aenden cruce 

6. E : Des a eersten daechs seldi overdencken 
8. E : doen si 
9. E : [der] harer 

11. E : doottelijc; [dochteren] susteren 
12. E : of [si] ic 
13. E : Des .ij. daechs seldi overdencken hoe wee mijnder ziele was 
17. E : Des .iij. daechs seldi overdencken 
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19. E : mijn <edele ziele> 
21. E : cloester wonen 
22. E : [was of] waer af 
23. E : dede <beven ende> rideren; Des .iiij. daechs seldi overdencken 

dat bitter wee 
25. E : ghevoelde 
26. E : [die] den 
28. E : huwelijcs 
29. E : [groete]; wert 
31. E : Des .v. daechs seldi overdencken 
32. E : bitterheit <dat> 
33. E : doen 
34. E : die <edel> 
36. E : Des .vi. daechs seldi overdencken dat grote wee dat mijn ziele 

leet ende ghevoelde 
39. E: [allen] vele 
41. E : salicheit; Des .vij daechs seldi overdencken wat bitterheiden 

dat mijn siele leet 
44. E : ende doen seyde ie uut <groter> bitterheit 
45. E : hebdi 
46. E : Des .viij. daechs seldi overdencken hoe bitterlike mijn ziele te 

moede was 
50. E : aenschijn; Des .ix. daechs seldi overdencken 
52. E : leet; bekende [dat] 
53. E : [soude bliven] blivende; eer [dat si] 
54. E : Des .x. daechs seldi overdencken 
55. E : [te moede] 
56. E : den costeliken scat 
58. E : Des .xi. daechs seldi overdencken hoe weelijc haer mijn ziele 

ghevoelde 
61. E : [scalkelic] scadelijc 
62. E : schinen <souden> 
63. E : Des .xij. daechs seldi overdencken 
66. E : [ghepassijt ende] 
67. E : mits; Des .xiij. daechs seldi overdencken dat bitter wee dat mijn 

edel ziele leet doen si ghevoelde 
70. E : [edel] ; aennem 
71. E : Des xiiij daechs seldi overdencken 
73. E : ghevoelde 
76. E : [misten] messe; Des .xv. daechs seldi overdencken de 
78: E : [voelde] leet 
80. E : van haren sceppere gheschinct 
83. E : vergheten <soude> ; Des .xvi. daechs seldi overdencken 
85. E : voersach [dat] 
86. E : kersten 
87. E : gheheylichde dieneren 
88. E : drinckeren 
89. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken wat bitter wee dat ons heer 
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leet doen hi voersach dat die ordinancie bi na noch alle staet der 
religiën verslappen soude 

92. E : hadden <voertijts> 
93. E : der religie doet 
94. E: [verloren] verdoemt; Des xviij. daechs seldi overdencken hoe 

bitterlijc dat mijn ziele versuchte doen si bekende dat mijn jammer-
like passie soe weynich beweent soude werden van den ghenen die mi 
met den bande der gheloften ghesekeert souden werden ende ghe-
mint 

99. E : Des xix daechs seldi overdencken dat bitter wee dat mijn siele 
ghevoelde doen si bekende dat mijn vrienden noch soe vele doeghens 
ende persecucien soude Uden om minen wille 

104. E : Des .xx. daechs seldi overdencken wat bitteren wee dat mijn ziele 
ghevoelde hanghende aender galghen des crucen doen si bekende 
dat gout ende silver ya die deelen des lans ende der eerden noch van 
vele menschen meer ghemint ende gheacht soude werden dan dien 
dierbaren scat mijnder passien daer si mede verlost sijn vander 
ewegher doot 

107. E : Des xxi. daechs seldi overdencken 
109. E : doen; eyseleec dat den sunderen 
110. E : [si] hi 
111. E : Des xxij. daechs seldi overdencken wat bittere wee dat mijn ziele 

ghevoelde doen si bekende dat si gode den vader alsoe vele ghenoech 
doen moeste voer die verlorenen als voer die behoudene 

117. E : Des .xxiij. daechs seldi overdencken hoe groten bitterheit dat 
mijn ziele leet doen si bekende ende voersach die grote confuyse 
ende scande des sunders die hem toecomen soude inden verveerliken 
daghe des ordeels overmits haer ondancbaerheit 

121. E : Des .xxiüj. daechs seldi overdencken hoe wee dat mijnder zielen 
was doen si voersach dat bitter onwillich scheiden des sunders als 
hi overmits der godliker gherechticheit ghegheven souden worden 
der ewegher verghetenissen 

126. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken wat bitteren wee mijn ziele 
leet doen si bekende dat die een mensche den anderen soude leyden 
inden staet der sonden der verdoemenissen 

130. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken hoe bitteren wee dat mijn 
edel ziele ghevoelde doen si bekende dat die woensteede des heyle-
ghen geest dat es die edele ziele des menschen noch soude werden 
een huys der sonden ende des duvels 

133. E : Des .xxvij. daechs seldi overdencken dat bitter wee dat mijn 
ziele leet doen si voersach dat die duvel soe vele edelder creatueren 
soude benemen te comene in haer eersten oerspronc 

137. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken 
140. E : totten <heileghen>; welc weten was vanden aider bittersten wee 

dat mijn ziele ghevoelde aenden cruce 
141. E : Des .xxix. daechs seldi overdencken hoe wee <dat> 
143. E : [ende voirsach]; gode <bekennen soude ende gode) 
144. E : metten <monde der> woerden; wercken <ende oec dat soe menich 
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mensche soude draghen geestelijc abijt maer vleescheliken herten> 
145. E : Des .xxx. daechs seldi overdencken hoe bitteren wee dat mijn 

ziele leet doen si in allen desen voerseiden bitterheiden doen was be-
vanghen ende daer dat wee der doot smaken moeste alsoe bitterlij с 
als oyt creatuere smaken soude Alle dése voerseyde verberyen hoeden 
mijnder inwendegher sericheit soudi billijcs alle daghe in deser maent 
vochtich maken metten tranen des medelidens 

148. E: [Des xxxj daechs... medelidens] 

12e preek 
1. E : Die .xij. collacie ons hemelschen doctoers 
3. E : na den 
4. E : die welke gheheete es die rucelmaent maken soude alle daghe een 

sonderlinghe cypressen hoet dat si hem scincken soude 
6. E : [hi] 
7. E : Den eersten cypressen hoet die ghi [mi] 
8. E : inder maent <dat> es 

10. E : [die] den; want mi noyt op en viel 
11. E: ie <en> 
12. E : [als] 
13. E : [hemelschen] 
14. E : Des anderen daechs seldi overdencken 
16. E : ghevoelde; doen ie al 
17. E : vloeyen 
19. E: [Het is recht... brudegom] 
20. E : Des derden daechs seldi overdencken 
22. E : [lach] was; doen; worden 
23. E : drinkinghe der doemen der croenen doen ie mijn wermbloet 

overvloedichlijc ghevoelde vlietende 
25. E : [Het is recht... brudegom] 
26. E : Des .iiij. daechs seldi overdencken 
28. E : doen 
29. E: [Alsof] oft 
30. E : [Het is recht... brudegom] 
31. E : Des .v. daechs seldi overdencken 
32. E : doen si 
33. E : ghevoelde; in welker bitterheit si soe ghedoechsam bleven oft si 
35. E : [Ende het is recht... brudegom] 
36. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
37. E : [die] hoe 
38. E : doen 
39. E : in welke ; [alsof] oft 
40. [hadde] ; [Ende het is recht... brudegom] 
41. E : Des .vij. daechs seldi overdencken 
43. E : doen 
44. E : vele bitterder smerten leet in mijn bloedende wonden 
45. E : soude; [Ende het is recht... brudegom] 
46. E : Des .viij. daechs seldi overdencken 
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48. E : doent met corde soe uutghespannen wert 
50. E : reet datmen die ayeren sach [Ende tis recht... brudegom] 
51. E : Dat ix. daechs seldi overdencken alle die lijdsamheit mijns edelen 

lichaems doent soe perselijc ghespannen stont 
54. E : omwringhe 
56. E : [Het is recht... brudegom] 
57. E : Des .x. daechs seldi overdencken 
59. E : doen; naechte 
61. E : in <alle>; [Ende het is recht... brudegom] 
62. E : Des xi. daechs seldi overdencken 
64. E : doen 
66. E : [ewighen] hemelschen; [Ende het is recht... brudegom] 
67. E : Des .xij. daechs seldi overdencken 
69. E : aender <galghen des> crucen 
71. E : [Ende het is recht... brudegom] 
72. E : Des xiij. daechs seldi overdencken 
74. E : aender <galghen des> crucen 
75. E : gheloefde <hemel ende eerde> te scierne 
76. E : [Ende het is recht... brudegom]; Des .xiiij daechs seldi over

dencken 
79. E : uut den 
80. E : die abolghe; [Ende het is recht... brudegom] 
81. E : Des .xv. daechs seldi overdencken 
83. E : [liet] leet 
84. E : maken dat <verloren> 
85. E : [Ende het is recht... brudegom] 
86. E : Des .xvi. daechs seldi overdencken hoe lijdsamlijc dat mijn edel 

ziele was ende verdroech alle die versmaetheit ende den scoffierliken 
lachter die haer ghedaen wert vanden menschen [Ende het is recht... 
brudegom] 

90. E : Des xvij. daechs seldi overdencken 
92. E : [leet] was; verleynt <wert> Ende niet bekent en wert 
94. E : reverencie <van hem> [gedaen noch] gheboden <we> en wert 
95. E : [Ende het is recht... brudegom] 
96. E : Des .xviij. daechs seldi overdencken 
98. E : datmen dat tabernakel daer si in ruste soe herdelijc stieten 

100. E : [Ende het is recht... brudegom] 
101. E : Des .xix. daechs seldi overdencken 
104. E : doet [hi] 
106. E : [Ende het is recht... brudegom]; Des xx. daechs seldi over

denken 
108. E : [godheit] ziele 
109. E : ghestort [wort] 
110. E : [Wat] want 
111. E : [Ende het is recht... brudegom] 
112. E : Des .xxi. daechs seldi overdencken 
114. E : ghemoede; doen 
115. E : [пае] om; der doot niet <sculdich noch> verdient 
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116. E : alsoe saechte 
117. E : [een wel] was 
118. E : Des .xxij. daechs seldi overdencken 
120. E : [ic in minen synnen] ghemuede oefiende doen 
121. E : vercout <ende verclontert) lach op mijn wanghen ende dede mi 

alte wee; [Ende het is recht... brudegom] 
123. E : Des xxiij. daechs seldi overdencken 
125. E : ghemuede; doen 
126. E : lachterlijc bespouden 
128. E : ten nase uutberste [Ende het is recht... brudegom] 
129. E : Des xxiiij. daechs seldi overdencken 
131. E : doen 
132. E : draghen 
134. E : [Ende het is recht... brudegom] 
135. E : Des xxv. daechs seldi overdencken 
137. E : <doen ic> staende aenden cruce soe begheerlijc den vader badt 

voer die mi cruysten ende die mi pijnden. [Ende het is recht... 
brudegom] 

139. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken 
141. E : doen 
142. E : ghetorden was 
143. E : [ende doe] doen; [aire] 
144. E : [Ende het is recht... brudegom]; Des .xxvij. daechs seldi over

dencken 
146. E : doen 
147. E : doen men 
148. E : hamerslagher 
149. E : hi 
150. E : bloet liep mi overvloedelij с inden mont <weder>. [Ende het is 

recht... brudegom] 
151. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken die groóte lijdsamheit 

mijnder herten doen ic dranc den sueren wijn met bitter gallen ghe-
minct. [Ende het is recht... brudegom] 

156. E : Des .xxix. daechs seldi overdencken die groóte lijdsamheit mijn
der herten doen ic nederviel soe zeer doerwont metten cruce dat 
mijn forme inder eerden printe. Ende doen bersten alle die wonden 
mijns lichamen weder op. [Ende het is recht... brudegom] 

160. E : Des .xxx daechs seldi overdencken die groóte lijdsamheit mijnder 
herten doent hem willichlijc overgaf te brekene voer die mesdaet 
des menschelike gheslachs. [Ende het is recht... brudegom] 

164. E : Des .xxxi. daechs seldi overdencken die groóte lijdsamheit die 
ic oeffende in allen minen erachten uutvendich ende inwendich doen 
ic mi liet hanghen ende handelen soe lijdsamlijc recht oft in mi gheen 
leven en hadde gheweest. [Ende het is recht... brudegom] 

13e preek 
1. E : Die .xiij. collacie ons hemelschen doctoers 
2. E : heer <jhesus> 
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4. E : enen hoet 
5. E : Des eersten daechs in deser maent seldi overdencken 
8. E : [was] wert; opter <couder> 
9. E : ure <Ianck> 

10. E : [voeren] rueren; Des anderen daechs seldi overdencken 
U. E : [groter] 
12. E : doen; [eerst] 
13. E : Des .iij. daechs seldi overdencken 
15. E : ic ligghende inder cribben <ghevoelde die coutheit der cribben> 
16. E : [soe]; ghewonden 
17. E: [daer]; Des .iiij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede 

dat ic leet van ghebrec van honghere want noyt kindeldjn ende 
weende soe vele van honghere als ic dede in mijnder kinderlike 
joncheit 

20. E : Des .v. daechs seldi overdencken dat ic soe grooten armoede leet 
inden vremden lande daer ic ghevloen was want binnen den .vij. 
jaren dat ic daer woende soe en waest noyt dach ic en leet grooten 
hongher ende den couden borne was alte dicke minen dranc 

24. E : Des .vi. daechs seldi overdencken wat grooter ermoeden dat ic 
leet doen ic weder quam uut egypten ende ghinc met mijnder moe
der den herden langhen wech bervoet soe dat ic bladere ghinc onder 
mijn teeder voeten die noch cleyn waren 

28. E : Des vij. daechs seldi overdencken die groóte ermoede uus 
bruydegoems doen hi soe ermelijc op der eerden lach inder woestinen. 
ende den hemel bloet sijn decsel was 

33. E : Des viij. daechs seldi overdencken wat grooter ermoede dat ic 
leet doen mi na den vasten, der xl daghe soe seer hongherde ende 
dat ic broet bidden moeste dat ic at 

36. E : Des ix daechs seldi overdencken hoe recht ermelijc dat ic ghecleet 
ghinc bervoet ende bloets hoefs predeken onder volck 

39. E : Des .x daechs seldi overdencken hoe ermelijc dat ic mijn lichame 
te voeden plach want ic was bi den lieden oft bi minen discipulen 
altoes nam ic die snoetste spise tot mijnder voedinghen 

42. E : Des .xi. daechs seldi overdencken wat grooter ermoeden dat ic 
leet gaende inden weghe dicwile van hitten ende van couden. ende 
somwile van reghene want god en spaerde niet sinen sone voer enen 
anderen. Ya het scheen oft hi en niet ghekent en hadde 

45. E : Des .xii. daechs seldi overdencken hoe dat ic van ermoeden 
dicwile plach op den weghe te gane dat water uut den watere te 
sceppene met minen handen te drinckene want ic scotel noch nap 
ende hadde 

50. E : Des .xiij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat ic 
leet ende oeffende doen. ic in iij jaren doen ic predicte ghinc nye des 
nachs. mi en gaf te rustene maer tot bedinghen om ghenoech te sine 
den vader die vergrämt was op dat menschelike gheslachte 

54. E : Des .xiiij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat ic 
leet ende oefiende doen ic laten moeste mijn eyghen glorie ende ic 
derven moeste dat toevlieten der overster erachten 
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58. E : Des .xv. daech seldi overdencken in wat grooter ermoeden dat 
ic was in mijnder ghevanckenissen doen ic ghelaten wert van minen 
discipulen ende ghelaten scheen te sine van minen hemelschen vader 

61. E : Des xvi. daechs seldi overdencken wat grooter ermoede dat ic 
leet doen ic inder nacht soe herdelijc ander calumpnen ghebonden 
stont ende ic hoerde die versakinghe mijns apostels 

65. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken hoe grooten armoede dat ic 
leet doen ic aender calumpnen vergoet mijn bloet ende ic scheen soe 
erm oft ic mi selven niet en hadde moeghen helpen 

68. E : Des .xviij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede ic leet 
inder drinkinghen der doemen croenen doen ic verloren hadde dat 
meeste deel van minen erachten ende ic ongheleyt niet en conste 
gheghaen tot den volcke 

72. E : Des .xix. daechs seldi overdencken wat grooter ermoeden dat ic 
hadde doen ic soe dicke voer dat vole der joden ontcleet wert ende 
ic bleef sittende nu hier nu daer als een man vol des rouwen 

75. E : Des xx. daechs seldi overdencken seldi hoe grooten armoede dat 
ic leet doen ic soe arbeydelijc boven mijn erachten draghen moeste 
den swaren last des crucen 

79. E : Des .xxi. daechs seldi overdencken met medelidene wat grooter 
ermoeden dat ic leet doen ic buten jherusalem quam ende ghinc te 
calvarien wert want ic .xiij. werf ter eerden sloech eer ic conde 
comen op calvarien 

82. E: Des .xxij. daechs seldi overdencken die groóte ermoede die ic 
leet doen ic opden cruce gheworpen wert soe herdelijc dat mijn won
den opbersten ende boven al waest mi een groóte ermoede dat mijn 
teeder leendenen soe zeere bevoelden die herdicheit des crucen 

86. E : Des .xxiij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat ic leet 
doen mi die joden namen metten cruce ende herdroeghen mi seer 
verscuttende ende spottelijc lachten totter stat daer si mi op hieven 

91. E : Des xxiiij. daechs seldi overdencken hoe groóte ermoede dat ic 
leet doen ic tusschen dat cruce ende die eerde soe zeere doerwont 
lach ende die joden wreedeleec op mi torden 

94. E : Des. xxv. daechs seldi overdencken hoe bitteren ermoede dat ic 
leet doen ic soe perselijc ende soe vaste ghenaghelt stont aenden 
cruce dat ic eens leets niet machtich en was 

97. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat ic 
leet doen ic soe jammerleec mesmaect hinc aen den cruce datmen 
mijn inghewande sach daer mi die joden herdelijc op stieten met 
haren ghewapenden handen 

100. E : Des .xxvij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat ic 
leet hanghende aenden cruce doen ic ghedrinct wert met edicke 
ende met gallen ende cout water hadde mi ghenoech gheweest hadt 
moghen sijn 

104. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken hoe grooten ermoede dat 
ic leet doen ic hanghende aenden cruce niet soe vele en hadde daer 
ic mijn doerwonde hoeft aen rusten mochte 

108. E : Des xix daechs seldi overdencken dat ic soe recht arm was dat 
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ie na mijnder doot moeste ligghen in eens vrem mans graf ende ander 
menschen moesten coepen die salve daer ie mede ghebalsemt wert 

112. E : [Des xxx daghes... ghebalsemt wort] 
119. E : <ende> inden voertganc [Ende] totten utersten eynde <mijns 

levens > toe 

14e preek 
1. E : Die .xiiij. collacie ons heren; H: [dit is die xiiij collacie] hier 

beginnen devote punte vanden lieden ons here jhesu christi die seer 
guet aver ghedacht sint mit ynnigen devoten herten 

2. E: [soe]; H : [Des xiiij daechs... overdencken] 
3. E : Hoe <dat> 
4. E ; enen hoet van roesen 
5. E ; Den eersten dach seldi overdencken wat grooter onblusscheliker 

minnen dat ie hadde [om] 
6. H : Ten yersten mael over dencket [die] Wat groter onbegripeliker 

mijnnen dat ie had [om] dat menschelike geslechte toe versuenen 
8. E : doen 
9. H : Alsoe [gheheellic] recht [als] of ie selven schuldich gewest hadde; 

E : [alsof] oft 
10. E : sculdere; Des anderen daechs seldi overdencken; H: Ten anderen 

mael overdencket 
12. E : datter <mi> toedwanc; H: mynnen <my> 
13. E : [en] ende waren <boven> 
14. H: waren <boeven>; E : Des derden daechs seldi overdencken; 

H : Ten derden mael soe overdencket 
16. H: [hoe] woe 
17. E : doen; H: xxx 
18. E : op der; H: opder; [hoer] u; E : Des .iiij. daechs seldi overdenc

ken; H: Ten vierden mael overdencket 
19. H : [hoe] woe 
20. H : [die my dwanc] 
21. E : ewee; Des .v. daechs seldi overdencken wat heeter minne; 

H : Ten vijften mael overdencket 
22. H : [heetter] groter 
24. E : [oec] ; H : ende oeck woe grote mynne ic hem bewisede ghesont 

toe maken die sieken 
25. E : suverrende haer lasersche ; H : [malaetschen] laserschen 
26. E : verwecte; H: verwecken; E : Des .vi. daechs seldi overdencken; 

H : Ten sesten mael overdenket 
27. H : [hoe] woe 
28. E : liefden; H: heb 
29. E: ende [al]; H : hemenschelike gheslechte [al wenende ende al 

suchtende] ; E: Des .vij. daechs seldi overdencken; H: Ten vij mael 
overdencket 

30. H : [hoe] woe 
32. H : hiUighen lichams <en bloedes>, onder die gedaente [des] broda 

ende wyns 
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33. H : [doch]; E : Des .viij. daechs seldi overdencken; H : Ten viij. 
mael overdencket 

35. E H : [dat]; E: doen 
36. H : [soe] nat <dat> was [dat] mijne cleder droepe 
37. E : doen; aenbede op den; H : anbede op den; E : Des .ix. daechs 

seldi overdencken wat grooter minnen dat mi dwanc te ligghene; 
H : Ten ix mael averdencket Wat groter mynnen dat 

39. H : toe liggen 
40. H : [die] den 
41. H : toe; Dat myn [teder] licham by пае al [doer ghespouwen] ge

swollen was; E : [doer ghespouwen] gheswollen 
42. H : [ic] dat; E : Des .χ. daechs seldi overdencken die minne die ic 

bewijsde den menschelike gheslachte doen ic mi aender calumpnen 
soe zeere liet slaen dat ic soe vele bloets stortte dat mijn pijnders 
daer metten voeten instonden vloeyende wel alsoe verre als een 
mensche lane es. H : Ten χ mael overdencket Die grote mynne die ic 
bewisede den menscheliken gheslechte Doe ic my an die calumpne 
soe seer liet slaen dat ic soe veel bloedes uut stortte dat myne pinres 
mit den voeten daer in stonden Nochtans vloettet wal alsoe veer 
als een mensche lane is 

45. E : Des xi. daechs seldi overdencken hoe groóte ghewelt dat mi die 
minne dede. doen ic soe zeere ghewont lach voer die voeten mijns 
rechters dat ic mi cume berueren conde, warelike susteren hoe die 
natuere des menschen edelder es ende abelder hoe die godlike minne 
meer ghewels in haer heeft ende derom en waest gheen wonder dat 
si mi totter doot brachte 
H : Ten xi mael overdencket Woe groet geweit dat my die mynne 
dede doen Doe ic soe seer gewont lach voer die voete myns richters 
dat ic my cuem berueren en conde Waerlike woe die natuer des 
menschen edelre is ende abeiste Hoe die gotlike mynne meer ghe-
weldes in oer heft Ende daer om en wast gien wonder dat sie my 
totter doet brachte 

50. E : Des .xij. daechs seldi overdencken hoe groet dat mijn minnen was 
doen ic ghehincde der indrinkinghe der doemen croenen soe herdehje 
ende soe pijnlijc dat bloet mijnder herten verscudde. 
H : Ten xij mael overdencket woe grote mynne mynne was Doe ic my 
liet leyden totten volke soe eyselike mismaket waerlike dat bloet uut 
myne hevede henc gheclact aver mijne wanghen Ende doe ic hoerde 
dat verveerlike geroep van den joeden dat ic gecrucet solde werden 
doe waert ic so bitterhke weynenden dat mijne heite tranen voerkens 
macten in dat vercoelde bloet 

56. E : Des .xiij. daechs seldi overdencken hoe groet mijn minne was 
doen ic mi liet leyden tot den volcke soe eyselijc mismaect warelijc 
susteren dat bloet uut minen hoefde hinc gheclat aen mijn wanghen 
ende doen ic hoerde dat verveerlijc gheroep vanden volcke dat ic 
ghecruyst soude werden doen werdic soe bitterlijc weenende dat 
mijn tranen voerkens maecte in dat vercoude bloet 
H : Ten xiij mael overdencket 
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57 H [hoe] woe 
59 H [dat bloet mijnre aderen vaelde Ende] 
60 E Des xnij daechs seldi overdencken hoe groóte minne dat mi 

dwanc te lidene saechtmoedichhjc dat ie veroerdeelt wert van mijns 
selfs creatueren die niet en vermochten sonder mi ende daer toe soe 
lasterhken doot 
H Ten xnij mael overdencket Woe groet myne mynne was doe die my 
dwanc toe hden sachtmodehc dat ie verordelt waert van mijns selves 
creaturen die met en vermochten sunder my Ende daer toe totter 
scandeliker doet 

67 E Des xv daechs seldi overdencken wat grooter minnen dat m mi 
was doen ie mi gheweerdeghede te draghen dat lasterhke cruce om 
salich te makene alle menschen daer ghedoechde mijn herte soe 
memch bitter wee ende memch voetstap eer ie op calvarien quam 
H Ten xv mael overdenck wat groter mynnen dat m my doe ie 
ghewerdigede to dragen dat lasterhke cruce om salich toe maken 
allen menschen daer gedoechde míjn herte alsoe memch bitter wie 
dodijnge als ic memch voetstap ghinc eer ic quam toe calvanen 

71 E Des xvi daechs seldi overdencken met hoe grooten bande der 
minnen dat ic ontsteken was doen ic alsoe zeere doerwont op ghinc 
die grote hoechde des berchs van calvanen waerhjc susteren ic was 
doen alsoe zeer vermoyt dat ic ter eerden nedersanc soe datmen met 
en wiste oft enich leven in mi noch was 
H Ten xvi mael overdenct Mit woe groten brande der nujnnen dat 
ie ontsteken was Doe ie alsoe seer doerwondet op gene die grote 
hoecheit des berges van calvanen waerhc ie was doe alsoe seer 
ghemoijt dat ie ter eerden neder seech soe dat men niet en wiste 
of enich leven in my 

76 E Des xvij daechs seldi overdencken die groóte minne die in mi 
was doen ie scamehje ontcleet op den berch nedersat opter bloeter 
eerden ende verbeyde die doerbonnghe des crucen bitterlike al 
weenende 
H Ten xvij mael overdenck Die grote mynne die m my was doe ic 
scemehc ontcledet was ende op den berch neder sat opder bloter 
eerden ende verbeidede die doerbannge des cruces bitterlike wei
nende 

81 E Des xviij daechs seldi overdencken wat groter minnen dat in 
minen aederen besloten lach doen ie soe wreedehje gheworpen wert 
op den houte des crucen dat soe heit ende soe cout was dat mi dochte 
dat mijn herte van dien wee wel ghescoert soude hebben al en haddie 
gheen ander pine meer ghehadt 
H Ten xvin mael overdenck Wat groter mynnen in mynen aderen 
was beslaten Doe ie so vredelic geworpen waert op dat holt des 
cruces dat so hart ende so kolt was dat mi duchte dat myn herte van 
den wie wal ghescoert solde hebben al en had ghiene pyne meer ghe-
docht 

85 E Des xix daechs seldi overdencken die heete mmne die ie m nu 
ghevoelde doen ie ontspannen was op den cruce ende mijn edel 
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vleeschs dat inder gheeselinghen soe zeer ghequelt was. warelijc 
susteren dat scoerde doen met minen aderen ontwee ghelijc dat 
mijn leden ontspanden 
H : Ten xix mael overdenck Die heette mynne die ic in my gevoelden 
Doe ic alsoe gespannen ende uut gerect was op den cruce ende myn 
edele vleis dat inder gheiselinge soe seer gequesset was waerlick dat 
schoerde doer mit mynen aderen ontwie ghelic dat myn leden spanden 

90. E : Des .xx. daechs seldi overdencken die heete minne die ic bewijsde 
den menschelike gheslachte doen ic sonder bedwanc uutrechte in 
minnen mijn teeder ermen ende Uet doerslaen mijn handen ende 
voeten opdat ic breken mochte den bant adams ende versoenen die 
gramscap mijns vaders 
H: Ten xx mael overdenck die heete mynne die ic bewijsde den 
menscheliken geslechte Doe ic sunder bedwanc uut reet mijn teder 
armen ende liet se doer slaen mijn hande ende mijne voete Opdat ic 
breke mochte den bant adams ende versoenen die gramscap mijns 
vaders 

96. E : Des xxi. daechs seldi overdencken wat heeter minnen dat in mi 
was doen ic ghedoechde sonder croenen dat die pijnders der joden 
op mi torden ende mijn doerwont hoeft metten stieten op die steede 
des crucen daer sijt hebben wouden om dat hem verdroet mi enich 
ghemach te doene 
H : Ten xxj mael overdenck wat heiter mynnen in my was Doe ic 
gedoechte sunder cronen dat die pijnre der joden op my wredelic 
treden Ende mijn doerwonde hoeft mit den voeten stieten op den 
stien des cruces dar siet hebben wolden om dat hem verdroet my 
enich gemac toe doen 

100. E : Des xxij daechs seldi overdencken wat grooter minnen dat ic 
oeöende doen ic soe pijnlijc met soe groten gheruchte inder locht op 
verheven wert waerlijc susteren doe beefde dat herte mijnder ewegher 
moeder ende si wert al dootverwich 
H : Ten xxij mael overdenck wat groter mynnen dat ic oeffende Doe 
ic so pinlic mit soe groten geruchten inder lucht op verheven waert 
Waerlic doe bevede dat herte mijnre eniger moeder ende si waert al 
doet verwich 

105. E : Des xxiij. daechs seldi overdencken die groóte minne die mi 
dwanc soe perselijc in soe groten laster te stane aenden cruce .iij. 
uren lane waerlijc susteren het wel recht dat ghi doecht met uwen 
bruydegoem want die sonne het haer schinen om dat haer sceppere 
in noede was 
H : Ten xxiij mael overdenck Die grote mynne die my dwanc Soe 
perselic in soe groten laster te staen anden cruce drie uren lane 
Warlic et is wal recht dat gy doch mit uwen broeder ende brudegom 
Want die sonne liet oer schynen om dat oer scepper in noeden was 

109. E: Des .xxiiij. daechs seldi overdencken hoe heete minne dat in mi 
ontfunct was doen ic soe swaerlijc nederwiel met den cruce dat ic 
formde inder eerden als een zegel inden wasse. waerlijc susteren desen 
val woudic liden uut minnen op dat die godlike gherechticheit den 
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sunderen terstont niet verdoemen en soude als si overmits sonden 
vielen den val der ewegher doot 
H : ten xxiiij mael overdenck woe groete mynne in my was Doe ic soe 
swaerliken neder vel mitten cruce dat ic formde inder eerden als die 
segel in dat was warlicke dessen val wolde ic lieden uut mynnen op 
dat die godlike gerechticheit der sunderen niet ter stont verdomen 
en solde als hie overmids sijn sunden vel den val der ewiger doet 

115. E : Des xxv daechs seldi overdencken wat groter minnen dat ic 
ghevoelde tot minen vianden doen ic soe begheerlijc voer hem den 
vader bat al weenende om dat ic bekende haer verdoemenisse. 
H : Ten xxv mael overdenck woe groete mynne ic voelde toe mijnen 
vianden Doe ic den vader soe begerlic voer hem bat al weynenden 
om dat ic bekende oer verdomenisse. 

121. E : Des xxvi. daechs seldi overdencken die heete minne die ic toende 
den menschelike gheslachte doen ic dranc edic ende galle op dat si 
niet drincken en souden den dranc der ewegher doot waerlijc susteren 
niemant en sal ten jonxsten daghe mijn passie dorren verantwoerden 
dan allene die ondancbaerghe menschen 
H : ten xxvi mael overdenck die heite mijnne die ic toende den 
menscheliken gheslechte Doe ic dranc etick ende galle opdat se niet 
drincken en solden den dranc der ewiger doet War lic nijemant en 
sal ten yonxsten dage myne passie dorven verantworden dan allene 
die ondanebaer menschen 

124. E : Des xxvij. daechs seldi overdencken wat heeter minnen dat in mi 
was doen ic soe begheerlijc aen den cruce beede die heileghe salmen 
las. waerUjc susteren minne en liet mi niet sparen mijn crancke hoeft 
oft mijn doerwonde lippen 
H : Ten xxvij mael overdenck wat heiter mynnen in my was Doe ic 
soe begerliken anden cruce bede Ende die hillige psalmen las warlike 
die mynne die mynne en liet my niet rusten of sparen mijn crancke 
ho vet noch mijn doerwonde lippen 

130. E : Des xxviij. daechs seldi overdencken die groóte minne die ic in 
mi ghevoelde doen ic soe begheerlijc die doot ontfinc ende soe suete-
lijc mijn trane storte doer mijn ghequetste oeghen 
H : Ten xxviij mael overdenck Die grote mynne die ic in my gehvoel-
den Doe ic soe begherlic die ontfenc ende so suetelike myn tranen 
storten doer myne ghequessede ogen 

134. E : Des .xxix daechs seldi overdencken hoe grooten minne dat in mi 
was doen ic mi gheweerdeghe als doot te hanghen aenden cruce 
waerlijc susteren doen en scheen ic niet te wesene een sceppere aire 
dinghen maer ic was een spieghel des rouwen alle minen vrienden. 
H : Ten xxix mael overdenck Woe grote mynne in my was doe ic mij 
gewerdichde als doet toe hangen anden cruce Waerliken doe en sehen 
ic niet toe wesen een scepper aire dinghen mer ic was een spieghel 
alles rouwen allen mijnen vrenden 

137. E : Des .xxx daechs seldi overdencken die groóte minne mijnder 
herten doen ic doersteken liet mijn side ende quetsen in mijn edel 
herte tot mijnder bruyt behoef. 
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H : Ten xxx mael overdenck die grote mynne mynre herten Doe ie 
doer stecken liet myne siede ende quessen myn edel berte toe mijnre 
brut behoefte Amen 

142. E H : [Des xxxj daechs... behoef] 

75« preek 
1. E : Die .xv. collacie ons hemelschen doctoers 
4. E : mey loedemaent maken soude enen hoet van fyoletten 
5. E : <susteren> Den eersten hoet die ghi overdencken seit hoe oet-

moedelijc dat ie mi verneerderde aennemende die forme eens knechs. 
9. E : is <recht> 

10. E : [in] inder 
11. E : Des anderen daechs seldi overdencken hoe zeer ie veroetmoedich-

de doen ie soe ghesloten lach 
17. E : Des iij. daechs seldi overdencken 
22. E : Des iiij. daechs seldi overdencken 
23. E : wort <ende> 
24. E : doen 
25. E : die daer weeldichlijc plach te wandelen boven alle vederen der 

winden 
27. E : onderdaen soude sijn; Des v. daechs seldi overdencken 
29. E : suygghende [die borsten mijnre moeder leggende] 
30. E : doen 
31. E : vrouden 
32. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
33. E : [stedeüc] 
34. E : te aenbeene 
35. E : sondere die ye <in eerterike> was; Des .vij. daechs seldi over

dencken 
37. E : opder; van minen knecht <johannes> 
38. E : sundere; Des .viij. daechs seldi overdencken 
41. E : van propheten ende van scrift 
42. E : Des .ix. daechs seldi overdencken 
43. E : dicke 
44. E : op den 
45. E : Des .x daechs seldi overdencken 
46. E : gheveene 
47. E : tot den; [al] vriendelijc op te helpene 
48. E : Des .xi. daechs seldi overdencken 
50. E : tes taene; [totten] uten 
51. E : [die] soe 
53. E : Des xij. daechs seldi overdencken 
55. E : [Ende te] siitene 
59. E : [Ende] ; [uut] achter huyse 
60. E : [soe]; si <neerstelijc> 
61. E : Des .xiij. daechs seldi overdencken 
63. E : eerden <neder>; doen; vrouken <dat in> overspele <was be

grepen) 
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64. E : ende al haar valscheit <mits mijn oetmoedicheit) ontghinc 
65. E : Des .xiiij. daechs seldi overdencken 
67. E : [een] in; op den; [tot] op te jherusalem <ende ic moruwelijc 

weende op jherusalem> 
68. E : [alsoe] soe; [teder] soe neder 
69. E : ruerden; Des .xv. daechs seldi overdencken 
71. E : bleechverwich <wert> 
72. E : [apostelen] diseipulen; oec <grooter> 
73. E : Des .xvi daechs seldi overdencken 
78. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken 
79. E : inder 
80. E : Des .xviij. daechs seldi overdencken 
82. E : ic <judas> 
83. E : [soetelic] susterlijc; [bemender] beevender; Des .xix daechs 

seldi overdencken 
85. E : doen 
86. E : [dése] die; Des .xx. daechs seldi overdencken 
89. E: was <doen> 
90. E : saechte; Des .xxi daechs seldi overdencken 
93. E : Des xxij. daechs seldi overdencken 
95. E : doen; ende van <al> den 
96. E : sinen <spottelijc> bespot wert. Des xxiij. daechs seldi over

dencken 
98. E : si <mi>; aenschijn 
99. E : trocken si mijn haer uut [mit horen handen] metter swaerden 

100. E : Des .xxiiij. daechs seldi overdencken 
101. E : voer den joden voeten 
102. E : cayphas <huys>; doen 
103. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken 
107. E : Des .xxvi. daechs seldi overdencken 
109. E : boechde; doen 
110. E : [duyete] buchte 
111. E : bi <na>; gheraecte; Des .xxvij. daechs seldi overdencken 
113. E : [ten berch van] 
114. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken 
117. E : Des .xxix daechs seldi overdencken 
119. E : doen 
120. E : Des .xxx daechs seldi overdencken 
122. E : doen 
123. E : bevelijc; Des xxxi. daechs seldi overdencken 
125. E : wandelde; doen si ghinghen te emaus wert <onderIinghe> spre

kende van mijnder doot 
126. E : doen waesic [blide ende] 
127. E : Want mijn pine was doen al overleeden 

76e preek 
1. Die .xvi. collacie ons hemelschen doctoers 
3. E : susteren <in sijnder collacien> ; inder ix maent na den mey [dat is] 
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4. E : sprokille maken soude (alle daghe> enen hoet van groffiaen 
cruydeken 

5. E : Des eersten daechs m deser maent seldi overdencken 
6. E : weeldichlijc 
7. E : baeme 
8. E : werden 
9. E : Des anderen daechs seldi overdencken 

10. E : [heidensche] hemelsche 
11. E : oefíerde 
12. E : vierich; [een smelten ende] 
13. E : offerden 
15. E : Des .inj daechs seldi overdencken 
16. E : hoe <suetelijc> 
17. E : vanden, doen 
18. E : ende voert ghebracht wert die name 
19. E : Des .HJ. daechs seldi overdencken 
20. E : [die] een 
21. E : die <daer> verdreven sijn 
22. E : <0> lieve susteren [vuncheit]; 
23. E : <der> rusten sijndere; [my] minen; [Trouwe] rouwe 
24. E : sundere 
25. E : [mi] ; die rechtverdeghen scouwet den onrechtverdeghen 
26. E : Des .ν daechs seldi overdencken ende besitten nu die keyserlike 

stat der homchvloeyende weldich njcdom 
30. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
31. E: [dat] 
32. E . onderlaet <mden hemel) 
33. E : Des vij. daechs seldi overdencken 
35. E : [inden hemel] 
37. E : Des .vüj daechs seldi overdencken 
39. E : mvloets 
40. E : Des ix. daechs seldi overdencken 
41 E : [dat] 
44 E : Des .x. daechs seldi overdencken 
46. E : [ende der dancbaerheit] noch ondancbaerheit; [mi] in 
47. E : [mi] in 
48. E : doen ie leet die ure mijnder; Des .xi daechs seldi overdencken 
50. E : [stadehc] 
51. E : wert 
52. E : wert 
53. E : [onder die seraphinnen inden hemel Ende die perse mijns herten] 
54. E : es <herde zeere>; Des .xij. daechs seldi overdencken 
58. E : [in die donckerheit] 
59. E : [was] 
60. E : Des .xnj. daechs seldi overdencken hoe stadelijc ende suetehjc mi 

te moede es 
62. E : in hemelnke 
63. E : verbilden, doen 
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64. E : doen 
65. E : Des .xiiij. daechs seldi overdencken 
67. E : [hemelschen] 
68. E : die wreede aensichte 
69. E : Des xv. daechs seldi overdencken 
71. E : suetelijc rustende 
72. E : [soe] 
73. E : Des xvi daechs seldi overdencken 
74. E : [mi] 
75. E : [een ewich rust] een enich rechter 
76. E : ghedoechde 
77. E: Des .xvij. daechs seldi overdencken 
78. E : [dat] 
81. E : die croene der doernen ende der verworpenheit ; Des .xviij. daechs 

seldi overdencken 
82. E : suetelijc 
84. E : gheglorificeerder 
86. E : Des .xix. daechs seldi overdencken 
89. E : uutvercoerne 
90. E : grooten wee daer afghedoechde 
91. E : Des .xx. daechs seldi overdencken 
92. E : [nu] ghevoelde in mijn <teeder> 
93. E : [die soe teder waren] ; costelike 
94. E : bezeeghelt; [schoenen] soen; Des xxi. daechs seldi overdencken 
96. E : ghevoele 
97. E : [ende] ; met der 
98. E : want ie inder eerden verloren hadde sijn natuerlike scoenheit 
99. E : Des .xxij. daechs seldi overdencken hoe overclaerlijc 

101. E : blincte 
102. E : Des .xxiij. daechs seldi overdencken hoe weeldeghen roeke ie 

stadelij с ghevoele inden erachten oft inden sinnen 
105. E : tot dier 
106. E : Des .xxiiij daechs seldi overdencken 
107. E : moeghelijc 
108. E : ter; met den inghelen 
110. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken 
111. E : des vrouden <ende droncken werde vanden wijn der minnen want 

ic inder eerden ghelaeft wert met edicke ende met gallen)> 
112. E : Des .xxvi daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat ic mi nu 

ghevoele in mijnder heylegher menscheit die soe suetelijc verheven 
es in vrouden want si inder eerden soe groóte versmaetheit verdroech 

115. E : Des .xxvij daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat haer mijn 
edele ziele ghevoelt die doervloeyt es met der godliker sueticheit want 
si inder eerden soe bitteren wee ghedraghen heeft 

118. E : Des .xxviij. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat die minne 
ontsloten heeft mijn edele herte dat uutspruyt ende vloeyt die edelen 
sueten wijn droncken makende alle die borgheren des hemels 

121. E : [Des .xxix daghes borgers des hemels] 
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17e preek 
1. E : Die .xvij. collatie ons hemelschen doctoers 
3. E: [Soe] 
4. E : [ende seide] 
5. E : inder merten [maent] 
6. E : enen hoet van paleyen; ende <hi>; Des eersten daechs seldi over

dencken 
9. E : inder 

10. E : [totten] den dondere ende blixeme tot den wijnden 
12. E : alle <dat>; dien dach des ordeels es bi; Des anderen daechs seldi 

overdencken hoe verveerlijc dat die wijnt die eyselike dondere ende 
versachlijc blixeme [ende die doersnydende wijnt] 

16. E : van welken verveerlijcheiden 
17. E : in alle voie; Des iij. daechs seldi overdencken hoe grammelijc 
19. E : sijninghelen 
20. E ; luyde der basuynen 
21. E : Des Hij. daechs seldi overdencken 
24. E : sceyden op vier hoeken vander eerden [Ende] segghende <doer 

dat gheluyt der basuynen> 
25. E : Des .v. daechs seldi overdencken 
27. E : verveerlijc 
29. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
31. E : [dat] ; die sondere 
34. E : [eynden der] ; Des .vij. daechs seldi overdencken 
36. E : [die] 
37. E : uut der; een stinckende onsalich lichaem 
38. E : dat; [onsaUgher] salegher 
39. E : Des .viij. daechs seldi overdencken 
41. E : [sullen] 
42. E : verveerheit 
44. E : Des .ix. daechs seldi overdencken 
45. E : [gherechtiger] gheender 
47. E : [hem] ; Des .x daechs seldi overdencken 
49. E : die lopinghe; [sijn] wesen 
50. E : Des .xi. daechs seldi overdencken 
52. E : [hoe] 
53. E : als <heer> 
54. E : Des xii. daechs seldi overdencken 
55. E : [onwijsselic ende] 
56. E : sunderen seien openbaeren 
57. E : [eyghen] eweghe; Des xiij. daechs seldi overdencken hoe nydich-

lijc 
59. E : [den sondaren die verdoemt sijn] den verdoemden menschen 
60. E : om te <segghene> ontfaet 
61. E ; Des .xuij. daechs seldi overdencken 
63. E : [dat]; die sunderen; als sijn mesdaet kundich sal sijn alle voie 

beyde kerstene ende heydene 
65. E : Des .xv. daechs seldi overdencken 
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68. E : Des xvi. daechs seldi overdencken 
71. E : [doot] verdoemenisse ; [medeliden mit hoer] medoeghen 
72. E : hebben en sal; Des .xvij. daechs seldi overdencken 
74. E : [van noede] 
75. E : Des xviij. daechs seldi overdencken hoe seer hem die duvelen 

verbilden seien omdat si sien seien dat ghetal der verdoemder dat soe 
ongheyndelijc groot sal wesen 

79. E : Des .xix. daechs seldi overdencken hoe groten nydicheit dat daer 
wesen sal in die verdoemde gheesten die wel begheeren souden dat 
niement behouden en sal sijn waren op dat si die gheene alleene niet 
en waren die god verworpe van sinen aensichte 

82. E : Des .xx. daechs seldi overdencken 
84. E : [dattet] dat 
85. E : haer; [selve] sal verdoemen 
86. E : Des .xxi. daechs seldi overdencken 
89. E: met 
90. E : op den ondancbareghen sundere 
91. E : gheen goet ghescien en sal moeghen 
92. E : Des. .xxii daechs seldi overdencken 
93. E : [sijn] wesen 
95. E : Des .xxiij daechs seldi overdencken 
96. E : [te moede] ; [als si] dat hi 
97. E : sal ; totter hellen 
98. E : der <grouweliker> donckerheit ende des onendelijcs weets; Des 

.xxiiij. daechs seldi overdencken 
101. E : liden onverdrachlijcs stancs 
103. E : sal <berren ende > wij nden; Des xxv. daechs seldi overdencken hoe 

eyselijc dat die verdoemde malcanderen seien scoren ende slaen ende 
dat eyselijc gheluyt haers huylens ende roepens sal schinderen over 
al eerterike 

105. E : Des .xxvi daechs seldi overdencken wat eyselijcheit ende ver
veerlij с gheruchte dat sijn sal inder hellen als die duvelen ende die 
verdoemde creatueren te samen ghegheeven seien werden der 
ewegher verghetenissen 

109. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken hoe wreedelijc die duvelen 
pinen seien die verdoemde sondeeren die hem toe spreken seien 
segghende het en es niement soe machtich die u vrien sal uut onsen 
handen ghi moet met ons bliven ewelijc ende ons onderdaen bliven 
ewelijc 

113. E : Des vxxviij. daechs seldi overdencken hoe herdelijc ende seer 
toemich hi sal sijn op den sondare als die gherechticheit toe sluyten 
sai die porte der ewegher doot die in ewigher ewicheit nummermeer 
ontsloten en sal werden 

118. E : Des .xix. daechs seldi overdencken die suete bliscap ende die 
vroudelike vroude die hebben seien die inghelen ende alle die uutver-
coerne als si met haren sceppere wederkeeren ten hemele hem lovende 
dat hise overmits sijn goetheit behouden heeft 

122. E : Des .xxx. daechs seldi overdencken hoe suetelijck dat dat erterijc 

39 



ende alle wateren ghepurgeert sal seien werden als leden es den lesten 
dach ende dan sal eerterijc hemel werden 

126. E : [Des xxxj daghes... hemel worden] 

18e preek 
1. E : Die .xviij. collacie ons heren 
2. E : [soe] 
4. E : [naden mey] ende die leste naden heelen jare ende es den april 
5. E : inden welken [maent]; enen hoet 
6. E : [Die twee eerste... seraphinnen] 
7. E : [dat eerste hoedekijn] 
9. E : [heilighen] inghelen 

10. E : der aider overste drievuldicheit 
11. E : op die der seraphinnen ; Des anderen daechs seldi overdencken 
15. E : ende <dat> 
16. E : sinen <sone>; hoekens; [die] 
17. E : serubinnen; Des .iij. daechs seldi overdencken 
20. E : uutvloeyende sijnder edelder godheit; Des .iiij daechs seldi over

dencken 
23. E : in welke instortene 
25. E : Des .v daechs seldi overdencken [dat eerste hoedekijn] 
26. E : [snellic] stillijc 
27. E : Des .vi. daechs seldi overdencken 
29. E : lovende 
30. E : [hoghe] heileghe drievuldicheit ; inden 
31. E : [drie]; op den 
32. E : Des .vij daechs seldi overdencken 
35. E : Des viij daechs seldi overdencken 
37. E : hem <selven> ; Des .ix daechs seldi overdencken 
38. E : [soetelic] heetelijc 
39. E : sone <altoes>; weelden <ende der weelden) 
40. E : Die ander goutbloemen hoedekens maken op die persoen des soens 
41. E : [soe] 
42. E : [ende maken dat eerste hoedekijn] 
43. E : [vanden] vanderen 
44. E : Des .xi. daechs seldi overdencken 
45. E : [soeten] 
47. E : die <sonder middel); Des .xij. daechs seldi overdencken 
48. E : hetelic <dat> 
49. E : Ende hoe grote ghenoechte dat die soen heeft aensiende sinen 

enigher vader] 
51. E : [enighen] 
52. E : hoeden ; op den 
53. E : Des .xiij. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat hi sonder 

onderlaet in storten allen den hemelschen heer den sueten sane der 
bliscappen ende vervult hem allen sonder onderlaet met nuwer bli-
capen ende vrouden 

55. E : Des xiiij. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat die heileghe 
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geest toeraet den vader dat hi wil doen die begheerte sijns soens wan
neer die sone den vader sijn wonden toent ende bidt voer den mensche 

59. E : vruechden <Die ander goutbloeme hoeden seldi maken op die 
suete meechdelike bloeme maria, ende overdencken) Des .xv daechs 
seldi overdencken hoe suetelijc dat si sonder onderlaet verwondert 
van dien dat si bekent dat die sceppere aire creatueren die ghemaect 
heeft hemel ende eerde hem ghewerdichden te suyghene haer meech
delike borsten 

63. E : [Die ander... ende overdencken] 
64. E : Des .xvi. daechs seldi overdencken hoe groot dat die sueticheit 

es, die maria sonder onderlaet ghebruyct inder heylegher drievul-
dicheit ende dat en es gheen wonder want haer es ontsloten dat weel-
dich rijcdom des heileghen geest 

68. E : Des .xvij. daechs seldi overdencken hoe groten vroude dat die 
coninghenne des hemels daer in heeft dat si sonder onderlaet aensiet 
die heileghe drievuldicheit ende bekent dat si heeft gheweest ende 
noch es een moeder des ewighen woerts 

72. E : Die .xviij. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat si die edele 
drievuldicheit mint ende loeft sonder onderlaet ende oec die bliscap 
die si daer in heeft dat si weent ende bekent dat si wederom van haer 
soe suetelijc ghemint wert 

77. E: Des .xix. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat si sonder 
onderlaet omrinct wert vanden inghelen ende van alle den hemelschen 
heer welke claerheit teghen die haer es als een scauduwe teghen een 
ciaer sonne schijn 

81. E : <Die ander twee goutbloemen hoeden sel di maken op die aposte
len ende overdencken> Des .xx. daechs seldi overdencken hoe suetelijc 
dat si nu regneren inden hemel ende draghen die lasuer vernuweghe 
verwen als sterrekens des kerstens gheloefs 

85. E : [Die ander twe... overdencken] 
86. E : Des .xxi. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat si hem ver

bilden dat si bekennen overmits aensiende die overste drievuldicheit 
dat si seien sitten op die xij. stoelen ende helpen ordelen die .xij. ghe-
slachten van israel 

89. E : <Die ander twee goutbloemen hoeden seldi maken op die jof-
frouwen ende overdencken> Des .xxij. daechs seldi overdencken hoe 
suetelijc dat si volghen den lamme ghecleet met wit blinckender 
scoenheit 

93. E : [Die ander twee... overdencken] 
94. E : Des .xxiij. daechs seldi overdencken hoe recht heetelijc dat si 

ghemint werden vander heilegher drievuldicheit om dat si om haren 
minnen wille ombevlect sijn bleven. 

96. E : <Die ander twee goutbloeme hoeden seldi maken op die patriarken 
ende propheten ende overdencken) Des .xxiiij. daechs seldi over
dencken hoe suetelijc dat si droncken worden vanden bome der god-
liker wijsheit 

99. E : [Die ander twe... overdencken] 
101. E : Des .xxv. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat si hem stade-
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lije verbildende daer af dat si sien inder glorien den ghenen die inder 
eerden volbracht heeft alleene dat si van hem gheseit hadden 

102. E : <Die ander twee goutbloemen hoeden seldi maken op die merte-
leren ende overdencken) Des xxvi. daechs seldi overdencken hoe 
suetelijc dat si hem verbilden inden here met sonderlinghen voerdeele 
om dat si uut minnen ghestort hebben haer edel bloet 

106. E : [Die ander twe... overdencken] 
107. E : Des .xxvij. daechs seldi overdencken hoe suetelijc si droncken 

werden vander fonteynen der weelden om dat si uut minnen gheleeden 
hebben die bitter doot eer dien loep der natueren een eynde hadde 

110. E : <Die twee ander goutbloemen hoeden seldi maken op die confes-
soren ende overdencken) Des .xxviij. daechs seldi overdencken hoe 
suetelijc dat nu in hem blincken die veelheit der devoter ghedachten 
ende ele devoet ghebedt dat si deeden inder eerden dat blicket als die 
sonne in haren zielen 

113. E : [Die ander twe... overdencken] 
114. E : Des .xxix. daechs seldi overdencken hoe suetelijc dat met gode 

verenicht sijn ende ghebruyken dat si begheeren 
118. E : [Des xxx daghes... vermeerret] 
124. E : kindere ; es voleynt 
125. E : hebbe; allen den daghen 
126. E : enen suverliken hoet 
127. E : [of] 
129. E : vader <ende)>; soen <ende> 
130. E : hi 
131. E : [hele]; gheleecht 

Zondag voor Halfvasten 
1. E : Die .xixcollacieons heren; G: Dit is die collacie des sondachs voer 

halfvasten 
2. EG: doen 
3. E : die dieme christi 
4. E : scael <ende> 
6. E : ghevet oft bewenden in honichghe ; G : ghewelket ende bewonden 

in [hoenich] 
7. EG: doen; G: [dat] dit; [Soe] doen 
8. G: [tothoer] 

10. E : bladeren <es>; G: bladeren <is>; E : [Ende] es 
11. E : inghewonden; G : in ghevloeijt 
12. E : allen <en> ; G : allen <ende> 
13. G: hebben; EG: doen; G: [susteren] 
14. E : die <die>; verstannisse; G: seit [dat] 
17. EG: opdat; G: [den vleysch] dat; E:die<edele> 
18. E : minen <preciosen>; want met gheenen sunden <en>; G: Want 

met ghenen sonden <en> 
20. E : den sunden ; G : [susteren] 
21. G: [alden] alle die 
22. E : [inden] den 
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23. E : sel <oec> 
25. G: [die] daer tonghe; E : tonghe <des menschen); [daer] 
26. E : voert te gane bringhende 
27. G: [Ende] 
29. E : [van sinen gaven ende] van sijnre; G: [gaven ende] weldaen; 

G: [Susteren] O mijn gheminde 
30. G: [geweest] 
31. G: vreden <ende> 
32. E : [die ghesien wort] ; EG : doen 
33. E: ons <lieve>; G: voleijnde; [Soe] doen; [ons] des 
34. E : onder die susteren <Ende> op den choer; G: op den 
35. G: waerlick; E: die weerdelijc ghemonicht hadden 
36. EG : met den 
37. G: gracie <ende> 
38. E : [soe] 
39. E : doen dien tijt der moninchen; G: Doen die tijt der moninghe 
41. G: ghenen diemen moninghen soude <die hij bewaerde Ende stortte 

haer> ; suster <diemen moninghe soude) ; E : verwaerde 
42. G: stortte haer; E : liggen; G:dat [si op hoer knyen soude] hgghen 

<of buijgen) 
43. E : vouden haer handen <te samen) 

20e preek 
1. E : <Die .xx. collacie ons heren) Des; G: <Dit is die xx collacie in 

die vasten) Des ; E : doen <die doctoer) ; G : doen 
2. G: [den] ende 
3. G: woude; [Soe] Doen 
4. E : breet 
5. E : op <enen) 
7. G; Wondelick als rancken in een ghewracht; E : [ghewrocht] ghe-

crunkelt; [ende] 
8. G: aensiende 
9. G : [tot] ; E : [ghegheven] ghescinct 

11. E : Die menichfuldeghe güldene knoppen beteekenen; G: die me-
nichvoldighe gulden knoppen beteykennen 

13. G: deser 
14. E: vanden <sueten) 
15. E : rouwe 
16. E : Doen; G : keerde <hem hem) ; E : onse <lieve) ; G: [hem] 
17. E : [ghi] 
19. E : bewindi; G : [in] met; legt; E : ende leghten 
20. G: dijns; E : [toe] 
23. E : [nywer] mijnder; Waerlijc <susteren) alsoe menichwerf als ghi 

uwer natueren sterf om mijnder «(minnen) wille 
25. E : rinck <der trouwen); G: stect ghi; E : [anden] inden 
27. E : seyndi; G: seijnt ghi 
28. G: [nu] 
29. EG: stat 
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30. E : toe <u>; G: collacien [doen] 
31. E : [doet] 
34. E : [verlichten] verscieren 
36. G: oversten <dit> optenbaerde 
37. E : si <bitterlijc>; EG: mochtens; E : gheliden; E : [Ende] Doen; 

G: Ende <doen> 
38. E : deeme <ons heren>; G: deeme <christi> 
39. E : drievuldicheit 
40. G: droevicheit 
42. E : [noch]; G: [niet] 
43. E : [toende] dede; doen 
44. E : ende weygherde hem [om]; G: [om] en 
45. E : wilde; here blijft bi ons (here); G: [Heer]; E : [want] 
46. E : [die deern christi] si 
48. EG: der; E : [weder] 
49. E : ben <te doene> ; G : ghewoenlick 

2Ie preek 
1. E : Die .xxi. collacie ons heren; G: Dit is die xxi collacie die onse 

heer dede in die vasten om sijn bruyden te leeren 
2. EG: heer <den susteren> 
3. E : [doen]; G: quam <te>; [soe]; [christi] ons heeren 
5. G: ghenucht 
7. G: began <doen> 
8. G: [Susteren] 
9. EG: [aldus] 

10. G : [my] 
11. G : [Ende ie worde ghemint inden hemel... enen nywen naem] 
12. G: O mijn geminde [susteren] 
13. E : af; G:beromt 
15. E : wijngaertrancke; G: wijngaertranck; E : si; G: sij 
16. E : vereneghen 
17. G: seit; E : si <ende seit> 
18. G : [susteren] ; 
18. E : af worden; G: af 
20. EG: [ende] 
22. G: [sonder] ; inden 
23. E : [ende seit] ; minnen 
24. E : naem <Dese nuwen name) ; G : naem <Dese nijewen naem> 
25. E : [heeft] es; G: [heeft] is; gheheten <wort ende) 
26. G: [den] 
27. EG: herten [die] 
28: E : moet 
29. EG: doot <Amen> 

22e preek 
1. E : Die .xxij. collacie des heilighen geest eerste collacie; G: Dit is 

die xxi daghes in die vasten collace 
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2. G: xxi; EG: doen; E : eerstwerven <den susteren>; G: eerst <den 
susteren> 

3. G: [ons] des 
4. G: enen <witten>; E : dat [wit] was ghelijc den snee 
5. E : ghelijc den rayen; G: rade; E : [leringhe] vereninghe 
6. E : met den; G: [hi]; E : tot den 
7. G: eiker <suster>; E : enen <guldenen> bal; G: enen bal; E:seyde; 

G : [Susteren] ; E : desen (güldenen)> bal es mijn <edel godheit> god
like minne 

Θ. G: min; EG: [u]; E : [uten] vanden 
10: E : [daermede]; G: [een]; [als] Wanneer 
11. E : ende ende worpen met malcanderen met den balie der godliker 

minnen met sinen erachten op hertste op dat die stijfheit des worps 
soe zere wonde dat verga die heische slaep der traecheit 
G: ende werpet malcander metten bal der godliker minnen Elck 
werpt uut den bal der godlicker minnen berste op op borsten op dat 
die worpe seer wondet opdat vergae die heische slaep der tracheit 

15. E : [voer] van; G: [dattet] dat 
16. G: vanden <hemelschen> 
17. E : brudegom <ende>; G: laettet 
18. E : desen guldenen bal 
19. E : dat spel; G: dat spul; E : Maer yeghelijc sie toe 
20. G: [ghestoelen] genomen 
21. E : bruylocht; G: ghestadigen; E : inder doecht; G: in doechden 
22. G: [uut] in; E : sinen lampten 
23. E G : [sout] seit; E : speelaers; G: spuelres 
24. E : [ende vreemde] ; G : vervremde 
25. EG: [mijn] die 

23e preek 

1. E : Die .xxiij. collacie ons liefs heren; G: Dit is die xxij collacie die 
onse heer den den susteren dede ende leerde 

3. G: xxij; [lieve]; here <den susteren> 
4. E : seide <alte suetelijc>; G: seide <alte suetelicken>; [susteren]; 

E : boec <saech> 
5. E : [bede] 
6. E : aendachtelic <dicwile>; G: aendachtelic <dicwilen>; [ghemint] 

mijn; E : [die] dese 
7. E : [ghenoemt] gheruert; G: [ghenoemt] gheroert 
Θ. G: handen <die>; doerwont <waeren> 
9. E : doende; G: [bede] 

10. E : sexteemen; G: bij welken; E : [biden welken ghi mereken seit 
dat ghi elc lit mijnre handen nemen seit voer een quiteeme] 

12. E : [bede]; G: [gheminde susteren] 
13. E : menichfuldicheit 
14. E : [suverlike]; EG: ligghen 
15. E : [dat]; G: daer ghi bij verstaen suit; E : dat <es> 
16. E : rode <dierbaer>; [al die] alle; G: [gheminde susteren] 
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17. EG: [bede] 
18. E : spelt [die] 
19. E : die <Inneghe minne> M gheminde susteren es drievuldich van 

trecken; G: Die [M gheminde susteren] minne is drievoldich van 
trecken 

20. E : met rechte ; [die inden soeten bede boeken] 
21. E : boeken [die]; mits; G: [driecante] drie tacken 
22. EG: ende <mijn> 
23. E : [in] onder 
24. G: [die] mijn; gracie <Amen> 

2e preek van de H. Geest 
1. E : Die .ij. collacie des heylegen geests; G: Dit is die xxiij collacie 

die onse heer dede den susteren 
3. G: [anderen] xxiij 
5. E : beteekende 
6. E : tot den; [Ende] 
7. G: verschiert 
8. E : dat hi was een menichfuldich bringher; EG: [der] inder 
9. EG: [in] 

10. E : tot den; [suster] 
11. G: gyole <of coukijn); E : [suverlike]; G: [suverlike] silveren 
12. E : leuwerke; G: leeuwerck; E : [hi]; G: doen seijde hij 
14. E : spoert; G: sproetken; menichwerf <simpelick> 
16. E : [vroeliken] vreedeUken; G: [mit enen vroeliken ghemoede] 
17. G: indie 
18. E : si 
19. E : leeuwerke; G: leeuwerck 
20. E : altoes te lovene gode ; G : God altoes te loven 
21. E : leeuwerke; G: leeuwerck; E : si; si; 
22. G: suit ghi; E : <ende> alsoe seldi oec <doen> alle 
23. E : mereken 
24. G: ghevoten 
25. E : dese <twee>; G : metter; E : met de edelder teruwen 
26. E : seltse drincken 
27. E : met den sueten ; G : [soeten] aire besten ; [ende] 
28. E : viericheit; G : Ende voert sal daer vuericheit inden arbeijt wesen 

<welck daer is> 
29. E : [barkijn] troechsken 
30. G: water; E : teruwe; G: terwee 
31. E : voghelkens; G: [Ende] noch 
33. E : <Die ghene) die; G: gemindet; EG: [in] van; G: benedien 
34. EG: ewicheit <Amen> 

24e preek 
1. E : Die .xxiiij. collacie ons heren ; G : Dit is die xxiiij coUacie in die 

vasten 
2. EG: doen 
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3. E : [deem] deerde 
4. G: [ons heren] christi 
6. E : [edel] 
7. E : onse <lieve> 
8. G : [Susteren] ; E : die guldenen rinc 

10. G: ghi onderlinge min hebt 
11. E : [enghelen] apostelen 
12. E : [van hem] vanden vader; Die .vij scellekens; G: Die 
14. G: vij 
15. E : mynne <in> 
16. G: doechde; [een] 
18. E : [als] oft die suster die; G: [in] op; E : [sijn] haren 
19. EG: ander <doecht> 
20. E : vroughen; G: ghi <iet> 
21. E : voedi; Die .iij. doecht es een puerheit der begheerten die daer es 

dat laghel daer dat water der gracien incomt indei zielen 
22. G: is [die] een 
23. E : is <dat weerde) 
24. E : [daer]; Die .v. doecht es ghehoersamheit als die te rechte ghe-

oefent wort in enen gheesteliken mensche soe es hi na sijnder doot 
vrij pinen des vegheviers 

26. G: der <heiliger>: E : Die .vi. doecht es oetmoedicheit die u daer 
behaghelijc maect den oeghen der overster drievuldicheit 

27. G: [te] 
29. G: [vuericheit] vlitich te sijn; E : [ghemynt]; G: [susteren ghe

mynt] 
30. E : [of ghehieten] 
32. E : [van buten noch van binnen]; G: van binnen of van buijten; 

E : verdiendi; G: verdiendij. 
33. E : den merteeleren loen; G: loen <ende croen); E : [dat] die 

Preek van de H. Geest 
1. E : Die .iij collacie des heylichs geest ; G : Des heiligen geest collacie 

totten susteren 
4. E : [een] 
5. E : beede; G : beiden; E : [Doen] soe hoerde si weynich een stemme 

ende seyde 
6. E : [uut] in; [gods] 
7. E : [sijn collacie] 
8. E : [verwe] werwinninghe; EG: merch 
9. E : [die] der; EG: [en] ende; E: [godliker] 

11. EG: worden; E: ermer; G: armen 
13. E : noetdorst; G: noetdorste 
14. G: [gout] gulden; E : in die ghelt kanne 
15. E : [drier]; EG: Inder 
16. G: stereken <rijnschen> wijn <dat is>; inden 
17. E : den verveerliken dach des ordels [gods] 
18. G: te arbeijenden 
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19. E : doecht; vroudeliken 
20. E : [naeden rade] na redene na; Voert seldi haer setten .iiij. ghe-

rechten 
21. G: [soe]; E : dat een es 
23. E : vanden merghe die queelen [sijn] 
25. EG: Ende [dat] 
26. E : dat moet ghedoot sijn van aider begheerten der quader lust ende 

bradent biden viere der saechtmoedicheit saechtelijc ende moruwe-
lijc; G: [пае] van; ende braden seer morwe bij den vier der saecht-
moedicher lijdsaemheit [seer morwelic] 

28. E : wijnbeyeren; G: wijnbessen; E : van alden wijndruyven der 
edelder doecheden; G: [alle den druven der edelre duechden] wijn-
druven 

29. G : [ende seer] ; costelicken gecruijt 
30. G: [susteren]; E G : [soe] 
31. E : [alle daghe] 
32. G: [gods] christi; E : [den] 
33. E : antwoerde <haer>; [des] ons 
34. EG: [Die]; E : [alsoe] 
35. G : wel <water> ; E : uut die canne oft пар 
37. E : ghetrouwet <heeft> ; [die] ; ghebenedide 
38. G: ewelic <Amen> 

25e preek 

1. E : Die .xxv collacie ons heren ; G : Dit is die xxv collacie in die vasten 
2. E: [soe] EG: [lieve] 
3. E : dat boeck des nuwes loens es gheleet op den lesseneere; G: Dat 

boeck des niewen levens is gheleit op den lesenaer 
5. E : [Die boec] dit ; G : [Susteren ghemint. Dit boec is... dat mensche-

like geslacht] 
7. E : [alsoe] soe ; als menich leet behoert aen minen heyleghen lichame ; 

G: [heeft] als 
8. G: [ende]; E : [dat] 
9. G: [mijn] die; E : menichfuldeghe 

10. E : met den inte mijns preciosen bloets <ende met den lazueren inte 
der seeregher smerten. Ende oec metten zwerten inte der bangher 
droevicheit>. G: met roden intte mijns duerbaeren bloets <Ende 
metten blauwer int mijnre seerigher smertten Ende oeck metter 
swarter int mijnre bangichger droevicheit) 

11. G : Die noten des sanges [boecs] 
12. E : als nu in midden <ende> als nu nederwert; G: Als nu boven Als 

nu beneden Als nu middewaert 
13. E : [zijden] 
14. E : dat <daer> uut vloeyde; hoefs <Ende het es gheleyt op den 

lesseneere mijns heyleghen crucen, sijn sloten sijn ontsloten vander 
hant der hogher gherechticheit) ; G: hoefdes <Ende het is gheleit 
opten lesenaer des cruces Zijn sloten sijn ontsloten vander hant der 
hoger gherechticheit> 
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15. EG: ander <slot> 
16. E : Dat .iij. es die waerheit. <Dat .iiij. es die ontfennherticheit Dat 

.v. es godlike wijsheit. Dat .vi. es bhscap. Dat .vij. es die minne); 
G: Dat drie is waerheit <Dat vierde is ontfennherticheit Dat ν is 
godhcke wijsheit Dat vi is bhjscap Dat vi] is minne) ; G : [susteren] ; 
E : [boec] sancboeckken 

17. E : behoert tot den doctoren franciscus; G: franciscus [die sijn] 
vander dorden orden 

18. E : ewelike Die inj. collacie des heihchs geest .. Deze preek heeft 
een andere inhoud en komt in de bijlage De inhoud van de 26e preek 
van Jezus komt met in hs Leiden 330 voor, de inhoud van deze preek 
komt ook in de bijlage. De preek van de H Geest die er achter komt, 
heeft dezelfde inhoud als die van de 25e dag in hs Leiden 330 Laatst
genoemde preek wordt nu gecollationeerd. Daarna volgt in beide hss. 
de preek op halfvasten. 

18. G: ewehc <Amen> Opten selven dach die heihghe geest... Deze 
preek heeft een andere inhoud en komt in de bijlage De preek van 
Jezus - aangeduid als de 25e preek - komt niet in hs. Leiden 330 
voor en is dezelfde als de 26e preek uit het Brusselse hs. 2402. Voor 
de inhoud zie bijlage. De preek van de H Geest die er achter komt, 
heeft dezelfde inhoud als die van de 25e dag in hs. Leiden 330. Colla
tie volgt hieronder. Daarna volgt in beide hss. de preek op halfvasten. 

Preek van de H. Geest 

1. E : Die .v. collacie des beilegen geest. Doen die heyleghe geest col
lacie dede ; G. Opten selven dach in die vasten Des die heilige geest 
collacie dede 

2. E; [doe] soe 
4. G: [hi] 
5. E : den boghe harer gramscapen; G: [sijn] den 
6. E : [den] dat; EG: ende <dat> 
7. G: [mit]; E : [meent] doot te 
8. E : sweert es ghelijc der raven 
9. E : seght met der raven; G: raven <cras eras) 

10. E : ele; G: elck 
11. EG: [Ende]; E : met den 
13. G: Doen 
14. EG: in sijn hant 
16. E : [professider] ; [voerhooft] hoeft 
17. E : den hemelschen vreede 
18. E : stantachtichlijc haer ordene houden wel. G: stantachtelicken 
19: E : [welke] vreede moet met u bliven ewehjc [Amen] 

Halfvasten 

1. E : Die .xxvij. collacie ons heren; G: Dit is die xxvi collacie die 
onse heer dede in die vasten 

2. EG: onse <lieve> 
4. G: [dat] 
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5. G: verbij; boec <dat> 
6. E : sijη vergadert [ende versament]; G: [is] sijn 
7. EG: [doen] doer 
8. E : die prophete; EG: dattet 
9. E : [dit] dien ; den güldene registere 

10. G: boeken <dat> 
11. E : metten inte der grondegher bliscapen 
12. G: mynne <moghentheit> Die godlike wijsheit Die godlike edelheit 

Die godlike claerheit Die godlike goetheit Die godlike waerheit 
14. E : [goetheit] weerdicheit; G: [Die godlike claerheit. Die godlike 

waerdicheit] 
15. E : [waerdicheit] goetheit; <ende> die godlike verwonderen 
16. E : drievuldicheit; G: drievouldecheit <in> 
17. E : ontsprekeliker 
18. E : als met den slote des loefs. met den slote der verenighen. ende 

met den slote der onverganckelijcheit; G: Als metten slote der 
minnen metten slote der verenighe Ende metten slote der onver-
ganckelicheit 

20. G: [is] sijn 
21. EG: [die]; G: benedien voert te gaen van doechden in doechden 

<Amen> 
22. E : <Die .vi. collacie des heyleghen gheest> ; G : <Opten selven dach 

dien heilighen sondach te half vasten leerde onse heer) 

Preek van de H. Geest 
1. G: Doe 
2. G : [den susteren] ; E : [soe] ; G : [soe] doen 
4. EG: [male] 
5. E : hem <selven> ; hem <heeft> ghehoert segghen 
6. E : dat <si>; G: dat <sij>; E : [van hem] 
7. E : [om] op; G: tusschen <hen> 
8. G : [Susteren] Nu desen sinne gheestelicken <te verstaen ende> 
9. E : der heylegher drievuldicheit; G: der heiliger drievoudicheit 

10. E : minnere harer herten 
11. E : Ten eersten op dat ie sine teghenwoerdich 
12. G: [hi] het; E : [Ende] 
14. E : [vervult] verlicht 
16. G: <heeft> horen seggen 
18. E : [is]; G: [is] ende <also>; E': [wesen] sijn 
19. E : op [die] sondeere 
20. E : [schoen] edel; G: schoen <is>; E: [edel] scoene 
22. E : [soe]; [alternaci] 
23. E : derden <male>; G: derden <mael>; [op] 
24. E : [hemelsche] 
25. E : <suetelijc> in haer slaepcamere noet; G: slaepcamer 
26. G: [heiligher] hemelscher; E : vierden <male> 
27. E : dicwile 
28. G: aflaet 
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29. E : [Soe ist] dat es 
30. E : die daer scadelijc dooden wilt haer ziele 
31. E : overmits <der>; G: [baringhe] beroeringhe 
32. E : sonder onderlaet; [nuwer] uwer; G: gracien <Amen> 

26e preek 
1. E : Die .xxviii collacie ons heren; G: Dit is die xxvij collacie in die 

vasten 
2. E : .xxviii.; G: xxvij; [Jhesus die hemelsche doctoer] den susteren 

quam collacie doen 
4. E : [Soe]; G: [Soe] Doe; E : [christi] ons heren; ligghende; 

G: ligghen 
5. EG: calumpne; E : berrende; G: bornde 
6. E : al den 
7. G: [of] mede; E : Doen 
8. E : <die guldene> calumpne; G: <die gulden> columpne; E : kint-

like; G: kijntlike 
9. E : die berrende vlamme der calumpnen ; G : Die bomende vlamme 

[der calummen] 
10. E: die onbluschelijc in haer ziele bemet sonder onderlaet; G: die 

onlesschelick is sonder onderlaet in haere zielen bornt 
11. G: Die suete roeck; afdunct dattet er; E : [die] den 
12. E : [is] sijn; dat sijn die menichfuldeghe doechden daer de sonen 

gods stadelijc in verbilde na minen alder liefsten wille 
13. G: soenen gods stadeUken in arbeiden 
14. G: [die deem christi] sij 
15. E : [mynne] lief 
16. EG: toehoert; [heve] 
17. E : doen seyde ons here der ghemeynten [susteren]; G: Doen seijde 

onse heer [totten ghemenen susteren] 
18. G: gheminde susteren; E : [alsoe] soe; G: levende 
20. E : soe nauwe [hem] wachte; G: [hem] alsoe nauwe hem wachten 
21. E : kint; vier <dat ende dat> 
23. E : drievuldicheit; uut der 
24. G: [soe]; EG: [hemelsche] 
25. E : [gulden] 
26. E : [eynde] ; ghevoecht den uutvercorenen 
27. E : met den vader met den soné, ende met den heyleghen gheest <Die 

.vii. collacie des heileghen geest>; G: metten vader ende metten 
soen ende metten heilige gheest <opten selven dach vanden heiligen 
gheest > 

Preek van de H. Geest 
1. G: Doe; E : [collacie] 
2. G: gheprofessijder 
3. G: ende [een] 
6. E : ghehoersaemheit <die ghi gode ghedaen hebt ende uwen over

s ten) ; [rose] 
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7. E : [is] beteekent [bi]; G: [is] beteijkent [bi] die gheloeft 
8. E : [siet] sijt; G: dat [ghi]; E : eest dat dese plate altoes ghedra-

ghen wort voer uwe borst 
9. E : is [voer]; G: in voerspoet ende in wederspoet 

10. E : soe en mach u dat ghescutte 
11. G: [Waerlic susteren] waer om; E : [dattet] dat 
13. E : cont; G: u <nu>; E : [condich maken] openbaren 
15. G: [dochteren jherusalems] 
16. E : dan loept hi om u als verwoedende knorrende ende grymt van 

quaetheiden; G: om u als verwoedende ende kurijst ende grijmt 
van quaetheiden 

17. G : derfts 
18. E : hi [al]; G: [al] aen 
19. E : ende hi hoert dat hi noch devoter sucht om die voerleeden 

ynnicheiden soe seiet hi wech oft hi gheraect ware van enen grooten 
donderslaghe. <ende>; G: Ende als hij hoert dat hij noch devote-
licken suchtet om die voer leden ijnicheit soe gaet hij wech of hij 
geraket waer van enen groten donreslach 

22. E : is <dan>; ende hi siet dat ghi devotelijc gaet beeden 
24. E : [daer] comt uut den monde; devotelijc beet 
25. G: bidden 
26. E : anteert; scincti 
27. E: <want> hi es [seer]; G: Hij is <oeck dick> 
28. G: Waerlick [susteren] onnutte <woerden ende> 
29. E : op wet <ende scerpt); G: op wettet <ende scerpet) 
30. E: [u] wilt vechten; G: [sal ende] 
31. E: altijt 
32. G: ghelaten <Amen> * 

27e preek 
1. E : Die .xxix collacie ons heren; G: Dit is die xxviij collacie in die 

vasten onse heer 
2. E : .xxix; G: Des xxviij daghes in die vasten doe die hemelsche 

doctoer Jhesus den susteren collacie dede <soe> 
3. E : [Jhesus]; [doen soude] dede; gheminde susteren; G: [Susteren 

ghemint] 
4. E : [dat] dan 
5. E : bin <oec>; nu wet gheminde susteren; G: [susteren gemint] 
6. I : hier begint een gedeelte van de 27e preek van Jezus met de zin: 

Hoe duerbaer ende hoe costelick dat is die ure der morgenbedinge 
7. EG: [hoe] 
8. E : den guldenen; Gl : [die] den 

10. I : [in] uut haelt 
11. E : bequamelike tijt der vereninghen; G: bequamste tijt der ver-

eninghe 
12. I : [bruut] harten; [hemelschen] ; E : brudegom <si es dat conduyt> ; 

I : brudegom <Sij is die conduijt> ; E : daer die hemelsche bruyde-
goem sijnder ghemindert bruyt doer gheeft dat werm borreken der 
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tranen; I : daer die hemelsche brudegom sijnre gemijnder doer geeft 
dat watervaetken der tranen 

13. G: [doer] 
14. E: slaepperachticheit 
15. E : die suete druyven der gheesteliker vrouden; I : die <suete> 
16. E : sie es die roseltier der gheesteliker ynnegher zielen daer si in 

pluckt; G: [een] die; plucket; I : [een] dat; pluckt 
18. I : in welker 
19. G: Sij is die tijt in welken die vader segelt die [soen] 
20. I : in welken ; [soen] ; E : des soenebrief tusschen den soné ende den 

bruydegoem met den zeghel des vreeden 
21. I : [der] des 
22. E : inden welken dei hitte der minnen doet wallen dat bloet der 

herten ; G : in welken die hette der minnen doet verwinnen dat har
ten bloet; I : in welken die harten der mijnnen alleen op richten alle 
die erachten 

23. E : rechten 
24. E : in den welken; G: in welken; E : [teder]; 
25. G: [haer vanden wijn dien hi begheert] 
26. E : [hi] si; I : [hi] sij; E : Siet <gheminde>; G: [Siet susteren]; 

I : [susteren] mijn gemijnde 
27. E : morghen <sterre>; [Want het moghen... tot sessen]; I : be-

dinghe <daerom en laet u niet verdrieten den heer te sueken vroech 
inder dageraet) - Hiermee eindigt dit fragment 

27. G: heiten 
28. G: iiij <uren> tot vi <uren>; E : inden welken u altoes moet ghe-

benedien die vader die sone <ende die heyleghe gheest altoes. Amen> ; 
G: benedien moet die vader die soen <ende die heilige geest Amen> 

Preek van de H. Geest 
1. E : Die viij. collacie des heyleghen geest Doen die heyleghe geest 

den susteren soude collacie doen; G: Des heilighen geest collacie 
dede op den selven dach onse heer Doen die heilige geest den susteren 
collacie dede 

2. E : [soe] 
3. E : met menichfuldeghen bloemen; G: drievoldighen 
4. G : [Ende hi keerde hem totten susteren] 
5. E : tot den; G: ende <hi>; E: fiolen <aenden hoet> [dat] 
6. E : in een devoet vergaderinghe; G: in een devote vergaederinghe 
6. E : ende die güldene rosen beteekene die viericheit der minnen 

[werken] 
9. G: bloemken; E : [in] 

11. E : [duechden] 
12. E : [der] inder; Gheminde dochteren <vanden vader) ; G: ghemint 

<vanden vader) 
13. E : meynic u voert te bringhene ende openbaer te makene; G: meijn 

ie voert te brenghen ende openbaer te maken 
15. E : ghebrenghen; <ende> sinen inkeer tot der 
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16. E : [Ende dat hi sijn] uutwendeghe 
18. E : draghet <hi>; G: draghet <hij>; E : den gheestelike menschen 
19. EG: [voerscreven] 
20. G: haestelicken als <een> 
21. E : <weder> af; G: <weder> of 
22. E : diese altoes met eyghenen wille op thoet set ende haer seiden 

beetert; G: opt <hoeft> setten 
23. G: [dat] 
24. E : der heylegher drievuldicheit; G: drievoldicheit <Amen> 

28e preek 
1. E : Die .xxx collacie ons heren; G: Dit is die xxix collacie in die 

vasten ; 
2. E : .xxx.; G: xxix 
3. E : tot haer; G: [seide] hij [tot hem]; E : Susteren <ghemint>; 

G : [Susteren] 
4. G: [reyn] 
5. E : dat es een edel hemels lelye hof 
6. E : aldersuetelijcs; G: [Si] Hij 
8. E : menichfuldegher ; G : [der] dat is menichvoldiger ; E : si es <daer 

sonder onderlaet> 
9. E: [hoer] rüstet <Nochtan blivende altoes in sijn eyghen steede. 

susteren ghemint ghi en moecht den vader niet lievers doen dan ghi 
hem dicke offert sinen eyghenen sone ende dat ghi hem dan doer 
sinen sone bidt dat sal hi doen. want daer es ghescreven inden 
aventmale dat ie sprac tot minen apostelen bidt ghi yet den vader 
in minen name dat sal hi u doen ghi en moecht den sone niet beha-
ghelikecs doen dan dat ghi hem dancbaer sijt vander grooter minne 
ende overvloedegher caritaten die hi u bewesen heeft> 
G: rüstet <Ende nochtans altoes blijvende is in sijn eijghen stede 
O mijn uutvercoren ghi en moghet den vader niet lievers doen dan 
dat ghi hem ofiert sijnen enighen gheminden soen ende dat ghij hem 
dan doer sijnen soen bidt dat sal hij doen Want het is gescreven dat 
ie inden avontmael sprack tot mijnen discipulen Bidt ghi ijet den 
vader in mijnen name dat sal hij u gheven ende ghi en moghet den 
soen niet dancbaerliker doen noch behaechliker dan dat ghi hem 
seer dancbaer sijt vander groter minnen Ende overvloedigher cari
taten die hij u bewijst heeft> 

10. E : [noch]; G: [Ende... insprake] 
11. E : sijnder godliker insprake; EG: [dat] 
12. E : [altoes] 
14. E: tontfanghen <ende>; G: [susteren ghemynt] 
15. E : alsoe dicke ontfaet hi die heyleghe hostie sijnder godliker in

spraken; G: als sij dick 
16. G: sijns godlicken inspreken 
17. G: [hemelsche] geestelike; E : dat es dat [ist dat] sijnder vermanin

ghen begheerlijc te werke sedt 
18. G : [dat] ist 
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19. E : [oec]; [mede] af 
20. G: [in hoerre] inder; [Susteren ghemynt]; benedien 
21. G: moet <u> 
22. G: herten <Amen Die heilighe gheest opten selven dach); E: <Die 

.ix. collacie des heylighen gheest) 

Preek van de H. Geest 
1. E : <ende) hi seyde 
2. EG: vanden; EG: [in] met 
3. E : costelic [dat] 
4. EG: inden 
5. G: [dat] als 
6. G : [die] een ; E : maect hi 
7. E : [in] ; drievuldicheit ; G : drievoldicheit 
8. E : mijn dat susterken dat gheeme; G: mint dat susterken dat 

gheerne; EG: medesusteren 
9. E : anderen <male) [soe] es; G: [anderen] tweeden 

10. E : aendachtelijc ghesproken wort comt voert uut den monde des 
ynneghen menschen blinckende als die raeye der zonnen; G: aen-
dachtelicken vanden gebede voert coemt uut den monde des innighe 
menschen blincket als radien der claerre sonne 

12. E : daer <na> 
13. G: [cracht] macht; aen dier menschen zielen 
14. E : met der; EG: [soe] 
15. G: ontfermelick; E : tot den ermen sundere; G: [sondaren] sietdaer 
16. E : [dijn] u; ynnicheit <ende> ghebet 
17. E : wandelt; 
18. E : [si hem] sine 
19. G: sonden <een) 
20. E : si <daer> 
21. E : [noyt] niet ghevoelt en hadde gode in haer; G: [noyt] niet <van 

god) 
23. E : ghenaden <gods> 
24. G: [op] 
25. E : drievuldicheit; G: drievoldicheit <Amen> 

29e preek 
1. E : Die .xxxi. collacie ons heren ; G : Dit is die collacie in die vasten 

dede 
2. E : .xxxi.; G: xxx; E : [hemelsche] heileghe 
3. E : gheminde susteren; G: [susteren ghemynt] 
5. E : [salich] heylich; G: [salich] heilich; altíjt 
6. E : gheest als [vereenicht ende] <van verre) ghevesticht hebbe 
8. G: dermeechden; 

10. G : [Susteren ghemynt] 
12. E : horen <soe sta ic die daer ben een ghesontmaker der werelt in 

midden van hem Ende dat es mi ghenuechliker dan dat ic sonder 
onderlaet omrinct ben vanden ynghelen. want daer staet ghescreven 
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van mi mijn ghenuechte es te wesen met den kinderen der menschen> 
G: horen <Soe stae ie Die daer bin een gesontmaker der werelt int 
middel onder hem Ende dat is mij ghenuechliker dan dat ie sonder 
onderlaet omrinct bin van den enghelen want daer staet gescreven 
van mij dat mijn ghenuecht is te wesen metten kijnderen der men-
schen>; E : drieande oefeninghe sijn die alle devote ghetrouwe 
conincghen der hogher drievuldicheit onder der missen houden; 
G: Susteren driehande oefienige seldij maken ende alle devote co-
ninghinnen der hogher drievoldicheit onder der missen [houden] 

15. E : vader <inder missen>; G; [hi] het 
17. E : [is] 
19. G: [Kinderen aldus] Dat sal aldus geschien; E : vander uutven-

degher 
21. EG: opgherecht; G: overmits <den> 
22. E : Susteren <ghemint>; G: [Susteren] 
24. E : Ten anderen seldi u keeren tot den guldenen berghe mijnder 

heylegher passien ende aensien met medelidene hoe dat alle mijn 
aederen ghescoert waren ende hoe gheheelijc dat ie uutstortte mijn 
edele bloet hoe bitterlijc dat ie uutgherecht wert ende hoe wreedelijc 
dat ie mijn hande ende mijn voeten liet doergraven [worden]; 
G: Ten anderen mael [soe] 

26. G: [heiligher] 
27. G: geheelick [dat] ie uutstorte 
28. G: waert 
29. G: wredelicken 
30. E : susteren <ghemint>; G: [Siet susteren]; EG: [soe]; G: [he-

melschen] 
32. G : Ten drie [mael] ; EG : [soe] ; E : tot den 
33. E : [dat] ; G : uutgegaen vander vader 
34. E : berrende vloet ende [verlicht] verwellustich; G: [bamende] 

borende 
35. E : met sijnder [overvloedigher] honichvloeyende 
36. E : vander riveren der weelden; G: vander rivijeren 
37. E : tot welker <dronc> weelden; G: Tot welken [weelden]; [mijn 

goetheit] 
38. E : almachticheit <Die .x. collatie des heyleghen gheest>; G: [al-

machticheit] moghentheit <Amen opten selven dach> 

Preek van de H. Geest 
1. G: Doe 
2. E : inden 
3. G: richten 
4. G : sterckelick te bleven 
5. E : [die duecht der] 
6. G: onder welken [tente] ghi vijnden suit 
8. E : [tente] 
9. EG: sinen <godliken>; E : aider behaghelijex 

10. E : Die derde teynte es die godlike minne 
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H. EG: [soeten] 
12. G: hilix 
15. G: [ende overdencken]; willick; [dat]; E : [hem] 
16. E : die alderscandelijcste doot; G : den aire versmaedelixste doot 
17. G : [die] ; [vijfte] ; E : onder die welke .vij. wiven seien begripen 

enen man ende omhelsene 
18. E : dat sijn die vij. sinnen der herten ende die ziele ende alle samelijc 

alleen op hem rüsten seien in enen ombesceedenen brande der minnen 
21. G: der goedertierenheit of goddiensticheit 
22. E : brudegom <suetelijc> 
23. E : danckende 
26. EG: [die] haer; G: [ende] 
27. E : als [si]; G: [dit] dat; E : dat sine ontsie ende vreese 
28. G: vreest 
29. G: [die] mijn 

30e preek 
1. E : Die .xxxij. collacie ons hemelschen doctoers; G: Dit is die xxxi 

collacie in die 
2. E : .xxxij.; G: xxxi 
3. E : dede <soe>; overnemende 
4. G: [Susteren ghemynt] 
5. E : mijnder <weerdegher> 
6. G : [die] ; E : heylegher drievuldicheit 
7. E : op den guldenen lessenere des loefs <In welken costeliken boeken 

oec gheleyt sijn die lasuer verweghe registeren der godliker heyme-
lijcheit) ; G : loefs <in welken costeliken boeken oec gheleit sijn die 
lasuer verwighe registeren der godliker gracien> 

8. G: [Susteren ghemynt] ; der ontfenckenisse 
9. EG: [groetheit] goetheit 

10. E : overmits dien dat hi sciep een enich creatuere daer hi aider werelt 
sijn goetheit doer bewisen soude; G: hij schiep 

11. G: werelt sijn goetheit in soude bewijsen 
12. G : [die] 
13. E : seere; EG: haer; E : heyleghe drievuldicheit vervroude; 

G: drievoldicheit vervrouden 
14. E : Doen <si]; G: bekende dattet; E : dat <si> 
15. E : [der] boven alle inghelen; Dat iij. boec es welke si ghinc in den 

tempel; G: dorde 
16. G: in welken sij 
17. G : [dat] 
18. G: gehoersamich 
19. E : [ende] ; verhaven 
20. E : [die hoechtijt] 
21. EG: [dat]; G: bede <Ende> 
22. E : [dat]; [dat] 
23. E : Dat .v. boeck es die visentacie 
24. G: in 
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27. E : [die] dat; hoe oetmoedelijc met moederliker sorghen dat si mi 
droech 

2Θ. G: oetmoedelick sorghe [dat]; E : [dat] 
29. E : doen; op den; G: sij mij; altaer 
30. G: suldij ; [dat] ; E : <dathoech tij t> der hemel vaert daerseldi leeren 

hoe beereet si was uut den lichame te sceydene dat si sien mochte 
den gheenen daer si een moeder af was 

32. G: O mijn geminde [susteren] 
34. E : vloyet. <Des .xi. collacie des heyleghen gheest>; G: vloyet 

<Amen> Opten selven dach die heilige geest leerde sij η 

Preek van de H. Geest 

2. G: Susteren; EG: vanden 
3. E : [binnen] binden <u> 
5. E : ammelaken 
6. G: [Dese] Die 
7. G: voet; [dochteren ghemynt] 
8. E : doer [die] 
9. E : daer si doer die handen uus liefs <ghinghen> 

10. E : diepe in die eerde vestende; G: uwes lieven bruijdegoms ende 
daer dat hout is cruces die in die eerde vestichde 

11. G ; [Dochteren ghemynt] ; E : [heeft] 
12. E : teerdere leeden; G: [die teder leden] dat bitter lijden 
13. E : [ende]; EG: honichraten 
14. E : wonde uus hemelschen bruydegoems 
16. E : raet <inden monde>; [dochteren] susteren; G: [Voert dochteien 

ghemynt] ; [soe] Die stemmen des leerres <die is> die schencker 
18. G: [dien]; E : leeraers; G : leerres 
20. G : [Siet dochteren gemynt] Sich 
21. E : [dochteren] susteren; G: [die] 
22. E : ghehoenichden <wine>; G: ghehoenichden <wijn> 

31e preek 

1. E : Die .xxxiij. collacie ons heren; G: Des xxxij dages in vasten 
dede onse lieve heer collacie den 

2. E : .xxxiij.; G: xxxij 
3. G: [Soe] Doen 
5. G: hoenichliker [suéter] 
6. G: [se] 
7. E : op dien dach; G: op den dach; si <sijn> 
9. G: [Susteren ghemynt] 

10. E : [ongeprofessiede susteren] oude professie sijn; G: onprofessijede 
11. E : neemt <op>; G: [ende]; E : dach <dan> 
12. E : [wil] sal; ende <hoe> 
13. E : <dat> dien dach es. G: [Susteren ghemynt] 
14. G: in; E : [mit recht] wel; G: bruut <wel> 
17. E : Susteren <ghemint); G: [Susteren] 
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19. E : versekeert te werde haren bruydegoem; G: versekert te worden 
haeren hemelschen bruijdegom der hogher drievoldicheit 

20. E : drievuldicheit 
21. E : ende verwacht met grooter vrouden dat hemelsche vereninghen 
22. G: [soeten] hemelschen 
23. G: [die]; [die]; E : wel luydende trompen 
24. E : verwonderen; EG: boghen <haer> 
25. G: [Ende bidden mi] 
26. E : [moet] ; Daer bringhen die merteleere die roede van 
27. G: [bidden mi] 
28. G: verdriven wil alle dése nederste dinghen 
30. E ; [love] ; G : [love] sueten 
31. E : van traecheiden ; G : [voer] van 
32. E : die berrende tortisen des gheloefs; G: die bomende tortijsen des 

korsten geloves 
33. E : dat ie mijn bruyt stantachtich maken wille dat si blive inden 

kersten gheloeve; G: [dat ie mijn bruyt behoede] dat sij stanttach-
tich blijve inden gelove 

36. E : vereninghen; G : verenigen; [soe]; E : doen queelen 
37. E : Daer ermontcheert die choer der meechden omringhende die 

bruyt ende bruydegoem; G: meechden 
38. G: die bruijt ende die bruijdegom 
39. E : [ende] 
40. G : [Susteren gemynt] 
41. E : dat hi vervTout ; G : [si vervruecht] hij verlicht ; E : ende soe wat 

die bruyt dan mi bidt oft mijnder weerdegher moeder [op dien dach] 
42. G: [of] ende 
43. E : gheschien <ya>; Susteren <gheniint>; G: [Susteren] 
44. E : drievuldicheit die ghebenedien gheweest heeft in ewicheit ende 

wesen sal in ewicheit <(Die .xij. collacie des heyleghen geest); 
G: drievouldicheit; hevet 

45. G : ewicheit < Amen Opten selven dach leest dit> 

Preek van de H. Geest 
1. G: [Soe] doe 
2. E : [enen] 
3. E : [als] al; G: al [doot] 
4. E : verciert <zeer wel>; G: een <seer> 
5. E : den serek 
7. EG: [soe] 
8. E : [gods] ons beeren ; die inghel 
9. E : droech ; begroefdese int herte 

10. EG: doen; G: [het] dat 
11. G : [Soe] ; [Dochter ghemynt vanden vader] 
12. E : dien guldenen serek en es anders niet beteekent 
13. G: beloefte; E : beloeft hebt 
14. E : [Daer] daeromme; G: [Daer] daerom; EG: ligghen; E : doot 

<ende> ghestorven 
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15. G: gestorven 
16. G: dat beeide 
18. E : ghewonden lach; G: sij in bewonden lach 
19. E : gheloefte 
20. G: [Siet dochteren ghemynt] 
22. EG: [als]; [si] 
24. G: van deser 
26. E : die ghecruyt sijn met den cruyde der doechden 
27. G: [Dochteren ghemynt]; E: dat wit blinckende cleet dat daer op 

den sarck lach; G: wit <blinckende> 
28. G: sarke 
30. G: ghewracht is in gouden scieringhe 
31. E : sise 
32. G: herten <dat lijden haers bruijdegoms) ; [ende subtylic] 
33. E : [heeft] 
34. G : [hoer] die ; [Dochteren ghemynt] Ende ; E : [wort] was 
35. E : inghelen int herte des vaders; G: int hart mijns vaders 
37. E : [al hoer] aider 
38. E : dat <si>; G: dat <se>; was 
39. G : besluijten ; [in horen oirspronc] int harte mijns vaders 
41. E : leven <in>; u <allen> 
42. G: goetheit <Amen> 

32e preek 
1. E : Die xxxiiij. collacie ons heren; G: Dit is die xxxiij collacie in 

die vasten 
2. E : Des xxxiiij. daechs inder vastenen doen die [hemelsche] suete; 

G : Des xxxiij dagens inder vasten doen 
3. E : hi <als>; G: [Susteren ghemynt] 
4. E : dat <u>; [te]; G: Opdat u die doechden te ghenoechliker sijn 
6. E : [hebben] vinden ; G : wercken <inden rijcke uwer zielen>; [Suste

ren... passien] Ghi suit legghen inden hoghen berch mijnre passien 
7. E : ligghen; EG: [al den] alle 

11. E : dicke; G: [dicwijl] 
12. E : [dan] 
13. EG: [lijdsaemheit]; E : [goddiensticheit] 
14. E : ghehoersaemheit [ende] 
15. E : vorken met menichvuldicheit; G: [voeghen] wercken of corten 

met 
16. E : [ende] 
17. E : met der wissen des devoten aendachteghen ghebeeds ; G : metten 

bendekens des te devoeten aendachtighen ghebedes 
18. G: dan [dat]; E : sonne <der gherechticheit ende> 
19. G: erachten <recht> 
20. E : [die] duecht; G: die doechden 
21. E : voer den stinckende nevel; G: [evel] nevel 
22. E: voer den rijn; G: vanden rijp 
23. E : dat hi aldus sorchfuldichlijc; G : dat hij aldus sorcbvouldelícken 
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24. G: witste; E : den sueten wijn witten wijndruyven 
25. E : [roke] roede druyven ; EG : Doen 
26. G: een wijngaertdruijve heijmelick; E : gaffene 
28. G: wijndruijves; E : [dattet] dat 
29. E : voert connen ghebringhen ; G : brenghen <of beworden); E : [die 

beyen des druufs] alle die besien; G: bessen des druijfs 
30. E : doen die deerne <gods> 
31. E : [Ende waer om si soe soetelic roec]; G: <dat> sij soe sueten 

roeck gaf; E : [oec] 
32. [beyen] druyven; G: [beyen] bessen; E : [Doe] soe; G: doen 
33. E : [u] 
34. G: mynre <godliker> harten; E : bediet 
36. E : wel <te rechte) bevoelt 
37. E : dat die druyven ghecruyt waren bediet jmnicheit; G: Dat die 

bessen des druijves gecruijt sijn dat beteijkent die innicheit 
40. E : [dient] diet; G: [dient] diese 

Preek van de H. Geest 
1. E : wort <Die .xiiij. collacie des heyleghen gheest); G:wort<Opden 

selven dach vanden heiligen geest) 
4. E : [was] ; met eender gulder croenen ; G : met eenre guldenre 

croenen 
5. E : [hi] ; G : [Dochteren ghemynt vanden vader] 
6. G: [Desen palmboem beteykent... bieten] 
7. E : seldi heeten die bruyt gods; G: [Die eerste tack] Desen palm

boem 
8. E : [den gheenre] ; G : der gheenre 
9. E : [ende] met; G: ende [al] haer ghenoecht; E : palmeboem 

10. E : verdient <u>; G: hemel <te hebben ende) 
15. E : inder; G: alle dage 
16. G: [vleysche] geest 
17. E : [lane]; [lane]; G: [sommighe xxx jaer lane] 
18. E : [lane]; G: <Die> sommige; <die> sommige 
19. E : [des vleysch of] des lichaems ghehouden heeft; G: [des vleysch 

of] 
20. G : Die dorde [tack] ; E : [die palm] ; G : verwinghe 
22. G: palmboem 
23. E : leeraers; overvloedicheit 
24. E : subtijllijc die heilighe scrift 
25. E : [hi] god 
26. [crachtelic] sterckelijc 
28. G: [heilighe] drievoudicheit <Amen> 

33e preek 
1. E : Die .xxxv. collacie ons heren; G: Die xxxiiij collacie die onse 

heer dede in die vaste 
3. E : Des xxxv. daechs inder vastenen doen die suete [hemelsche]; 

G: xxxiiij 
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4. E : dede <soe> ; G : [Susteren ghemint] 
5. G: [is]; EG: [des] haers 
6. E : [si hem] sine; EG: noemen [Ende] 
7. E : een hemels bruydegoems der mechden ben; G: bruijdegom der 

meechden 
9. E : [soe]; G: [de] 

10. E : [soe]; EG: [soe]; instortende 
11. E : die eerste rose ; [Ende] seldi 
12. G: bin [die] een; vloet 
13. E : smeltende ende [m] 
14. G: [versmelten] versincken; [der] ende in; E : Die ander rose 
16. G : [alle] 
18. E : Die .iij. rose; [ic] 
19. G: heb 
20. E : drievuldicheit; G: drievouldicheit; E : es [verciert die J] vier-

richeit 
21. EG: heylich <Ende> 
22. G: ander; [Die] 
23. EG : [gulden] ; E : Die eerste rose 
24. G: [hoe] 
25. E : [verlaghen] herlanghen; G: verleeghen 
26. E : Die ander rose 
27. G: [die]; E : [heilich] heylicheit 
28. E : Die .uj. rose 
29. E : hemel, daer alle uutvercoeme met soe weeldegher ghenuechten; 

G: hemel <der hemelen>. daer alle uutvercoren met [soe] 
31. E : [ewich] enich 
32. EG : [gulden] ; Die eerste rose 
33. E : [hoe]; [die een]; G: bin [die] 
34. E : Die ander rose 
36. E : verstaen; ic <in> 
37. E : Die iij. rose; [hoe] 
38. E : [ewighe] eninghe 
41. EG: [gulden]; G: roeskens; E : [Dat eerste roeskijn] dat es dat ghi 

overdencken seit ; G: [roeskijn] ; seit 
42. E : ben die stercke moghentheit [die alle macht... hebbe]; G: 

stercheit; [der boghen] doe buijghen 
43. G : [hebbe] ; E : Die ander róese 
45. E : [noch] ende; Maer al toes bliven 
46. E : [datselve]; G: [dat]; E: Die iij. rose 
48. G: [die]; besitten <al> 
49. G: Welke ghi oec verscieren suit; E : verscieren 
50. EG : [gulden] ; E : Die eerste rose es dat ghi overdencken seit hoe dat 

ic ben die edele vriheit die niement dwinghen noch houden en mach. 
Die ander roese es dat ghi overdencken seit hoe dat ic ben die gheene 
die goedertierelijc pieghe te vergheevene die sonden dengheenen die 
goet van wille sijn; G: Dat eerste roesken is dat ghi overdencken 
suit hoe dat ic bin die vriheit die alle menschen ghevrit hebt vander 
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ewigher doot dies hem. weerdich maken overmits mijn passien. Dat 
ander roesken is dat ghi overdencken seit hoe dat ie bin ververlick 
op die sondaren die gheen penitencie doen en willen voer haer 
misdaet 

52. E : Die iij. rose 
53. E : op den sunderen die gheen penitencie doen en wilt voer sijn mes-

daet; G: hoe dat ie bin die gheenne die goedertierlick plach te ver-
gheven die sonden den gheenen die goet van wil sijn 

55. EG: [Ende] 
56. G: seit ghi; verscieren; EG: [gulden]; E : Die eerste rose 
58. E : uutvercoerender; G: uutvercorenre; E : Die ander rose es 
61. E : ende [in] bescout es <als enen spieghel); G: ende [in] bescuwet; 

E : Die iij. rose 
62. E : hoe seachmoedichlijc dat ie altoes verbeyde des sondaers bete-

ringhe; G: [hoe] Dat ie altoes bin saechtmoedich verbeidende des 
sondaeren beteringhe 

64. G: [Siet susteren ghemint] O mijn gheminde; verscieren; [Ende] die 
65. G: suetelick verblijt; E : [ghi hem] ghine 
66. G: [inder eerden] in haer 
67. G : ghehoersaemheit <Amen> ; E : <Die .xxv. collacie des heileghen 

geest> ; G : <Des goeden vridachs dede die heilige geest> 

Preek van de H. Geest 
1. E : heileghe; soude collacie doen. seyde 
2. E : eest dat ghi met uwen bruydegoem wilt verenicht werden 
3. E : es soet moetti hem pinen na te volghene in lidene ende in weder

moede ende in ermoeden ende in vele versmaetheiden 
4. G: <u> pijnden; liden <Ende> 
5. E : gheene 
6. E : aldercierlijcste abijt; heyleghen 
7. E : heileghe; syden 
8. E : met; rosen; G: [hi]; [Dochteren ghemynt vanden vader] 
9. E : ghemint [vanden vader]; G: [Dit] dat; E : beteekent; groóte 

10. E : bruydegoem; EG: doen; E: afgheleyt; abolghe; G: [die ver-
bolghinge des vaders] die vervolghinge der joden 

11. E : pine <en laster Die gulden roeskens) beteekenen die suetevroude 
die; G: pijn <ende laster Ende die toem des vaders versoent was 
Die gulden roeskens) beteijkenen die vroude 

12. E : heileghe; G: doe; E : haren 
13. E : ghebeeden 
14. E : [daghe]; G: quaem <te>; E : uut den voergheboechten 
15. E : dit es 
16. E : vrolijcheit;G: vrouden; E : ghegheeven hebben; uusbruydegoems 
17. E : verenicht es met den vader ende met; G: verenicht; E : suéter 

34e preek 
1. E : Die .xxxvi. collacie ons hemelschen doctoers; G : Dit is die xxxv 

collacie die onse heer dede in die vasten 
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2. E : .xxxvi.; G: xxxv; doe; EG: [Jhesus] 
3. G: [Susteren ghemint] Soe 
5. E : dat hi der ghemeynten niet ghevolghen; G: dat hij der ghe-

meijnten niet ghevolghen. 
6. G: [sijns] des; [tot] 
7. E : van eender sieker suster 
8. G : [ende den here der enghelen] ; E : [een mishaghen] meshaghelijc 
9. E : es die lijdsamheit eender sieker suster dat prieel dat ic haer god 

stadelijc in wandelen; G: lijdsamighe sieke suster dat priel daer 
10. E : [alsoe] soe 
11. EG: wedermoede 
12. EG: die sieke suster 
14. EG: mi [dan] 
15. E : [bi hoer ende bidde... soe bin ic] 
17. E : eender sieker suster ende die mi lijdsam es. en es gramscap noch 

toren 
18. G: [noch] of; E : <Ende> ic; eender oetmoedegher verduldegher 

suster 
19. E : waer <bina>; [пае] om 
20. E : Een suster die soe siec es; G: [dat si] dattet 
21. E : [gode] van rechte es sculdich 
22. E : [duerbaer] ofierande die <dierbaer> passie; G: [duerbaer] offer

handen der <duerbaerre> passien 
23. E : voldoet <daer met al> 
24. E : ghebrect; [ic] hi; 
25. E : my <van allen) 

35e preek 
1. E : Die xv. collacie des heyleghen geest; G: - 12 preken van H. 

Geest achter elkaar - Opten selven dach vanden heilige geest; 
EG : [dit is die xxxv collacie. Des xxxv daechs. inder vasten] 

2. E : [die soete doctoer Jhesus] die heileghe gheest; G: [die soete 
doctoer Jhesus] die heiüge geest 

3. E: [christi] gods 
5. EG: [stont] was 
7. E : es dat dierbaer waernemen 
8. E : [ic] dat u bruygoem is; G: benedien 
9. G: [ewelic] Amen 

36e preek 
1. E : Die xxxvij. collacie ons heren; G: Opten heilige paesdach dede 
2. E : xxxvij.; G: Des xxxvi daghes inder vasten doen dede die hemel-

sche doctoer den meechden collacie ende seijde [hi tot hem allen] 
3. E : soude doen 
4. G : [Susteren ghemynt] 
5. Έ : alsoe 
6. E : [een] eer den; G: [een] eer die 
7. E : [mi]; ontspannen 
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θ. E : [alle] ; daerboven [wort ie] ; G : waert 
10. G: [mi] 
11. E : ghi gheestehjc na volghen seit; G: ghi u selven geestelick ver

volgen suit 
12. G: [ghemint]; u <selven> 
13. E : dat юс [dat] <der>; G: dat juc [dat] <der> 
14. E : soe sidi met mi inghegaen in die wijn persse 
17. G : [dodet] 
18. E : [mit mi]; G: [alle], E: [alle] die leeden gheestehjc ontspannen 

ende als ghi u herte soe met den gheestehken brande der minnen 
ontfunct es 

19. E : [dat] ende 
20. E : [gheenre] enegher 
21. E : soe es u oec gheestelijc inder wijnperssen inden treedene u ont-

vloeyt al u bloet 
22. G: ontvloyet <Ende uutghestort>; EG: [dan]; E : alsoe 
23. E : versciert om den menschen <te behaghene); G: menschen <te 

behaghen>. E : sidi 
24. E : gheworden; [hebt] 
25. E : uutder 
26. G: vreden <Amen> 

Vananten op de ingevoegde preek : 

1. G : Die heiligen geet dede sijn 
2. G. Doe; godheke; heilige geest; collacie sonde doen 
3. G : [soe] seijde hij 
4. G : souden wederstaen ; macht (der gheenre} 
5. G : gheset ; [lieve] ; spreket die die macht des oversten wederstoet 
6. G : gods Kmachty ; [и] 
7. G : die mach ; mm ; of hij naem 
8. G · seijde ; bin ; míj 
9. G . dan ist aldus ; [ghi] die 

10. G: Nu voert [dochteren ghemint]; te meer m vresen leven moghet 
11. G · [и]; seldij, oghen 
12 G: [hebben] neemen; die dooi ghemaect heeft 
13. G : <iw> een ; hem, bitterheit (Ende heeft tot hem geseijt A Is om comen 

is den termijn des menschen leven soe scheity 
14. G: ziel; geformt is пае mijnen; lichaem totten gheenen diese geseijnt 

heeft 
15. G : [ende nu] 
16. G: heer seer ; doot (van ту) ; ghebot; gaet hij 
17. G : dreighende ; haerre ververlicheit Sij heeft 
18. G: heerscappie ; gesmde der siecten [ende] doer sij ; seynt 
19. G : plech si] geern [corttelijc] ; wesen; elck sie 
20. G . [selven] ; tijde ; hij, onberetl gevonden en worde 
21. G. [dat], moet behoeden die heilige dnevoldicheit Amen 
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37e preek 
1. E : Die .xxxviij. collacie ons heren; G: Die xxxvij collacie in die 

vasten 
2. E : Des xxxviij daechs inder vastenen doen die suete doctoer jhesus 

den susteren collacie dede seyde hi <hem> ; G : [hemelsche] 
4. EG: [Dochteren] Susteren; E : [si] ghi; G: sijn <van minnen>; die 

<dat> 
5. E : [minen] den 
6. E G : mynt [die] 
7. E : [u] hem; [ghi] hi 

10. G: [die] 
11. E : [weelden] vrouden; G: [susteren ghemint] 
12. E : [die] 
13. E : [si] hi; in <die> 
14. E : drievuldicheit; G: drievoldicheit 
16. G: [goeden] 
17. G : [Susteren ghemynt] 
18. G: siel <die>; E : in sijn ghewelt; G: in sijn gewout 
19. E : <ende> hi sciertse met den cleederen ende met der chieringhen; 

G: <Ende> hij versciertse metten cleederen [ende mitter cieringhe] 
20. E : [si] hi ; hi brinct haer in der onsuver ghedachten. ende hi nemt 

ende sluyt in die scrine harer herten 
21. G: [die] 
22. G: inden sere ij nt 
23. E : doet [dat]; G: doetet [dat]; [dat]; E : [toe] totter sunden; 

G: [toe] totten sonden; van 
24. G: [soe]; 
25. G: hoer <oec> 
26. G: [si] oec 
27. E : hi breket bruylocht cleet; G: hij beneemt u dat bruijloft cleet; 

E : dat u bruydegoem deden naeyen in bosrae ende deet u abellij с 
ende cierlijc perssen op der perssen des crucen 

28. G: bruijdegom dede maken van bosra <Ende dedet u abelijc ver-
cieren) 

29. G: opter [perssen] 
30. E : [soudet] mocht; [dat doet die vyant... niet verwynnen] dat inden 

cleede ghewracht es der meechden hoet dat beteekent dat en gheen 
maecht ghedraghen en soude hebben der meechden hoet en hadde 
christus uwer aider bruydegoem die een spieghel aider meechden es 
niet voer u ghestorven doen gaf hi eiker suster een honichrate ende 
enen gamaet appel ende hi seyde siet dat ghi met gheender ander 
spisen en voet u begheerte dan met der honichraten mijnder godliker 
sueticheit ende met der gamaten keeme der doechden 

31. G: [Daerom weest voerhoedich... verwynnen] Ende in desen cleede 
ghewrocht is der meechden hoet dat beteijkent dat gheen maghet 
ghedragen en soude hebben der meechden hoet en hadde christus 
uwer aire bruijdegom die een spieghel aire meechden is niet voer u 
gestorven Doen gaf hij elcker suster een honichrate Ende enen gar-
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naten appel Ende seijde siet dat ghi met gheenre andere spisen en 
voet u begheert dan met honichraten rmjnre godlicker sueticheit ende 
met den gaxnaten appelen kerlen der dochden 

33. E : verwonderende moghen segghen, G verwonderende moghen 
seggen; E : [daer] 

34. G: uut der; E : horen <vnent ende> 
35. G: [si] 
36. G: disciplinen <Doen dacht die deerne chnsti>; E : [Welc mach die 

godhcke disciphjn... der duechden in sijn] doen dachte die deeme 
ons heren Eya here god hoe dicke hebbic horen segghen ende leesen 
dat die gracileec ghesmaelt was met godhker disciplinen Doen seyde 
die heileghe gheest dat es die godlike ordinancie der heilegher ordi-
nancien der ordenen daer vele doechden in sijn 

37. G : [onse here] die heilige geest 
38. G: der <heiliger>; [gods] chnstus 
39. E : [ende] in; ende <m> 

38e preek 

1. E: Die .xxxix collacieonshemelschendoctoer; G : Dit is die xxxviij 
collacie in die vasten 

2. E . Des .xxxix. daechs <inder vastenen)>; G: De xxxvuj dages 
<mder vasten> 

3. E : [gheimnt]; als ghi samehjc te gader vergadert sijt in ghehoer-
samheiden onder malcanderen wat goets te segghene 

5. E : een <seer> bequamehjc 
6. E : ende dan sit hi met sinen eneghen sone in midden onder u [Ende 

wil .. onder u] 
10. E : Ende <ic> 
11. EG: [loen] love 
12. E: oft vertrect met ghenuechten si]η voerleeden leven <oft ghe-

breck> [vercalt]; G: of vercallet met ghenuechten sijn voerleden 
sondeghe leven [vercalt] 

13 E : [Waerlic]; hoep <oft cierkel>; G: hoep <of cirkel) 
15. E : waerlijc; G: [warachtehc], waer; E . drie <oft meer oft mijn>; 

G: dne <jae meer of mm> 
16. EG: tegader; E : [ende] oft spreken ydele <woerde oft> ; G: sprect 

[van] ydel <Ende> 
17. E : menichfuldichlijc te uwert 
18. G: waerts 
19. G: lesschen 
20. E : [is] met onversienicheide benenden worden; G: [mit] onver-

sienhck bomende gheworden 
22. E : die aider scandehjcste 

Varianten op ds ingevoegde preek : 

1. G : Die heilig hen gheest collacie dede den susteren 
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2. G : Doe die heilige geest den susteren collane doen solide seijde hij 
Dochteren 

3. G : [god] ; hui] s 
4. G : m suit houden и bruloff met sijnen soen ; heefttet 
5. G : van sijperssen hout ; lijdsaemheit sijns emghen soens 
6. G : híj ; scierlick heeft ; die rosen der vriendehcheit sijns soens 
7. G : [des hemels] uus brudegoms ; hij heeftet oeck versiert 
8. G : bruijt; suetehcken vertreden sal met hoeren bruijdegom 
9. G : sijnen soen ; carmer is (die camery 

10. G: bruijdegom ; geleit wert 
11. G : In welchen hij и beloeft 
12. G : [camer] is die camer der ghehoersaemheit der hij sijn bruijt m 

beloeft 
13. G: si) dragen; croen 
14. G . Die dorde is die camer der saecktmoedicheit ; hi) sijn brui)t 
15. G : beloefl, si) ; sal worden metten enghelen 
16. G · is die camer der ; hi) si)nre brui)t, dat si) si)ns gebruken sal пае 

haerre begheerten 
17. G : si) ontbonden is vanden vleijsche 
18. G : [camere] is die camer der; der hi] syn brui]t; dat hi) altoes een 

troester wíl si)n haerre zielen 
19. G. [camer] is camer der, hi) si)nre brui)t m spuelt op die orgelen des 

gheloven 
21. G . [camere] is die camer der ; hi) si)n bruip m spuelt 
22. G : hoepen ; dochteren (ghemmty 
23. G : kemelsche ; [heeft] dit bruijlofthuijs ; metten 
24. G · [guldenen] carbelen ; hi) 
25. G. wonden, si)nre, ende (synrey 
26. G . eiken ; hi) ; uutsteken [een] puerperen vaen ; gaerden 
27. G : vanden betei)kennen ri)vieren si)ns bloets 
28. G. uten; ende (uteny ; uwes ; bruidegoms vloei)den (doen hl) hincky 

aenden crui)s 
29. G : hi) ; [oec] m ghemaect een duere ; hij 
30. G : metten instrumenten ; <«> ende alle devoete harten 
31. G : gaen; hi) hevet haer oeck dat gordel der murmeracien 
32. G : spansei der wederstrubbicheit ; croen 
33. G · rinck der versumenisse ; [met] ende ; onachsaemheit (afghenomeny ; 

[hi gheefter... ht g heef ter] 
34. G : Ende ht) heeft haer oeck afgenomen die schoen der sinhcker wellust 
35. G : [den] ; si) toeloept stoutelick Ende antwoerde wat haer ghelieft 
36. G . Mer waerlick. ist dat si) tot bi] haerre doot draghet 
37. G : [ende] die si) 
38. G : cui)m (of seldeny ; hi) ; gevonden; het ten si) ; [bistae] ondervanghe 

(mi)n goedertierenheit endey [mi)n] 
39. G : onghemeten bermherhcheit, ghebet mi)nre 
40 G · ziel : woemnge gemaect 
41. G : inden gaten mi)nre ; si) ; [emmermeer] onverver m vreden Amen 

1. G : Die heilighe geest collacie dede den 
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2. G : Doe ; heilighe geest ; soude doen 
3. G : christi ; hij broecht ; haghedorne ; seijde 
4. G : nederdalde 
5. G : nazarecht op die ; heilige kerck ; begaet 
6. G : plantede ; maria ; haghedorne ; vreden 
7. G : brudegom ; ghelijcs ; comen ie ; plant 
8. G : den haghedoren ; eendrachtigher ; maect 
9. G : moederen ; sijn ; menich doechden 

10. G : menighewerf ; [mijn] die; baerde 
11. G: hij beteijkende ; doechdelick ; rechterverdelick 
12. G : wanderen; sijnen godliken oghen; noch (meer alsoey menighe; 

ghij 
13. G : ghébede ; uten veghevier ; menighe sondaere 
14. G : mij ; sijnre ; veel suldij 
15. G : geestelick ; (weseriy ten jonxten ; Waerlick [dochteren ghemint] ie 
16. G: ijemont; die; die; heb 
17. G : metter spaeden; of metten voreken der murmeracien 
18. G : of metter ; nijdicheit Jae of diese afbrake metter hant 
19. G: wereken ; sneden ; bloemkens 
20. G : ende der vriendelicheit; oeffenen; maelcanderen of metten sekel der 

knybbelinge 
21. G: soude; [sijn\ die 
22. G : god ; hij ; verstoten worden vanden enghelen 
23. G : hemels creatuer ; om dat ; allen 
24. G : moghet ; die hemelsche vrede A men 

38e preek 
1. E : Die .xl. collacie ons hemelschen doctoers; G: Dit is die xxxix 

collacie 
3. E : Des .xl. daechs <inder vastenen>; G: Des xxxix dages <inder 

vasten > 
4. E : [hi]; EG: [nu]; G: [nu] huden; E : want het es een dach der 

bliscap 
5. EG : [inden hemel] 
6. G: [tot] 
7. E : [mede]; medesusteren; Doen ghinc si ende boechde haer knyen 

eerstwerf tot den apostelen 
8. G: Ende begheerde mededeilinge haerre verdienten 
9. G: scheen <Ende> 

10. E : [dat] ende; EG: beteykende [dat] die; G: [in] ende 
11. EG: vrouden; E : Ende <si> 
13. E : glorioselijc; [sijn] wesen 
14. E : tot den 
16. G: beteijkent 
17. E : [hoeden] bewaren; G: houden 
18. E : [maechdelike] ; G : want gheen doechden en is voer god soe groet 

die haer mach boven gaen 
19. E : totden 
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20. G : martelaren <Ende begheerden van haeren verdienten voer haer 
medesusteren> ; [Die] Ende sij 

21. G: beteijkent 
25. E : tot den patriarken 
26. E : propheten <ende begheerde oec van haren verdienten) ; G : рго-

pheten <Ende begheerde van haerre verdienten voer haer mede 
susteren) 

27. E: schoenheit <dat beteekent haer vroude die si hebben inden 
aenscouwene gods der godliker scoenheit> ; G : schoenheit <dat be
teijkent haer vrouden die sij hebben inden aenscouwen der godlicker 
schoenheit> 

28. EG: wesen 
29. E : hem <oec>; G: verdienste <voer haer medesusteren>; E : doen; 

G: [Doe] Ende; [si] 
30. E : beteekende; 
31. EG: vrouden 
33. G: Doen; E : onse <lieve>; G: tot haerre 
34. E : draghen <die cleederen> ; EG : doen ; G : [leide] gaf 
35. E: verwaren; G: verwaeren; EG: datse 
36. E : ende <hi> 
37. E : [dat] wat 
39. EG: doen 
40. E : gabriel <Doen quam die hemelsche doctoer weder ende began sijn 

collacie ende seyde susteren ghemint die vele ghegheven es dien sal 
vele gheeyst werden ende want mi minne dwinct u mede te deylene 
dies die hemelsche gheesten ghebruyken soe eest wel recht dat u die 
minne weder dwinghe mi zeer dancbaer te wesene want mijn recht-
verdicheit en wilt niet ghehenghen dat ie den ondancsameghen yet 
gheeve van mijnder godliker gracien. waerlijc susteren groot eest 
dat ie u gheve. Maer ghi moecht alleene ghenuech wesen met danc-
baerheiden>; G: gabriel <Doen quam die hemelsche doctoer weder 
ende began sijn collacie Ende seide Die veel ghegeven is die sal veel 
gheijschet worden want min die mij dwinghet u mede te deilen dies 
die hemelsche gheesten ghebruken Soe ist wel reden ende recht dat 
u die minne weder dwinghet mij seer dancbaer te wesen Want mijn 
rechtverdicheit en wil mij niet ghehenghen dat ie den ondancbaeren 
gheven soude van mijnre godliker gracien Waerlicken susteren groet 
ist dat ie u ghedaen heb Mer ghi moghet mij ghenoech wesen met 
dancbaerheit) ; EG : [Susteren ghemint] ; G : [recht] 

41. E: [alleen]; G: Ende <en> god en cans 
42. EG: [hem]; E : [seer] 
44. E : hadde <om sijn sonden) 
45. G: [hadden] hem; [hijs] hij hem 
46. G: [nye] niet 
47. E : [ondancbaer] dancbaer 
48. E : hemelschen <heer ende> gheesten <ende hi wont die sijn weder-

sake die viant alsoe menichwerf als hi die stemme der dancbaerheit 
uut gheeft dancbaerheit maect den heileghen gheest een toeganc in 
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uwer zieleii>; G: gheesten <Ende hij quetset sijnen wedersaeck den 
viant alsoe menichwerf als hij die stemme der dancbaerheit uutgeeft 
Dancbaerheit maect den heilighen geest een toeganc in uwer zielen> ; 
E : [Want] ondancbaerheit sluyt haer selven voer alle die [rivieren 
der] godlike gracien; G: [Want] Ondancbaerheit sluijt haer selven 
toe alle 

50. EG: u <aUen> 
51. G: moeghentheit <Amen> 

Varianten op de ingevoegde preek : 

1. G : Opten palmavont ende oec op onser liever vrouwendach 
2. G : Doe die heilige geest 
3. G : christi ; hij elcker ; eenen besem ; seide 
4. G : veghet dat nijewe Jherusalem ; toecomst des heeren uwes canines is bij 
5. G : wel eer 
6. G : (Jtot «> in nazareth ; verenichde ; metten menschen Ende им bin ie 

nederghedaelt 
7. G : от и te leeren : [dai] 
8. G : saechtmoedighen coninck bereiden suit ; nijewe ; die 
9. G : is groet ; onsprekelick eenre ijnigher 

10. G: godlicker ; pleghet; ghebruijken [Dochteren ghemint vanden vader] 
11. G : Desen besem; ghegeven heb ; beteijkent 
12. G: biechten ; suldij ; veghen ; nyewe 
13. G : den goeden wil bereit is den coninck ; nijewe ; [dochteren ghemint 

vanden vader] 
14. G : dat wordt ghetymmert als die wille alle doechden sonder aflaeten 

meijnt te volbrenghen 
15. G : het wordt schoen ghereijnicht [es] 
16. G : die ; [ende] ; doen ; quaet dat eens ghedaen is 
17. G: ghi seltet oeck suetelick beghieten metten rosen water der ijmtgher 

tranen Ende stroijen oeck daer mede die rosen des nuwen brants der 
godlicker minnen 

18. G : fi jolen 
19. G: [volmaken] die vermaeken sullen; hart uwens 
20. G : saechtmoedighen conincks Ghij suit oeck in dat nijewe ; stroijen 
21. G : palm; verwynnen at ; god contrarie is 
22. G : waerlick hebdij ; bereit ; een nijewe gesciert 
23. G : verwachtet ; hij ; saechtmoedelicken 
24. G : gheven; benedixcie des vreden Amen 

39e preek 

1. E : Die .xli. collacie ons heren; G : Dit is die xl. collacie indie vasten 
2. E : Des .xli. daechs <inder vastenen); G: Des xlsten dages <inder 

vasten > 
4. E : daer die rosen som wit af waren ende som roet 
5. E : [siet] 
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7. EG: Doen 
8. E : gaen <ende>; G: doe 
9. E : [hi] si 

10. G: niet seer arbeidende om die doecht; goeden <(oeck> 
11. G: [si]; E : [des] 
12. E : [hi] ons here; wetti 
13. G: [ouder] 
14. G: cussende; [oec] soe; E : soudi; versynnen 
16. G: [se]; [inden] den; E : daer hi in sal sijn; G: daer hij in sal sijn 
17. E: uut den; scheidet <wet susteren ghemint het es heden een dach 

der jubilacien inder ynnegher zielen want die heileghe geest heeft 
haer ontboden doer dien prophete dat haer conine comt tot haer 
saechtmoedich op een ezelinne ende op haer jonc> ; 
G : scheidet <weet susteren ghemint dattet huijden is een dach der 
jubelacien inder ynnigher zielen Want die heilige geest hevet daer 
ontboden doer den propheten dat haer coninck coemt tot haer 
saechtmoedich op een ezelinne ende op haer jonck>; [Susteren 
ghemynt] 

19. G: [daer] hier; vrouden; E : vroude 
20. E : verhaven si tot; G: verheven sij Ten 
21. E : eersten <susteren ghemint) 
22. G: [soe]; EG: glorioes; G : ghebenedidet sij dij 
24. G: Ten ij . ; EG: vroude 
25. G: heylighen <met>; E : dat in allen inghelen ende alle heyleghe 

met grooten brande ende begheerlijcheit der minnen loven 
26. E : als oft si mi heden alle samelijc [eerstwerven] aensaghen [ende 

mijn goetheit aensaghen]; G: sij mij huijden 
27. G: eerstwerf aensaghen [ende mijn goetheit aensaghen] 
28. G: Ende <nu aire eerst> mijn goetheit bekende; [mael susteren 

ghemynt] 
29. E : die <mi>; G: die <mij> 
30. E : [ie]; gheweygheren; maer te male ontsteke in haren minnen; 

G : Mer ie worden altemael ontsteken in haerre minnen ende ie blijf 
32. E : vreden <waerlijc susteren mi es nu vele ghenuechliker dat ie rusten 

mach inden beddekene van uwer herten dan mi was wilen eer als ie op 
desen dach gheeert was als een conine); G: vreden <Waerlicke mij 
is nu alsoe veel ghenuecheliker dat ie rusten mach inden beddekijn 
uwer harten dan mij weineer was op desen dach doen ie geeert was 
als een coninck) [ende] 

33. E : ghelijc dat die rosen verbilden die oeghen; G: ghelick dat die 
rosen verblijt die oghen 

35. G: plocken <Amen) 

Varianten op de ingevoegde preek : 

1. G: Opten heiligen palmdach leerde die heilige gheest 
2. G : heilige geest; soude doen Soe sacht seide hij 
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3. G . heilige drievoudicheit 
4 G • huijden gheseijnt sijnen vole щ ghenuechhcke palmbomen 
5. G : haeren edelen harten Den eersten is ; godlicke, doer si) 
6. G. [mi teghenwoerdicK], hem verwonderen sullen mder 
7. G : Den anderen les], onbegnpeheken schoenheit doer si) hem ; ende 

8. G : ije gewas claerliken ; Den dne is ; honichvloeijende 
9 G · sij , ghesadet sullen worden inder ewicheit, [susteren] 

10. G · heilige drievoldicheit huyden; vruchten eerste gebruket (endey 
11. G : haeren volck , SIJ , lange te voeren gebruhet Mer 
12. G · [die] weldlgher feesten ; gloriosen dages, huijden soe sijn haer aile 

dese voerseide vruchten vernijewet 
13 G : [Siet dochteren ghemint] ; borghers 
14. G : hemelschen, hogher drievoldicheit oeck geschenct 
15. G . palmboem (des hoghen loves Den palmboemy 
16. G: Waerlick [susteren gheminf] ; spanselen 
17. G ' costelicheit ; Ende boven alle ghesteeijnten die 
18 G : beslaghen sijn; scieren; devoete ghedachten 
19. G · mmghe ziele (veel meer y. Jhesus и hemelsche brudegom en sullen; 

seenge ; 
20. G ' ist ; hij, m deser heiliger ; beddeki)n 
21. G. uwes harten; [hgghen] rusten; sueten roeck vanden rosen (der 

godlicker minnen Ende den sueten roecky [ende] 
22. G. wordt gesalvet metter 
23. G : devoeter oefeninghe ; badt ; heiligen gheest 
24. G : groeier becorimghe ; doe seide hi) Seiden sal hi) 
25. G : si)nen (wedersaeck ende sijneny ; [moet ende vrien] willen 
26. G : leit, si)nre [eyghen] woemnghen ; badt si] ; heiligen geest 
27. G · hi) der medesuster ; doe seide hi) 
28. G : menschelicken gheslacht ; hi) seynden 
29. G : si)nen enighen soen ; gaende 
30. G: doechden (Ameny 

40e preek 

1. E : Die .xlii. collacie ons heren; G: Dit is die xli dages collacie in 
die vasten dede onse heer den susteren 

2. E: .xh] ; G: xli 
3. EG. [doen soude] dede; E . hi <als met ghehomchden woerden zeer 

suetelijc > 
4. G: bitteren 
7. I : <Een suverlike oefemnge tot die negen choren der engelen inden 

eersten des manendachs>, GI : eersten <als> 
8. G: onder die ijerarchien der overster enghelen 

10. E G I : d e n b r a n t 
11. E : tot den hemelschen gheslachten; G: tot den menscheliken ge

slacht 
12. G: schenct <ghi>; E : [roden], G I : [soe]; E : Des disendaechs seldi 

<overdencken ende> 
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13. G: [mit uwen ghemoede] 
14. E : [dat si u] 
15. E : hulpende lovende ; G: overmits welke; I : overmits welken 
16. E : al dat die heyleghe gheest doer die propheten der werelt; G: al 

dat die heilige geest doer den propheeten der werelt ghesproken 
hebben; I : die <heilige geest doer den> propheten <der werelt) 

17. G: schenctghi; I : scencti; [matelieven] medesueten 
1Θ. E : goendaechs; E G I : [soe] 
20. I : [mijn] die; E : diepe <afgrondeghe>; G: diepe <afgrondighe>; 

I : diepe <afgrondige>; EG: in allen den tijt 
21. E : scinct; G : schenctghi 
22. I : fyoletten <Item>; E G I : [soe]; I : [mit] in 
25. E : <doechdelike> wandelinghe mijns alderheilichsten levens; 

G: <doechdelike> wanderinge; I : <doechdelike> wanderinge mijns 
airen heilichsten levens ; E : scinct ; G : scenct ghi ; enen gulden hoet 
van rosen 

26. G l : [goeden]; E G I : [soe] 
27. I : staen <in uwen gemoede); E : [joncfrouwen] meechden; 

I : joSrouwen 
28. E : [heilighe] alderhoechste; G: [heilighe] alrehoechste; I : [heili-

ghe] hoechste 
29. E : scinct; G: schenctghi 
30. E : bleecachteghen rosen; G: [van] bleecachtighe rode rosen; 

I : bleeckachtigen roden rosen ; EGI : [soe] 
32. E : die hoeghe eerwerd icheit; G : die hoghe weerdicheit ; I : die hoge 

eerweerdicheit 
33. E : [der] alder; G l : [der] aire 
34. E : scinct; G: schenct ghi; E : van <sanguinen>; G: van <sangu-

wijns> 
35. G: [ghemynt]; I : [susteren ghemynt] о alle devote geestehke 

harten 
36. G: set 
37. G : Soe suldij u inden paesscen ; I : so sel ie dij inden paesdage ; 

E : [soetelic] ; I : ende <ghi selt> 
39. E : hemel <suetelijc>; G: hemel <suetelicken> 
40. E : teghenvechtere; E I : alleluya [alleluya] 

Varianten op de ingevoegde preek : 

1. G : Des maendachs пае palm dede die heilige gheest collacie 
2. G : heilige gheest ; doen sonde 
3. G : [gods] ; heer en ; hij elcker 
4. G : lelije ; elcker lelijen ; sij ; bien 
5. G : heilige geest seijde [tot den susteren] 
6. G : lelije beteijkent ; aire ; ghi 
7. G : suit ; meechdeliker reijnicheit ; dese ; bien ; beteijkennen 
8. G : heiige drievoldicheit ; suetelicken rusten ; lelijen 
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P. G : reijnen ; uutgheeft ; roecke ; [comí] ; Waerlick 
10. G : {dochteren gheminf] ; brudegom 
11. G : drucket ; morwen 
12. G: mededoghende. seijnt; [die vader] ; ghesegelden 
13. G: versekert ; sijn ; erf genaem 
14. G : susteren (ghemint vanden vadery ; haddij (alley ; enghelen vrede 
15. G : heiliger vaders ; waerdij 
16. G: ghelic; martelaeren; [ghi];ghelic 
17. G : Ende mindij ; brudegom ; [uut] met alle; harten 
18. G : Mer alleen 
19. G : soen; и den; sij ; [и] dat 
20. G : [ghemint sijt] wort bekent Die ; [dochteren ghemint hi] ; is 
21. G: wijndelsteen; leidet; weech; brenget 
22. G : [te lesten] ; camer ; godlicker ; hoe (daty 
23. G : suit ; Ende hoe ghi behaegelick suit wanderen inden oghen gods 
24. G : allen brenghen 
25. G : hulpe der overster drievoldicheit 

41e preek 
1. E : Die .xliij. collacie ons heren; G: Die xlij collacie des dinxdachs 

пае palmen 
2. E : Des .xliij. daechs inder vastenen ; G : Des xlij dages inder vasten ; 

E : onsen <lieve> 
3. E : [Soe] 
4. E : hoenich <ende die was overdecht met enen roeden sindale> ; 

G : hoenich <Ende sij was overdect met roden sijndael) 
6. E : [godheit] goetheit 
7. EG: inligghen; E : [dat] 
8. E : [godheit] goetheit; EG: sijn 
9. E : swemde; G: swemmen <welke daer> 

10. E : ghevoelde; G: gevoelde 
11. E : soude <dat roede sindael dat over die plattele ghespreyt was 

beteekent dat die begheerlike begheerte die ie hadde te volbringhene 
dat were der salicheit mijns volcs>; G: soude <Dat rode sijndael 
dat over die plateelle ghespreijt was beteijkent die begeerlicke be-
gheerten die ie hadde om te volbrengen dat werek der salicheit mijns 
volcs> 

12. G : [dit] dese 
13. E : [sonnendaechs] daechs 
17. G: suéter is <te dencken dan>; E : hemelsche [dinghen] 

Varianten op de ingevoegde preek : 

1. G : Des dinxdachs пае palmen 
2. G : heilige geest den susteren collacie dede 
3. G : sehende ; [costelike] candelaeren 
4. G : wonderlicker schoenheit ; hij ; ghemeijten 
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5. G : [hi] seide ; candelaer 
6. G : beteijkent ; schouwende ; uwens bruijdegoms ; hij 
7. G : onderlaet oefende ; al sijnre ; dructheit Dien anderde 
8. G : candelaer beteijkent ; [den] welchen hij 
9. G : mensen genoech was eiken пае dat hij ; Dien dorden candelaer 

10. G: beteijkent ; alreheilichste ; uwes ; brudegoms 
11. G: [der] welken ; etidgher ; Dien vierden 
12. G : candelaer beteijkent ; [gods] uwes lieven bruijdegom ; hij 
13. G : пае sijnen; gemaect; [soe] overmits overvloedelick 
14. G : hebt ; candelaer beteijkent ; onuutsprekelicke [edel] 
15. G : [bruder ende] brudegom <(и>,' heeft (Ende alley; menschelicken 
16. G : gheslecht [selve] ; een form des 
17. G : (machtich was Ende soey danich [was] ; sijnre gheweldiger 
18. G : gheborten honichvloeijende ; candelaer beteijkent 
19. G : [der] welken hij wreket 
20. G : sondaren ; verscheitse ; aensicht 
21. G : candelaer beteijkent ; uwes hemelschen brudegoms 
22. G : [der] welken hij ; Ende behouden 
23. G : propheten (overmits mijy ; geseit hebben Dochteren ghemint vanden 

vader Dese vij candelaeren 
24. G : suldij ; omden ; uwes ; hij ; ÍS 
25. G : candelaer ; kersse ; lovens 
26. G : bij den grave blijvende ; een ghetrouwe bruijt uwes enighen bruijde

goms 
27. G : suldij ; bestroijen metten ; (endey overdencken 
28. G : oetmoedelick ; coninck ; enghelen ; ghenoechte 
29. G : leit ; sultet oeck bestroijen metten 
30. G : levenderen bloemen (endey ; o hoe sedelick ende goedertieren 
31. G : wanderinge uwes bruydegoms stadelick ; wesen; den 
32. G : menschen 

42e preek 
1. E : Die .xliiij. collacie ons hemelschen doctoer; G: Die .xliij. collacie 

Des woensdachs 
2. E: Des .xliiij. daechs <inder vastene); G: Des xliij dages <in die 

vasten> ; doe onse heer den susteren collacie dede 
3. G: [Soe] doe; [ons heren] christi 
5. G: totter doot was bracht; E: seide <den susteren>; G: [Ende hi 

seide... ter doot gebrocht bin] <soe lasterlick) 
7. E : doot <wert> bracht [bin] 
8. G: [mynre] sijnre; E : ende <hi> 
9. E : coept <een conincrike oft) ; G : [alleen] allen ; E : [dat ghi alleen 

eerlic] daer ghi alle eertrijc 
11. G : [allen] 
12. E : [daer] 
13. E : verguldenen; G: vergulden; [met] 
14. G: Die gulden penninghe; E: susteren <ghemint>; G: [susteren]; 

[edel] 
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15. E : alderheilichste; G: aire heilichste; E : <ende> dat <coninclike> 
cleet es volcomenheit aider doechden; G: <ende> dat <conincklick> 
cleet is volcomenheit aire doechden 

17. G : <ende> opgeschort [ende] bervoets; 
18. E : ende doen si haer verwonderde; G: Ende doen sij haer des ver

wonderden <soe> 
19. E : [hi] ons here; G: [hi] onse heer 
20. E : beteekent; G: beteijkent; E: alsoe <wel> 
21. E : als ie oeyt was <doen gaf ons here eller suster een wassen keerse 

ende seyde dese wassen kerssen hebben ghemaect die leeraren der 
heylegher kerken si hebben ghenomen dat was der heylegher scrift 
wermende wel ghebouwet uut den heeten fomeyse des heilichs gheest 
ende hebbent om die leembenten der prophecien ende der donckerder 
verborghender scriften ghedaen>; G: ghewas <Doen gaf onse heer 
eiker suster een wassen kersse ende seijde dese kersse hebben die 
leerres der kereken werm ende wel ghebouwet uten heten vernoijs 
des heiligen geest Ende hebbent ghedaen om die elementen der 
prophecien ende der donckerre verborghenre scriften> ; EG : [u moet 
ghebenedien mijn godlike mynne] 

Varianten op de ingevoegde preek : 

1. G : Des woensdachs пае palmen dede die heilige geest 
2. G : heilige geest den susteren collacie doen soude [soe] ; hij ; eenen 
3. G: gulden rinck; seijde [gheminde dochteren]; rinck seijnt; и die 

hemelschen bruijdegoms 
4. G : ontbiet <«>; ghi; [inden] 
5. G : lästerlichen lijdens ; trouwelick bij wesen 
6. G : (trouwey bruijt; [ende] hem; moeder (hoer enighe kijnf) ; wesende 
7. G : enighe ; hoeren enighen edelen ; sij ; jämmerlichen 
8. G : mishandelen ; Waerlick [susteren ghemint] ; uwes (hemelschen) 
9. G : bruijdegom ; soe groet ; soe bomende ; hij ; werek 

10. G: verlossinghe wrochte; cruijs; verlossen 
11. G : hij ; kijnder ; tot dien (daery 
12. G: werek der verlossinge vloeijende was; hij geweest 
13. G: die (choren dery enghelen; christi; eenen; groet 
14. G : hij ; over reijkende alle eertrijck ; telligen ; wateren 
15. G : hij ; menig he; rosen; eich 
16. G: cleijn; ghelovige; onghelovige; suetelick 
17. G : rose gheneijcht hinck ; seijde ; heilige geest [dochteren ghemint van

den vader 
18. G : beteijkent; uwes bruijdegoms (Ende} 
19. G : telligen overreijken alle eertrijck ; see ; beteijkent 
20. G ; bruijdegom ; sijnre ; werlijker ; ghenoch gedaen 
21. G: elcks ; cleijn ; groet 
22. G : ghelovige ; onghelovighe ; rose gheneycht [hinc dat] hem 
23. G : beteijkent; bereit is (alle menschen) ; g heven 
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43e preek 
1. E : Die .xxvi. collacie des heileghen geest; G: Opten paesavont die 

heilige geest 
2. E : [Des xliij daechs... soude doen] Doen die heileghe gheest den 

susteren collacie dede; G: [Des xliij daechs... soude doen] Doen die 
heilige geest den susteren collacie dede 

3. G: [ons heren] christi 
4. E : [ghinc] scheen 
5. G: [luter] lichtige; een <sterre>; overciert 
6. E : drien <roesen>; G: drien <rosen>; E : doen seyde die heileghe 

gheest tot den susteren; G: Doen seijde die heilighe geest [totten 
susteren] 

7. G: [dat] die 
8. E : dat daer seint; G: dat daer licht; [een] eerst 
9. E : [is] die omcyert <was>; G: [is] die oversciert is; E : [dat] die; 

G: [dat] 
11. E : [die]; G: [om] over; E : [is] was; rosen <die> 
13. EG: [schier] 
14. EG: [bi]; G: [Mer] Ende; E: Maer ic biddu allen desen herten 
17. E : daer dése voerscreven collacie recht als een cleyne ryvierkens; 

G: als <een> eleijη rijvijerken 
18. EG: [mijns] des; G: [verenighen] brenghen 
19. G: besorghen <u>; E : nootdorstich; G: nootdurstich; EG: is 

<Amen> 

44e preek 

1. E : Die .xlvi collacie ons heren ; G : die xlv collacie des goeden vri-
dachs dede onse heer 

2. G : Des xlv dages <mder vasten> ; E : Des xlvi. daechs inder vaste-
nen doen die hemelsche doctoer collacie soude doen den susteren 

3. G: [Soe] 
7. G : overmits welker <minnen> 
8. E : in soe grooten ermoede ende elenden 
9. G: [om]; E : Die <suete>; G: [Die] Dese <suete> 

10. E : passie <die hi u sende tot eender suéter vermakinghen>; G: pas
sie die hij u seijnt tot eenre suéter vennakinge> 

11. E : met overstreyt ; G : [daer die raet mede bestroyet is] ; E : is 
<die>; toeradinghe; G: toeradinge 

12. G: riet 
13. E : salicheit <te werckene ende> 
15. EG: [soe] alsoe 
16. G: le sta hier verwachtende [alle] 
18. E : tot der suster; G: [Susteren ghemint] 
19. E : inden welken wilen eer ghemaect was ; G : wileneer gemaect was 
22. G: [ghi] dat desen brief; E: susteren <ghemint>; G: [susteren] 
23. G : scrift lesenaer 
24. E : [soeter] saerder; G: [soeter] sartscer 
26. E : [scriver] minne 
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28. G: beseghet; EG: ix; G: vijf <seghelen>; [mijn] die; E : [vijf] 
29. E : ende <in mijn); G: ende <in mijnen> 
32. G : [soe] ; harteliken ; E : gheraecte ; G : rakende 
34. G: uwen 
35. G: dat ie hem gedanct had; EG: ghehoert <van hem> 
36. G: eerwerdicheit 
38. G: [dese] dien 
39. E : [vanhuden]; G: glorioes <Amen> 

45e preek 

1. E : Die .xlvij. collacie ons heren; G: Dit sijn die xlvi collacie die 
onse lieve heer dede in die vasten 

2. E : Des xlvij. daechs ende den lesten <inder vastenen>; G: Des xlvi 
dages <in die vasten) 

3. E : collacie doen; G: collacie te doen; [soe]; [christi] ons beeren 
4. G : dammas cleeder 
5. G: [waer om] hoe; [mit swarten] aldus 
6. EG: [enen] alsulken 
7. G: seijde <dat>; E : [dat] dit 
8. G: [lach] was; mi <en>; E: ende gheen raye des lichts van mi en 

scheen 
10. E : beteekent dat ie ben die moeghentheit; G: beteijkent dat ie bin 

dat moegende ghewout; [die] Ende onthoudende <bin> 
12. E : [die] iii; G: [die] drie 
13. G: Ende <hij>; [Susteren ghemint] 
15. E : [u]; G: ende <soe> 
17. G: [besloten laghen] ligghen; [die]; die <grote> 
18. G: [oec]; [maechdeliken] 
19. G : [der]; altijt 
20. G : [want] ; [soe] ende daerom 
22. G: Мег <oeck> 
24. E : oec <ghegheven>; G: oec <ghegeven> 
25. E : [wel] willen; G: O mijn geminde susteren het is nu die leste tijt 

onser collacien 
26. E : ende die minne mijns honichvloeyende herten [nu ende tot allen 

tiden. Amen]; G: minne 
27. G: vrolicken harten [nu ende tot allen tiden] Amen 
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STELLINGEN 

I 

De vele kleuraanduidende adjectieven die de symbolische voor
werpen nader aanduiden, wijzen erop dat de schrijver van de 
'Jhesus collacien' zeer gevoelig was voor gezichtsindrukken. Hij 
toonde zich daarin een kind van zijn tijd. 

II 

Invloed van Hendrik Mande's Apocalipsis blijkt uit de (tweede) 
38e preek, waarin de zuster door Christus de hemel wordt binnen
geleid en op Zijn aanwijzing aan de diverse heiligen vraagt haar 
medezusters te laten delen in hun verdiensten. 

III 

De voorstelling van het Laatste Oordeel, zoals dit beschreven 
wordt in de 17e preek, berust op een samenstel van schriftuurlijke, 
literaire en picturale elementen. 

IV 

In de vertaling die De Jong geeft van het kerstvisioen van 
Zuster Bertken, wordt 'die bliscap te begripen' (blz. 38) Hever 
weergegeven met : de vreugde te beseffen ; 

door 'scharen' (blz. 50) te vertalen met 'anderen' verzwakt 
De Jong de tegenstelling die er in het origineel is, tussen de een
zaamheid van de plaats waar de geboorte zal geschieden, en de 
menigte mensen die Jozef en Maria in de stad hebben achterge
laten. 

M. J. G. de Jong, Het Kerstvisioen van Berta Jacobs. 
Amsterdam z.j. 



ν 
In het gedicht Ό 'к sta mij zoo geren te midden in 't veld' van 

G. Gezelle vatte men het woord 'alleen' in de regel: 'God! ik alleen 
ben Uw priester op aard', op in de betekenis 'slechts'. 

G. Gezelle: Gedichten, Gezangen en Gebeden. 
G. Gezelle's Dichtwerken, Amsterdam z.j. 

VI 

De figuren die Slauerhoff in de bundel 'Schuim en As' ten tonele 
voert, zijn geen van allen harmonische mensen. Men kan ze allen 
min of meer als typeringen van de schrijver zelf zien. 

VII 

Het veelvuldig weglopen van geprofeste religieuzen in strijd 
met de kerkelijke wetten en voorschriften in de 15e en 16e eeuw 
wijst op een weinig strenge selectie en op een ondoelmatige voor
bereiding gedurende de proeftijd van de novicen. 

VIII 

Als Bots zegt, dat de zusters van het klooster St. Jan Evange
list vlijtig de 'Jhesus collacien' lazen, dan verwisselt hij dit kloos
ter met dat van Sint Maria. 

P. M. Bots, De oude Kloosters en Abdijen van 
het tegenwoordige bisdom Haarlem, blz. 462. 

Rijsenburg 1883. 

IX 

Het is niet raadzaam op grond van een enkel fragment of ex
cerpt uit de 'Jhesus collacien' vast te stellen, dat ze bij lezers uit 
de 15e eeuw in de smaak gevallen zijn. Wel schijnt de spreiding 
van de handschriften dit te bevestigen, maar het boek heeft blijk
baar tijd nodig gehad om een grote bekendheid te verwerven. 

S. AxtersO.P. : Geschiedenis van de Vroomheid 
in de Nederlanden III , blz. 242. 

Antwerpen 1956. 



χ 

Er wordt een te grote waarde gehecht aan de invloed die van 
het nominalistisch getinte milieu der Parijse universiteit op 
Geert Groóte en Jan van Schoonhoven is uitgegaan, als men zegt 
dat de Moderne Devotie wortelt in het nominalisme. 

Dom. J. Huyben in O.G.E. VI 1932, blz. 303. 

XI 

Het is voor een juist inzicht in de Nederlandse literatuur
geschiedenis gewenst, dat op de V.H.M.O.-scholen het onderwijs 
in de Nederlandse Letterkunde volgens de chronologische methode 
gegeven wordt. 

XII 

Nog (vrij) algemeen bestaat de opvatting dat de leerlingen van 
de Middelbare School voor Meisjes geen interesse en capaciteiten 
hebben voor de zgn. B-vakken. De instelling van de docent en de 
daarmee samenhangende aanpak van de stof zijn echter doorslag
gevend voor de resultaten in de exacte vakken. 






