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HOOFDSTUK I. 

O U D S T E LEVENSBESCHRIJVINGEN. 

LATERE GESCHRIFTEN E N ARTIKELEN. 

De oudste Bronnen. 

Het oudste ons bekende leven van Zerbolt werd geschreven door 
zijn vriend en tijdgenoot Thomas van Kempen. Men versta deze 
uitdrukking „vriend en tijdgenoot" niet verkeerd. Thomas was jonger 
dan Zerbolt, maar beiden hebben gedurende een zestal jaren elkaar 
intiem leeren kennen te Deventer. Immers in 1392 kwam de jeugdige 
Kempenaar, die toen ongeveer 12 jaren oud was, naar Deventer, 
waar hij zich mocht verheugen in de meer dan gewone belang
stelling en vriendschap van Florens Radewijns. Daar we echter uit 
verschillende bronnen ook de hoogstaande vriendschappelijke ver
houding kennen tusschen Heer Florens en Gerard Zerbolt, is het 
meer dan waarschijnlijk, dat ook tusschen Zerbolt en zijn levens
beschrijver een hechte vriendschapsband bestaan heeft, gebaseerd 
op wederzijdsche hoogachting en gelijkheid van gevoelen en streven. 

In een van zijn geschriften, getiteld „Dialogus noviciorum" en 
bestaande uit vier boeken, wijdde Thomas het vierde boek aan de 
leerlingen van Heer Florens ; hoofdstuk VIII is getiteld : De domino 
Gerardo Zutphaniae. 

De bundel biographieën zelf geeft ons enkele aanwijzingen 
omtrent den tijd, waarop Thomas dit werk schreef. Prof. Kühler1) 

1) W . J. КііЫег, D e oorspronkelijke vita Gerardi Magni en Kaar schrijver. 
Studiën, Jrg. 65 (1933). blz. 66—105. 

D e betrouwbaarheid der geschiedschrijving van Thomas a Kempis, Ned. 
Archief voor Kerkgesch., N . S.. Dl. X X V (193a). blz. 49—68. 
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heeft dit nauwkeurig nagegaan en komt tot de conclusie, dat dit 
werk van Thomas van Kempen gesteld moet worden tusschen 1436 
en 1450. 

Deze korte levensbeschrijving is juist daarom z o o n waardevolle 
en betrouwbare karakterschets, omdat de schrijver Zerbolt van nabij 
gekend heeft. Het verstorven en ingetogen leven van den geleerden 
priester moet een diepen indruk gemaakt hebben op den jongen 
Thomas. Historische gegevens over plaats en tijd zoekt men hier 
echter vrijwel tevergeefs ; alleen het jaartal en de plaats van zijn 
vroegen dood, alsmede het sobere aantal levensjaren worden vermeld. 

D e latere levensbeschrijvingen vertoonen een min of meer 
sterke afhankelijkheid en verwantschap met dit oudste leven. D e 
teekenende karaktertrekken, de merkwaardige gezegden, zijn manier 
van leven en doen : dit alles is reeds bij Thomas aanwezig. Een 
vergelijkend overzicht der bronnen doet dit duidelijk uitkomen. Bij 
de beschrijving van Zerbolts leven, zullen wij ons dan ook hoofd
zakelijk op het leven door Thomas geschreven baseeren. 

D e „Dialogus noviciorum" werd het laatst en het best uitgegeven 
door Michael Josephus Pohl, Thomae a Kempis Opera omnia, 
DI. VII (1922), biz. 1^-517. Het leven van Gerard Zerbolt staat 
afgedrukt biz. 275^-282. In zijn „Epilegomena" (biz. 540) merkt 
Pohl op, dat er drie soorten codices van de „Dialogus noviciorum" 
bestaan. D e i e soort : volledig ; 2e soort : alleen het leven van Geert 
Groóte; 5e soort: eenige kleine brokstukken uit de levens van Geert 
Groóte en Florentius. D e Hss. van de i e soort zijn dus alleen voor 
ons van belang, daar deze het leven van Zerbolt bevatten. Ze staan 
vermeld blz. 540 en worden gedeeltelijk in DI. VII (bIz.527--538), 
gedeeltelijk in voorgaande deelen (aangegeven in DI. VII blz. 527) 
uitvoerig beschreven met vermelding van de tegenwoordige vind
plaats. λνββΓ de editie van Pohl onder ieders bereik is, lijkt het ons 

onnoodig hier verder over uit te weiden. 

Chronologisch genomen komt als tweede bron voor het leven van 

Zerbolt in aanmerking het „Scriptum" van Rudolph Dier van 

Muden. Uit zeer betrouwbare bron immers, n.I. uit de voortzetting 

van het „Scriptum ' door Petrus Hom, weten wij, dat Dier pas in het 
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jaar van zijn dood is gaan schrijven, dus in 1459. D e passage over 
het ontstaan van het „Scriptum", te vinden in Dumbar, Analecta, 
Dl . I, blz. 137, Iaat aan duidelijkheid niets te wenschen over 1 ) . 

Als Dier in zijn kroniek het rampjaar 1398 beschrijft en gekomen 
is aan het tijdstip, waarop Heer Florens uit Amersfoort is terug
gekeerd, zegt hij, dat tegelijkertijd ook Heer Gerard Zerbolt terug
gekomen is en hij neemt dan de gelegenheid waar om enkele 
bijzonderheden over hem mede te deelen. 

Dit aangeven van enkele interessante levensbijzonderheden is 
typeerend voor Dier van Muden. D e „Vita Gherardi Grote" vertoont 
hetzelfde eigenaardige karakter. Kühler zegt hierover : „Dier de 
Muden streefde naar geen volledigheid, hij wilde alleen, „gelijk 
de arme Ruth", nalezing houden op het door anderen afgeoogste 
veld. D e aren, die zijn voorgangers hadden laten liggen, verzamelde 
hij. O p deze wijze ontstond in zijn laatste levensjaar (1439) zijn 
werk." (Kühler, Studiën, Jrg. 65 (1933), blz. 86.) 

Het was dus niet de opzet van Dier om een volledige biographie 
van Zerbolt te schrijven, slechts enkele gegevens heeft hij vermeld, 
opgediept uit zijn taai geheugen ofwel gevonden in aanteekeningen 
van anderen. 

\VaarschijnIijk heeft Dier van Muden Zerbolt persoonlijk nog 
gekend. In 1398, het sterfjaar van Zerbolt, kwam hij voor studie
doeleinden te Deventer (Continuatie Scripti, blz. 127). D e mogelijk
heid, dat hij Zerbolt nog enkele dagen gezien heeft, is dus zeer 
groot. N a eerst zijn studiën voltooid te hebben en nadat Heer 
Florens gestorven was (1400), werd hij, na herhaaldelijk wegens 
zwakte afgewezen te zijn, onder de Broeders opgenomen. In het 
noviciaat droeg Dier een tijdlang het habijt van Zerbolt, dat zoo 
zwaar en nauw was, dat hij het slechts met groóte moeite kon uit
trekken (blz. aa). Ongetwijfeld heeft dit een diepen indruk gemaakt 
op den jongen novice en een hooge vereering voor Zerbolt bij hem 
wakker geroepen, welke nog versterkt werd door de stichtende 
verhalen van hen, die Zerbolt persoonlijk goed gekend hadden. 

1) J. Tesser, Is Dier de Muden de oudste biograaf van Geert Groóte ?, 
Hist. Tijdschr., Jrg. XI (1932). blz. 29—'37. 
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Dier was er trouwens de man niet naar om alleen het uiterlijk kleed 
van zijn voorganger over te nemen, hij heeft ook diens voetstappen 
willen drukken. 

Het ,.Scriptum" werd opgenomen in de Analecta van Dumbar 
(Dl. I, blz. 1^-87), waarover wij onder de latere geschriften uitvoeriger 
spreken. 

Het „In memoriam", dat Dier aan Zerbolt wijdt, is vrij kort 
(blz. 47—'49). N o g op drie andere plaatsen in het „Scriptum" wordt 
Zerbolt genoemd, ni. blz. 22, waar Dier vertelt, dat hij het habijt 
van Zerbolt gedragen heeft ; blz. 30, waar hij zegt, dat Gherardus 
de Zutphania Werenbold v. Buscop apostel van Holland noemde, 
en blz. 50, waar hij spreekt over de betrekking tusschen de werken 
van Florentius en die van Zerbolt. Bij de bespreking der geschriften 
komen wij op deze laatste vermelding nader terug. 

Een derde bron vormt het leven van Zerbolt, hetwelk wij aan
treffen in een handschrift, dat berust in de Provinciale Bibliotheek 
van Friesland en in den Systematischen Catalogus (5e gedeelte, 
Leeuwarden 1881, blz. 1884) vermeld staat als B . H . 686 onder 
den titel : „Uit de colacien van Claus van Euskerken en de Levens 
van onderscheiden vrome vaders". Het is afkomstig uit het Meester-
Geertshuis te Deventer, zooals blijkt uit een op het aan fol. 1 voor
afgaand schutblad geschreven mededeeling : Dit buxken hoert toe 
den susteren van meyster gerijts huys toe deventer. Het hs. werd 
meermalen beschreven, maar het meest nauwkeurig en uitvoerig 
door D . A. Brinkerink in het Archief voor de Geschiedenis van het 
Aartsbisdom Utrecht, Dl . 27 (1901). blz. 400—409. 

Het leven van Gerard Zerbolt werd afgedrukt in Dl . 28, blz. 

335—339· 
D e auteur van het handschrift is niet bekend, maar is onge

twijfeld uit den kring der devoten. Men houdt algemeen, dat dit 
Hs. eind vijftiende eeuw gedateerd moet worden. Ofschoon het 
juiste jaartal niet is vast te stellen, komt chronologisch dit leven op 
de derde plaats, daar onder de biographieën ook het leven van 
Rudolph Dier van Muden voorkomt onder den titel : „Hier beghynt 
een luttel van den duechden des Eersamen vaders here Rolof van 
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Muden onse vader (fol. 157 v.<—«171 v.). Men zou gaan vermoeden, 
dat de auteur gezocht moet worden onder de zusters van het Meester-
Geertshuis, daar Dier van Muden hier biechtvader was, ofschoon 
het den Broeders uitermate zwaar viel hem te moeten afstaan „totten 
regimenté der susteren". 

Deze korte biographie, geschreven in het Middelnederlandsch 
met oostelijk-dialectischen inslag, vertoont een merkwaardige, bijna 
letterlijke overeenkomst met het leven door Thomas van Kempen 
geschreven. Weinig nieuwe bijzonderheden worden vermeld : 
alleen de dood en de begrafenis te Windesheim worden uitvoeriger 
beschreven. Het vergelijkend overzicht spreekt hier wel een zeer 
duidelijke taal. 

Het bekende Chronicon Windeshemense, door Johannes Busch 
geschreven in de jaren 1456^-1464 en door Karl Grube uitgegeven 
in de Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Bd. 19, Halle 1886, 
komt als bron voor het leven van Zerbolt niet in aanmerking. Zijn 
naam wordt slechts op vier plaatsen genoemd, en wel heel terloops 
in een opsomming van de eerbiedwaardige vaders en medestichters 
op blz. 28 en 266 : op blz. 49, waar Busch het sermoen mededeelt 
door Johan Vos van Heusden gehouden in den boomgaard te 
Windesheim, wordt daar aan toegevoegd : in ^Vindesem sepultus, 
qui duos libellos devotos : „Beatus vir" et „Homo quidam" de spiri-
tualibus ascensionibus composuit ; en blz. 128 wordt tot onzen 
grooten troost onder de personen, welke Hendrik Mande in een 
visioen als reeds de hemelsche glorie deelachtig aanschouwde, ook 
Gerardus de Zutphania genoemd. 



Vergelijkend overzicht der drie bronnen. 

Tkomaa т. Kempen RaJolpk Dier т. Mnden Нв. тап Leeowanlem 

VANAF ZIJN GEBOORTE TOT AAN ZIJN INTREDE. 

Jeugd en studieijver. 

ab infantia namque et 
puerilibus annis ad dis
cendimi inclinatus 

ingenio habilis 

liberales 

perrexit ad extraneas 
scholas melius imbuen-
dus 

ibique toto conamine 
satagebat bene frequen
tare : mane diluculo 
surgere 

semper ex ore magistri 
aliquid uberioris scien-
liae capere cupiens ; 
quod armariolo pecto
ris sui tenacius inse-
rebat 

ut vehementer tristare-
tur, quando in scholis 
non legebatur a magis-
tris. Proinde quando-
que flebat 

ortus in Zutphania op-
pido Ghelrie 

ingenium habet valde 
lucidum 

Doe hij noch jonck van 
jaeren was gaf hij hem 
vlijtlic totter leeringe in 
der schoeien 

hij was seer abel van 
verstande 

ende sunderlinge was 
hi geneiget totten vryen 
consten 

alle dage pynde hij een 
guet punte te vatten 
uytten monde syns 
meesters, dat hij in sine 
borst lechde : 

ende dat plach hij vake 
over te halen ende toe 
edercauwen, opdat hij 
daer wijsheit uyt moch
te trecken. 

Ende als geveel. dat di 
kynder orlo f hadden, 
daer en was hem niet 
omme, hij plach daer 
oec ondertijden om te 
screyen.. ^ 
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Thomiu ν . Kempen 

Longe namque distabat 
ingenua mens eius a 
segnitie obtusorum et 
evagatione . . . . 

acriter studio incubuit 

ut de scholastico dis
cípulo aetemae sapien-
tiae discipulus post-
modum fieri mereretur 

ad studium Da ven-
tríense accessit. . domi
no Florentio firmi ter 
adhaesit 

fragilem mundi statum 
. . . dereliquit 

N A ZIJN INTREDE T O T 

IJverig streven 

Coepitque i taque con
versus diligenter emen-
dationi insistere, et in 
spirituali fervere рго-
fectu ; ас mentem suam 
ab omnium tempora-
lium rerum implicatione 
segregare. 

tamquam bonus eremi-
tarius 

ita ut multi stuperent 
quia raro visus est 
egredi et solacium de-
foris non captaret 

Habuit autem pro so
lacio máximo libros 
sanctos et pro spatia-
mento campi quaesivit 
sacra palatia coeli. 

RnJolpk Dier ν . Muden Hs. ' Le. emvarden 

alte grote mynne ende 
vlyt had hij tot wijsheit 
te leeren 

mer onse lieve Heer 
wolde hem groet heb
ben in godliker wijs
heit ende cunsten 

Hij quam toe Deventer 
te schoeien ende daer 
gaf hij hem alternaci 
onder here Florens ende 
waert sijn oetmoedige 
discipul 

A A N H E T RAMPJAAR 1598. 

naar volmaaktheid. 

hij gaf hem alsoe seer 
tot onsen lieven Heren 
ende tollen duechden 
. . . datten scheen, dat 
hij gheens dinges van 
buten en roecte 

seiden was hij uyt sijn-
re cellen 

hij en sochte gheen so-
laes van buten noch hij 
en plach nummermeer 
in den hoef te gaen om 
hem te verwanderen 

Mer sine verwande-
ringe was. dat hij sijn 
berte oprichte tot dat 
hemelsche hoef, ende 
sine vermaltinge weeren 
die heilige buecke 
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TLomat т. Kempen 

Transiens ad ecclesiam: 
quasi sine advertentie 
hominum pertransivit. 
Cumque interrogare-
tur an non impediretur 
a transeuntibus saecu-
laribus : respondit. Co
gito quod grex porco-
rum transit. Quid ad 
me de statura homi
num ? 

Quaesitum est ab eo 
quid cogitaret quando 
ad prandium pulsatum 
esset. Qui ait. Sicut ad 
unum sic ad reliquum 
opus vado. . . . Et cum 
nécessitas ad comeden-
dum urgeret : magis ad 
auditionem sacrae lec-
tionis quam ad reficien-
dum corpus festinavit. 

Paene nihil curabat iste 
quid comederet : vel 
quando hora refectionis 
esset. 

Fuit praeterea incurius 
sui corporis, maiorem 
curam gerens de viri-
bus animae reparandis. 
Et nisi dominus Floren-
tius pro eius necessita-
tibus sollicitus fuisset, 
cito se ipsum destruxis-
set et defecisset. 

Hinc accidit quod oc-
cultum morbum, quem 
medici fistulam vocant 
diu patienter portavit ; 
nolens aliquos secum 

RnJoIpb Dier т. M a j e n 

Versterving der zinnen. 

Нв. тап Leenwarcle 

Als hij genck ten eten, 
soe verblijde hij hem 
meer tegen die heilige 
lexce dan tegen die 
spise. Hem -waert eens 
gevraecht wat hij dach
te als hij ten eten genge. 
Doe antwoerde hij : 
„Als ie totten enen gae, 
soe gae ie totten 
anderen." 

Dese guede man had 
een seer, dat die meys-
ters heyten die fistel. 
Dit droech hij lange 
verborgen, omdat hij 
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Thomas т. Kempen 

occupali nee pro se 
expensas fieri : sed 
dolores in corpore pro 
animae remedio pati. 
Verum ubi dominus 
Florentius hoc pereepit, 
medicum advoeavit: qui 
curam eius gereret do
nee sanaretur. 

Rudolpb Dier ν . Moden 

Kleeding. 

Tandem de ipso vel 
consimili panno (gri-
sei coloris et valde 
grossus) habebant tuni
cas dominus Gerardus 
Zeerbolt et Reynerus de 
Harlem prenaoiti Fra-
tres nostri. 

Eadem tunica domini 
Gherardi ego tempore 
prokationis mee per 
tempus vestiebar, que 
erat tarn stricte, quod 
exuebam earn cum 
magna difficultate. 

Ня. THD Leenwarflen 

niet en wolde. dat men 
onleede hebben soude 
om hem te meysteren. 
Ende hij dachte : hij 
wolde die pyne lijden 
in verghinenisse sijnre 
sunden ; mer ten lees
ten doe vemammet here 
Florens, ende hij liet 
hem sonder vertreck 
helpen. 

IJver, alle 

Sedens in camera sua 
ita intentus erat operi 
suo, scribendo legendo 
orando : 

quod saepe de tota die 
non aperuit f enes tram 
пес foras respiceret, 
licet aura satis serena 
(uisset. 

Dixit ergo ei quidam 

aandacht bij zijn werfe. 

ende soe onleedich was 
hij in die Heilige Scrijft 
te leesen ende te scriven 
ende sijn gebeeken te 
spreken, 

dat hij niet wachten en 
conde die spynneweb-
ben uyt sijnre cellen te 
vegen. 

Of seiden mochte hij 
een vinster opdoen, al 
wast oec dattet suverlic 
weeder was. 

O p ene tijt sechde ene 
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Tnomae ν . Kempen 

ex iratribus. Cur non 
aperitis fenestram ves-
tram ? Vos sedetis Kic 
quasi in cavea clausus : 
Donum esset quod ali-
quam respirationem ca-
peretis. Respondït homo 
deditus studio discipli-
nae. Si possem vacare et 
scirein tantum praeco-
gitare : forte bonum 
esset quod boe facerem. 

Radolpb Dier v. Mude He. ran Leeuwarden 

tot hem : „Hoe sitte ghi 
in dese kamer, of ghi 
beslaten wert in ene 
kule I Ghi solden doch 
een vinster opdoen, dat 
ghi uwen adem moch
ten halen ; dat solde u 
marlcelic guet wesen. ' 
Doe antwoerde hij al 
zuetlike weder : „Ya, 
cunde iet wachten ende 
cunde ie soevele den-
eken, ie love, het solde 
my wal guet wesen. 

Ge/ioorzaamfteid. 

quadam die dominus 
Florencius vocauit ip-
sum ad se per nuntium, 
nuntius autem inuenit 
eum vomentem ex sto-
m a c h o . . . . non tarnen 
excusans seipsum sta
tini iuit ad dominum 
Florencium. 

Quadam vice debebat 
abluere scutelias co
quine ; sed cum adeo 
debilis esset in corpore, 
. . . quod opus perficere 
non poteràt stando, per-
fecit sedendo. 

Geringschatting van den Lof der menschen. 

sed ipse pro nihilo 
duxit hominum laudes. 

Invloed op anderen door woorden. 

incutiens timorem Dei qui in vita et conver-
noviter conversis : in- satione sua fuit exem-
crepans torpentes, et ad plaris omnibus, 
mortificationem vitio-
rum exhortans in virtu-
tibus proficere cupien-
tes. Si inquit neglegi-
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RnJoIpb Dier ν. Maden H l Leeuwarden ТЬопмм ν. Kempen 

mus certare contra vitia: 
praevalebunt passiones 
et incidemus laqueos 
diaboli qui semper insi-
diatur profectui nostro. 

illuminatus iste sacer-
dos humiliter et devote 
inter Fratres cum multa 
gratia conversatus est. 

Zijn voorliefde voor boeten, bijzonder voor de H. Schrift en andere 

heilige boefeen. 

Erat autem armarius et 
custos libro rum mag-
nam diligentiam habens 
pro libris colligendis et 
scribendis. 

Diligebat autem sacrae 
theologiae libros super 
omnes divitias mundi ; 
et plus gaudebat de 
bono codice scripto, 
quam de prandio lauto 
aut optimi sapons vino. 

Igitur libros in maxima 
reverentie habuit : desi-
derantissime in eis legit 
et sub diligenti custodia 
eos servavit. 

Et multis clericis extra
ñéis sacros codices con
cessit, . . . Et dicebat. 
Isti libri plus praedi-
cant et docent quam 
nos dicere possumus. 
Nam libri sacri sunt 
animarum nostrarum 
lumina et solacia atque 
vera medicamina vitae: 
quibus non minus in 
hac peregrinatione ce
rere possumus quam ec
clesiae sacramentis. 

Hij satte al sine ge-
noechte in onsen lieven 
Heren ende in die 
heilige buecke. Hij ver
blijde hem vele meer 
tegen een guet bueck 
dan tegen ene guede 
maeltijt. 
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Thomas • . Kempen 

Erat enim studiosus 
valde in scripturis sanc-
tis 

RaJoIpb D l « v. Maden 

Laboriosus erat et dili-
gens in opere scriptu-

nam non solum scrip-
sit tempore, quo com
muni ter Fratres scrip-
serunt, sed tempore ilio 
explícito 

He. van Leeawanlen 

Hij was seer verstande! 
ende curios in die 
Heilige Scrift 

trahens etiam ex abdi-
tis sententiis doctorum 
varias aromatum spe
cies, contra vitiorum 
morbos, ad sanandum 
animarum languores : 
sicut praecipue patet in 
duobus libellis ab eo 
editis, quorum unus 
incipit Homo quidam 
et alius Beatus vir in-
titulatur. 

Eigen werkzaamheid. 

excerpsit ex sacra scrip-
tura ea. que pro Domo 
nostra vel aliis personis 
poterant deservire : nam 
plures libros composuit 
sive dictavit. 

Collegit ipse (Floren-
tius) ex dictis Docto
rum libellum, qui inci
pit omnes inquit artes, 
ex quo, ut fertur, domi
nus Gherardus Serbolt 
occasionem sive mate-
riam accepit compo-
nendi illos duos trac-
tatus, quorum unus in-
titulatur de Spiritua-
libus ascensionibus el 
incipit Beatus vir: alter 
vero de Reformatione 
trium virium animae 
et incipit Homo qui
dam. 

Hij maecte twie buecke, 
uut welken men mar
ken macb, hoe hij toe 
rechte verlicht was in 
rechter kennisse der 
sunden ende der duech-
den ende in rechten 
lichte des Kerstenge-
loven. Dat ene buec 
beghynt : „Salich is die 
man, wees hulpe van 
di. Неге, is", dat ander: 
„Een mensche daelde 
neder van Iherusalem in 
lercho". 
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Т Ь о т м τ . Kempen Radolpb Dter τ. Maden 

Vraagbaafe voor vele priesters, ook voor 

Plures etiam clerici ad 
eum pro diversis casi-
bus et dubiis solvendis 
veniebant, et libenter 
collationes eius audie-
bant : quia erat vir 
eloquens 

Frequenter dominus 
Florentius ipsum advo-
cavit pro negotiis do
mus disponendis : 

et praecipue cum eo 
tractabat de his 

quae iuris peritiam re-
quirebant, 

et spiri tualem causam 
expeleré videbantur. 

Unde si quid grave et 
arduum occurrisset hoc 
declarationi et examini 
magistrorum ubi opor-
tuit reservavit ; 

audiens reverenter doc
tores. 

dominus Euerardus de 
Almeloe sensit de eo, 
quod Dominus bene 
fecit sibi quod iuuenis 
discessit ab hac vita ; 
nam si diu vixisset tot 
homines pro Consilio 
cucurissent ad eum, 
quod concursus non 
deseruisset sibi vel 
domui nostre. 

Η», таи Leeuwarden 

Heer Florens. 

Hij had oeck vele ver-
zuekes van buten om 
sine grote wijsheit van 
paters ende anderen 
groten luden. 

Here Rorens plach hem 
vake te ropen tot sinen 
rade 

Ende sunderlinge plach 
hij raet an hem te 
zueken 

van dingen die an die 
conciencie droechen. 

Ende als hem enige 
zwaere questie voer-
quam, die hij niet en 
verstont, die plach hij 
te teykenen, heent hij bi 
enigen geleerden man 
quam, dien hij sij 
vraechde. 

Ende wat hem die dan 
sechde, daer plach hij 
hem mit aire oetmoe-
dicheit toe te voegen 
ende was daermede te
vreden. 
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ТЪотав v. Kempen 

et sequens incunctan-
ter sanctorum auctori-
tates : dicta sua testi-
moniis sacris affirmans 

RnJolpb Dier τ. Maden Η». τ · η Lee 

H E T RAMPJAAR 1598. 

Anno Domini 139Θ ce-
pit grassari magna pes
tilentie in Daventria,.. 

perrexit dominus FIo-
rencius cum aliquibus 
tratribus Amersfordiam 

dominus Ghe-
rardus Zerbolt perrexit 
cum domino Florencio 

Tunc scripserunt sibi 
mutuo literas ab Amers-
fordia Dauentriam & 
a Dauentria Amersfor
diam plenas compunc-
tione, que babentur us
que adbuc. 

Eodem tempore quo 
dominus Florencius 
reuertebatur ab Атегя-
fordia reuersus est simi
liter ab Amersfordia 
etiam dominus Gherar-
dus Zerbolt 

ante finem vitae suae 
quasi noviter conversus 
Speculum monachorum 
et Profectus religio-
sorum iterum legere 
coepit : 

Nam missus cum fratre 
Amilio ad abbatem in 
Dickeninge doctorem 

Paruo intervallo dierum 
post fes hun beati Mar
tini, 

ipse perrexit una cum 
Amilio Fratre nostro 
ad dominum Arnoldum 

Int jaer ons Heeren 
M C C C ende XCVIU 
doe waert hij gesant 
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Тпошал т. Kempen 

decretorum cum quo 
saepius tractare de ca-
sibus iuris consuevit : 

revertens de via Wyn-
desem venit, ibique per
noctando, infirmatus 
est usque ad mortem. 

Itaque crescente aegri-
tudine 

in nocte sanctae Bar-
barae virginis 

Cui Amilius inquit. Vi-
detur mihi quod mori 
vultis. Ad quem ille. 
Hoc etiam videtur mihi. 

quasi somno levi sopi-
tus spiritum vitae exha-
lavit 

anno Domini millesimo 
trecentesimo nonagési
mo octavo aetatis suae 
tricésimo primo 

Rudolph Diet т. MnJen 

Doctorem decretorum 
Abbatem in Dicke
ninge pro Consilio, pro-
ut dominus Florencius 
sepius consueuerat con-
sulere eundem Docto
rem 

In reditu cum venisset 
ad Regulares in Wyn-
desem circa horam ves-
pertinam . . . cepit gra
viter infirmari, 

credo morbo pestilen-
tico 

ipso die sánete Barkare 
Uirginis 

quem idem Amilius in-
tuens dixit, frater Ghe-
rardus vos morimini, 
Respondit, hoc etiam 
michi videtur ; 

et modico intervallo 
facto cum pace cordis 
emisit spiritum. 

Hs. van Leeuwarden 

totte(n) abet van Dicke
ningen om ene sunder-
linge zake, ende sijn 
medegeselle was here 
Meiijs. 

Ende onderwegen . . . . 
soedat sij toe Wynde-
sem an toeghen . . waert 
here Gerijt begaeft 

mitter pestilencie 

Ende die siecte waert 
seer zwaer 

Het was op santa Bar-
bran dach 

soedat here Melijs tot 
hem sechde : „Here 
Gerijt frater, my dun-
ket, dat ghi sterven 
wilt." Doe antwoerde 
hij al mynlic : „Ya fra
ter, dat dunket my 
oeck." 

Cort hierna gaf hij 
zuetlic sinen gheest, 
recht als al slapende. 

Hij sterf int jaer ons 
Heren M C C C ende 
XCVIIJ, ende in den 
jaer sijns levens XXXI 

Ende die monicke ston
den in den choer ; ende 
als si songen dat ver-
sikel : „Com bruyt 
Christi, ontfange die 
crone, die di onse Неге 
bereit heeft," etc., doe 
stont daer een heilich 
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Tb, Kempen 

Cuius corpus a priore 
et fra tribus digno cum 
honore in transitu ante 
(ores ecclesiae est sepul-
tum 

Audiens autem domi
nus Florentius obitum 
dilecti domini Gerardi 
contristatus est valde. 
Et flevit ipse et omnes 
fra tres eius cum eo 
Hetu magno 

quia sublatus est ab 
eis frater carissimus 

qui erat columna domus 

et altera manus in ne-
gotiis pertractandis 

Rndolpb Diet т. M a j e n 

Quod cum audiuisset 
dominus Florencius,... 
exponens eis tristitiam 
cordis sui, que non erat 
modica 

iam inopinate amisit 

fidelissimum conserua-
torem ac instructorem 
honorum morum 

misit Fratrem nostrum 
lohannem Pistorem, ut 
deferret corpus eius ad 
sepeliendum in Dau-
entria : 

sed cum venisset in 
Wyndesem, iam sepul
tura erat celebrata 

gaudentibus quod tam 
preliosas reliquias pos-
siderent. 

H s . ran Leeuwarden 

monick, die sechde : 
,,Sie, daer vaert die 
bruyt Christi heen I" 
Want hij each here 
Gerijts ziele zalichlike 
heenvaeren 

Hij waert begraven toe 
Wyndesem voer die 
doer hoerre kerken. 

Als here Florens die 
weerdige vader hoerde, 
dat sijn lieve discipul 
doet was, waert hi alte 
seer drovich ende screi-
de mit alle sinen hrude-
ren 

want hem was onthaelt 

alte vuerigen columpne 
sijns huyses 

Ende hij sande enen 
hruder, geheiten lohan 
Becker, om dat licham 
te halen, opdat hij hem 
mochte hegraven onder 
sijne hruders. 

Ende eer lohan Becker 
daer quam, soe was hij 
al begraven 

want sij hieident voer 
groet heilichdoem. 
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Latere geschriften en artikelen. 

D e kerkelijke geschiedschrijvers en bibliographen der ібе, 17e 

en 18e eeuw spreken van Gerardus Zutphaniensis als van een 

vroom en uitstekend schrijver, m a a r de betrouwbaarheid van h u n 

gegevens laat heel w a t te wenschen over. H e t is niet doenlijk, hier 

volledig te vermelden, wat in de historieboeken en chronica over 

Zerbolt staat opgeteekend, en dit is ook niet noodig, d a a r we hier 

te doen hebben met gegevens uit de tweede of derde hand. D e 

verwisseling van G e r a r d u s Zerbolt met een Keulschen theoloog van 

gelijken naam, is hier wel duidelijk merkbaar. 

Trithemius *) schrijft o.a. : „ G e r a r d Zutphaniensis , natione 

Teutonicus, vir in divinis scripturis studiosus et eruditus 

edidit q u e d a m a d eruditionem devotorum fra tram pertinentia 

opuscula, quibus nomen suum cum gloria transmisit a d notitiam 

posteritatis. 

E quibus vidi tantum. 

D e reformatione interiori lib. 1. H o m o quidam descend. 

D e adscensione spiritali lib. 1. Beatus vir cuius est. 

Sermones varios lib. 1. 

D e caeteris nihil reperi. 

E x scriplis eius apparet, eum virum devotum et religiosum fuisse, 

et alicuius ordinis, q u a n q u a m ignoretur a nobis. Sunt vero, qui 

scribant eum canonicum extitisse regulärem, quod verisimile trans-

imus. Claruit in gymnasio Coloniensi, et varia scripsit." 

In een ander werk „ D e scriptoribus G e r m a n i a e " noemt Trithemius 

onzen Gerardus Conradus de Zutphania , die anno 1400 leefde. 

Voor zoover wij konden nagaan, is Trithemius de eerste schrijver, 

die aan deze persoonsverwarring officieel heeft meegewerkt. 

Possevinus 2 ) vermoedt hier reeds een persoonsverwisseling, w a n t 

hij schrijft : „Gerardus Zutphaniensis , qui Coloniae Agrippinae 

Theologiam olim publice profitebatur Vivebat an. 1400. Trit. 

At scio quosdam meminisse alterius Gerardi Zutphaniensis , cui 

1) Tritkemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Keulen 1546, blz. 273. 
2) Ant. Possevinus, Apparatus Sacer, Dl. I, Keulen 1608. blz. 636. 
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adscribuntur libri De reformatione interiori, seu virium animae ; de 
Ascensione spirituali : Sermonum item unus. Sed cum audiam eum 
editum fuisse una cum Anonyme quodam De beneficiis Jesu Christi, 
nec vero locus, ubi excusus sit, indicetur, dubito quin aliquid 
cavendum lateat." 

Gelukkig kwam al spoedig een ander sckrijver ni. Andreas 
Valerius 1 ) , op tegen een dergelijke manier van geschiedenis maken. 
Na eerst eenige levensbijzonderheden en de twee tractaten, waar
over Thomas van Kempen spreekt, vermeld te hebben, zegt hij : 
„Fuit alius ejusdem nominis Theologus Coloniensis, quem Quaes-
tiones Sententiarum notabiles itemque Quodlibetarias reliquisse 
memorat Trith. De scriptoribus Germaniae. Nec est quod dubitet 
Ant. Possevinus de Gerardi nostri scriptis : cum vel Thomas ipse 
Kempensis illius familiaris contrarium facile suaserit. Ex quo etiam 
patet, non vere Trithemio Conradum de Zutphania dici, qui 
Gerardus est ; quique annum Dom. 1400 non attigit, contra atque 
idem Abbas affirmât ; adeoque floruisse non potuit." 

Nog duidelijker en uitvoeriger licht Revius ons in over Zerbolt in 
zijn boek : Daventria illustrata sive Historia urbis Daventriensis 
Libri sex, Lugduni Batavorum 1651. 

W a t hier Revius over Zerbolt heeft opgeteekend, verdient meer 
dan gewone aandacht, niet zoozeer wat betreft de levensbijzonder
heden, als wel met het oog op zijn geschriften en den eigenlijken 
naam van onzen Gerard. 

Ten tijde, dat Zerbolt leefde was het een vrij algemeen gevolgde 
gewoonte om personen niet met den familienaam, maar met den 
naam der geboorteplaats aan te duiden. Thomas van Kempen, de 
schrijver van het Leeuw. hs. en Joannes Busch spreken van Gerardus 
de Zutphania, Gerardus Zutphania of heer gerijt van sutphen, 
latere schrijvers spreken gewoonlijk van Gerardus Zutphaniensis. 
Alleen Dier van Muden maakt hierop een uitzondering, hij noemt 
hem Gerardus Zerbolt, Gerardus Zeerbolt of Gherardus Serbolt. 

1) Andr. Valerius, Bibliotheca Belgica, Leuven 1645. blz. 287. 
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Zooais we reeds gezien hebben, had men in den loop der jaren 
Gerard Zerbolt van Zutphen verward met een theoloog der 
Keulsche universiteit van gelijken naam. Bij Trithemius en Posse-
vinus zien we duidelijk, tot welke onjuistheden deze verwarring 
aanleiding gaf. Daarom wijst Revius er met een zekeren nadruk op, 
dat we hier te doen hebben met Gerardus Zerbolt. Bij de behande
ling der geschriften komen wij op de mededeelingen van Revius 
nader terug. 

In zijn „Batavia sacra ' spreekt v. Heussen1) uitvoerig over 
Zerbolt waarbij hij voornamelijk steunt op Thomas van Kempen en 
Revius. 

In de „Historia Episc. Foed. Belgii" van v.Heussen2) vinden 
wij opnieuw melding gemaakt van Zerbolt. Hij spreekt hier meer in 
't bijzonder over „De libris Teutonicalibus" en „De precibus 
vemaculis", waarover hij als eerste de mededeeling doet, dat zij 
oorspronkelijk in het Nederlandsch zouden zijn geschreven. W i j 
komen hierop in hfst. 3 terug. 

In 1719 gaf Dumbar de reeds vermelde „Analecta" uit, waarvan 
de volledige titel luidt : „Gerhardi Dumbar, reipublicae Daven-
triensi ab Actis, Analecta, seu Vetera aliquot scripta inedita, ab ipso 
publici juris facta," Daventriae »719. In deel I werden o.a. opge
nomen : Scriptum Rudolphi Dier de Muden (biz. 1^-87), een achttal 
brieven van de naar Amersfoort gevluchte Broeders, gericht aan de 
achtergebleven Broeders te Deventer, waarover Dier op blz. 4a 
spreekt (blz. SS—l 13) en verder een vervolg op de kroniek van Dier 
door Petrus Hom, bekend onder den naam van „Continuatie 
scripti" (blz. 114^-148). W^at verder volgt is voor ons van geen 
belang. 

In zijn in 1732 verschenen werk „Het Kerkelijk en AVereltlijk 
Deventer" nam Dumbar 3 ) het z.g. „Dootboek" der Broederschap 
op onder den titel : „Obitus Patrum et Fratrum nostrorum". Het 

1) v. Heussen, Batavia sacra, Brussel 1714, blz. 206. 
2) v. Heussen, Historia Episc. Foed. Belgii, Antwerpen 1733, Dl. II. afd. 

III. blz. 87—88. 
3) Dumbar, Het Kerkelijk en Wereltlijk Deventer, Deventer 175a, Boek 4. 

Hfst. 29. blz. 616. 
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sterfjaar van Zerbolt wordt kier foutief aangegeven. „In die sanctae 
Barbaree Virginis obiit dilectus Frater noster Gerkardus de 
Zutpkania Presbyter. Anno Domini M C C C X C V I . " Johannes 
Kessel en Lubbert ten Bussche Iaat kij eveneens twee jaren te vroeg 
sterven. 

W a t Foppens 1 ) ons over Zerbolt mededeelt, is letterlijk ontleend 
aan de „Bibliotkeca Belgica" van Valerius. 

D e Moderne Devotie, een der belangriJKste en vrucktbaarste 
godsdienstige stroomingen uit een der meest bewogen perioden der 
Nederlandscke besckavingsgesckiedenis, geraakte in later eeuwen 
in vergetelkeid. Gebrek aan kistoriscken zin, gemis aan waardeering 
voor ket geestesleven onzer vaderen, ket lage peil der cultuur en 
wetensckap uit die eeuwen, waren wel de voornaamste oorzaken, 
dat keel deze godsdienstige beweging, ja zelfs de namen van 
mannen en vrouwen uit dit bloeitijdperk van innerlijk geestelijk 
leven, bijna uit de kerinnering werden weggevaagd. Deze tijdruimte 
van vergetelkeid duurde tot ket midden der 19e eeuw. Dankbaar 
kerdenken wij kier den pioniersarbeid van mannen als Royaards en 
Kist, Moll, Acquoy e.a. 

In 1830 versckeen van de kand van G. H. M. Delprat een eerste 
samenvattende besckouwing over de Broeders van ket gemeene 
leven, in 1856 gevolgd door een tweeden vermeerderden druk, 
getiteld : „Verkandeling over de Broedersckap van G. Groóte en 
over den invloed der Fraterkuizen 2 " . . . Amkem 1856. Aangaande 
ket leven van Zerbolt deelt Delprat ons zeer weinig mede. 

Twee jaren later, 1858, versckeen een proefsckrift over Gerard 
Zerbolt van de kand van W . A. Koning : „Specimen Historico-
Tkeologicum de Gerardi Zutpkaniensis vita, scriptis et meritis", 
dat vergeleken met de gegevens, waarover wij tegenwoordig be-
sckikken, zeer onvolledig moet genoemd worden. 

Dr. C. M. Vos sckreef in 1864 een vrij uitvoerig artikel in ket 
„Kerk-Historisck Jaarboekje", Nieuwe Reeks, Jaarg. I, (1864), 

!) Foppens, Bibliotheca Belgica, Brussel 173g, blz. 363. 
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biz. 102*—138. N a een korte, sterk eenzijdige beschouwing over den 
tijd, volgt een vrij volledig leven van Zerbolt, alsmede een korte 
bespreking van zijn werken om zoodoende zijn karakter en persoon 
beter te belichten. Di t is zeer juist gezien. Vooral het tractaat „Super 
modo vivendi" en zijn „ D e libris teutonicalibus" en „ D e precibus 
vernaculis" zijn onmisbaar voor een volledig beeld van zijn leven 
en den tijd, waar in hij leerde. Bijzonder het geschrift „Super modo 
vivendi" is van belang, daar Zerbolt hier uitvoerig de levenswijze 
der Broeders schetst, dus ook zijn eigen levenswijze en gewoonten. 

Professor Moll hield intusschen niet op in verschillende artikelen 
te wijzen op de belangrijkheid van deze figuur uit de beginperiode 
van de Moderne Devotie 1 ) . 

A a n het verlangen van Prof. Moll, die in 1867 den wensch geuit 
had naar een monographie over Zerbolt en zijn geschriften op 
breeder grondslag, werd in 1879 voldaan door G . Geesink met het 
proefschrift „Gera rd Zerbolt van Zu tphen" , een zeer verdienstelijke 
en objectieve beschouwing over zijn persoon en werken. D e schrijver 
komt er openlijk voor uit, dat Zerbolt met ganscher hart a a n Rome s 
kerkleer gehecht was en brak hier met de meening, welke zoo lang
zamerhand traditie begon te worden, dat de mannen der Moderne 
Devotie niets anders geweest waren dan de wegbereiders en voor-
loopers van Luther en Calvijn. Di t is trouwens niet de eenige 
verdienste van dit voortreffelijk werk, dat niettemin bij nadere 
beschouwing ook ernstige leemten vertoont en uiteraard verouderd 
is, daar sedert dien verschillende werken over de Moderne Devotie 
in het algemeen en over afzonderlijke personen verschenen zijn. 

Het korte artikel in het bekende Kirchenlexicon 2 , (Herder 1888) 
over Gerha rd (Zerbolt) van Zu tphen is van een ontstellende onjuist
heid. Zerbolt wordt hier genoemd „ausgezeichneter Kanzelredner 
und Theologe' en „besuchte die berühmte Domschule zu Utrecht" . 
D e waarschuwing van Revius in 1651 om Zerbolt niet te verwarren 

1) W . Moll, Kerlchist. Archief. Dl. II (1859), blz. 147 ; Kerkhist. Archief. 
DI. IV (1866). blz. 264 ; Kerkgesch. van Nederland vóór de Hervorming, 
DI. II, ade stuk (1867). blz. 564—366. 
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met den Keulschen theoloog was tot den schrijver van het artikel in 
1888 nog niet doorgedrongen. Onder de werken van Zerbolt 
vermeldt de schrijver een geschrift over de voordeden van veel
vuldige biecht en communie, en het nadeel van meerdere biecht
vaders in één convent. Hij steunt hierbij waarschijnlijk op een 
foutieve mededeeling van Delprat (blz. 352) over een hs. te ^Vies-
baden, welke mededeeling reeds twee jaren later door Koning en in 
1879 door Geesink afdoende weerlegd was. Ofschoon de jaren 
1367 en 1398 als de terminus a quo en de terminus ad quem van 
zijn leven worden aangegeven, is Zerbolt volgens dit artikel toch 
33 jaar oud geworden ! 1 ) Het artikel is onderteekend door niemand 
minder dan Alberdingk Thijm. 

D e „Realencyklopaedie für Theologie und Kirche" (begründet 
von J. Herzog), Bd. 3, blz. 473^-507 (Leipzig 1897) geeft i. ν . Brüder 
des gemeinsamen Lebens een zeer goed artikel met uitvoerige 
vermelding van bronnen en literatuur. Het handelt meer in het 
algemeen over het ontstaan der Broederschap, den groei en de ver
schillende huizen. Er komen enkele verouderde opvattingen in voor. 
Zerbolt wordt slechts terloops genoemd. D e tweede druk van 
deze Encyclopaedic bevatte een meer gedegen en uitvoerig artikel 
over de Broeders van het gemeene leven door D . Hirsche, Senior 
der geistl. Min. in Hamburg (1894). In den derden druk (1897) 
is het artikel onderteekend door L. Schulze. 

In Band 21 van deze Realencyclopaedie (Leipzig 1908), werd 
i. v. Zütphen, Gerard Zerbolt van, een artikel over Zerbolt opge
nomen van de hand van S. D . van Veen. Het is goed verzorgd en 
maakt ook melding van den twijfel, welke inmiddels aangaande 
Zerbolts auteurschap gerezen was. 

Het artikel van J. C. van Slee in de „Allgemeine Deutsche 
Biographie", Bd. 43, biz. 87»—89 (Leipzig 1900), i.v. Zerbolt, is in 
zooverre merkwaardig te noemen, dat de schrijver spreekt van oor
spronkelijk in het Nederlandsch geschreven werken. N a vermeld te 

1) Volgens Richstätter, Die Herz-Jesu-Verehrung des Deutschen Mittel
alters 2, Regensburg 1924, blz. 156, heeft Zerbolt eveneens den 33-jarigen 
leeftijd bereikt. — De fout wijst op de bron. 
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Rebben, dat Revius (blz. 36 w . ) ons in verkorten vorm het tractaat 
„super modo vivendi" bewaard heeft, zegt hij : „Zwei andere, auch 
von Revius (p. 41^-58) abgedruckte lateinische Excerpte zeigen ihn 
als Verfasser zweier Tractate „de utilitate lectionis sacrarum litte-
rarum in lingua vulgari" und „de precibus vemaculis" ursprüngíicíi 
nollänaisch geschrieben wider diejenigen vom höheren Cleras, 
welche das Lesen der heiligen Schrift in der Landessprache ver-
urtheilten." Jammer, dat de schrijver geen enkele bron of autoriteit 
aanhaalt om deze bewering te staven. Waarschijnlijk steunt hij hier 
op v. Heussen „Batavia sacra", blz. 206, en Hist. Episc. Foed. 
Belgii, DI. II, afd. Ill, blz. 87, waarover boven (vgl. blz. 19) ge
sproken is. 

In 1908 verscheen een Engelsche vertaling van het tractaat : „De 
Spiritualibus ascensionibus", voorafgegaan door het leven van 
Zerbolt door Thomas van Kempen. Het draagt tot titel : The Spiri
tual Ascent ·—· A Devotional Treatise by Gerard of Zutphen — 
W i t h a life of the author by Thomas à Kempis. 

Een goed artikel over Zerbolt geeft Prof. Dr. Knappert in het 
Nieuw-Nederlandsch Biogr. Woordenboek, DI. V, kol. 1179,(1921). 
i.V. Zutphen (Gerard Zerbold van) ; het is hoofdzakelijk gebaseerd 
op Geesink. 

Een rijk-gedocumenteerde, samenvattende beschouwing over 
de Moderne Devotie, waarin een levensbeschrijving van Zerbolt 
werd opgenomen, schonk ons A. Hyma in zijn „The Christian 
Renaissance, A history of the „Devotio Moderna" (1924). Deze 
levensbeschrijving (blz. 66^-82) bestaat hoofdzakelijk uit een uit
voerige behandeling van het tractaat „Super modo vivendi". 
Jammer, dat Hyma in de Moderne Devotie te veel een voorlooper 
van de Hervorming ziet ; dit is des te opmerkelijker, daar de protes-
tantsche geleerden van lateren tijd eenstemmig in de Moderne 
Devotie een katholieke beweging zien. [vgl. J. de Jong : Het 
karakter en de invloed van de „Moderne Devotie", Hist. Tijdschr. 
Jrg. 4 (1925), blz. 26^-58; Een Nederlandsche godsdienstige be
weging, de „Moderne Devotie", Ned. Kath. Stemmen, Jrg. 28 
(1928). blz. 99^-109, 138^-147.] 
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HOOFDSTUK И. 

H E T LEVEN VAN G E R A R D Z E R B O L T VAN Z U T P H E N . 

In de dagen, dat Geert Groóte, de man, die door zijn voorbeeld 
en zijn ideeën zulk een diepgaanden invloed zou uitoefenen op 
Zerbolt, nog het zorgelooze en onbekommerde leven leidde van een 
wereldling, ten tijde dat Gelre een sinds jaren ongekende rust genoot 
onder het krachtig bestuur van den jongen hertog Eduard, welke 
echter reeds in 1369 verstoord werd door zijn ontij di gen dood op het 
slagveld, in die dagen had er een blijde gebeurtenis plaats in de 
woning van zekeren Zerbolt, inwoner van het bloeiende Uselstadje 
Zutphen. 

Of de gelukkige vader schepen der stad Zutphen geweest is of 
was, valt niet met zekerheid te zeggen. Over het jaar 1367 zijn ons 
geen gegevens bekend. ín ieder geval behoorde de familie Zerbolt 
tot de notabelen der stad, daar deze naam verschillende malen onder 
de schepenen van Zutphen voorkomt. *) 

De kleine ontving den naam Gerardus. Bijzonderheden over zijn 
geboorte zijn niet tot ons gekomen, wij kennen alleen het jaartal 
1367. Zijn levensbeschrijvers zwijgen ook over zijn eerste kinder
jaren. Zooals uit zijn geheele verder leven valt op te maken, ontving 
Gerard een in-godsdienstige opvoeding en was hij reeds vroeg door
drongen van den ernst des levens en de ijdelheid dezer wereld. Na 

*) In de Naamlijst der schepenen te Zutphen gepubliceerd door Mr. R. W . 
Tadama achter zijn Geschiedenis der stad Zutphen (blz. 313'—'352), komt 
onder de schepenen van het jaar 1343 Oerardus Zerbolt voor. in 1350 
Gert Sarboldt en in 1352 Gerd Zarbold. Deze laatste wordt als getuige-
schepen vermeld in een pandbrieF van 1352. beschreven onder no. 166 op 
blz. 27 van het Tijdrekenkundig Register van alle oorkonden in het stedelijk 
archief te Zutphen berustende. Dl. 1, door Mr. R. W . Tadama. 

Dr. Meinsma vermeldt in zijn werk De Zwarte Dood (blz. 345) Gerdt 
Zarbolt onder de schepenen van het jaar 1349. 
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op middeleeuwsche wijze in zijn vaderstad de allereerste beginselen 
aangeleerd en zich vlijtig te hebben geoefend in de vrije kunsten »— 
vanaf zijn kindsheid en jongensjaren was hij geneigd tot de studie, 
had een ui tmuntend verstand en was verzot op de vrije kunsten 1 ) 
— vertrok hij op jeugdigen leeftijd naar een buitenlandsche school 
om zich verder in de wetenschap te bekwamen. Thomas van Kempen 
is de eenige, die hier iets over mededeelt. Hij zegt letterlijk : „hij 
bezocht buitenlandsche scho len" 2 ) . Verder is over het bezoeken 
van een universiteit in de bronnen niets te vinden. He t lijkt ons goed 
dit nog eens uitdrukkelijk te beklemtoonen, omdat langzamerhand 
Parijs of P r aag met stijgende zekerheid genoemd worden als de 
door Zerbolt bezochte universiteiten. M e n baseerde zich op het feit, 
da t Geer t Groóte te Parijs als ook te P raag gestudeerd had . Floren-
tius en verschillende anderen bezochten ook de Praagsche A lma 
Mater en Zerbolt zou dus ook wel daar of te Parijs de lessen gevolgd 
hebben. Zoolang dit bij een vermoeden of waarschijnlijkheid blijft, 
kunnen wij ons daarmede vereenigen, maar moeten toch opmerken, 
dat wij tot heden zijn n a a m niet in de matrikels van een universiteit 
vonden ingeschreven. M a a r Koning (diss. 1858) doet alsof er geen 
vuiltje aan de lucht is en teekent bij de woorden van Thomas van 
Kempen heel leuk aan : ni. de Sorbonne te Parijs, waa r hij de 
lessen volgde van de beroemde professoren der Sorbonne, ni. 
Nicolaas d 'Oresmes, Johannes de Ymenhuzen, Jacobus de Altavilla 
en de alom vermaarde Johanpes Buridanus. D a t is toch te veel 
inlegkunde ! 

H o e oud Zerbolt was , toen hij zijn studie in het buitenland 
begon, is niet te zeggen, vermoedelijk 14 of 15 jaar. D a t men zoo 
jong naa r de universiteit toog, was in dien tijd geen zeldzaamheid. 
V a n Geer t Groóte is bekend, dat hij in 1355, dus 15 jaar oud, 
ingeschreven stond aan de Parijsche universiteit en als jongeman 
van 18 jaar den magistertitel verwierf. Een van zijn levens
beschrijvers zegt : „Doe hij noch seer jonck was, waert hi van sinen 
olders toe Paerijs gesant ter schoeien. E n d e hij nam alsoe toe in 

] ) ab infantia namque et puerilibus annis ad discendum inclinatus (uit, 
ingenio habilis et ad artes avidus liberales (Th. a Kemp., ed. Pohl. biz. 275). 

-) perrexit ad extraneas scholas (Th. a Kemp., ed. Pohl, biz. 276). 
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wijsneiden ende in consten, dat hij meyster waert in den consten, 
doe hij mer XV1IJ jaer oelt en was" (Hs. Leeuwarden). Eck, die 
ongeveer een eeuw later leefde, voerde dezen titel als knaap van 14. 
Men vergete echter niet, dat de titel van magister artium de verge
lijking met den tegenwoordigen magistertitel heel moeilijk kan door
staan en dat de middeleeuwsche universiteit bijna op geen enkel 
punt met onze tegenwoordige inrichtingen voor hooger onderwijs 
vergeleken mag worden. De faculteit der vrije kunsten bestond uit 
een aantal intemaatsscholen, aan wier hoofd een magister artium 
stond. Daar ontvingen de jeugdige leerlingen hun onderwijs en 
van daar uit volgde men soms de lessen aan de universiteit in 
theologie, rechten of medicijnen 1 ) . Waarschijnlijk heeft Zerbolt 
naast het gewone onderwijs de lessen in theologie en bijzonder in 
het kerkelijk recht gevolgd, zooals uit zijn latere kennis van dit vak 
valt af te leiden. 

Zerbolt was een vroom en ijverig leerling. Zijn levensbeschrijvers 
beijveren zich a.h.w. om in sprekende trekken en aantrekkelijke 
kleuren de studentenjaren van onzen Gerard af te schilderen ; de 
domineerende kleur in dit karakterbeeld is : vroomheid en ijver, 
gesteund door een onverzettelijken wil en een helder verstand. Dat 
bleef een van zijn meest typeerende karaktertrekken, ook in zijn later 
leven, als wij hem aantreffen in zijn stille cel, geheel opgaande in 
God en gebogen over de H. Schrift of het kerkelijk wetboek. Als 
een bijzonderheid —· ook in dien tijd scheen dit tot de hooge uit
zonderingen te behooren ^- wordt vermeld, dat hij erg bedroefd was, 
wanneer het vrij van les was, zoo zelfs, dat hij soms schreide, 
wanneer op feestdagen de lessen uitvielen, omdat die dag weer 
voorbijging, zonder dat hij vruchten had kunnen trekken uit de lessen. 
Hij was bezield met een voorbeeldigen ijver, stelde zich telkens 
opnieuw het doel voor oogen, waarvoor hij gekomen was en 
waarom de scholen gesticht waren, en hing a.h.w. aan de lippen 
zijns meesters. „Alle dagen pynde hij een guet punte te vatten 

1) Vgl. M. van Rhijn, Studiën over ^^essel Gansfort en zijn tijd. 
Hfst. II : Het leven aan een Middeleeuwsche universiteit, Utrecht 1933· 

W . Mulder, Vaktermen eener middeleeuwsche universiteit. Studiën, Jrg. 63 
(1931), blz. 30a—320. 417.—431. 
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uytten monde sijns meesters, dat nij in sine borst leende (Hs. 
Leeuwarden). 

Maar niet minder onderscheidde Zerbolt zich van zijn mede
leerlingen door zijn ernstige levensopvatting, trouwe plichts
betrachting en reinen levenswandel. Thomas zegt hierover : „Zijn 
edele geest had niets gemeen met de willooze slapheid en uitgelaten 
vroolijkheid dier leerlingen, die over de straten slenteren en zich 
vermaken met dolle spelen, terwijl zij de school met afschuw ver
mijden en de kerk zelden bezoeken." 1 ) 

Zijn verblijf aan een buitenlandsche universiteit duurde niet lang. 
God had andere plannen met hem. ,,Mer onse lieve Heer wolde 
hem groet hebben in godliker wijsheit ende cunsten", zegt de onbe
kende auteur van het Leeuwarder Hs.. 

Onder de leiding van de goddelijke Voorzienigheid kwam Gerard 
te Deventer om zijn studies aan de beroemde school aldaar voort 
te zetten. AI heel spoedig kwam hij in aanraking met de Broeders. 
Hoe kon het anders, Deventer was in die dagen het centrum en 
brandpunt van een godsdienstige beweging, welke zich in breede 
golven voortplantte door de IJselvallei en ver daarbuiten, en weer
klank vond in de harten van geleerden en ongeletterden, van mannen 
en vrouwen uit allen rang en stand. Volgens de nieuwste gegevens 
begon meester Gerrit Groóte zijn prediking in 1378. 2 ) Als een 
andere Joannes de Dooper verhief hij zijn waarschuwende stem en 
wekte zijn toehoorders op tot boete en inkeer. Zijn wonderbare 
welsprekendheid, zijn eigen boetvaardig leven na een lichtzinnige 
jeugd, zijn armoedig en nederig voorkomen, maakten diepen indruk 
op het volk, dat van heinde en ver toestroomde om hem te hooren. 
O p zijn prediktochten werd hij meestal vergezeld door Brinckerinck, 
die op de kerkdeuren aanplakte, waar en wanneer meester Gerrit 
zou optreden. In de „Vita Gerardi Magni" door Thomas van 
Kempen wordt verhaald, dat de kerken te klein waren om den 

!) Longe namque distabat ingenua mens eius a segnitie obtusorum et 
evagatione lascivorum, qui per plateas curren tes lusibus delecta η tur insanie : 
horrentes scholas et ecclesiam raro visitantes (Th. a Kemp., ed. Pohl, biz. 276). 

2 ) W . Mulder, Ter chronologie van het leven van Geert Groóte, Hist. 
Tijdschr., Jrg. ia (1Q33), biz. 154. 
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grooten toeloop van menschen te kunnen bevatten ; hoe velen hun 
middagmaal in den steek lieten en de meest noodzakelijke dingen 
uitstelden om Groóte te kunnen hooren. Het is bekend, welk een 
rijke zegen rustte op zijn preeken en hoe talrijk de bekeerlingen 
waren, die onder den invloed van zijn woord een beter leven 
begonnen en als devoten in de wereld leefden of zich aansloten bij 
de Deventer Broeders. Stond wellicht ook eenmaal Zerbolt te 
midden van deze opgepakte menigte om den grooten magister te 
hooren ? \ V i j weten het niet, de bronnen zwijgen er over. VJel 
weten wij met zekerheid, dat een andere invloedrijke figuur, n.I. 
Florentius Radewijns, die zelf in den aanvang van Groote's werk
zaamheid als prediker door zijn woord en voorbeeld getroffen was, 
een beslissende rol gespeeld heeft in het leven van Zerbolt. Floren
tius stond te Deventer in hoog aanzien, „die lude hadden hem lief 
en bewesen hem weerdicheit opter straten" (Hs. Leeuwarden). 
Zijn beminnelijk voorkomen, zijn zachte fijngevormde geest, zijn 
gemakkelijke en gezellige omgangsmanieren maakten „dat hem 
alman lief ende wert hadde". 

Gerretsen 1 ) •wijdt in zijn proefschrift een afzonderlijk hoofdstuk 
aan Florentius als persoon, waarbij hij zich baseert op het „Vita 
Florentii" van Thomas van Kempen. Met een zekere voorliefde 
schildert hij de indrukwekkende figuur van Heer Florens, zoowel 
wat zijn uitwendige verschijning en zijn werkzaamheid als zijn 
inwendig leven en karakter betreft. Zijn invloed als geestelijk leids
man was buitengewoon groot ; velen kwamen tot hem om raad en 
troost, zoodat de toegang tot zijn kamer door den grooten toeloop 
van menschen vaak versperd was. Ook Zerbolt stond eenmaal onder 
die wachtende menigte, verlangend om zijn hart uit te storten bij 
dezen zoo bij uitstek fijnen kenner der zielen. 

Het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat niet zoozeer de studie 
als wel de roep, welke uitging van Geert Groóte en Florentius 
Radewijns den jongen Gerard naar Deventer deden komen, omdat 
ook hij in zijn hart de zachte stem der genade hoorde, welke hem 
uitnoodigde tot een hooger en volmaakter leven. 

In ieder geval, te Deventer aangekomen voelde hij zich aange-

ï) J. H. Gerretsen, Florentius Radewijns, Proefschrift 1891, blz. 122'—Ί34. 
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trokken tot Heer Florens en al spoedig sloot hij zich, daar hij reeds 
voldoende onderlegd was, op aanraden van zijn vaderlijken vriend 
bij de Broeders aan . D a t alles : zijn komst te Deventer, zijn vriend
schap met Florentius, het zich aansluiten bij hen, die reeds in het 
Heer-FIorenshuis samenwoonden *— een intrede kan men dit niet 
noemen, daar er geen eigenlijke Broederschap bestond — moet 
zich rond de jaren 1383—1385 hebben afgespeeld. He t juiste jaartal 
van zijn komst te Deventer en zijn spoedig daarop gevolgde 
bekeering 1 ) of toewijding aan G o d is ons niet bekend. W e l weten 
wij, dat Zerbolt geplaatst moet worden onder de eerste volgelingen 
van Geer t Groóle. Thomas van Kempen spreekt over hem als 
iemand, die tot de eerste gezellen der Broederschap behoorde. O o k 
Busch plaatst Zerbolt onder de „patres primitivi" en de „promotores, 
institutores et consumatores veri . O p de plaatsen, waar Zerbolt in 
het „Chronicon W i n d e s h e m e n s e ' voorkomt en die op blz. 5 ver
meld zijn, komt hij steeds voor in het gezelschap van Johannes de 
Gronde , Brinckerinck, Lubbert ten Bussche e.a. ; wel een bewijs, 
dat Zerbolt tot de eerste gezellen van Geer t Groóte mag en moet 
gerekend worden. Het is echter merkwaardig, dat de latere levens
beschrijvers op dit punt zoo positief zijn in hun verklaringen en 
Zerbolt in ieder geval vóór het sterfjaar van Geer t Groóte ( 1384) te 
Deventer weten. Koning vertelt, dat Zerbolt door vriendschaps
banden met Groóte verbonden was (blz. 19); Geesink : „Immers, 
vóór 1384, het sterfjaar van Gerrit de Groóte, zien wij hem weder op 
vaderlandschen bodem en wel te Deventer" (blz. 6) ; H y m a : „for in 
1384 we find him at Deventer" (blz. 66). Deze schrijvers verzuimen 
allen de bron aan te geven, waar in dit feit vermeld wordt. Hoewel 
dus het juiste jaar van Zerbolts komst te Deventer in de documenten 

1) Men versta dit woord niet verkeerd. Wanneer in de devote literatuur 
gesproken wordt van „conversio" bedoelt men „conversio ad Deum" — een 
zich keeren tot God, dus den overgang van een gewoon deugdzaam leven in 
de wereld tot een uitgesproken Godgewijd leven. In dit verband kan men 
beter spreken van „wijding aan God" dan van „bekeering". Wanneer er 
sprake is van een eigenlijke bekeering, een overgang van een zondig naar een 
deugdzaam leven, dan wordt dit nader aangegeven. 

Hier hebben we te doen met een toewijding, niet met een eigenlijke 
bekeering, zooals uit het leven van Zerbolt duidelijk blijkt. 
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niet staat opgeleekend, is de vermelding van Busch toch een aan
wijzing, dat hij nog tijdens het leven van Geert Groóte zich bij de 
Broeders heeft aangesloten en mogen wij dus als uiterste jaar van 
zijn komst te Deventer met groóte waarschijnlijkheid het jaar 1384 
stellen. 

Nadat Zerbolt eenmaal het besluit genomen had, de wereld te 
verlaten en God te dienen in een leven van boete en versterving, 
begon hij zich ijverig toe te leggen op de volmaaktheid, de ver
betering zijns levens, het uitroeien van zijn fouten en de beoefening 
der deugd. De eenzaamheid werd hem al spoedig lief, „seiden was 
hij uyt sijnre cellen", en men verwonderde er zich over, dat hij zoo 
zelden op straat kwam en zelfs niet in den tuin wandelde. Zerbolt 
echter zocht troost in de heilige boeken en met zijn geest verwijlde 
hij in de hemelsche dreven. 

De Broeders, die in hun kem-gezonde en practische ascese vooral 
den nadruk legden op de verstorvenheid des harten, op diepen 
ootmoed en nederigheid, wisten maar al te goed, dat deze onaf
scheidelijk verbonden is met de uitwendige versterving der zinnen. 
Het alles willen zien en hooren, het toegeven aan den smaak en de 
begeerte naar spijs en drank, de te groóte bezorgdheid voor het 
lichamelijk welzijn, dat alles was in strijd met een echt geestelijk 
leven. Wanneer Heer Gerard naar de kerk ging, zag hij a.h.w. de 
voorbijgaande menschen niet en toen hem eens gevraagd werd, of 
hij geen hinder had van de menschen, die voorbij kwamen, ant
woordde hij wel wat overdreven : „Ik denk, dal een troep varkens 
voorbijkomt. W a t gaat mij het uiterlijk der menschen aan ?" *) 

Wanneer hij naar de eetzaal ging, verblijdde hij zich meer over 
de woorden der H. Schrift, welke onder het eten werd voorgelezen 
zooals nog veelal in kloosters gebruikelijk is, dan over de opgediende 
spijzen. En toen men hem op zekeren keer vroeg, wat hij dacht, als 
hij naar den refter ging, antwoordde hij : „Zooals tot het eene, zoo 
ga ik tot het andere werk" 2 ) ; m.a.w. ieder werk was hem volkomen 

*) Cogito quod grex porcorum ibi transit. Quid ad me de statura bominum? 
(Th. a Kemp., ed. Pohl, biz. 277.) 

2) Sicut ad unum sic ad reliquum opus vado. (Th. a Kemp., ed. Pohl, 
biz. 278.) 
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onverschillig, als het maar met den wil van God overeenkwam. Hij 
bekommerde er zich niet het minste om, wat en wanneer hij at, 
maar haastte zich op het eerste teeken der bel naar den refter. Dier 
van Muden verhaalt ons een sprekend staaltje van zijn gehoorzaam
heid O p zekeren dag liet Florentius door een der broeders Zerbolt 
roepen, terwijl hij juist moest overgeven. In plaats van zich te ver
ontschuldigen, dat hij in dezen toestand aan het verzoek van zijn 
overste geen gehoor kon geven, ging hij terstond naar hem toe. Dier 
teekent hier nog bij aan, dat Zerbolt een zwakke maag had. Een 
anderen keer moest hij helpen arwasschen in de keuken, maar daar 
hij door zijn ziekte het werk niet staande kon verrichten, deed hij het 
zittende. Uit deze typeerende staaltjes, door zijn levensbeschrijvers 
opgeteekend, zien wij, dat het Zerbolt werkelijk ernst was met 
zijn streven naar volmaaktheid. Ook tegen de al te groóte be
zorgdheid voor het lichamelijk welzijn streed hij met strengheid, 
welke haast overdreven mag genoemd worden. Zerbolt staat hier 
trouwens niet alleen en wellicht mogen we in deze groóte gestreng
heid een uitlooper zien van de Platonische gedachte, welke het 
lichaam beschouwt als een kerker der ziel, als de groóte belemmering 
voor het opstijgen naar God, ja als de oorzaak van het kwaad. 
Zerbolt leed aan fistel, maar langen tijd wist hij dit verborgen 
te houden, omdat hij in zijn nederigheid niet wilde, dat hij 
anderen tot last zou zijn en voor hem uitgaven zouden gedaan 
worden. Hij verdroeg deze pijnen tot vergiffenis zijner zonden, 
totdat Heer Florens het bemerkte en hem onder doktersbehandeling 
stelde. 

Heer Gerard was iemand, die, zooals we verder zullen zien, niet 
alleen in schoone en treffende bewoordingen over het geestelijk 
leven en de ascese wist te spreken en te schrijven, maar dit alles 
ook zelf in practijk bracht. Zijn uiterlijk voorkomen moet wel in over
eenstemming met dit strenge ascetische leven geweest zijn ; we 
kunnen dat tenminste opmaken uit de interessante mededeeling van 
Dier van Muden, die sprekende over de grove ruwe stof, waarvan 
het habijt der Broeders gemaakt was, zegt : „Een uit dezelfde stof 
vervaardigd habijt van Heer Gerard heb ik een tijdlang in het 
noviciaat gedragen, maar dit was zoo nauw, dat ik het slechts met 
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groóte moeite kon uittrekken." 1 ) D e n jongen novice w a s dus de pij 

van den 31-jarigen Zerbolt te eng Í Zijn voorliefde voor eenvoudige 

en zijn afkeer van kostbare kleeren deed hem een afzonderlijk 

tractaat schrijven over dit onderwerp, getiteld : „ D e vestibus 

pretiosis . 

In de stille rustige eenzaamheid van zijn cel leerde hij zich zelf 

bedwingen en beheerschen, maakte hij het zich tot een gewoonte 

al zijn aandacht te richten op bet werk, waarmee hij bezig was, en 

vermeed hij zorgvuldig elke gelegenheid tot verstrooiing. Hij ging 

zoo geheel op in zijn werk, in gebed en studie, dat hij geen tijd had 

de spinnewebben uit zijn cel te verwijderen en heelemaal vergat 

het raam open te zetten, ook al was het mooi weer. O p zekeren keer 

zeide iemand : „Hoe sitte ghi in dese kamer, of ghi beslaten wert 

in ene kule Î G h i solden doch een vinster opdoen, dat ghi uwen 

adem mochten halen ; dat solde u markelic guet wesen." D o e ant-

woerde hij al zuetlike weder : „ \ a , cunde iet wachten ende cunde 

ie soevele dencken, ie love, het solde my wal guet wesen." 2 ) 

Niet alleen door zijn zwijgend voorbeeld van ingetogenheid en 

nauwgezette plichtsbetrachting oefende Zerbolt grooten invloed 

ten goede uit op zijn medebroeders, maar ook door zijn gesprekken 

en vermaningen. Dier spreekt over hem als over iemand, „die in zijn 

leven en gesprekken een voorbeeld voor allen w a s . " 3 ) N o g meer 

indruk zullen deze woorden en vermaningen gemaakt hebben, omdat 

Zerbolt priester was . Di t is wel een van de meest doorslaande 

bewijzen voor de hoogachting en het aanzien, welke Gerardus in 

den kring der broeders genoot. D e diepe eerbied voor het heilig 

priesterschap ^- een erfstuk van hun geestelijken vader Geer t 

Groóte, die zelf uit nederigheid geen priester wilde worden >—· en 

de nauwgezetheid, waarmede men te werk ging bij de keuze der 

candidaten uit hun midden, zooals wij uit verschillende bronnen 

1) Eadem tunica domini Gherardi ego tempore probationis mee per tempus 
vestiebar. que erat tam stricta, quod exuebam eam cum magna diíFicultate, 
Dier ν. Muden, Dumbar, Analecta I, biz. 22. 

2) Hs. Leeuwarden, uitg. door Brinclcerink. blz. 338. 
3 ) qui in vita et conversatione sua fuit exemplaris omnibus. Dier v. Muden, 

Dumbar, Analecta I, blz. 47. 
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weten, staan ons borg voor de geheide deugd en Ket voorbeeldig 
leven van Heer Gerard. Hij zelf richtte zich in een tractaat : 
„Scriptum pro quodam ', tegen het najagen van kerkelijke ambten 
en waardigheden. 

Een andere trek ~- eveneens een erfstuk uit den rijken geestelijken 
schat van Geert Groóte — gemeen aan heel de Broederschap en 
bijzonder aan Zerbolt, was zijn voorliefde voor boeken. „Boeken" 
hebben een overwegende rol gespeeld in heel deze beweging en 
bedriegen wij ons niet, dan ligt in het gemeenschappelijk gebruiken 
en afschrijven van boeken de oorsprong van „het gemeene leven".1) 

Zerbolt was bibliothecaris in het Heer-Florenshuis, men had 
wellicht geen betere keus kunnen doen. In het beschrijven van zijn 
liefde voor, zijn zorg en ijver in het verzamelen en schrijven van 
boeken, is vooral 1 nomas van Kempen zeer uitvoerig. Bijzonder 
ging zijn voorliefde uit naar de H. Schrift en andere heilige boeken. 
„De boeken der H. Theologie stelde hij boven alle schatten der 
wereld en hij verheugde zich meer over een goed geschreven hand
schrift dan over een rijkelijken maaltijd of een puik glas wijn". 2 ) 

Bij alle liefde en zorg voor boeken wilde toch Geert Groóte, dat 
zijn volgelingen gemakkelijk zouden zijn in het uitleenen van hand
schriften. Ook dit verlangen van hun geestelijken vader werd door 

1) Onder de vele namen, waarmee de Broeders van het gemeene leven 
werden aangeduid en welke door Dumbar, „Het Kerkelijk en Wereltlijk 
Deventer", blz. 615 worden vermeld, komt die van „Bewaerders van Meesters 
Geerts, Johans van den Gronde en Heer Florens Boeken" als allereerste voor. 

Dumbar schrijft : „Dat de Bewoonders van dit huis, allereerst den naem 
voerende van Bewaerders van Meester Geerts, Johans van den Gronde en 
Heer Florens boeken, en vervolgens voorkomende onder de naemen van 
Gemeene Priesters en Klerken Van Florens huis, of Priesters en Klerken 
van het Klerkenhuis binnen Deventer geheten heer Florens huis. Rechte 
Verwaerers en Besitters van Heeren Florens huys toe Deventer, Broeders 
woonende in der stat Deventer in heer Florenshuys, heer Florens Broeders, 
Fraterheeren van heer Florens Huis, Deventersche Fraterheeren, Custodes 
Domus Magistri Florentii, of Provisores & Custodes Domus domini Florentii, 
Devoti Clerici, Presbyteri & Clerici extra relïgionem in communi viventes. 
Clerici seu Fratres vitae communis, Fratres bonae voluntatis, Scholares 
Daventrienses en Fratres Hieronimiani moesten bestaen 

2) Diligebat autem sacrae theologiae libros super omnes divitias mundi : 
et plus gaudebat de bono codice bene scripto, quam de prandio lauto aut 
optimi saporis vino. (Th. a Kemp., ed. Pohl, blz. 279.) 
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de Broeders nauwgezet opgevolgd. E n ZerboJt deed dit met des te 

grooter liefde en beminnelijkheid, omdat hij zoo diep overtuigd was 

van den heilzamen invloed der heilige boeken. Hij is in dit punt 

zelfs zeer sterk in zijn uitdrukkingen : „Deze boeken prediken en 

onderwijzen beter, dan wij het kunnen zeggen. W a n t heilige boeken 

zijn een lichtbaken en een vertroosting voor onze zielen en de ware 

geneesmiddelen des levens ; op onzen pelgrimstocht kunnen wij ze 

evenmin missen als de sacramenten der H . K e r k . " 1 ) 

Hi j zelf was een der ijverigsten in het afschrijven van hand

schriften, zooals Dier ons verhaalt. Zijn studie van de H . Schrift, 

zijn practische en theoretische kennis van het geestelijk leven, maakte 

hij ook anderen ten nutte, zooals blijkt uit twee door hem geschreven 

tractaten, „waarvan het een begint met Homo quidam en het 

andere getiteld is Beatus vir. 2 ) Hiertoe bepaalde zich echter zijn 

schriftelijke werkzaamheid niet. Geer t Groóte had zich reeds ge

noodzaakt gezien, de in het Heer-Florenshuis samenwonende 

Broeders en de Zusters van het Meester-Geertshuis te verdedigen 

tegen de verdenking van ketterij en overtreding der kerkelijke wetten. 

Door zijn onverschrokken prediking, waarbi j hij n iemand ontzag, als 

het er op a a n kwam, toestanden en feiten te brandmerken, had 

Groóte zich vele vijanden gemaakt. Het begin der verdachtmaking en 

vervolging van den kant der bedelmonniken en inquisiteurs ligt vóór 

1384. zooals blijkt uit een preek door Groóte te Deventer gehouden 

en door Busch opgenomen in zijn „Chron. W i n d . " („Liber de 

origine Dev. Mod." , ed. Grube , Hfst. Ill biz. 256.—259. Het verzet 

groeide aan , in steeds breeder kringen gingen stemmen op tegen 

deze religieuzen zonder religieuze geloften. Ook de hoogere kerke

lijke autoriteiten bemoeiden zich er mee ; vooraanstaande en geleerde 

mannen werden om advies gevraagd, o.a. Everardus Foec, deken 

van de St.-Salvatorkerk te Utrecht en Amoldus , abt van Dicke-

ninghe. Fredericq heeft deze verweerschriften pro en contra opge-

1) Isti libri plus praedicant et docent quam nos dicere possumus. Nam 
libri sacri sunt animarum nostrarum lumina et solacia atque vera medicamina 
vitae : quious non minus in пае peregrinatione carere possumus quam 
ecclesiae sacramentis. (Th. a Kemp., ed. Pohl, biz. 279.) 

2) quorum unus incipit Homo quidam et alius Beatus vir intitulatur 
(Th. a Kemp., ed. Pohl, blz. 275.) 
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diept uit oude bronnen en archiefstukken en overzichtelijk bijeen
gezet 1 ) . Gelukkig hadden de Broeders in Zerbolt een uitstekenden 
verdediger gevonden, die geleidelijk de zoo plots afgebroken taak 
van Geer t Groóte overnam om als pleitbezorger en verdediger van de 
nieuwe beweging op te treden. Zijn kennis van het kerkelijk recht, 
zijn wijsgeerige scholing, welke hem den toen gangbaren redeneer
trant en veelvuldige distinctie in het spel van woorden en begrippen 
leerde, kwamen hem uitstekend te pas bij de samenstelling van 
„Super modo vivendi , waar in hij de argumenten van zijn tegen
standers zoodanig wist te ontzenuwen en te weerleggen, dat zijn 
tractaat ongetwijfeld de beslissing, genomen op het Concilie van 
Constanz (Mei 1419). gunstig heeft beïnvloed. Het streven om de 
H . Schrift in de eigen taal te lezen en ook in de moedertaal te bidden, 
verdedigde en steunde hij daadwerkelijk door het schrijven van zijn 
, ,De Libris teutonicalibus et de precibus vernaculis". Bij de 
behandel ing zijner werken komen wij hier, alsmede op zijn andere 
geschriften, nader terug. 

Zoodoende kreeg Heer Gera rd langzamerhand een zekere ver
maardheid, zoodat vele priesters en hooggeplaatste leeken tot hem 
kwamen met allerlei moeilijkheden en twijfelgevallen ; gaarne 
luisterden zij naa r de woorden van den welsprekenden en geleerden 
Fraterheer. Ook Florentius placht hem vaak te raadplegen be
treffende de algemeene zaken van het huis, ja hij schatte zijn 
geleerdheid en inzicht zoo hoog, dat hij het niet beneden zich achtte, 
Zerbolt raad te vragen in rechtskwesties en gewetenszaken. Met 
verstandige bescheidenheid onderwierp Zerbolt op zijn beurt moei
lijke kwesties, welke hij niet volkomen doorzag, a a n het oordeel van 
geleerde mannen. Dier vertelt nog een interessante bijzonderheid, 
welke teekenend is voor het drukke bezoek aan Zerbolt. Everardus 
van Eze, de parochieherder van Almelo, door Geer t Groóte bekeerd 
en steeds met de meest hartelijke banden van vriendschap en streving 
naa r volmaaktheid met de Broederschap verbonden, „gaf als zijn 
meening te kennen, dat de Heer er goed a a n gedaan had hem jong 
uit dit leven weg te nemen ; want zoo hij langer geleefd had , zouden 

:1) P. Fredericq, Corpus Documentorum Inquisitionis haereticae pravitatis 
Neerlandicae, Dl. II (1896), blz. 15a— 1̂85 ; 190—193. 
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er zooveel menschen om raad tot hem gekomen zijn, dat de toeloop 

hem of ons huis geschaad zou hebben" 1 ) . Heer Everard mocht met 

recht spreken van ,,ons' huis, want wij weten eveneens uit het 

„Scriptum", dat hij zijn pastorie had ingericht naar het voorbeeld 

van het Heer-Fiorenshuis te Deventer, met zijn medepriesters een 

„gemeen" leven leidde, dat Florentius de zieke Broeders tot hem 

stuurde, kortom dat hij door de Broeders beschouwd werd als een 

der hunnen. Om aan te toonen, hoe hoog Zerbolt in de Broeder

schap stond aangeschreven, kunnen wij ten overvloede nog een 

getuigenis van Lubbert ten Bussche aanhalen, die aan zijn mede

broeders den raad gaf : „Doet alles in overleg met Heer Florens en 

wanneer hij afwezig is, handelt dan op gelijke wijze in alles, als 

komende van God, in overleg met Heer Gerard, daar hij veel wijzer, 

nederiger, voorzichtiger, geestelijker en meer van de wereld afge

trokken is dan gij en meer volgens Gods wil handelt dan gij." 2 ) 

In dezelfde Vita Lubberti wordt verhaald, hoe Lubbert met opzet 

fouten las, om zoodoende Gerardus, die aangesteld was om de 

fouten bij het voorlezen in den refter gemaakt te verbeteren, te nood

zaken hem een aanmerking te maken ; maar deze bemerkte het al 

spoedig en zweeg voortaan 3). 

Ondanks al deze beslommeringen wist Gerardus de rust des 

harten te bewaren. Hij was en bleef de nederige, ootmoedige, voor 

iedereen toegankelijke Fraterheer, die in zijn stille cel bad en 

arbeidde, die zich moeite gaf de krachten of vermogens der ziel te 

hervormen en langs de geestelijke trappen op te klimmen tot de 

hoogte, waar God ons hebben wil om zoo den God-Mensch na te 

volgen en uit te beelden in zijn eigen menschelijk leven. Maar voor

dat hij waardig gekeurd werd om opgenomen te worden in den 

1 ) quod Dominus bene fecit sibi quod iuvenis discessit ab bac vita ; nam 
si diu vixisset tot homines pro Consilio cucurissent ad eum, quod concursus 
non deservisset sibi ve! domui nostre. (Dier ν. Muden, Dumber, Analecta I, 
biz. 48) 

2 ) Omnia fac cum Consilio domini Florentii, et quando abest eodem modo 
per omnia quasi ex Deo fac cum Consilio domini Gerardi : quia longe sapien-
tior humilior cautior et spiritualior et abstractior te est et facit magis secundum 
voluntatem Dei quam tu. (Th. a Kemp., ed. Pohl, biz. аба.) 

3 ) Th. a Kemp., ed. Pohl. Ыг. 237· 
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hemel, w a a r hij zoo vaak en zoo graag met zijn geest vertoefde, 

moest hij eerst gelouterd worden in den smeltkroes van het lijden. 

,,Ιη het jaar des Heeren 1398 begon te Deventer een groóte pest

epidemie te woeden" 1 ) , zoo verhaalt ons Dier in zijn bekende 

kroniekstijl. Het is merkwaardig, dat zoowel Thomas als de auteur 

van het Leeuwarder H s . niets vermelden over de reis naa r 

Amersfoort ; we zijn hier heelemaal op het „Scriptum" van Dier 

aangewezen en deze is nog heel sober in zijn mededeelingen. O p 

biz. 34 (Dumhar , Analecta I) verhaalt hij, hoe Johannes Ketel 

(Kessel) viel als eerste slachtoffer van den zwarten dood ; het verhaal 

wordt op biz. 41 voortgezet en de tusschenruimte gevuld met allerlei 

bijzonderheden over Ketel e.a. — een prachtstaaltje van Dier s van-

den-hak-op-den-tak-springen. D a a r men echter voor meer slacht

offers vreesde en zoodoende het bestaan der Broederschap bedreigd 

werd ^- de gevreesde pestziekte had in 1384 Geer t Groóte ook 

ontijdig weggerukt — vertrok Florentius met eenige Broeders, waar

onder ook Zerbolt, naar Amersfoort. D e twee andere priesters. 

Lubber t ten Bussche en Henricus Bruyn, bleven met eenige clerici te 

Deventer achter om de noodige zielzorg te kunnen uitoefenen en om 

geen voedsel te geven aan beschuldigingen van lafheid in de ure des 

gevaars. O o k Amilius van Assche, de gezel van Zerbolt op zijn nog 

te vermelden reis naar Dickeninge en de latere opvolger van Floren

tius, bleef te Deventer. Tusschen de broeders te Amersfoort en die 

te Deventer ontstond een drukke correspondentie, waarvan een 

negental brieven bewaard is gebleven : twee er van werden door 

Gerardus op eigen naam, de andere door de gezamenlijke Broeders 

te Amersfoort geschreven, ofschoon zeer waarschijnlijk Zerbolt ook 

hiervan de auteur is. Zij geven ons een vrij volledig beeld betreffende 

het laatste levensjaar van Zerbolt en het is de bedoeling slechts 

datgene uit de brieven hier weer te geven wat in direct verband staat 

met onzen Gera rd ; een meer uitgebreide bespreking volgt in een 

ander hoofdstuk. 

D e tijd der Amersfoortsche ball ingschap werd niet werkeloos 

doorgebracht. O o k hier werkten zij evenals te Deventer a a n h u n 

eigen en anderer volmaaktheid door het houden van vrome 
1) Anno Domini MCCCXCV1II cepit grassari magna pestilentie in 

Daventria (Dumbar, Analecta I, biz. 34). 
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oefeningen, door prediking en onderwijs, maar vooral ééne zaak had 
hun bijzondere aandacht. Aanhoudend spreken zij in hun brieven 
over het „magnum negotium" oi „negotium Domini" en met recht 
verdiende de zaak, welke de gemoederen zoozeer bezig hield, dezen 
naam. W a n t het ging over een levenskwestie, het al of niet voort
bestaan der Broederschap ! Zooals wij reeds zeiden, speelde Heer 
Gerard in den strijd tegen de bedelmonniken en inquisiteurs een 
belangrijke rol en ook vanuit Amersfoort zien wij hem samen met 
Heer Florens verschillende reizen ondernemen om bij vooraan
staande personen adviezen in te winnen en te pleiten voor het goed 
recht hunner zaak. 

In Juli hadden ze Utrecht bezocht, waarschijnlijk om de hangende 
kwestie te bespreken metEverardus Foec, deken van de St.-Salvator-
kerk aldaar, die den Broeders zeer gunstig gezind was en het plan 
bestond om „in eras ti no Marie Magdalene" (daags na het feest van 
M. Magd., Dinsdag 33 Juli)1) naar Utrecht terug te gaan; van
daar zouden Florentius en Gerard naar Amsterdam2) gaan, waar 
Gysbertus Dou woonde, een groot vriend der Broeders en rector van 
het St.-Jansklooster. 

Ondertusschen woedde de pest te Deventer met onverminderde 
felheid en de zwarte dood eischte als een wreede tyran ook van de 
kleine groep der achtergebleven broeders een zwaren cijns. O p het 
feest der kerkwijding van de St.-Lebuinuskerk te Deventer had 
Lubbert (ten Bussche) nog een vurige toespraak gehouden, maar 
enkele dagen later werd de vrome priester door de pest aangetast. 

1) De dateering der brieven geschiedde volgens de toen gangbare methode 
door vermelding van den feestdag. Om deze verschillende feestdagen nader 
te preciseeren werd door ons gebruik gemaakt van de eenvoudige formule, 
door Dr. Sloet gepubliceerd in de N. K. St.. Jrg. 23 (1923), blz. 185—1Θ6, 
waardoor het mogelijk is den dag te bepalen, waarop een bepaalde feestdag 
van een bepaald jaar gevallen is. Volgens deze berekening viel de ie Maart 
1598 op een Vrijdag. Dit is het uitgangspunt voor de berekening der in de 
brieven vermelde feestdagen. 

Dr. Geesink is hier op verschillende punten leelijk uitgegleden. 
2) De sterfdag van Zerbolt staat opgeteekend in het Memorie-boek van 

net St. Agnesklooster te Amsterdam. Heeft hij soms aandeel gehad in het 
stichten of inrichten van dit „klooster" als huis der Zusters van het gemeene 
leven ? 
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Na uit een dagenlange smartelijke bewusteloosheid ontwaakt te 
zijn ^- alleen het gehoor had hij behouden i—i trad eenige beter
schap in en Lubbert dicteerde aan Amilius (van Assche) een 
brief (Dumbar, Anal. I, biz. 43^-45), waarin hij afscheid nam 
van de broeders te Amersfoort. Met groóte droefheid namen deze 
kennis van Lubberts ziekte en zij haastten zich om 's avonds 
Iaat „in vigilie Marie Magdalene" (dus Zondagavond 21 Juli) 
een troostrijken brief terug te sturen. Met bekommerd hart reisden 
Florentius en Gerardus den volgenden dag naar Amsterdam (het 
oorspronkelijk plan om „in crastino Marie Magdalene'* naar 
Utrecht te gaan werd dus gewijzigd) en toen zij „feria quinta 
(Donderdag 25 Juli) terugkeerden, vonden zij bij hun thuiskomst het 
doodsbericht van hun aller vriend en medebroeder Lubbert. Groot 
was hun droefheid en steeds sterker werd het verlangen om naar 
Deventer terug te keeren, maar de een wilde den ander niet laten 
gaan en ook \VermboId van Buscop, een welsprekend volksprediker 
en geestverwant van Groóte, en Gysbertus Dou hielden hen terug. 
Ongeveer een maand later, 's Maandags voor St.-Jansonthoofding 
(26 Aug.), probeerde Florentius onder voorwendsel noodzakelijk 
den Prior van Monnikhuizen te moeten spreken alleen te vertrekken, 
maar zijn toeleg mislukte. O p dienzelfden dag vertrok Zerbolt naar 
Utrecht. Heer Florens heeft Zerbolt al spoedig van zijn vertrek naar 
Deventer in kennis gesteld, want vier dagen later, ni. Vrijdags 
na St.-Jansonthoofding (30 Aug.), schreef hij vanuit Utrecht aan 
Florentius te Deventer om hem te bewegen toch zoo spoedig 
mogelijk naar Amersfoort terug te keeren. Uit dit alles kunnen we 
opmaken, welk een belangrijke plaats Zerbolt in het bestuur der 
Broederschap innam ; hij was zonder eenige overdrijving een der 
leidende figuren. Eindelijk brak de dag aan, waarnaar allen, zoowel 
de Amersfoortsche ballingen als de Broeders die te Deventer waren 
achtergebleven, zoo vurig hadden verlangd en „in foro beati 
Martini" (St.-Maartenmarkt, Maandag 11 Nov.) keerde Heer 
Florens met de Broeders te Deventer terug. Reeds twee dagen later 
„in crastino sancti Lebuini" (Woensdag 13 Nov.) werd de school, 
die wegens de pest gesloten was geweest, heropend en met her
nieuwden moed en ijver zette iedereen zich aan het werk. 
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De laatste maanden waren door de vele beslommeringen ~ 
Zerbolt schrijft Ket zelf ^- niet bijzonder geschikt voor de bevordering 
van het inwendig leven in vereeniging met God. Ook de „Devoten 
hadden de waarheid van het gezegde ondervonden, dat ,,in de stilte 
de Heer is". Heer Gerard begon als een jonge novice wederom het 
„Speculum monachorum" en de „Profectus religiosorum" te lezen, 
twee geestelijke werken, die in den kring der Broeders in hoog 
aanzien stonden1). Ook Florentius 2) en Dier 3 ) spreken er zeer 
waardeerend over. 

De strijd voor het bestaan der Broederschap liet hem echter geen 
rust. Kort na het feest van Sint Maarten (11 Nov.) verliet Zerbolt 
in gezelschap van Amilius het Heer-Florenshuis om advies in te 
winnen en de twistpunten aangaande de Broederschap te bespreken 

*) Met het „Speculum monachorum" is hoogstwaarschijnlijk niet het werk 
van David van Augsburg, maar dat van Arnulphus de Boheri bedoeld. 

D e „Profectus Religiosorum" werd geschreven door David van Augsburg 
en niet door Bonaventura, zooals men vroeger meende. (Ned. Archief voor 
Kerkgesch., N . S., Deel IX (1912), biz. 322, corrigenda van Mej. Kronenberg, 
welke zij dankt aan Dr. B. Kruitwagen). 

Volgens Smits, Invloed van den Profectus op de Moderne Devotie, Collec
tanea Franciscana Neerlandica, DI. I (1927), hebben we hier te doen met twee 
afzonderlijk voorkomende deelen van David van Augsburg's werk : Profectus 
religiosorum. 

2) Florentius schrijft in een brief aan Hendrik van Balveren : „Consula 
tibi, quod habeas circa te Speculum monachorum aut Speculum Bernardi 
secundum quod omnes actus tuos potes ordinare : quem I ¡brum etiam ita 
discas exterius quod in omnibus operibus tuis leviter occurrat quomodo te 
debeas habere, aut in quo te male habuisti." (Th. a Kemp., ed. Pohl, DI. VII, 
biz. 197) Florentius spreekt van „Speculum monachorum aut Speculum 
Bernardi", hij is dus van meening, dat het Speculum monachorum een werk 
van Bernardus was. W a n t o.i. is hier „aut" bedoeld als gelijkstelling, daar 
hij in het enkelvoud verder gaat met „quem librum". (Zie Smits, t.a.p. 
biz. 189, noot 3.) 

3) In de levensbeschrijving van Dier van Muden [Hs. van Leeuwarden, 
Biographieën van beroemde mannen uit den Deventer-kring, Archief voor de 
geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, Dl. 28 (1902), biz. 233] lezen wij : 
„Hij plach oec te seggen : „O lieve bruders, wat meendy onsen huyse 
anstaende te wesen, wanneer wi daertoe comen, wanneer wi „Profectus", 
„Horologium", „sunte Bemarts Ghedachten", dat „Spiegel der monike" ende 
desergelike vuerige boecke achterlaten ende bestaen te leesen „lordanus 
Sermone" ende ander subtile boeke ?" 
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met den geleerden abt Amoldus van Dickeninge. 1 ) W i e had te 
Deventer kunnen vermoeden, dat men Heer Gerard in dit leven 
niet meer terug zou zien ; want deze laatste reis was tevens net einde 
van zijn aardsenen pelgrimstocht, zoodat hij tot het laatste oogenblik 
toe gewerkt heeft aan het heil der Broederschap, die hem zoo dier
baar was. Nadat hij zijn zaken met abt Amoldus had afgehandeld, 
begaven Gerardus en Amilius zich welgemoed op weg naar 
Deventer en kwamen in den avond van 3 Decemher te Windesheim 
aan, waar zij zouden overnachten. Hier overviel hem een zware 
ziekte. Het Leeuwarder Hs. heeft hier een afwijkende lezing en laat 
hem onderweg ziek worden, „soedat sij toe Wyndesem an toeghen". 
De ziekte werd steeds erger, zoodat zijn metgezel tot hem zeide : 
,,Here Gerijt frater, my dunket, dat ghi sterven wilt". Doe antwoerde 
hij al mynlic : „Ya, frater, dat dunket my oeck." 'n Typisch staaltje 
van openhartigheid eenerzijds en veilige gerustheid anderzijds op 
het humoristische af. Opmerkenswaard is nog, dat Thomas den 
aard der ziekte niet vermeldt. Dier geeft reeds als waarschijnlijk 
aan, dat Zerbolt door de pest werd aangetast, maar bij den auteur 
van het Leeuwarder Hs. is dit reeds tot zekerheid gegroeid. Kort 
daarna gaf hij kalm en rustig den geest, alsof hij sliep, in het jaar 
onzes Heeren 1398 in den jeugdigen ouderdom van 31 jaren op het 
feest der H. Barbara (4 Dec) . Het Leeuwarder Hs. vermeldt nog, 
dat een heilig monnik de ziel van Heer Gerard ten hemel zag varen, 

1) „Het klooster van S. Maria in Dikninge was gesticht in 1036 te Ruinen 
(Dr.) als mannenklooster van de orde van S. Benedictus, het werd in 1212 
dubbelklooster en als zoodanig in 1325 naar Dikninge verplaatst, waar het 
tot 1581 gevestigd bleef. Tot 1603 bestond het verder te Zwolle. Abt en abdis 
namen, althans in de 16e eeuw, samen de leiding waar. De nonnen waren 
alle adellijke jonkvrouwen. Zie : W . van Heteren O.S.B., Coup d'oeil 
historique sur l'ordre bénédictin en Hollande avant le Protestantisme [Revue 
Bénédictine, VII (i8go) blz. 501^—502.]" 

Uit : Maria Hiiffer, De abdij van Rijnsburg en haar betrekkingen tot 
andere kloosters. Hist. Tijdschrift, Jrg. 12 (1933), blz. 36g. 

Verdere literatuur : 
Magnin, De voormalige kloosters in Drenthe2, Heerenveen (1846), 

blz. 35̂ — 1̂64. 
J. G. C. Joosten. Het Archief der abdij te Dikninge, Leiden 1906. Ы. 5—4. 
B. M. de Jonge van Ellemeet, Studiën op het gebied der Drenthsche Kerk

geschiedenis, Ned. Archief voor Kerkgesch., N . S.. Dl. XIII (1917), blz. 
190—193. 
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juist toen de monniken in het koor het versikel zongen : Kom, bruid 
Christi etc., en uitriep : „Zie, daa r vaart de bruid Christi heen" . 

W i j kunnen ons de verslagenheid en droefheid voorstellen door 
de tijding van dit vrij plotseling verscheiden teweeggebracht in de 
harten van Florentius en de zijnen. D e wonden, geslagen door het 
verlies van Johannes Ketel en Lubbert ten Bussche, waren nauwe
lijks geheeld en n u . . . . Heer Gera rd dood I M a a r hun vertrouwen 
op de Goddelijke Voorzienigheid, welke hen reeds meermalen uit 
schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden gered had , en het besef 
van de waarheid, dat Gods wegen onnaspeurlijk zijn, sterkte de 
geschokte harten en nog dichter schaarden zij zich om h u n aller 
vader Florentius, die wel het meest van allen dezen slag voelde, 
omdat van hem weggenomen was volgens de woorden van Thomas 
van Kempen „de stut van het hu i s" (columna domus) en „de rechter
h a n d bij de behandel ing van kwesties" (altera manus in negotiis 
pertractandis) en volgens Dier : „de allertrouwste bewaarder en leer
meester der goede gewoonten". D e goedige Thomas , die er slag van 
h a d minder aangename en harde dingen te verzachten en te ver
doezelen, eindigt hier de levensbeschrijving van Zerbolt, maar Dier 
en de onbekende schrijver van het Leeuwarder Hs . lichten ons vrij
moedig in over het feit, dat Florentius Joannes Pistor (Johan Becker) 
tevergeefs naa r Windeshe im zond met de opdracht, het stoffelijk 
overschot van Zerbolt te halen om het te midden der Broeders te 
Deventer te begraven. D e Windeshe imers hadden misschien een 
dergelijk verzoek verwacht en voordat Johannes Pistor daa r aan
kwam, hadden zij den dierbaren doode met bekwamen spoed voor 
de deur der kerk begraven, met de begrijpelijke maar minder lof
waardige bedoeling, het lichaam van den vromen fraterheer als een 
kostbaar aandenken bij zich te hebben, zoodat Joannes onverrichter-
zake naa r Deventer moest terugkeeren. 

Zoo ooit, d a n zijn op Gerard Zerbolt de woorden der H . Schrift 
van toepassing : „Volmaakt geworden in korten tijd, voleindde hij 
vele jaren ; want welgevallig aan G o d was zijn ziel, daarom haast te 
Hij zich hem weg te nemen uit het midden der ongerechtigheden".1) 

1) Consummatus in brevi explevit tempora multa : piacila enim erat 
Deo anima illius : propter hoc properavit educere ilium de medio iniquitatum. 
(Boek der Wijsheid 4. 13—14.) 
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HOOFDSTUK ΠΙ. 

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

VAN G E R A R D Z E R B O L T VAN Z U T P H E N . 

Toen Geesink in 1879 zijn proefschrift over Gerard Zerbolt van 

Zutphen schreef, was er geen sprake van een auteurskwestie. Men 

hield zich aan de duidelijke verklaring van Revius, die als „ingenii 

ejus monumenta opnoemt : 

Super modo vivendi devotorum nominum simul commorantium. 

D e libris Teutonicalibus et de precibus vemaculis. 

Tractatus de vestibus pretiosis. 

In quendam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis 

officium affectantem, cujus initium : Consulit quidam clericus. 

D e spiritualibus ascensionibus, qui incipit : Beatus vir. 

D e reformatione virium animae, qui incipit : Homo quidam des

cendit. 

Revius bezegelt deze opsomming met de waardevolle mede-

deeling: „Et hi quidem libelli in membranis nostris integri habentur". 

En deze geschriften bevinden zich in hun geheel onder onze perka

menten (of handschriften). 

Geesink, steunend op de zienswijze en de meening der toenmalige 

wetenschap, zag hier dan ook geen enkele moeilijkheid en verklaarde 

eenvoudigweg, na de bovenvermelde opsomming en verklaring van 

Revius te hebben overgenomen : ,,De echtheid van deze geschriften 

staat vast." (blz. 22) 

Een tiental jaren na deze apodictische verklaring begon men 

echter aan deze echtheid te twijfelen, men ging zich afvragen, of 

Zerbolt werkelijk de auteur van al deze werken was. Jostes * ) en 

1 ) F . Jostes, Die Schriften des Gerhard Zerbolt van Zutphen, Historisches 
Jahrbuch Bd. XI (1890). biz. 1—за, yog— 717. 
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en \Vüstenhoff 1 ) achtten de verklaring van Revius onvoldoende, 

terwijl Α . H y m a 2 ) zich opwierp als den verdediger der traditie. Di t 

meeningsverschil strelct zich niet uit over alle tractaten ; a a n g a a n d e 

de twee meest bekende geschriften „ D e reformatione virium animae ' 

en „ D e spiritualibus ascensionihus" bestaat eenstemmigheid van 

oordeel. W a t de vier overige tractaten betreft, zullen we trachten 

te bewijzen, dat n iemand anders d a n G e r a r d Zerbolt de auteur er 

van kan zijn, door tegenover elkaar te zetten, wat vóór en tégen het 

auteurschap van Zerbolt pleit. 

Behalve de hier genoemde werken zijn er nog een negental 

„Brieven", geschreven tijdens de Amersfoortsche ball ingschap a a n 

de achtergebleven broeders te Deventer, waarvan er zeven door de 

gevluchten gezamenlijk, twee door Zerbolt alleen geschreven zijn. 

Herhaa lde malen is er sprake geweest van „Sermones", waarvan 

Zerbolt de auteur zou zijn. Di t vermoeden berustte op een mede-

deeling van Trithemius 3 ) , die zeg t : „sermones etiam et multos et 

elegantes composuisse dicitur, quorum lectio religiosis necessaria 

iudicatur. ' 

In een ander werk 4 ) drukt hij zich nog sterker uit, wan t hij zegt 

daar onder de werken van Zerbolt „Sermones varios lib. ι" gezien 

te hebben. 

O o k het tractaat „ D e beneficiis Jesu Christ i" , waarover Posse-

v i n u s 5 ) spreekt, wordt nog door sommigen a a n Zerbolt toege

schreven. 

Achtereenvolgens zullen wij behandelen : 

§ ι Beide hoofdwerken. 

§ 2 Overige tractaten. 

§ 3 Brieven. 

§ 4 T e n onrechte a a n Zerbolt toegeschreven werken. 

Ц D. J. M. Wüstenhoff. Het Tractaat ,,De Pretiosis Vestibus", Gent en 
's Gravenhage 1890. 

2) A. Hyma, Is Gerard Zerbolt of Zutphen the author of the „Super modo 
vivendi", Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis, N. S., Dl. XVI 
(1921), blz. 107—'ia8. 

3) Trithemius, Catalogus illustrium virorum, blz. 149, 10. 
4) Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Keulen 1546, blz. 273. Zie 

ook blz. 17. 
5) Possevinus, Apparatus Sacer, Dl. I, Keulen 1608, blz. 636. 
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§ 1 Beide hoofdwerken. 

D e eenstemmigKeid van oordeel, dat Gerard Zerbolt de auteur is 
van De reformatione ігіитп animae en De spiritualious ascen-
sioniims, berust op de volgende getuigenissen : 

T h o m a s v a n K e m p e n . 1 ) De oudste getuigenis over de 
schriftelijke werkzaamheid van Zerbolt danken wij aan zijn eersten 
levensbeschrijver Thomas van Kempen, die zegt: „Ofschoon hij 
korten tijd leefde, heeft hij ons toch zeer waardevolle gedenkstukken 
van zijn leer nagelaten. W a n t hij was zeer bedreven in de H. Schrift 
en ook uit de diepzinnige sententies der geleerden wist hij velerlei 
geestelijke specerijen te puren tegen het verderf der ondeugden en 
tot versterking der kwijnende zielen: zooals voornamelijk blijkt uit 
twee door hem geschreven werkjes, waarvan het een begint: „Homo 
quidam" en het ander : „Beatus vir" getiteld is." 

D i e r v a n M u d e n . 2 ) De getuigenis van Thomas van Kempen 
wordt bevestigd door Dier van Muden, die sprekend over Florentius, 
wijst op de afhankelijkheid, welke de werken van Zerbolt van die 
van Florentius vertoonen. Dier zegt : „Hij (Florentius) stelde een 
boekje samen uit de gezegden der geleerden, dat begint met de 
woorden : „Omnes inquit artes". Dit was voor Heer Gerard Zerbolt 
een aanleiding of leverde hem de stof voor de samenstelling van de 
twee zoo bekende tractaten, waarvan het eene getiteld is „De 
Spiritualibus ascensionibus" en begint met de woorden : „Beatus 
vir", terwijl het andere „De Reformatione trium virium animae 
heet en begint : „Homo quidam' . 

1 ) Thomae a Kempis Opera omnia, ed. Pohl, DI. VII, biz. 275 : „Et licet 
brevi vixerit tempore : gratissima tamen nobis reliquit doctrinae monimenta. 
Erat enim studiosus valde in scripturis Sanctis, trahens etiam ex abditis 
sententiis doctorum varias aromatum species, contra vitiorum morbos, ad 
sanandum animarum languores : sicut praecipue patet in duobus libellis ab 
eo editis, quorum unus incipit Homo quidam et alius Beatus vir intitulatur." 

2 ) Scriptum R. Dier de Muden, ed. Dumber, I, biz. 50 (schrijvend over 
Florentius) : „CoIIegit ipse ex dictis Doctorum libellum, qui incipit omnes 
inquit artes, ex quo, ut fertur, dominus Gherardus Serbolt occasionem sive 
inateriam accepit componendi illos duos tractatus, quorum unus intitulatur 
de Spiritualibus ascensionibus et incipit Beatus vir, alter vero de Reforma
tione trium virium anime et incipit Homo quidam." 
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H s. L e e u w a r d e n . 1 ) Ook de levensbeschrijver van Zerbolt in 
het Leeuwarder Hs. maakt melding van deze twee tractaten : ,,Hij 
maecte twie buecke, uut welken men marken mach, hoe hij toe rechte 
venicht was in rechter kennisse der sunden ende der duechden ende 
in rechten lichte des Kerstengheloven. Dat ene bueck beghynt : 
„Salich is die man, wees hulpe van di, Неге, is", dat ander : „Een 
mensche daelde neder van Iherusalem in lercho"." 

J o h a n n e s B u s c h 2 ) maakt bovendien in zijn kroniek melding 
van een preek, door Joannes Huesden gehouden in den boomgaard 
te Windesheim over de „patres primitivi" en de onderlinge liefde, 
waarin over Zerbolt gezegd wordt : „heer Gerard van Zutphen, 
begraven te Windesheim, die twee stichtelijke tractaten schreef over 
de geestelijke opklimmingen : „Beatus vir" en „Homo quidam". 

Ook bij latere geschied- en kroniekschrijvers vinden wij melding 
gemaakt van deze twee tractaten. Wi j noemen hier slechts Trithe-
mius 3 ) , Andreas Valerius 4 ), Revius 5 ) , v. Heussen 6) en Foppens 7 ) . 
Bovendien zijn deze twee tractaten, „De reformatione virium ani-
mae" en „De spiritualibus ascensionibus" tot ons gekomen in een 
groot aantal Hss., incunabelen en drukken, welke Gerard Zerbolt 
als den schrijver noemen. Hierover wordt later uitvoeriger gesproken. 

Betreffende het auteurschap van De spiritualibus ascensionibus 
en De reformatione virium animae bestaat wel geen twijfel8). 

1 ) Biographieën van beroemde mannen uit den Deventer-Icring. Van den 
weerdigen man here Gerijt van Sutphen, in : Archief voor de geschiedenis 
van het Aartsbisdom Utrecht, Dl. а (iQoa), blz. 337. (Zie over dit Hs. 
Hfst. 1. blz. 4—5·) 

2) Johannes Busch, Chronicon Windeshemense, ed. Karl Grube, 
blz. 49 : „dominus Gerardus de Zutphania in Windesem sepultus, qui duos 
libelles devotos „Beatus vir" et „Homo quidam" de spiritualibus ascen
sionibus composuit." 

3 ) Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Keulen 1546, blz. 273. 
4 ) Andr. Valerius, Bibliotheca Belgica, Leuven 1643, blz. 287. 
5) Revius, Daventria illustrata, Leiden 1651, blz. 60. 
") v. Heussen, Batavia sacra, Brussel 1714, blz. 206. 
7) Foppens, Bibliotheca Belgica, Brussel 1739, blz. 363. 
8 ) P. Pourrat, La Spiritualité Chrétienne, Dl. II (1928). blz. 386. In een 

voetnoot merkt deze schrijver op : „Il n'est pas complètement démontré que 
les Ascensions spirituelles soient de Gérard". Er zijn nu eenmaal menschen, 
die niet te overtuigen zijn I Of is hier louter misverstand ? 
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§ 1 Overige t ractaten. 

W a t de overige tractaten betreft, is de zaak minder eenvoudig. 

D e kwestie gaat dus over de volgende vier geschriften : 

Libellum super modo vivendi devotorum nominum simul commo-

rantium. 

De libris leutonicalious et de precious vernaculis. 

Tractatus de vestibus pretiosis. 

In que naam inordinate gradas ecclesiasticos et praedicationis 

officium affectantem. 

D e z e geschriften zullen wij in den loop van deze verhandeling 

kortweg noemen : Super modo vivendi ι— D e libris Teutonicalibus 

^- D e vestibus pretiosis ^- Scriptum pro quodam. 

W r i j zijn van meening, d a t ook deze vier tractaten met recht a a n 

Zerbolt worden toegeschreven. D e aanwijzingen en bewijzen, welke 

wij bijeenbrachten, k u n n e n wellicht het best op de volgende wijze 

in 7 stellingen worden samengevat. 

I. N a a r h u n inhoud stammen de vier tractaten uit den kring der 

Broeders van het gemeene leven, zij ademen den geest der 

Moderne Devotie. 

II. D e gelijkenis in schrijf- en betoogtrant is een aanwijzing, dat 

men hier met een en denzelfden schrijver te doen heeft. 

III. D e parallellen tusschen de vier tractaten wijzen eveneens in 

die richting ; de overeenkomsten tusschen deze vier tractaten 

eenerzijds en ,,De spiritualibus ascensionibus" en ,,De refor-

matione virium a n i m a e " anderzijds bevestigen de meening, 

dat deze schrijver Zerbolt is. 

IV. D e wetenschappelijke kwaliteiten van den schrijver zijn een 

aanwijzing, dat alleen Zerbolt de schrijver kan zijn. 

V . D e toeschrijving in enkele Hss. a a n andere schrijvers k a n niet 

als argument tegen het auteurschap van Zerbolt a a n g e w e n d 

worden. 

VI. T h o m a s van Kempen en Dier van M u d e n alsook Trithemius 

wijzen er op, dat Zerbolt meer geschreven heeft d a n de twee 

door hen genoemde geschriften. 

VII. H e t gezag van Revius bevestigt afdoende, dat Zerbolt de 

schrijver der vier tractaten is. 
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I. <—· Deze vier tractaten stammen uit den kring der Broeders van 
het gemeene leven, zij ademen den geest der Moderne Devotie. 

S u p e r m o d o v i v e n d i is een verdedigingsgeschrift, waar in 
wordt aangetoond, dat het gemeenschappelijk samenleven van 
devoten zonder kloosterregel of geloften, maar alleen verbonden 
door den onderlingen h a n d der liefde, geoorloofd is en niet in strijd 
met de bepal ingen van het kerkelijk recht. He t is dus een recht-
streeksche rechtvaardiging van de levenswijze der Broeders van het 
gemeene leven, welke op het einde der 14e eeuw heftig aangevallen 
e n bestreden werd. Door sommigen werden zij zelfs vereenzelvigd 
met de secte der Begharden 1 ) of met de broeders en zusters van 
d e n vrijen geest. He t was dus zaak het goed recht der Broederschap 
met afdoende argumenten en uitspraken a a n te toonen en te ver
dedigen. Geer t Groóte had zich reeds genoodzaakt gezien, zijn 
volgelingen in bescherming te nemen tegen de verdenking van 
ketterij en de beschuldiging van overtreding der kerkelijke wetten. 
N a zijn dood nam deze vijandelijke actie nog toe. G e e n wonder, dat 
door de Broeders ijverig gezocht werd n a a r teksten en uitspraken 
van heiligen en geleerden, welke rechtstreeks of zijdelings een goed
keuring hunner levenswijze inhielden ; is het niet natuurlijk, dat zij 
a an vooraanstaande en geleerde mannen, die h u n gunstig gezind 
waren, zooals Everardus Foec, deken der St.-Salvatorkerk te Utrecht, 
Arnold, abt van Dickeninge, a an theologen en juristen der Keulsche 
Universiteit, rechtskundige adviezen vroegen betreffende deze 
allergewichtigste kwestie ? Deze adviezen ontleenden h u n groóte 
waa rde hieraan, dat zij gegeven werden door mannen, wier geleerd
heid en kunde door vriend en vijand erkend werden. Zou een van 
hen „Super modo vivendi geschreven hebben, dan zou zeker zijn 
naam vernoemd zijn, want daardoor zou de waarde van dit geschrift 
aanmerkelijk verhoogd zijn geworden. 

D e n a a m van den samensteller schijnt opzettelijk weggelaten te 
zijn, zoodat de tegenpartij haars ondanks wel gedwongen was het 
verweerschrift te aanvaarden als een objectieve uiteenzetting van de 

1) In sommige Hss. [o.a. Melk a, (A. 3) en 665] wordt Zerbolt zelfs 
Gerardua Begbardus genoemd. 
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levenswijze der Broeders en niet als een partijdige verdediging van 
persoonlijke belangen. 

Ui t het gescnrift zelf blijkt, da t deze persoon goed op de noogte 
was met de brandende kwestie, vrijelijk kon beschikken over de 
ingewonnen adviezen en de langzaam aan verkregen verzameling 
teksten en argumenten, en bovendien kundig genoeg was om deze 
tot een sluitend geheel samen te voegen. 

D a a r nu iemand buiten de Broederschap niet in aanmerking komt 
en van den anderen kant de samensteller volledig over alle gegevens 
kon beschikken, ligt het voor de hand, dat wij hem moeten zoeken 
in den kring der Broeders zelf en alles wijst op Zerbolt. 

D e l i b r i s T e u t o n i c a l i b u s . D e geest der Moderne Devotie 
is ook in dit tractaat sterk merkbaar. M e n stond in de Middeleeuwen 
over het algemeen nog huiverig tegenover de omzetting van bijbel, 
kerkvaders en sticbtelijke lectuur in de landstaal . D a t de H . Kerk 
den leeken de lezing van de H . Schrift en dergelijke boeken onvoor
waardelijk zou hebben onttrokken, da t eerst door de Hervorming de 
geloovigen met den bijbel vertrouwd zijn geworden, is een legende, 
die sedert lang heeft uitgediend. Toch valt niet te ontkennen, dat 
de geest der Middeleeuwen in dit opzicht vrij streng was . *) D e 

1) De eerste beperking op het bijbellezen werd in 1199 door Paus Inno-
centius III toegepast. „In zijn 141 sten brief richt hij zich tot de inwoners van 
Metz en verbiedt het lezen van den Bijbel in de volkstaal. Op zich schijnt dit 
verbod zeer vreemd, omdat in die dagen een ieder, die lezen kon, ook het 
Latijn verstond : maar de Paus richt zich tot enkele groepen in dat bisdom, die 
in geheime bijeenkomsten den Bijbel in de volkstaal lazen en verklaarden om 
deze eigen vertaling met eigen verklaring onder het volk te verspreiden. 
Innocentius zegt in dit schrijven met zooveel woorden, dat het lezen en 
trachten te begrijpen van de H. Schrift niet verboden, maar veeleer aange
prezen moet worden, doch hij verwijst voor de verklaring naar hen, die voor 
het predikambt zijn aangewezen In hetzelfde verband is ook de 
bepaling te verstaan van het concilie van Toulouse in 1229 ; deze bepaling, 
welke niet voor de geheele Kerk verplichtend was (een particulier concilie) 
is veel zwaarder ; buiten het brevier, het officie van Maria en het psalterium 
werden alle boeken van Oud- en Nieuw-Testament verboden. Een algeheel 
verbod is er nooit geweest : beperkende bepalingen tegenover de lezing van 
den Bijbel in de volkstaal teekenen slechts de zorgen van een goede Moeder : 
de Kerk moet haar kinderen voor dwaling behoeden, terwijl men bij onbe
perkte lezing zoo gemakkelijk tot een verkeerde interpretatie komt." .—· 
P. Stammeyer. De Katholieken en de Bijbel, Het Schild, Jrg. 17 (1935), 
blz. 147. 
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strijd om net goed recht der volkstaal in zake geestelijke lectuur 
werd hier te lande voornamelijk op het einde der veertiende eeuw 
gevoerd en wel door Geert Groóte en zijn volgelingen. Hun streven 
was er op gericht het gewone volk, dat meerendeels geen latijn 
verstond, tot een innig meeleven en beleven van den godsdienst te 
brengen en hen zoodoende tot een zekeren graad van volmaaktheid 
in de wereld op te voeren. Als een der middelen om de volmaaktheid 
te verwerven, bevelen zij met nadruk de geestelijke lezing aan.1) 
Vooral ook in den kring der devoten zelf werd een sterke behoefte 
gevoeld aan geestelijke lectuur in de volkstaal. Geert Groóte 
bevorderde heel sterk het lezen van stichtelijke lectuur en het bidden 
in de volkstaal en vertaalde tot dat doel verschillende gebeden uit 
het latijn : o.a. de getijden van Maria, de zeven boetpsalmen en het 
doodenofficie, zooals Dier van Muden ons verhaalt. 

Aan deze stelselmatige bevordering van geestelijke lectuur in de 
landstaal, door de Broeders en niet het minst door Zerbolt als een 
nieuwe vorm van apostolaat beschouwd, heeft het tractaat „De 
libris Teutonicalibus" zijn ontstaan te danken. 2) 

S c r i p t u m p r o q u o d a m . Een der misbruiken van dien tijd 
was, dat vele ongeroepenen uit eerzucht en winstbejag dongen naar 
het priesterschap en hooge kerkelijke waardigheden. Dit gelukte 
hun maar al te vaak tot onnoemelijke schade van de aan hun zorgen 
toevertrouwde zielen. Geert Groóte en zijn volgelingen, die met 
kracht ijverden voor opleving en verdieping van het godsdienstig 
leven, begrepen zeer goed, dat de allereerste voorwaarde voor 
heiliging van het volk was : heilige priesters, die niet alleen met 
woorden, maar ook door hun voorbeeld de geloovigen aanspoorden 
tot deugdzaam leven. In den kring der moderne devoten had men 

1) Dier van Muden zegt, sprekend over den grooten toeloop van menschen, 
die om raad en troost tot Heer Florens kwamen : „En bijzonder op feestdagen 
kwamen zij naar het Heer-FIorenshuis om de H. Schrift te hooren, die in de 
landstaal gelezen werd en men doet dit tot op den dag van heden. <—• Et 
specialiter in diebus festivis convenerunt ad domum domini Florencii ad 
audiendam sacram lectionem, que legebatur et legitur usque hodie in 
teutonico." (Dumbar, Analecta I, blz. 22) 

2) Vgl. С. H. Ebbinge Wubben, Over Middelnederlandsche vertalingen 
van het Oude Testament, proefschrift (Leiden), 's Gravenhage 1903. 
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een heilig ontzag en diepen eerbied voor het priesterschap. Het 
is bekend, dat Geert Groóte zichzelf deze hooge waardigheid 
onwaardig achtte, juist omdat hij zoo helder inzag, welke hooge 
eischen het sacrament des priesterschaps stelt en welk een verant
woording het met zich brengt. Toen de pastoor van Deventer, heer 
Pieter, hem eens vroeg, waarom hij, die toch zoo geleerd was en 
de geschiktheid bezat anderen te besturen, geen priester werd, 
antwoordde Groóte : „Zelfs voor mijn mutsje vol gouden florijnen 
zou ik niet één nacht pastoor van Zwolle willen zijn." 

Ook de nauwgezetheid, waarmee men te werk ging bij de keuze 
van candidaten uit den kring der Broeders zelf, is een bewijs van 
de hooge achting, welke men voor het priesterschap koesterde. Men 
was er van overtuigd, dat iemand, dte uit eerzucht en zelfover
schatting naar de priesterlijke waardigheid en het predikambt 
streefde, hierdoor alleen al zich onwaardig en ongeschikt maakte ; 
want zoo iemand had geen besef van de moeilijkheden aan dit 
ambt verbonden en geen achting voor de waardigheid van het 
sacrament. 

Dezelfde opvattingen en gedachten betreffende dit punt vindt 
men terug in het geschrift, gericht aan den geestelijke, die nog 
slechts een mindere orde had ontvangen en nu meende verplicht te 
zijn naar een hoogere orde en het predikambt te streven, zoodat 
uit den inhoud blijkt, dat ook dit geschrift ontstaan is in den kring 
der Broeders van het gemeene leven. 

D e v e s t i b u s p r e t i o s i s . Indit tractaat keert de schrijver zich 
tegen het dragen van kostbare kleeren en beveelt een nederige en 
eenvoudige kleeding aan, daar deze meer in overeenstemming is 
met de leer en het leven van Christus en de voorbeelden der heiligen. 
Ook dit geschrift weerspiegelt den geest der Broederschap. 

D e devoten droegen eenvoudige en nederige kleeren, omdat zij 
er van overtuigd waren, dat het uiterlijk een afspiegeling moest zijn 
van de innerlijke gesteltenis des harten. Het afleggen der wereldsche 
kleedij was de eerste stap op den weg der volmaaktheid, zooals wij 
in meerdere levensbeschrijvingen lezen. Het besef, dat het gebouw 
der geestelijke volmaaktheid alleen kon worden opgetrokken op 
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den grondslag van diepe nederigheid, is kenmerkend voor het 
gezonde en practisch-ingestelde geestelijke leven der devoten. In het 
Leeuwarder Hs. (Archief voor de Gesch v. h. Aartsbisdom Utrecht, 
Dl . 27 (1901), blz. 413) wordt van Geert Groóte verhaald : „Cort 
hiema lechde hij of alle behagelheit der clederen Ende hij, 
die gecleedet plach te wesen mit seer sachten ende coestliken 
cleederen, dede nu an een haren cleet, dat seer scharp was op sijn 
bloete licham ; dit cleet was soe grof ende ongenadelike hart, dattet 
bina selven stont, als ment op die eerde satte. Hier bavenop was hij 
gecleedet mit Sonderlingen oetmoedigen cleederen, want hij pynde 
sijn fondement sunderlinge te leggen op die oelmoedicheit ende op 
verworpenheit. 

Ook zijn volgelingen waren met dien geest bezield ^- ofschoon 
zeker niet allen dien hoogen graad van versterving en wereldver
achting bereikt hebben — en dienzelfden geest vinden wij terug in 
het tractaat „De vestibus pretiosis". 

Ook in dit opzicht was Zerbott een waardige zoon van zijn 
grooten geestelijken vader Geert Groóte en van zijn leermeester in 
het geestelijk leven Heer Florens. Dier van Muden verhaalt ons, 
dat Zerbolt een van grove wollen stof vervaardigd kleed droeg, dat 
Dier zelf in het noviciaat nog gedragen heeft. 

II. ^- Deze vier tractaten zijn blijkbaar van een en denzelfden 
schrijver. D e onbevooroordeelde lezer, die deze geschriften door
neemt, komt onwillekeurig tot deze meening, welke bij nader inzien 
steunt op de eenheid van schrijfwijze en behandeling der stof in 
deze geschriften. 

Er valt inderdaad een opmerkelijke gelijkenis te constateeren in 
schrijf- en betoogtrant. D e schrijver gaat volgens scholastieke 
methode te werk, de punten of stellingen, in een korte inleiding 
opgenoemd, worden regelmatig afgehandeld, beantwoord, bewezen 
of weerlegd, distincties veelvuldig toegepast ; de schrijver plaatst 
telkens de argumenten zijner tegenstanders voorop om dan zijn „Sed 
contra est" te laten volgen. Hij steunt hierbij op de leer van het 
Evangelie, de bepalingen van het kerkelijk recht, de uitspraken en 
meeningen van heiligen en geleerden. Telkens ook worden dezelfde 
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schrijvers aangehaald, o.a. Sint Thomas, Augustinus, Hieronymus, 

Gregorius, Bernardus, Chrysostomus, enz. 

N i e m a n d zal beweren, dat deze wijze van redeneeren en schrijven, 

het citeeren van bepaa lde heiligen of geleerden, uitsluitend eigen is 

a a n d e n schrijver der vier tractaten, m a a r de opmerkelijke gelijkenis 

in schrijf- en betoogtrant maakt de meening, dat wij hier met een 

en denzelfden schrijver te doen hebben, minstens waarschijnlijk. 

D o o r een d iepgaand en nauwkeurig stijlonderzoek zou wellicht 

deze meening strikt bewezen kunnen worden. 

III. ~- D e inhoud der tractaten vertoont op verschillende plaatsen 

een opmerkelijke gelijkenis. Toch zijn wij er van overtuigd, dat deze 

soms letterlijke of sterk gelijkende overeenkomsten geen klemmend 

bewijs vormen, zij wijzen alleen in de richting van een en denzelfden 

schrijver. Л апі het is ons m a a r al te goed bekend, hoe lustig en 

rustig men in die tijden van elkander overschreef zonder bron

vermelding. H e t vermoeden, dat deze schrijver Zerbolt zou k u n n e n 

zijn, wordt echter eenigszins versterkt door de opmerkelijke overeen

komsten, welke er tusschen deze vier tractaten eenerzijds en de twee 

bekende geschriften van Zerbolt : ,,De spiritualibus ascensionibus*' 

en „ D e reformatione virium a n i m a e " , anderzijds bestaan. 

T e r onderlinge vergelijking gebruikten wij de volgende teksten : 

,,S u p e r m o d o v i v e n d i " : Archief voor de Geschiedenis v a n 

het Aartsbisdom Utrecht, D e e l 52 (1926), blz. l —100, door A. H y m a . 

, , D e l i b r i s T e u t o n i c a l i b u s " : N e d . Archief voor Kerk

geschiedenis, N . S., Deel XVII (1924), blz. 42—70, door A . H y m a . 

, , D e v e s t i b u s p r e t i o s i s " : H e t Tractaat „ D e pretiosis 

vestibus" door D . J. M . Wüstenhoff (1890), blz. 31—48. 

„ S c r i p t u m p r o q u o d a m " : N e d . Archief voor Kerk

geschiedenis, N . S., Deel X X (1927), blz. 179—232, door A. Hyma . 

„ D e s p i r i t u a l i b u s a s c e n s i o n i b u s " en „ D e r e f o r m a 

t i o n e v i r i u m a n i m a e " worden per hoofdstuk aangegeven. 

l . Overeenkomsten tusschen „ S u p e r m o d o v i v e n d i " en 

„ D e l i b r i s T e u t o n i c a l i b u s " . 

W a n n e e r men beide geschriften doorneemt, blijkt al heel spoedig. 
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dat Hfst. 7 van „Super modo vivendi" nauw verwant is met het 
afzonderlijke tractaat „De libris Teutonicalibus". Een nauwkeurige 
vergelijking van beide geschriften doet ons echter duidelijk zien, dat 
Hfst. 7 niet zoozeer een samenvatting als wel een letterlijke over
name moet genoemd worden. Ten bewijze plaatsen wij den 
volledigen tekst van Hfst. 7 naast de hiermee overeenkomende 
plaatsen uit „De libris Teutonicalibus", zoodat men zich met één 
oogopslag overtuigen kan, dat op enkele passages na het geheele 
hoofdstuk in „De libris Teutonicalibus" is terug te vinden. De 
pagineering van „De libris Teutonicalibus" doet ons zien, dat bij 
de samenstelling van Hfst. 7 links en rechts een greep gedaan is uit 
het overvloedige materiaal, terwijl de puntstreep er op duidt, dat de 
tekst maar zelden aansluit. 

Vervolgens valt uit dit overzicht op te maken, dat niettegenstaande 
de letterlijke overeenkomst van een groot gedeelte het tractaat „De 
libris Teutonicalibus" een afzonderlijk werk vormt, want de indeeling 
verschilt aanmerkelijk van die uit Hfst. 7 en dat ook in het tractaat 
nog vrij veel voorkomt, dat niet in genoemd Hfst. 7 is opgenomen. 

Hfst. 7 van Super moHo vivendi. 

Quaeritur, utrum sit licitum sacros 
libros in ydiomate vulgari editos seu 
de Latino in vulgari translates láyeos 
legere vel habere. Ad quod breviter 
respondetur, quod huiusmodi libros 
legere, dummodo heresim vel errores 
non contineant, et maxime, si de 
plana materia aperte pertractent et a 
libris sanctorum tam stilo dictaminis 
quam concordia sensus non discor
dent, est licitum et meritorium. 

Quod sic probatur : Si enim layei 
tales libros legere non debent, 
necesse erit dicere. quod propter 
aliquod istorum non debent tales 
libros stridere vel scilicet propter hoc. 

Letterlijke οΓ gelijkluidende parallellen uit: D e 
libris Teutonicalibus et de preclbus vernaculis. 

Primum, quod laycis expedit et non 
est prohibitum sed est eis a Sanctis 
consul tum legere et audire libros in 
vulgari editos vel ad ipsum trans-
latos, dummodo doctrinam subtilem 
et altam non contineant, et ab eccle
siastica doctrina veritate sensus et 
modo locucionis non discordent. Se
cundum, quod laycis simplicibus non 
expedit legere seu legi audire huius
modi libros subtilem et altam mate-
riam continentes seu ab ecclesiastica 
doctrina, veritate sensus et modo 
locucionis différentes, (biz. 47) . . . . 

54 



Hfst. 7 van Super modo vivendi. 

quia layci et illiterati sunt et quod 
talibus non convenit vel non licet 
sacram scriphiram legere vel studere, 
aut propter hoc. quia. licet laycis 
non sit prohibitum sacram scriptu-
ram legere, est tamen illicitum vel 
malum divinam scripturam in vulgari 
ydiomate legi vel haberi. Sed nul
lum istorum potest dici, ymmo quod
libet istorum est inconveniens dictis 
sanctorum et eorum consiliis contra-
rium et repugnaos, sicut multipliciter 
potest declaran. 
Igitur primo, quod laycis non sit 
illicitum tales libros legere vel stu
dere propter hoc quia layci sunt et 
illiterati et ideo eis sit illicitum, est 
argumentum Extrav. „De hereticis" 
cap. „Cum ex iniuncto", circa prin-
cipium, ubi dicitur quod desiderium 
intelligendi divinas scriptures et 
secundum eas studium adhortandi 
reprehendendum non sit, sed pocius 
recommendandum, et illud capitulum 
loquitur de laycis. 

Idem probatur per Innocencium in 
appara tu Extravag. „De summa tri-
nitate et fide catholica" super cap. 
„Firmiter credimus", ubi sic dicit : 
Item videtur quod eciam layci qui-
bus Deus dat talentum subtilis in
génu, melius faciunt, si suum inge-
nium expendunt in cognicione pre-
dictorum, videlicet explicita cogni
cione eorum que fidei sunt, quamvis 
non videatur quod peccent, eciamsi 
in eis non intendant". Нес Innocen-
cius. 

Ergo sequitur quod bene faciunt 
layci dando se ad studium scriptu-
rarum, precipue circa libros devotos 
planos et apertos. 

Item sanctus Augustinus in epistola 
ad Bonifacium reprehendit láyeos 

Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit : D e 
libris Teutonicalibus et de precibus vemaculis. 

Et primo sic. In laycis recommenda-
tur et est recommendandum deside
rium intelligendi divinas scripturas, 
et secundum eas studium adhortandi, 
ut dicitur Extravagante de hereticis. 
„Cum ex iniuncto", circa principium. 
(ЬЬ- 47) 

. . . . patet aperte per Innocencium, 
in apparatu suo Extravag. 

„De summa trinitate et fide katho-
lica" super cap. „Firmiter credimus". 
Ubi dicit manifeste, quod eciam 
layci, quibus Deus dedit talentum 
subtilis ingenii. melius faciunt, si 
suum ingenium expendant in maiori 
cognicione explicita eorum, que con-
tinentur in articulis fidei, quam si 
illud expenderent in rebus terrenis. 
(Ы*. 47) 

Patet ergo quod laycis libros devotos 
precipue de plana et aperta materia 
legere non sit prohibitum (biz. 47) . . 

. . . sanctus Augustinus in epistola 
sua ad Bonifacium 

55 



Hfet. 7 van Super modo vivendi. 

qui non intendunt studio scriptura-
rum. Dicit enim : „Grandis est con-
fusio animabus laycorum qui dicunt: 
„Quid pertinet ad me libros legere 
vel audire vel discere vel eciam fre
quenter ad ecclesiam et sacerdotes 
гесштеге ? Dum clericus fiam, faciam 
ea que oportet clericos faceré". 
Quare non intelligit quia panem et 
vinum el omnia buius terre bona et 
regni felicitatem equaliter vult parti
cipare, et equali labore iugum 
Christi ferre non vult ?" Нес Augus
tinus. 

Similiter sanctus lohannes Crisos-
tomus in „Opere perfecto" super 
Matheo morali secundo reprehendit 
láyeos qui propter terrenas occupa-
ciones se excusant a studio scriptu-
rarum : „Que est", inquit, „respon
sie accusacionum illorum laicorum 
qui se excusant a studio sacre scrip
ture"? „Non sum", ait, „monachus, 
sed quid ? uxorem habeo. domus et 
puerorum sollicitudinem". Hoc est 
enim quod omnibus obfuit, quoniam 
illos solos estimant legere debere 
divinas scriptures. Multo amplius 
vos illis indigetis. lilis autem qui in 
medio vertuntur per singulos dies 
vulnera suscipiunt maxime indigen
cia est medicinarum". Нес Crisos-
tomus. 

Ergo non est prohibitum laicis 
sacram scripturam legere 

Item sanctus Augustinus scribens ad 
fratres de heremo, qui, teste eodem 
Augustine, omnes, paucis exceptis. 
erant illiterati, hortatur eos ad stu-

Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
libris Teutonicalibiis et de precibus vernaculis. 

láyeos reprehendit quod pro intelli-
gencia scripturarum nolunt labo
rare 
Unde ayt : „Grandis", inquit, „con-
fusio animabus laycorum, qui dicunt: 
„Quid pertinet ad me libros legere 
scripturarum, vel audire, vel discere, 
vel eciam frequenter ad ecclesiam et 
ad sacerdotes recurrere, dum clericus 
fiam, faciam ea que clericos oportet 
faceré" ? 
Quare non intelligit, quia panem et 
vinum et omnia huius terre bona et 
regni felicitatem equaliter vult parti
cipare et equali labore iugum Christi 
ferre non vult" ? Нес Augustinus 
ibi. (biz. 48) 

Unde sanctus Chrisostomus in 
„Opere perfecto", moralium II. supra 
Matheum 

ita ait : „Que est responsie accusa
cionum illorum", scilicet laycorum, 
„qui sacros libros non soient legere ? 
Non sum ait, monachus. Sed quid ? 
Uxorem habeo, puerorum et domus 
sollicitudinem. Hoc est enim quod 
omnibus obfuit, quoniam illos solos 
estimant debere legere divinas scrip-
turas. 
Multo amplius vos illis indigetis. 
Ulis enim, qui in medio virtutum et 
per singulos dies vulnera suscipiunt 
maxima indigencia est medicinarum". 
Нес Crisostomus. (biz. 52·—^55) . . . 

Item sanctus Augustinus, scribens ad 
fratres de heremo qui, ut idem 
Augustinus dicit, paucissimis excep-
lis omnes erant illiterati, ad legen-
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Hfet. 7 van S u p e r modo vivendi. 

dium scripturarum, dicens : „Que
lite in scripturis, fratres, quomodo 
precepta Dei servare possitis, quo
modo dyabolum in heremo superare 
debetis, quomodo penitenciam am-
plecti possitis, quam Christus docuit. 
Нес enim servus Dei semper legere 
et implere debet". Item idem Augus
tinus librum suum „ D e fide et ope-
ribus" scripsit ad quosdam láyeos 
divinorum, ut ait in libro „Retrac-
tationum", eloquiorum studiosos in-
quisitores. 

Ad quos utique non scripsisset, si 
pocius de studiosa inquisicione scrip
turarum increpasset, si láyeos divi
nas scriptures legere vel divina elo-
quia inquirere illicitum vel malum 
credidisset. 

Item beatus leronimus, scribens ad 
Cellanciam, non solum laycam, sed 
insuper mulierem et in matrimonio 
constihitam. bortatur earn ad studium 
scripturarum, dicens : „Precipue tibi 
sit cura legem nosse divinam, per 
quam posais presencia cernere exem
pta sanctorum et quid faciendum sit, 
quidve vitandum illius discere Con
silio, maxime implere divinis eloquiis 
animam et, quod opere exsequi 
cupias, semper corde meditari. Rudi 
adbuc populo et bominibus ad obe-
dienciam insuetis per Moysen im
peratur a Domino, ut in signum 
memorie, qua precepta Domini re-
cordentur, per singulas vestimen-
torum fimbrias habeant tota iacinc-
tini colons insignia, ut eciam casu 
bue illucque respicientibus oculis 
mandatorum celestium memoria nas-
catur". Et intra : „Sint ergo divine 

Letterlijke of gelijkltiidendr parallellen uit: D e 
libris Teutonicalibijs et de precibus vernaculis. 

dum tarnen eos scripturam divinam 
exhortalur dicens : „Querite in scrip
turis, fratres, quomodo precepta Dei 
servare possitis, quomodo dyabolum 
in heremo superare debetis, quomodo 
penitenciam amplecti possitis quam 
Christus docuit. Нес enim servus 
Dei semper legere et implere debet". 
Нес Augustinus. Ipse eciam Augus
tinus, sicut récitât in libro retraeta-
ciomim suarum, librum suum „De 
r i d e et Operibus" ad quosdam scrip
sit láyeos, quos dicit fuisse divinorum 
eloquiorum studiosos inquisitores 
(blz . 5«) 

nee tarnen propter hoc eos vitupérât, 
vel ab hoc studio eos retrahit, ymmo 
confirmât et collaudai, librum suum 
scribens et mittens eisdem. (blz. 51) 

Unde gloriosus doctor leronymus 
scribens ad Cellenciam, non solum 
laycam, sed eciam mulierem insuper 
in matrimonio constitutam ita 
earn inter cetera exhortatur : „Pre
cipua tibi sit cura legem nosse divi
nam, per quam possis presencia cer
nere exempla sanctorum et quid 
faciendum sit, quid vero vitandum 
illius discere Consilio, maxime implere 
divinis eloquiis animum et. quod 
opere exequi cupias, semper corde 
meditari. Rudi adhuc populo et 
bominibus ad obedienciam insuetis 
per Moysen imperatur a Domino, ut 
in signum memorie quedam precepta 
Domini recordentur, per singulas 
vestimentorum fimbrias habeant tota 
iacintini colorum insignia, ut eciam 
casu hue illucque respicientibus ocu
lis mandatorum celestium memoria 
nascatur". Et infra : „Sint ergo 
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Hfet. 7 van Super modo vivendi. 

scripture semper in manibus et 
iugiter in mente volvanhir". Нес 
leronimus. 

Et in pluribus aliis epistolis diversas 
virgines, viduas et in matrimonio 
copulatas ad studium et amorem 
inducit scripturarum. 

Item beatus Gregorius, scribens ad 
duas laycas, scilicet ad Barbam et 
quandam aliam, ita ait in tine 
epistole : Exenia vestra duas cacavas 
libenter accepi, sed tarnen cognos-
cite quia non mandatum credidi. 
Nam vos de labore alieno laudem 
queritis, que lortasse adnuc ad 
fusum manum nunquam misistis, nec 
tamen me res ista contristat, quia 
opto ut sacram scriphiram legere 
ametis. ut quando vos omnipotens 
Deus viris coniunxerit, sciatis et 
qualiter vivere et domum vestram 
disponere quomodo debeatis". 

Item beatus Gregorius omelia XHIa 
in laudem illius sancii paralitici ser-
vuli scribit, quod licet illiteratus et 
pauper fuerit, libros tamen emit, quos 
legi sibi (aciebat, unde ait : „A 
puericia sua", inquit, „paraliticus 
erat, nequáquam literas noverat, sed 
scripture sibimet codices emerat et 
religiosos quosque in hospitalitate 
suscipiens coram se legere sine inter
missione [aciebat ; lactumque est, ut, 
quantum ad mensuram propriam 
piene sacram scripturam disceret, 
cum, sicut dixi, lunditus literas ig-
noraret". 
Planum est autem quod iste servulus 
laycus et illiteratus fuit ut videtur, 

Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
librifi Teutonicalibus et de precibus vemaculis. 

divine scripture semper in manibus, 
et iugiter in mente bolluantur (vol-
vantur)" (biz. go) 

Et per piuría alia verba leronimus in 
diversis epistolis viros et mulieres, 
virgines et viduas seu eciam mari
tatas exhortatur ad studium divi-
narum scripturarum. (biz. 50^51) 

Item beatus papa Gregorius scribens 
ad Barbam et 

ad quandam aliam virginem in fine 
epistole sic dicit : „Exenia vestra 
duas cacanas libenter accepi, sed 
tamen cognoscite, quia non manda
tum credidi. Nam vos de labore 
alieno laudem queritis, que fortasse 
adhuc ad fusam manum nunquam 
misistis, nec tamen me res ista con
tristat, quia opto ut sacram scrip
turam legere ametis, ut quando vos 
omnipotens Deus ad virum coniun
xerit, sciatis etiam qualiter vivere et 
domum vestram disponere quomodo 
debeatis". (blz. 51) 

Unde servulus ille paraliticus, de 
quo récitât beatus Gregorius in 
omelia XIII., licet fuerat pauper, 
y m mo mendicus, libros babuit tamen. 
Nam beatus Gregorius . . . . scribit de 
ipso: „A puericia sua , inquit, „para
liticus erat, nequáquam literas nove
rat sed scripture sacre sibimet codices 
emerat, et religiosos quosque in hos
pitalitate suscipiens Kos coram se 
legere sine intermissione faciebat. 
Factumque est ut quantum ad men
suram propriam piene sacram scrip
turam disceret, cum, sicut dixi, 
fundi tus literas ignoraret". Нес 
Gregorius. Planum est, quod iste 
servulus laycus et illiteratus erat, et 
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H i s t 7 van Super tnoao vivendi. 

et libros in proprio ydiomate habuit, 
cum secundum beahim Gregorium 
funditus literas nesciret nee ipse 
legere sciret. sed ab aliis sibi legi 
Faciebat. 

Item lohannes Crisostomus super 
Ewangelio lohanni, morali XXXIIo 

ita alloquitur populum suum. dicens: 
„Verecundemur", inquit. „erubesca-
mus de reliquo. Mulier que quinqué 
viros habuit et Samaritana erat, 
tantum de dogmatibus facit studium 
et tempus dici non, quod ob aliud 
ubscessit, non aliud aliquid abduxit 
ab ea que circa talia est, questione. 
Nos autem non solum de dogmatibus 
non querimus, sed de omnibus sim-
pliciter, et ut contingit, disponimus. 
Propter hoc omnia neglecta sunt. 
Quis enim vestrum, dicite michi, in 
domo existens, libellum aeeepit Cnris-
tianicum in manibus et, quae inia-
cent, pertransivit et scrutatus est 
scripturas ? Nullus utique habet hoc 
dicere, sed aleas quidem et lumbos 
apud plures inveniemus esse". 

Item idem Crisostomus super Matheo 
in „Opere perfecto", morali IIo re
prehendí t populum quod carmina 
vana discunt et divinas scripturas 
discere negligunt. Unde ait : 

Quis enim vestrum hic stancium 
psalmum unum expetit discere aut 
aliquam partem divinarum scriptu-
rarum dicere qui possit ? Non est 
aliquis. 

Et hoc non solum est malum, sed 
quod ex spiritualibus excidentes ad 

Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
libris Teutonicaïibus et de precibua vernaculie. 

libros in suo ydiomate habuit, tarnen 
secundum beatum Gregorium literas 
funditus ignoraret nee ipse legere 
sciret, sed alios sibi legi faciebat. 
(biz. 55) 

Item sanctus lohannes Crisostomus 
super lohannem, morali XXXII. 

„Verecundemur", inquit, „et erubes-
camus de reliquo. Mulier, que quin
qué viros habuit et Samaritana erat, 
tantum de dogmatibus facit studium 
et tempus dici non, quod ob aliud 
quid abscessit, non aliud aliquid ab
duxit ab ea, que circa talia est. 
questione. Nos autem non solum de 
dogmatibus solum non querimus, sed 
de omnibus simpliciter et ut contin
git disponimus. Propter hec omnia 
neglecta sunt. Quis enim vestrum, 
dicite mihi, in domo existens libel
lum accepit christianicum in manibus 
et que iniacent ptertransivit et scruta
tus est scripturas" ? Nullus utique 
habet dicere hoc, sed aleas quidem 
et lumbos apud plures invenimus 
esse, (blz. 51—52) 

Et super hoc sic loquitur Crisosto
mus, corripiens populum suum in 
„Opere Perfecto" super Matheum. 
morali II. 

„Quis enim", inquit, „vestrum hic 
stancium psalmun unum expetit 
dicere, aut aliam partem divinarum 
scripturarum dicere possit ? Non est 
aliquis. 

Et hoc non solum est malum, sed 
quod ex spiritualibus excidentes ad 
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dyabolica estis igne vehemenciores. 
Etenim, si vellet Kos aliquis cantica 
perscrutali dyabolica et meretricales 
melodyas. multos inveniet cum certi-
tudine Нес scientes et cum multa ea 
annunciantes voluptate". Нес Crisos-
tomus. 

Et vere nodie sunt multi layci, qui 
continuo legunt in libris de Rolan-
dino et de bello Troyano, et sic de 
aliis ineptis et inutilibus fabulis, 
quibus utique salubrius foret quod 
ilium laborem suum divinis scriptu-
ris legendis et intelligendis adhi-
berent 

Item idem Crisostomus omelia XI 
super lohanne desiderat ut populus, 
antequain ad ecclesiam veniat, sanc
tum ewangelium, quod legi et exponi 
debeat in ecclesia, quivis in domo 
legat. 

„Unam", inquit, „vos omnes volo 
petere graciam, antequam ewange-
lica tangam verba, sed ne renuatis 
peticionem. Ncque enim grave quid 
et onerosum peto, ncque mini soli 
qui accipio, utile, sed et vobis, qui 
tribuitis et multo magis vobis. Quid 
igitur est quod peto ? Secundum 
unam sabbatorum vel secundum 
unum sabbatum earn que debet in 
vobis legi ewangeliorum visionem. 
hanc ante hos dies in manibus acci-
piens unusquisque domi sedens legat 
continue et multociens circumscrute-
tur cum diligencia ea que iniacent. 
et investiget ea bene, et quidquid 
manifestum quid vero inmanifestum 
notet. quid autem horum contrarium 
videtur. Non enim parva a tali 
studio et nobis et vobis erit utilitas. 
Nam nos quidem non multo indige-
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dyabolica estis igne vehemenciores. 
Etenim si vellet vos aliquis cantica 
perscrutali dyabolica et meretricales 
melodías multos inveniret cum certi-
tudine hec scientes et cum multa ea 
annunciantes voluptate" . . . . Нес 
Crisostomus (blz. 53) 

Similiter legunt libros in vulgari 
editos de bello Troyano, de Rolan-
dino, de formositate Dyane, et sic de 
aliis fabulis mendacibus seu histo-
riis ineptis et gentilibus, (blz. 53) . . 

Et istud vult sanctus lohannes 
Crisostomus loquens ad populum 
super lohannem, omelia XI. 

„Unam", inquit, „vos omnes volo 
petere graciam, antequam evangelica 
tangam verba, sed ne renuatis petici
onem, ncque enim grave quid et 
onerosum peto, neque mihi solum 
qui accipio utile, sed et vobis, qui 
tribuitis, et multo magis vobis. Quid 
igitur est, quod peto. Secundum 
unum sabbatorum vel secundum 
unum sabbatum, earn que debet in 
vobis legi evangeliorum visionem, 
hanc ante hos dies accipiens unus
quisque domi sedens legat continue, 
et multociens circumscrutetur cum 
diligencia ea, que iniacent et inves
tiget ea bene, et quid quidem mani
festum, quid vero inmanifestum 
notet, quid autem horum contrarium 
videtur. N o n enim parva a tali 
studio et nobis et vobis erit utilitas. 
Nam nos quidem non multo indige-
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bimus labore ad manifestam facien-
dam eorum que dicuntur virtutem, 
mente vobis iam familiari facta ver-
borum horum cognition i. Vos autem 
acuciores et perspicaciores hoc modo 
fiatis, non ad audicionem solum, 
ñeque ad disciplinam, sed ad do-
cendum alios". 

Item idem Crisostomus super lohanne 
reprehendit popuium suum quod 
unusquisque mechanicus maiori solli-
citudine sibi de instrumentis artis 
sue providet quam de libris sacris. 

„Unde", ait, „est et alia occasio hiis 
qui desidiosi sunt, irracionabilissi-
ma, et ad divites derisio est pro hac 
exempli occasione ? Quia vero pau-
peres multos hac abuti continue illud 
libenter interrogarem eos, si non om
nia artis instrumenta, cuius unus
quisque est operator, pleniter et 
integre habeant. qualiter igitur non 
inconveniens, causari inopiam, sed 
omnia agere ut nullum usquam fiat 
impedimentum. Debentes autem tan-
tam fructificare utilitatem, occupa-
ciones et pauper ta tem rerum preten
dere". Нес et multa alia Crisostomus 
in diversis locis de hac materia ponit. 

Item Cesarius Arelatensis episcopus, 
ponens integrum sermonem sive inte
grem admonicionem de huiusmodi 
libris, ita dicit inter multa alia admo-
nicione sua XHIa : „Attendile, 
rogo fra tres, si hoc dico, quod non 
ignoratis. Novimus eciam aliquos 
negociatores, qui, cum literas non 
noverint, requirunt sibi mercennarios 
literatos, et cum ipsi literas nesciunt, 
aliis scribentibus racione sua ingen-
cia lucra conquirunt. Et si illi, qui 
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bimus labore ad manifestam facien-
dam eorum que dicuntur virtutem, 
mente vobis iam familiari facta ver-
borum horum cognicioni. Vos autem 
acuciores et perspicaciores hoc modo 
fiatis, non ad audicionem solum 
ncque ad disciplinam, sed ad do-
cendum alios." (biz. 49^—^ο) 

Nam contra tales loquitur Crisosto
mus super lohannem. 

„Est et alia occasio hiis, qui 
ita desidiosi sunt, irracionabilissima, 
id est, non possidere neque habere 
libros, et ad divites quidem derisio 
est pro hac exempli occasione ? Qui 
vero pauperes multos hac abuti con
tinue libenter interrogarem eos, si non 
omnia artis instrumenta, cuius unus
quisque est operator, pleniter et 
integra habeant. Qualiter igitur non 
inconveniens, causari inopiam sed 
omnia agere ut nullum usquam fiat 
impedimentum, debentes autem tan-
tam fructificare utilitatem, occupa-
cionem rerum et paupertatem preten
dere". Нес Crisostomus. (blz. 53) . . 

Item beatus Cesarius Arelatensis 
episcopus in suis admonicionibus 
integrum ponit sermonem sive admo
nicionem, qua communem popuium 
persuadet et inducit ad leccionem et 
studium librorum devotorum. Unde 
inter cetera dicit admonicione sua 
XIII. „Attendite", inquit, „rogo 
fratres, si hoc dico quod non ignora
tis. Novimus eciam aliquos negocia
tores qui, cum litteras non noverint, 
requirunt sibi mercenarios litteratos. 
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literas nesciunt, conducunt sibi mer-
cennarios literatos, ut acquirant ter-
renam pecuniam, tu, quicumque es, 
[iteras non nosti, quare eciam non 
cum precio et mercede rogas qui 
debeat tibi divinas scripturas per-
legere, ut ex illis possis tibi premia 
conquirere "? Et infra : „Vos ergo 
fra tres rogo et admoneo, ut, quicum
que literas nostis, scriphiram divinam 
frequencius relegatis, qui vero non 
noscitis, quando alii legunt, intentis 
auribus audiatis". 

Idem : „Nec dicat aliquis vestrum, 
non novi literas, ideo non mihi im-
putabitur, quidquid minus de Dei 
preceptis implevero. 
Inanis est et inutilis ¡sta excusacio, 
fra tres karissimi. Primum est quod 
lectionem divinam, eciamsi aliquis 
nesciens literas, potest tamen libenter 
audire. Qui vero literas noverit, 
numquid potest fieri quod non in
veniat in libris quibus possit divinam 
scripturam relegere" ? 
Нес et multa alia Cesarius. 

Item in quadam omelia beati Fausti 
episcopi, que in aliquibus ecclesiis 
consuevit legi : „Lectiones", inquit, 
..divinas, sicut consuetis, in ecclesia 
libenter audite et in domibus vestris 
relegite. Si enim aliquis ita fuerit 
occupatus ut ante refectionem scrip
ture divine non possit insistere, non 
eum pigeat in convivio suo aliquid 
de divinis scripturis relegere, ut quo-
modo caro pascitur cibo, ita anima 
reficiatur Dei verbo, ut totus homo 
exterior et interior de sancto ac salu-
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et cum ipsi litteras nesciant aliis 
scribentibus sua ingencia lucra requi-
runt. Et si ¡Ili, qui litteras nesciunt 
conducunt sibi mercenarios litteratos 
ut acquirant terrenam pecuniam, tu 
quicumque es, qui litteras non nosti. 
quare eciam cum precio et mercede 
non rogas qui debeat tibi divinas 
scripturas perlegere, ut ex illis possis 
premia eterna acquirere ? . . . . Vos 
ergo fratres rogo et admoneo, ut, 
quicumque litteras noscitis, scrip
turam divinam frequencius relegatis, 
qui vero non noscitis quando alii 
legunt, intentis enim auribus audia
tis. (blz. 51) 

Nec dicat aliquis vestrum, non novi 
literas, ideo non mihi imputabitur. 
quidquid minus de Dei precepto 
implevero. 
Inanis est et inutilis est ista excusa
cio, fratres karisimi. Primum est, quod 
lectionem divinam, eciam si aliquis 
nesciens literas, potest tamen libenter 
audire. Qui vero literas novit, num
quid potest fieri quod non inveniat 
in libris quibus possit divinam scrip
turam relegere" ? 
Нес ille. (blz. 54) 

Item de hoc dicit beatus Faustus 
episcopus in quadam omelia, que in 
quibusdam ecclesiis solet recitari, 
loquens ad populum. „Lecciones", 
inquit, „divinas, sicut consuetis, in 
ecclesia libenter audite, et in domi-
bus vestris relegite, si enim aliquis 
ita fuerit occupatus, ut ante refec-
cionem sacre scripture non possit 
insistere, non enim pigeat in con
vivio suo aliquid de divinis scrip
turis relegere, ut quomodo caro pas
citur cibo, sic anima reficiatur Dei 
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tari convivio saturatus exurgat, im
plen tes illud quod beatus Apostolus 
hortatur et admonet, dicens : „Sive 
manducatis, sive bibitis, omnia in 
gloriam Dei faciatis '. 

Item sicut dicit Thomas „Secunda 
Secunde", qu. XVII, art. 1 : Sciencia 
legis divine magis precipitur in Novo 
Testamento quam in Veteri Testa
mento. Sed in Veteri Testamento 
multa precepta dabantur vel exhor
taciones populo de lectione et studio 
scripturarum, ut patet Deut. VI o , et 
Deut. XI o , et in multis aliis locis. 
Unde dicitur Deut. XI : „Ponite hec 
verba in cordibus vestris et suspen-
dite ea pro signis in manibus vestris 
et inter oculos vestros collocate. 
Docete f il ios vestros ut illa mediten-
tur. quando sederis in domo tua et 
ambulaveris in via et accubueris at-
que surrexeris, scribesque ea super 
postes et ianuas domus tue, ut multi-
plicentur anni tui et (iliorum tu-
orum". 
Idem pene habetur Deut.VI 0 . 

Нес autem non loquitur clericis 
solum, sicut planum est et sicut dicit 
Thomas uti supra. 

Ex quibus omnibus et multis aliis, 
que poni possent, satis patet quod 
non est prohibitum laycis sacram 
scrìpturam legere, eo quod laycis non 
conveniat vel prohibitum sit studium 
scripturarum. 
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verbo, ut totus homo exterior et in
terior de sancto ac salutari convivio 
saturatus exurgat, implentes illud 
quod beatus apostolus hortatur et ad
monet, dicens : ,,Sive manducatis, 
sive bibitis, omnia in Dei gloriam 
faciatis"." (blz. 53) 

Sciencia legis divine et studium sacre 
scripture magis precipitur in novo 
quam in veteri testamento, ut dicit 
beatus Thomas „Secunda Secunde", 
quest. XVII., artic. I. Sed in veteri 
testamento toti populo de sciencia et 
leccione legis divine dabantur pre
cepta vel exhortaciones, ut patet 
Deuteronomio VI. et Deuteronomio 
XI : „Ponite hec verba mea in 
cordibus vestris et in animis vestris, 
et suspendite ea pro signis in mani-
bus vestris et inter oculos vestros 
collocate, docete filios vestros ut illa 
meditentur, quando sederis in domo 
tua et ambulaveris in via et accu
bueris atque surrexeris, scribesque ea 
super postes et ianuas domus tue, ut 
multiplicentur anni tui et filiorum 
tuo rum . 
Pene eadem verba ponuntur Deute
ronomio VI (blz. 48.—-49) 

Nec fit hic mencio de clericis, quasi 
hoc illis singulariter precipiatur, 
ymmo, ut dicit Thomas uti prius. 
(blz. 49) 

Sequitur ergo quod non sit prohibi
tum vulgo et populo illiterato divi-
nam legem relegere et scrutali, sed 
est legis divine consilium, que ad 
hoc instanter adhortatur. (blz. 49) . 
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Sed iam probatur quod non est ¡Ili
ci tum eis libros in vulgari editos 
legere propter hoc quod non licet 
sacram scripturam in vulgari ydio-
mate legi vel naberi 

Primo, quia tota canonica scriptura 
primo et original iter conscripta erat 
in ydiomate eorum licet grammati-
cato, quibus vel pro quibus primo 
Fuit scripta. 
Nam teste sancto leronimo in diver-
sis epistolis et prologis totum Vetus 
Testamenhim pro maiori parte fuit 
Hebreis trad i tum lingua Hebreorum. 
Similiter totum Novum Testamen-
tum traditum (uit in ydiomate Greco, 
excepto Ewangelio Mathei, quod, 
quoniam Hebreis scripsit, in eorum 
lingua, scilicet Hebrayca, dictavit, 
similiter excepta Epístola Pauli ad 
Hebreos, quam similiter Hebraica 
lingua scripsit ; et quidam dicunt 
quod eciam Epistolam ad Romanos 
scripsit in Latino. 

Unde patet divinam scripturam pri-
mitus non in Latino, sed pocius in 
ydiomate eorum, quibus dabatur, 
esse conscriptam. 

Item nonnulli sanctorum illis, qui
bus predicaverunt, scripturam sacram 
ad eorum proprium ydioma transtu-
lerunt. Nam scribit beatus Dorotheus 
quod beatus Bartholomeus apostolus 
Indis predicavit, qui et Ewangelium 
secundum Matheum in proprio eis 
lingua Iradidit. Et de pluribus aliis 
Sanctis idem loquitur. 
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. . . quod laycis expedit et non est 
pronibitum sed est eis a Sanctis con-
sultum, legere et audire legi libros 
in vulgari editos vel ad ipsum trans-
latos, (blz. 47) 

Tota scriptura sacra primo et origi-
naliter in tali ydeomate est conscripta, 
in quo ab illis propter quos fuit 
scripta principalius, ab omnibus 
melius et generalius potuit intelligi. 
Totum enim testamentum vetus se
cundum beatum leronymum in di-
versis epistolis et prologis biblie pro 
maxima parte Hebreis hebraico ser
mone (uit conscriptum, et totum 
novum testamentum in greco 
excepto ewangelio Mathei, quod qui-
dem Hebreis hebraico sermone con-
scripsit. 
Similiter excepta epistola Pauli ad 
Hebreos quam quidem Hebreis he
braico sermone dictavit. Et quidam 
eciam excipiunt epistolam Pauli ad 
Romanos, quam ut dicunt scripsit in 
latino, (blz. 55—56) 

Plures sanctorum ill is, quibus pre
dicaverunt, scripturas divinas in 
aliis linguis iam editas ad ydeoma 
illorum, quibus predicaverunt, trans-
tulerunt, ut videlicet non solum 
audirent in sermonibus. sed eciam 
legerent ex libris. Nam sic scribit 
beatus Dorotheus de beato Bartholo-
meo apostolo, dicens : „Bartholo
meus apostolus Indis predicavit, qui 
et ewangelium secundum Matheum 
in propria eis lingua tradidit" . . . . 



Hfet. 7 van Super modo vivendi 

Sed hoc utique non fecissent. si 
scripturam in propria lingua legi 
illicitum credidissent. 

Item divina scriptura propter hoc in 
Latinum versa est eloquium, quod 
est ceteris ydiomatibus generalius. 
non ut quibusdam propter ydiomatis 
ignoranciam esset abscondita. sed 
pocius ut generaliter omnibus fieret 
manifesta. 

Linde venerabilis Beda in omelia de 
sancto Matheo, loquens de transla-
cione ewangeliorum, ait quod Ewan-
gelium, scilicet Mathei, ad edifican-
dam (idem ecclesie primitive, que ex 
Hebreorum ecclesia maxime collecta 
est, Hebreo sermone composuit. Dila
tata autem per orbem ecclesia, et 
Grecis ac barbaris in eiusdem fidei 
unitate confluentibus, curaverunt 
presules ridelium ut idem eciam in 
Grecum Latinumque transferretur 
eloquium, quomodo eciam Marci, 
Luce, et lohannis Ewangelia, que 
deinceps Greca lingua ediderunt, 
mox in Latinum transfuderunt ser-
monem, quatenus hec omnes per 
orbem naciones legere et intelligere 
possent. 

Unde sequitur quod non est illici
tum paginam divinam in alio ydio-
mate legere quam in Latino, quia 
ideo in Latinum versa est eloquium, 
ut omnes Greci et barbari legere et 
intelligere possent. 
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Sed si illicitum esset huiusmodi 
libros habere vel legere in ydiomate 
vulgari, non utique sancti transtulis-
sent. (blz. 56) 

Sacra scriptura ea de causa a magis-
tris ecclesie in latinum versa est elo
quium, non ut quibusdam propter 
latini ydeomatis ignoranciam lateret 
et esset occulta, ymmo magis ut divi
na scriptura. que prius in uno ydeo-
mate edita paucis illud ydeoma scien-
tibus erat cognita, omnibus genera
liter fieret manifesta ; nam latinum 
ydeoma ceteris est generalius. (blz. 
56) 

Et hoc est, quod dicit venerabilis 
Beda in omelia de sancto Matheo lo
quens de premissa translacione scrip-
turarum : ..Quod", inquit. „ewan-
gelium". scilicet sancti Mathei, „ad 
edificandum (idem ecclesie primitive, 
que ex Hebreorum maxime collecta 
est. hebreo sermone composuit. 
dilata autem per orbem ecclesia. 
Grecis et barbarie, in eiusdem fidei 
unitate confluentibus, curaverunt 
presules fidelium ut idem eciam in 
grecum latinumque trans f ere tur elo
quium. Quomodo eciam Marci, Luce, 
lohannis ewangelia, que deinceps 
greca lingua ediderunt mox in lati
num transfundere sermonem, qua
tenus hec omnes per orbem naciones 
legere et intelligere possent". Hec 
Beda. (blz. 56—57) 
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Item divinam scriphiram Greci ha-
bent in suo ydiomate, scilicet Greco, 
Hebrei in suo, scilicet Hebraico, sicut 
omnibus notum est et patet lerony-
mus in varus epistolis et prologis, 
precipue in epistola ad Somnam et 
Ficellam. 

Item Chaldei Kabent et legunt scrip-
turam divinam in sermone Chal-
dayco, sicut patet leronymus in pro
logo super lob et in aliis multis locis. 
lonathas enim filius Aziel, totum 
Vetus Testamentum scripsit sermone 
Cbaldaico, que edicio in tantum 
autentica est apud lúdeos, ut utantur 
ea tanquam glossa edicionis Hebraice 
veritatis, ut dicit frater Nicolaus de 
Lira in quadam questione. 

Item divina scriptura habetur in 
Syro et Arabico, nam ex talibus Un
guis leronymus interdum transtulit, 
ut patet in prologo eius super lob. 
Item divina scriptura habetur in 
lingua Gothica. Dicitur enim in 
VIIIo libro „Historie tripartite", quod 
Ulfilas, Gothorum episcopus, sacras 
scripturas in proprium Gothorum 
convertit ydioma. 

Similiter sacra scriptura habetur in 
lingua Egipciaca, 
qua enim lingua sancii patres in 
Egipto scriphiram legerunt, 

qui nee Latinum nee Grecum intel-
lexerunt, sicut dicit lohannes Cas-
sianus in quinto ..De Institutis ceno-
biorum". 

Cum enim Frater quidam, Symon 
nomine, apostolum in Latino scrip-
sisset, liber scriptus nulli usui aptus 
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Quod autem divina scriptura habea-
tur in sermone hebrayco et greco 
notum est omnibus, (blz. 58) . . . . 

secundum leronymum in epistola ad 
Somnam et Fretelam. 

Item, quod divina scriptura habeatur 
in caldeo, testatur beatus leronymus 
in diversis epistolis et prologis et 
precipue in prologo eius super lob. 
lonatas enim filius Osiel scripsit 
totum vetus testamentum sermone 
caldayco que edicio caldayca in tan
tum eciam fuit autentica apud 
lúdeos, ut ipsi ea uterentur quodam-
modo quasi glossa veritatis hebraice, 

ut dicit frater Nicolaus 
de Lira in quadam questione. 

Item divina scriptura habetur in 
syro et arabayco. Nam ex talibus 
linguis beatus leronymus interdum 
aliquos libros transtulit, ut patet in 
prologo leronymi super lob. 
Item quod habeatur in lingua gothica 
manifeste patet Vil i . libro „Hystorie 
Tripartite", ubi legitur quod Ulfi
las episcopus Gothorum sacras 
scripturas convertit in linguam 
Gothorum. 

Similiter habetur in lingua egipciaca 
(blz. 58) 
et in eo legebant sicut in egypciaco 
(blz. 57) 

. . . . пес intellexerunt scripturas in 
latino vel greco sicut dicit 
lohannes Cassianus . . . . V. libro 
„De institutis Patrum". (blz. 57) . . 

Unde cum frater quidam Symon 
nomine epístolas Pauli in latino 
scripsisset et liber iam esset finihis. 
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fuit nisi combustioni, quia nullus 
eorum intellexit Latinum. 

Similiter non intellexerunt Grecum. 
quia omnes Cassiano per Interpretern 
loquebantur, ut habetur in „CoIIa-
cionibus patrum". exceptis paucis, 
qui Grece loqui sciverunt. 

et tarnen sancti patres in Egypto, 
Sythy et Thebaide studiosissime et 
diligentissime sacram scripturam 
studuerunt, 

onde et Moyses dicihir fuisse instruc-
tus omnibus literis Egiptiorum. 

Item Ruthei scriptures illas quas 
recipiunt, videlicet Epístolas Pauli, 
in proprio habent ydiomate editas, 
sicut dicunt. qui noverunt. 

Sciavi habent proprios caracteres et 
in eorum lingua totam scripturam, 
similiter et Armeni, 

et si quis forte diligencius scrutatus 
fuerit, inveniet quod in omni lingua 
que sub celo est. 

Nam misso spiritu sancto in apostó
los, ex omni nacione que sub celo 
est, viri religiosi convenerunt et audi-
erunt unusquisque apostólos in ea 
lingua loqui, in qua natus erat, in 
signum quod Christus per omnem 
terram et in omni esset ydiomate 
promulgandus. 

Lelterlijke of gelijkluidende parallellen uit: De , 
librie Teiitonicalibtis et de precibus vernaculis 

nulli alteri usui aptus fuit nisi com
bustioni, eo quod vix aliquis potuit 
inter eos герегігі, qui intelligeret 
latinum, (blz. 57) 

Similiter non intellexerunt grecum 
exceptis valde paucis, ut patet per 
eundem Cassianum in „Patrum Col-
lacionibus", ubi dicit quod patres 
sibi loquebantur per Interpretern, eo 
quod grecum non intellexerunt ex
cepto uno vel forte duobus. (blz. 57) 

Sancti patres in Egipto diligentissime 
et cum summo desiderio sacram 
scripturam studuerunt (blz. 57) 

Unde dicitur in Exodo, quod Moyses 
instructus fuit in omnibus literis 
Egyptiorum. (blz. 57) 

Similiter Russchi illas scriptures, 
quas suscipiunt, videlicet epístolas 
Pauli, in proprio habent ydeomate, 
ut omnibus est notum, qui ibi fue
ro η t. (blz. 58) 

Item in lingua slavica, (blz. 58) . . . 

Et forte, si quis diligenter perscrutari 
voluerit, in omni lingua que sub celo 
est. (blz. 57) 

Nam ut dicitur Actuum IL, dato et 
misso spiritu sancto in apostólos viri 
religiosi ex omni nacione, que sub 
celo est, convenerunt. ut audirent 
apostólos loquentes magnalia Dei 
unusquisque lingua in qua natus 
erat, in signum quod in omni lingua 
esset lux spiritus sancti promulganda. 
(blz. 57—58) 

67 



H f st. 7 van S u p e r modo vivendi. 

Que igitur est racio quod in tot na-
cionum linguis licet legi sacram 
scripturam et non in ydiomate theu-
tonicali ? 

Item plures magni viri in propriis 
eorum et vulgaribus linguis scriptu-
ras ediderunt, sicut Effren Syrus in 
lingua propria libros suos composuit, 
sicut habetur in VIII o libro „Histo
rie tripartite ". Dicitur enim ibi sic : 

„Hoc itaque tempore (uit Effren in 
Edissa. in Alexandria vero Didimus, 
et Effren, Syra lingua usus, spiri-
tualis gracie radios emittebat, qui 
licet nesciret linguam Grecam, mul-
tos Grecorum eruditos redarguit et 
totius heretice pravitatis infirmita-
tem nudavit". 

Item in IIIo libro „Historie eccle-
siastice" : „Tune temporis innumeris 
heresibus pullulantibus Bardasenes, 
vir discretissimus et vehemens dya-
lecticus, adversus Marcionem alios-
que nonnullos ayalogos scribit, 
quos propria lingua composites edi-
dit. Sed et plura alia eius extant 
volumina, que discipuli eius in 
Grecum vertere sermonem . 

Item si non licet laycis legere libros 
in vulgati editos. aut igitur est illi
citum, quia malum, aut malum, quia 
prohibitum. 
N o n illicitum. quia malum, quia 
tunc secundum se esset malum et 
sic omnibus esset malum, quod est 
falsum, quia maximum adiutorium 
ad bonum est scire quid faciendum 
et quid dimittendum. sicut planum 
est de se. 

Letterlijke of gelijlfluidende parallellen uit : D e 
ІіЬгів Teutonical ibus et de precíbue vemaculis . 

. . . . que est racio vel que est causa, 
quod non debeat legi in teutonico 
(blz. 59) 

Multi eciam in alia lingua, scilicet 
vulgari eorum et propria libros edi
derunt. (blz. 38) 
Similiter Effrem multos libros scrip-
sit in lingua sua syra. Unde Habetur 
in Vili . libro „Hystorie Tripartite": 
(blz. 58) 
„Hoc itaque tempore fuit Effren in 
Edissa, in Alexandria vero Didimus, 
et Effrem, sua lingua usus, spiri-
tualis gracie radios emittebat, quia 
licet nesciret linguam grecam, mul
tos Grecorum eruditos redarguit et 
tocius heretice pravitatis infirmita-
tem nudavit. (blz. 59) 

Unde dicitur in quarto libro „Hysto
rie Ecclesiastice", quod tune tem
poris innumeris heresibus pullulan
tibus Bardasenes vir discretissimus 
et vehemens dyalecticus adversum 
Marcionem aliosque nonnullos dya-
logos scribit, quos propria lingua 
compositos edidit. Sed et plura alia 
eius extant volumina, que discipuli 
eius in grecum vertere sermonem. 
(blz. 58) 

Si est illicitum laycis et illiteratis 
sacram scripturam legere, aut est 
illicitum, quia malum, aut est illici
tum. quia prohibitum, (blz. 59) . . . 
Sed non est illicitum, quia malum, 
quia tunc esset contra legem natu
ralem, e t . . . . sie . . . . omnibus 
esset malum sed consequens 
manifeste falsum. Ymmo legere divi-
nam scripturam et scire earn est preci-
puum instrumentum ut homo possit 
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Hfst. 7 van Super modo vivendi. 

Sed пес malum quia prohibitum. 
NuIIibi enim reperitur esse prohibi
tum sacros libros in vulgari legere, 
nee in iure nee in theologie. Sequi
tur ergo quod libros sacros in vul
gar! legere non esse illiei tum vel 
prohibitum, sed merítorium et lau-
dandum. 

Dicebatur autem in responsione ad 
istud dubium : Dummodo heresim 
non contineant. Nam contra libros 
teutonicales qui artículos hereticales 
continent, est rescriptum quoddam 
apostolicum quod incipit : „Ad 
apostolatus", in qua huiusmodi libri 
hereseos reproban tur et destrui man-
dantur, vel saltim hereticales articuli 
in eis abradi, boni autem libri teu
tonicales per idem rescriptum per 
argumentum a contrario sensu satis 
recommendantur seu permittuntur. 

Secundo dicebatur : Dummodo de 
materia plana pertractent. Propterea 
libris vulgares, qui de materiis altis 
et arduis tractant, qui laicis qui ut 
communiter non sunt multum ca
paces, non debent preponi. 

sed plana, tanquam lac secundum 
Apostolum, Primam ad Corinthios 
111°, et ad Hebreos IV o . 

Unde Augustinus in libro „De civi-
tate Dei" : „Obtemperandum est", 
ait, „apostolo, precipienti unicuique 
sapere secundum mensuram fidei. Si 
enim pro viribus suis alitur infans, 

Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
libria Teutonicalibus et de precibus vemactilis. 

fieri bonus et vitare malum 
Item non est illicitum, quia prohibi
tum quia nullibi nec in theologia 
nee in iure inhibitum reperitur. 
(blz. sg) 
Quare sequitur quod non sit laycis 
illicitum sacram scripturam legere 
et habere in lingua propria, sed 
est . . . . meritorium . . . . et lau-
datum. (blz. 59) 

Licet tarnen verum sit quod quidam 
libri sermonum in vulgari editi artí
culos continentes hereticales sint 
prob ibi ti in quodan rescripto quod 
incipit : „Ad apostolatus". 
Sed boni et devoti libri non sunt 
ibi prohibiti, ymmo magis sunt ibi 
per idem rescriptum a sensu con
trario approbati. (blz. 59) 

Nunc restât probare secundum, scili
cet quod laycis simplicibus non expe-
dit legere seu legi audire libros cuius-
cumque lingue sint subtilem et altam 
materiam continentes. Pro quo scien
dum, quod libri illi in proposito 
dieuntur subtiles vel alti, qui de 
materia ardua sive subtili subtiliter 
pertractant. (blz. 59) 

Doctrina plana . . . dicti potest lac, 
. . . . unde dicitur, I. ad Cor. III. : 
. . . similiter ad Hebr. V : (blz. 46) 
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Hist. 7 van Super modo vivendi. Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
librie Teutonicalibus et de precibus vemaculis. 

crescit. ut plus capiat, si autem vires 
sue capacitatis excedit, deficit ante-
quam crescat." Нес Augustinus. 

Cui concordat Crisostomus in 
„Opere imperfecto", super Matheo 
XXI : „Sicut", inquit, „infanti si 
dederis fragmentum panis, quiem 
angustas habet fauces, effocatur 
magis quam nutriatur, sic et imper
fecto in fide et puero in sermonibus 
si alciora misteria sapiencie volueris 
dicere, angustum Habens sensum, 
magis scandalizatur quam edifica-
tur". 

Idem de hoc scribit Augustinus ad 
fratres de heremo, qui, ut dictum 
est, paucis exceptis, omnes erant illi-
terati : „Scriptum est", inquit, 
„fratres karissimi, quod non debe-
mus loqui sublimia tanquam sa
pientes mundi gloriantes. Ait enim 
propheta : „Nolite multiplicare loqui 
sublimia gloriantes". Hoc autem 
verbum ad vos maxime dirigitur, 
qui rusticani estis, in silvis habitan
tes". Et infra : „Que sunt autem 
ista sublimia, de quibus non licet 
mul tum loqui, nisi de Dei omnipo
tencia, nisi de unigeniti eius coeter-
nitate, de spiritus sancti magnifi
cencia ?" 

Et postea : „Eya, fratres mei et co
rona matris mee, nolite discutere nisi 
quantum vobis necesse est ad salu-
tem, nolite sapere nisi quantum 
oportet sapere. Quid enim sapere 
oportet, nisi quod Deus trinus et 
unus est ? quid aliud necesse est 
vobis, nisi declinare a malo et faceré 
bonum ? quid aliud necesse est nisi 
ut bona cognoscamus et mala? bona 
ut sciamus rapere, mala ut sciamus 
ea devitare. 

Dicitur autem doctrina . . . lac, potus 
vel aqua secundum Joh. Crysost. 
sup. Matth. XXI. similitudinorie ac 
metaphorice, (biz. 46) 

Item de isto sic admonet Augustinus 
fratres de heremo : 

„Scriptum est", inquit, 
„fratres karissimi, quod non debemus 
loqui sublimia tamquam sapientes 
mundi gloriantes". Ayt enim pro
pheta : Nolite multiplicare loqui su
blimia. Hoc autem verbum ad vos 
maxime dirigitur, quia rusticani estis, 
in silvis habitantes Que 
sunt ista sublimia de quibus non 
licet multum loqui, nisi de Dei omni
potencia, de unigeniti eius coetemi-
tate, de spiritus sancti magnificen
cia ? (biz. 60) 

Et infra : „Eya, fratres mei et corona 
matris mee. Nolite discutere nisi 
quantum vobis necesse est ad salu-
tem. Nolite sapere nisi quantum 
oportet sapere. Quid enim sapere 
oportet, nisi quod Deus trinus est et 
unus ? Quid aliud necesse est vobis 
nisi declinare a malo et faceré 
bonum? Quid aliud necesse est, nisi 
ut bona cognoscamus et mala, bona 
ut sciamus rapere, mala ut sciamus 
ea devitare ? (biz. 60) 
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Hist. 7 van Super modo vivendi. Letterlijke of gelijkluidende parallellen uit: D e 
libris Teutonicalibus et de precibus vemaculis. 

Quod autem communi populo plana 
doctrina proponi debet, Christus 
fi gura vit, qui docturus apostólos 
montem ascendit. Math. V o , turbis 
autem predicaturus ad campestria 
rediit (Luce VI o ) . 

Tercio dicebatur : Si de plana ma
teria aperte pertractant. Sunt enim 
aliqui libri, qui de materiis planis 
tractant, sed non aperte, magis autem 
obscure, sicut libri, qui de incarna-
cione Christi, vita, et morte tractant, 
sed sub figuris et enigmatibus, ita 
quod secundum primum sonum ver-
borum non possunt intelligi. sed in
digent exposicione et misteriorum 
enodacione, sicut sunt multi libri 
Veteris Testamenti, libri propheta-
rum. et alii. Item aliqui libri Novi 
Testamenti, sicut Apocalipsis lohan-
nis et similes, quos simpfices non 
sufficiunt tereré et masticare. Nam 
ad intelligendum tales libros non 
mediocris cura industriaque requiri-
tur secundum Augustinum, IV 
libro „De doctrina Christiana". Item 
Hugo in „Dydascalion", loquens de 
intellectu et exposicione mistica 
scripturarum, ait : „Nosse tarnen te 
volo, о lector, hoc studium non 
tardos et hebetes sensus sed matura 
expetere ingenia, que sic subtilita-
tem investigando teneant, ut in dis
cernendo prudenciam non amittant. 
Solidus est enim iste cibus et nisi 
masticetur, transglutiri non potest. 
Et propter istud Salvator apostolis 
specialiter dixit Joh. V I o : „Colli-
gite que supersunt fragmenta". 
Que sunt enim fragmenta, nisi ut 
Augustinus dicit in marginali super 
hoc loco, nisi que populus non po-
tuit manducare ? Intelliguntur ergo 
quedam secreciora intelligere, que 



Hret. 7 van Supe r modo vivendi. 

multitudo non potest capere. Quid 
ergo restât, nisi ut secreciora intelli-
gere que multitudo non {ratest ca
pere, illis tradantur qui ydonei sunt 
et alios docere sicut erant apostoli?" 
Нес Augustinus. 

Quarto dicebatur : Dummodo stilo 
dictaminis, id est. modo loquendi a 
libris doctorum ecclesie non discor
dent. 

Hoc autem dicebatur propter quos-
dam libros teutonicales bebentes 
nomen propbanum et abusivum 
inodum loquendi, in divinis scrip-
turis et sanctorum libris omnino 
inusitatum. 

Et quidam talium librorum intitu
lantur ab Eggbardo. sicut Sermones 
Eggbardi, et tales libri sunt laycis 
valde periculosi et nocivi. 

Unde apostolus docet devitare pro-
pbanas vocum novitates. 

Est autem propbana vocum novitas, 
que non est secundum communem 
doctrinam ecclesiasticam, secundum 
Augustinum super lobanni XVI. 

Similiter quinto dicebatur : Si con
cordia sensus non discordent a 
libris sanctorum. Omnes enim libri 
qui modo loquendi inusitato et 
alieno sunt conscripti, seu eciam 

Letterlijke of gelijlcluidende parallellen uit: D e 
libris Teutonical ibus et de ргесіЬин vernaculis. 

Secundo principaliter videtur quod 
non expédiât laycis studere 
libros illos racione ignotorum ver-
borum vel modi loquendi curiosi in
usitati et in divinis ecclesiasticis 
doctrinis et libris sanctorum insueti. 
Inveniuntur enim quidam libri teuto
nicales sub quadam novitate et curio-
sitate verborum in doctrina et libris 
sanctorum inusitatorum compositi 
viris literatis ignotorum. (blz. 62) . . · 

Unde quidam intitulantur sermones 
Eggbardi. (blz. 62) 
Et isti et omnes libri sunt 
laycis valde periculosi propter multa, 
(blz. 62) 

Unde apostolus prima ad Thimo-
theum IV. : „O Thimothee. deposi-
tum custodi devitans propbanas vo
cum novitates (blz. 63) 

Dicuntur autem propbane novitates 
verborum secundum quod dicit 
glossa et sanctus Augustinus super 
lobannem XVI. Quando ipsa novitas 
verborum non est secundum commu
nem doctrinam ecclesiasticam (blz. 
65) 

Libros igitur ambiguos et a sancto
rum doctorum libris alíenos seu non 
conformes layci fugere debent, et 
illos libros studere. in quibus doc
trina ecclesiastica sine ambiguitate 
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Hfst. 7 van Super iiiotJo і ешіі. 

alienum sensum habent vel inusita-
lam doctrinam. ita quod in ipsis 
possit quis vacillare, non multum 
laycis expediunt, qui nesciunt discu
tere sed secundum apparentem sen-
sum solum intelligunt verba. 

Unde beatus leronymus ad Furiam : 
..Post scriptures", inquit, „sanctas 
doctorum hominum tractatus lege, 
eorum dumtaxat quorum Fides nota 
est. Non necesse Kabes aurum in 
luto querere, multis de margaritis 
imam redime margaritam . 

Idem ad Alecham de institucione 
filie : „Illorum", inquit. ..tractatibus, 
illorum delectetur ingeniis, in quo
rum libris pietas (idei non vacillât . 

b.t propter noe in libris in vulgari 
translatis caute respiciendum est. ut 
sint debite translati. Sepe enim 
error contingit in libris Kuiusmodi 
ex vicio incauti translatoris, ut patet 
ex multis locis et verbis Ineronimi. 

Letterliilce of gelijlcluiclende parallellen uit : D e 
Ііпгів Teutonicalibiis et de ргесіЬив vemaculis. 

et novitate continetur, (blz. 64) . . . 

Idem in epistola ad Furiam : „Post 
scriptures", inquit, „sanctas docto
rum Kominum tractatus lege, eorum 
dumtaxat, quorum fides nota est. N o n 
necesse Kabes aurum in luto querere, 
multis de margaritis unam redime 
margaritam". (blz. 64) 

iuxta consilium beati leronymi scri-
bentis ad Allecam de institucione 
filie Illorum", inquit. 
..tractatibus illorum delectetur inge
niis. in quorum libris pietas f idei non 
vacillât, (blz. 64) 

2 . Overeenkomsten tusscnen S u p e r m o d o v i v e n d i en 

D e v e s t i b u s p r e t i o s i s . 

In S u p e r m o d o v i v e n d i wordt in denzelfden geest over de 

kleeding van devoten gesproken als in D e v e s t i b u s p r e t i o s i s . 

Enkele min of meer letterlijke parallellen laten wij nier volgen : 

Super пкміо vivendi. 

Sicut de loKanne patet, qui Kabebat 
vestimentum de pilis camelorum. 
MatKei III. (blz. аз—24) 

Maxime autem pertinet ad illos uti 
vilibus vestibus. qui alios verbo et 
exemplo ad penitenciam inducunt. 
(blz. 24) 

D e vestibus pretiosis. 

et MatKei III0 de JoKanne 
dicitur, quod erat indutus pilis carnei-
lorum. (blz. 38) 

precipue competit videlicet vestibus 
uti Kiis, qui alios verbo et exemplo 
ad penitenciam Kortantur (blz. 31) . 
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Super modo vivendi. 

Unde quedam glossa Mathei IV : 
„Qui penitenciam prédicat, habitum 
penitencie pretendat." (blz. 34) 

Ad Hebreos XI : „Circuierunt in 
melotis, in pellibus caprinis", (blz. 24) 

Unde dives, qui induebatur purpura 
et bysso. sepultus est in inferno. 
(blz. 24) 

Bonum enim consistit in modo spe
cie et ordine secundum Augustinum 
in libro „De natura boni", (blz. 99) 

D e veetibus pretioais. 

Ubi dicit glossa : qui penitenciam 
prédicat, habitum penitencie préten
dit, (blz. 39) 

apostolus ad Hebreos XI o : circui
erunt in melotis et pellibus caprinis, 
(blz. 58) 

dives, qui torquebatur apud inferos, 
bisso et purpura indutus fuisset. 
(blz. 3) . . . Unde dives ille sepultus 
in inferno, (blz. 32) 

cum bonum secundum Augustinum 
in libro de natura boni consistât in 
modo, specie et ordine, (blz. 3t) 

Eenzelfde gedacnte, verschillend uitgewerkt 
Sic et isti et quicumque alii peniten
ciam agentes habitum penitencie, id 
est, humilem et minus preciosum, 
possunt meritorie assumere (blz. 23) 

») 

in quantum habitus est signum tris-
ticie, sic pertinet precipue ad peni
tentes et illi, qui penitenciam agunt, 
induere debent habitum vilem (blz. 
38) 

Overeenkomsten tusschen S u p e r m o d o v i v e n d i 
eenerzijds en D e s p i r i t u a l i b u s a s c e n s i o n i o u s 
en D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e ander
zijds, 

b) Overeenkomst tusscken D e L i b r i s T e u t o n i c a l i -
b u s en D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e . 

a. Een gedeelte van nfst. 11 van Su p e r m o d o v i v e n d i , 
handelend over de handenarbeid, vertoont veel overeenkomst met 
hfst. 39 van D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e en hfst 67 
van D e s p i r i t u a l i b u s a s c e n s i o n i b u s . 

Super modo vivendi. 

blz. Q7—00 

Primo enim labor ma-
nuum concupiscencias 
omnium viciorum orí
genes refrénât. 

Et Salomon : „In desi-
deriis est omnis ocio-
sus . 

D e reform, virium animae. 

hfst. 39 

cum tu sis plenus malis 
coneupiscentiis, oportet 
te primo cor tuum ex
purgare duris labori-
bus 

In desiderio est enim 
omnis ociosus. 

D e spiritual, ascension, 

hfst. 67 

Ideo istas concupiscen-
tias oportet vincere, 
praecipue opere ma
nuali. 

In desiderio est enim 
omnis ociosus. 
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Super modo vivendi. 

labor manuum facit 
Hominem stabilem et 
cor eius quietum. 

labor manuum facit, ut 
Homo sibi in necessariis 
sufficiat et aliis non 
applaudat, nec bona 
aliorum desideret, I ad 
THessalonicenses IV : 

Labor manuum suo 
pondere r.or Humanum 
deprimit et Humiliât et 
conpungit secundum 
Bernardum ad Fratres 
de Monte Dei : peccati 
nostri nos ammonet. 

Secundum eundem Ber
nardum in sermone de 
labore messis propter 
peccatum enim imposita 
est Homini nécessitas 
Iaborandi. Genesis I : 
„In sudore vultus tui 
vesceris pane tuo . 

Aliorum indigenciam 
opus manuum supplet 
et ad beneficienciam 
tribuit facultatem. 

„Temptandi tollit op-
portunitatem", IHeroni-
mus. 

Occupatus uno demone 
temptatur, ociosus vero 
innumeris demonibus 
devastatur. 

D e reform, virium animae. 

cor nostrum vagum est 
. . . oportet igitur ut 
ligetur ancnora. opere 
videlicet manuali 

Item de labore manuum 
Habes ut sis liber et non 
indigeas applaudere 
aliis. 

opus manuum admonet 
nos de peccato et lapsu 
nostro. 

Post lapsum vero dic
tum est Homini : in su
dore vultus tui. etc. 

Potes etiam nonnun-
quam tuis laboribus 
pauperibus subvenire, 
et amplius laborare, 

minores occasiones ten-
tandi habet diabolus in 
nobis occupatis, quam 
ociosis. 

Occupatus enim ab uno 
daemone impugnatur, 
ociosus vero innumeris 
daemonibus devastatur. 

D e spiritual, ascension. 

cor tuum valde est in
stabile, . . . te decet fi-
gere pondere videlicet 
et occupatione alicujus 
operis manualis. 

Sed et opus manuum 
reddit te liberum, ne sit 
tibi opus aliis applau
dere, et aliorum aliqua 
desiderare, sicut Apos
tolus scribit ad Thessa-
lonic. 

secundum Bernardum, 
ipsum opus manuum 
saepe sicut corpus suo 
pondere et mole depri
mit, 

Est igitur secundum 
Bernardum : Opus ma
nuum quasi vulnerum 
ligamentum, unde cor-
riperis et demoveris de 
culpa. Siquidem post 
culpam, datum est Hoc 
praeceptum legis natu
ralis : In sudore vultus 
tui vesceris pane tuo. 

quoniam plures aditus 
tentandi inimicus in 
nobis reperit ociosis 
quam occupatis. 

Siquidem occupatus, ut 
ajunt, uno daemone 
tentatur, ociosus vero 
innumeris daemonibus 
infestatur. 
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Super modo vivendi. 

Ambrosius libros, quos 
dictabat, propri is mani-
bus scribebat. 

Fratres sancti Martini 
omnes laboribus insis-
tebant et sanctos libros 
scribebant. 

D e reform, virium auimae. 

Ambrosius proprios li
bros quos dictabat, pro
pria manu scribebat. 

Omnes discipuli et fra
tres in monasterio sancti 
Martini scriptores erant. 

D e epiritual. ascensión. 

Plures sancti turn ex 
humilitate, turn ad de-
vitandum ocium, pro-
priis manibus scribe
bant, ut de Ambrosio 
legitur et Hieronymo. 

Omnes fratres et disci
puli in monasterio 
sancti Martini 
scribebant. 

libr 

b. Z o o w e l in D e l i b r i s T e u t o n i c a l i b u s als in D e r e f o r -

m a t i o n e v i r i u m a n i m a e betoogt Zerbolt , dat niet zoozeer de 

kennis als w e l de practische beoefening der H . Sckrift e e n kracnt-

bron is voor net geestelijk leven. 

D e libris Teuloiiicalihus. 

Ыг. óf) 
Item propbeta : „A mandatis tuis 
intellexi". A mandatis, inquit intel-
lexi. Non ait, mandata tua intellexi. 
sed a mandatis tuis intellexi, id est, 
quia perfect tua mandata ideo intel
lexi divina eloquia. 

D e reForm, virium animae. 

hfst. 14 

Juxta illud Prophetae : A mandatis 
tuis intellexi. Non itaque dicit : Man
data tua intellexi sed a mandatis, 
quod est dicere : Quia studiose man
data tua Domine observavi, et dili-
genter me in eis exercui, idcirco da tus 
est mihi intellectus, ut intelligerem 
divinam scrïpturam. 

4 . O v e r e e n k o m s t e n tusscben S c r i p t u m p r o q u o d a m en 

D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e e n tusscben 

S c r i p t u m p r o q u o d a m e n D e s p i r i t u a l i b u s 

a s c e n s i o n i b u s . 

O o k tusscben bfst. ι v a n bet S c r i p t u m p r o q u o d a m e n 

bfst. 37 v a n D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e bestaat e e n 

sterke overeenkomst. B e i d e boofdstukken betoogen, dat e e n ieder, 

zoover het v a n h e m afhangt, z ich verre moet h o u d e n v a n d e 

bes lommer ingen der were ld e n ongestoord met G o d bezig moet zijn, 

maar a ls d e gehoorzaamheid of l iefde het vereischt, z ich met het 

bestuur over anderen en uiterlijke w e r k z a a m h e d e n moet belasten. 

W i j p laatsen enkele min of meer letterlijke p a s s a g e s naast elkaar. 
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Scriptum pro quodara. 

Ыг. ΙΘΟ—181 

sciendum quod volúntate ordinata 
aliud decet nos appetere volúntate 
nostra propria, aliud ex volúntate vel 
imperio aliorum 
Ita quod sepius voluntas ex suo 
aliud vult et aliud ex aliorum im
perio 

sicut patet ex dictis beati Thome 
in Secunda Secunde, questione 
CLXXXV, articulo 

Sunt autem duo precipue que ad 
presene occurrunt 
videlicet locus superior sive prospc-
ritas seculi et exterior occupacio 

De hiis ita dicit beatus Augustinus 
XIX. „De civitate Dei": „Itaque", in-
quit, „a studio cognoscende veritatis 
nemo prohibetur quod ad laudabile 
pertinet ocium. Locus vero superior, 
sine quo regi populus non potest, et 
si teneatur atque administretur, ut 
deceat, tarnen indecenter appetitur. 
Quam ob rem ocium sanctum que-
rit caritas, negocium iustum suscipit 
nécessitas caritatis. Quam sarcinam 
si nullus imponit, percipiende atque 
intuende vacandum est ventati. 
Si autem imponitur, suscipienda est 
propter caritatis necessitatem." 

„Nemo igitur proprie voluntatis ap-
petitu sibi debet honorem assumere, 
sed qui fuerit vocatus tamquam 
Aaron", Ad Hebreos XV. 

Idem : „Absit. absit, ut qui Deo 
vacat ad tumultuosam aspiret fra-
trum officialium vitam. Martha sem
per insufficiens sibi et minus ydonea 
videa tur. aliique magis id opens 
quod administrât optet imponi." 

D e reform, virìiim animae. 

Kfsí. 57 
Sciendum est, quod debite ordinata 
voluntas, in multis aliter vult et velie 
debet ex suo, aliter ex aliorum im
perio vel forsitan bonorum Consilio. 

Idem dicit Thomas de Aquino in 2. 2. 
quaest. 185. 

Breviter autem sicut ad praesens oc-
curri t, specialiter sunt duo 
exterior occupatio in tumultu, et 
gubernatio aliorum sive locus supe
rior. 

Item de his duobus loquitur Augus
tinus decimonono de Civitate Dei : 
(taque ait a studio cognoscendae veri
tatis nemo prohibetur, quod ad 
laudabile pertinet ocium. Locus 
vero superior sine quo regi populus 
non potest, et si teneatur atque 
administretur ut deceat, indecen-
ter tamen appetitur. Quamobrem, 
ocium sanctum quaerit caritas veri
tatis, negotium justum suscipit néces
sitas caritatis, quam sarcinam si nul
lus imponit, percipiendae atque in-
tuendae vacandum est ventati. Si 
autem imponitur, suscipienda est 
propter caritatis necessitatem. Haec 
Augustinus. 

Nemo ergo sua volúntate sibi debet 
assumere honorem, nisi qui vocatur 
a Deo ut Aaron. 

dicit Bernardus : Absit, absit, ut qui 
Deo vacat, ad tumultuosam aspiret 
tratrum officialium vitam. Martha 
semper insufficiens sibi et minus 
idonea videatur, aliique magis id 
operis quod administrât optet imponi. 
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In beide geschriften komt de overmoedige Eliu voor als afschrik
wekkend voorbeeld van ijdele zelfverheffing. 

hfsl. 56 
Plenus sum, inquit Heliu arrogans. 

blz. 200 
. . . . arrogans Heliu, qui dicit lob 
XXXII : „Plenus sum sermonibus, 
et coartat me spiritus uteri mei et 
venter meus quasi mustum absque 
spiraculo, quod lagunculas novas 
disrumpit. Loquar et respirabo pau-
lulum ; apperiam labia mea et res-
pondebo". 

et coartat me spiritus uteri mei. 
Et venter meus quasi multum absque 
spiraculo, quod lagunculas novas 
dirumpit ; loquar et respirabo paulu-
lum, aperiam labia mea et respon-
debo. 

Hiema volgt in beide werken een citaat uit Gregorius, dat in „De 
reformatione virium animae ' uit het geheugen geciteerd schijnt 
te zijn. 

Videbat enim secundum Gregorium, 
sanctos praedicatores pro lucutione 
sua venerali, ideo lucutionis eorum 
celsitudinem et non utilitatem inten-
tionis imitan cupiebat. Ñeque enim 
Koe amavit quod illi, sed hoc sum-
mopere appetivit ut clarus hominibus 
ostenderetur. 

Gregorius in XIII. ..Moralium" : . . 
. . . . Sed arrogantes viri, dum рге-
dicatores sanctos magna loqui, ac 
pro locueione sua venerari conspi-
ciunt, locueionis eorum celsitudinem 
non non utilitatem intencionis imi-
tantur ; neque hoc amant, quod illi 
appetunt, sed hoc sine opere appe-
tunt, quod clari hominibus osten-
dantur." 

In hf st. 3 van het S c r i p t u m p r o q u o d a m e n i n hf st. 62 van 
D e s p i r i t u a l i b u s a s c e n s i o n i b u s betoogt de schrijver, dat 
iemand, die uit eerzucht en zelfoverschatting naar een ambt streeft, 
zich daardoor alleen reeds onwaardig en ongeschikt maakt. 

Scriptum pro quodam. 

blz. 188 

quia tales videntur ex ambicione et 
presumpcione locum alciorem et 
gradum digniorem appetere atque 
eo ipso efficiuntur indigni et sunt 
indispositi. Unde beatus Gregorius 
. . . . : „Qui invitatus renuit, que-
situs reFugit est sacris altaribus pro
movendus. Sic qui ultro ambit vel 
inportune se ingerit, est proeul dubio 
removendus . . . ." 

De epirit. aecens. 

hfsl. 62 

Nam eo ipso homo ad talia indignus 
efficitur, si ex appetitu ad talia affi-
ciatur. 

Unde beatus Gregorius : Sicut is qui 
invitatus renuit, quaesitus reFugit, est 
sacris altaribus admovendus, sic qui 
ultro ambit, vel importune se ingerit, 
est proculdubio removendus. 
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E e n gelijke indee l ing der bekoringen in drie soorten treft m e n a a n 

in hfst. 4 v a n het S c r i p t u m p r o q u o d a m e n i n hrst. 5 4 v a n 

D e s p i r i t u a l i b u s a s c e n s i o n i b u s . 

Scriptum pro quodam. 

bh . 1QQ—200 

Aliquando enim temptacio prima 
facie malum preferí, quadam violen
cia vel importunitate opprimens 
sicut est temptacio guie, luxurie et 
similium viciorum. 
Et ad vitandam hanc temptacio-
nem . . . opus est labore et exer-
cicio 

Aliquando vero temptacio prima 
facie bonum prefert, non alliciens 
vel opprimens affectum, sed magis 
seducens intellectum, sicut temp
tacio de excessu ieiuniorum, de 
nimietate vigiliarum et singularitate 
exerciciorum Et in hac non 
tam opus est labore et exercicio 
quam prudencia et discussione. 

tercio modo plures temptantur sub 
speci boni, ut possint aliis preesse 
vel prodesse officio predicacionis vel 
sacris ordinibus 
Nam racio seducitur zeli ymmagine 
et affectus trahitur appetitu vane 
glorie. 

D e spirit. aBcens. 

hfet. 54 

sunt quaedam vitia, quae aperte ad 
malum trahunt, et suo ímpetu volunt 
animam opprimere, 
sicut est luxuria vel iracundia, 

et nis debes resistere cum labore et 
dolore : 

sunt alia quae suo ímpetu non 
impellunt, sed seducendo fallunt, . . . 

sicut tentatio de excessu vigiliarum, 
jejuniorum et hujusmodi. 

Et hic non tam opus est fortitudine, 
quam discretione. 

Sunt autem adbuc alia vitia, quae 
pariter suo ímpetu impellunt et boni-
tate apparitione : sicut est, verbi 
gratia, affectus inordinatus ad prae-
dicandum, qui seducit sub pallio 
zeli animorum, impellit appetitu 
laudis, et ímpetu reputationis. 

I V . ^- D e schrijver der vier tractaten moet e e n bestudeerd m a n 

g e w e e s t zijn, b e k e n d met d e voornaamste kerkelijke schrijvers, door-

kneed in het kerkelijk recht, gevormd naar d e scholast ieke methode , 

bez ie ld met e e n h o o g e vereering voor haar voornaamsten vertegen

woordiger S int T h o m a s v a n A q u i n o e n vo lkomen o p de hoogte met 

d e b r a n d e n d e kwest ie , waardoor het b e s t a a n der Broederschap 

bedre igd werd . W i e der Broeders v a n het g e m e e n e leven, n a G e e r t 

Groóte , vereen igde al deze kwalite i ten in z ich ? N i e m a n d anders 

d a n Zerbol t Í 

G e r a r d Zerbolt w a s de „intel lectueel" onder de Broeders, hij 
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studeerde aan een buitenlandscke scKool en was de bibliotKecaris 
van het Heer-FIorenshuis. Zoodoende kreeg hij de volle be
schikking over de boeken van Geert Groóte, maar ook over zijn 
nagelaten geschriften. Vooral de rapiaria van Groóte zullen een 
kostbaar materiaal bevat hebben, waarvan Zerbolt voorzeker een 
dankbaar gebruik gemaakt heeft. Uit zijn levensbeschrijving leeren 
wij hem kennen als een echten „boekenwurm", die niet alleen den 
tijd, die er voor bestemd was, maar zelfs buiten dien tijd studeerde 
en schreef. Niet alleen bij zijn medebroeders, maar ver buiten het 
Heer-FIorenshuis stond hij bekend om zijn groóte kennis der 
H. Schrift en van het kerkelijk recht, zoodat van alle kanten priesters 
en leeken tot hem kwamen om raad te vragen. Ook Heer Florens 
achtte zijn geleerdheid en inzicht zoo hoog, dat hij hem meermalen 
raad vroeg in rechtskwesties en gewetenszaken. Uit de levens
beschrijving van Zerbolt en uit de Amersfoortsche brieven blijkt 
duidelijk, dat Heer Florens de leiding bij het inwinnen van adviezen 
en het bepleiten van de rechten der Broederschap met gerust hart 
aan Zerbolt overliet. In de brieven, waarin veel over het „magnum 
negotium" gesproken wordt, is Zerbolt geregeld aan het woord ; in 
Juni 1398 bezoeken Heer Florens en Zerbolt samen Utrecht om de 
kwestie te bespreken met Evert Foec ; 's Maandags voor St.-Jans-
onthoofding is Zerbolt alléén daar, terwijl Heer Florens naar 
Deventer gegaan is en Zerbolt al zijn overredingskracht moet aan
wenden om hem terug te doen keeren en als motief aanhaalt, dat de 
zaak der Broederschap hun aller tegenwoordigheid eischt. Nauwe
lijks is Zerbolt na de Amersfoortsche ballingschap te Deventer terug
gekeerd, of hij vertrekt met Amilius naar Dickeninghe om met abt 
Arnold de twistpunten aangaande de Broederschap te bespreken. 

Zonder eenige overdrijving mogen we zeggen, dat Zerbolt door 
zijn tactvol optreden, zijn geleerdheid en inzicht, de aangewezen 
persoon was om in deze netelige kwestie de leidende rol te vervullen. 

Meer dan Geert Groóte hecht Zerbolt waarde aan de autoriteit 
van Sint Thomas van Aquino, dien hij vele malen aanhaalt en aan 
wien hij soms meer ontleent, dan voor een zelfstandig auteur past. 

\ V a t de drie andere geschriften betreft, zou men desnoods nog 
aan Geert Groóte als auteur kunnen denken, bij „Super modo 
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vivendi" is dit alleen reeds uitgesloten om den tijd, waarin dit trac-
taat moet samengesteld zijn als vrucht van vele besprekingen, en wel 
op het allerlaatst van de 14de eeuw. 

V. ^ - D e t o e s c h r i j v i n g i n d e h a n d s c h r i f t e n : 
Van de vier tractaten zijn ons de volgende handschriften bekend, 

welke wij hier slechts even aanduiden en in een later hoofdstuk 
vollediger behandelen. 

Super modo vivendi : 
D e n Haag, 852 ; Brussel, 2285^-2301. Hoofdstuk VII afzonderlijk 

(latijn) : Angermund ; Frankfurt am Main ; W e e n e n , 4287. 
Hoofdstuk VII afzonderlijk (mned.) : W e e n e n , 13708. Excerpt 

(mned.) : Leiden, 224 ; Zoeterwoude. 

D e libris Teutonicattous et de precious uemacuïis : 
Nürnberg, Cent. II. io . Middelnederlandsch excerpt : Brussel, 

2285—2301. 

D e uestious pretiosis : 
Basel, A. VIII, 1 ; Berlijn, 240 ; Darmstadt, 2776 ; Keulen, W . 

4°. 149. 

Scriptum pro quodam : 
Berlijn, 240 ; Karlsruhe, 381 ; Nürnberg, Cent. II. IO ; Utrecht, 

386. O p naam van Geert Groóte : Marburg, 55 ; Parijs, 10718. 

Super modo vivendi en D e tioris Teutonicaíiíms. 

W a t „Super modo vivendi" en „De libris Teutonicalibus" betreft 
zijn de handschriften anoniem. 

Jostes spreekt in zijn, in het begin van dit hoofdstuk aangehaalde 
artikel uitvoerig over het Haagsche en het Brusselsche Hs., daar zijn 
kritiek zich voornamelijk richt tegen Zerbolt als auteur van beide 
voornoemde tractaten. 

Zijn argumenten of bezwaren tegen het auteurschap van Zerbolt 
kunnen we in het kort aldus samenvatten : 
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de sckrijver was zeker geen lid der Broederschap, 
een geschrift van één hunner zou niet tot de scripta doctorum 

(verzamelnaam van het Haagsche Hs.) gerekend zijn. 
Zerbolt was te jong om zulk een werk te kunnen samenstellen, 

veeleer komt Evert Foec als schrijver in aanmerking, zooals ook de 
oude catalogus van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (Tom. I, 
Bruxelles 1842, blz. 46) aangeeft. 1 ) 

Deze bewijzen worden door A. H y m a in zijn bovengenoemd 
artikel op afdoende wijze weerlegd : 

„Super modo vivendi vertoont een nauwen samenhang en groóte 
overeenkomst met de rechtskundige adviezen van deken Foec, abt 
Arnold van Dickeninghe en de Keulsche juristen, a an wie hun oor
deel gevraagd was over de levenswijze der Broeders van het gemeene 
leven. H e t is zeer waarschijnlijk, dat al deze tractaten zijn geschreven 
of als antwoorden zijn ingekomen op vragen, die door één persoon 
gesteld zijn. Ui t het leven van Zerbolt is ons bekend, hoe zeer deze 
kwestie, „magnum negotium door hem genoemd, hem in beslag 
nam en dat hij juist als woordvoerder en pleitbezorger optrad. Boven
dien is ons uit een brief 2 ) van Frederik van Blankenheim, bisschop 
van Utrecht, bekend, dat de devoten bij verschillende gelegenheden 
hun levenswijze aan theologen en juristen ter beoordeeling hadden 
voorgelegd. W a n n e e r de auteur van „Super modo vivendi" geen 
lid der Broederschap geweest was, zou de naam van den schrijver 
zeker vermeld zijn, zooals bij de overige adviezen ook gebeurd is, 
want hierdoor zou het verweerschrift a an invloed en gezag ge
wonnen hebben. 

D e algemeene titel van het Haagsche Hs , waarin verscheidene 
stukken werden opgenomen, slaat niet op elk schrijven afzonderlijk. 

1) Ook Ebbinge Wubben pleit in navolging van Jostes voor het auteur
schap van Evert Foec. Zie : C. H. Ebbinge Wubben, Over Middelneder-
landsche vertalingen van het Oude Testament, proefschrift (Leiden), 
's Gravenhage 1903. 

2) Fredericq, Corpus Inquisitionis Neerlandicae, II, blz. 190.—'193· De brief 
draagt tot opschrift : „Transsumptum cum sigillo officialis Daventriensis, 
de modo vivendi in causa licito, per decretum domini episcopi Frederici ", en 
werd geschreven 30 April 1401. 
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Deken Foec was evenmin doctor en van hem zijn toen ook twee trac-

taatjes opgenomen. 

D a t Zerbolt te jong geweest zou zijn voor dit werk, wordt door 

alles, wat wij van zijn leven en werkzaamheid weten, ten stelligste 

weersproken. Bovendien moeten wij niet vergeten, dat „Super modo 

vivendi" geen zelfstandig werk, maar een verzameling van teksten 

en uitspraken is. 

Er is geen enkele afdoende reden om Evert Foec als auteur van 

„Super modo vivendi" te beschouwen. W a n t de afschrijver van het 

Brusselsche Hs., een Augustijner monnik. Iaat duidelijk blijken, dat 

„Super modo vivendi" en het daarop volgende „Scriptum" van 

deken Foec niet van denzelfden schrijver zijn. 

N a „Super modo vivendi" te hebben afgeschreven, gaat hij op 

fol. 32b verder : „Magister Everardus Foec decanus ecclesie sancti 

salvatoris Traiectensis licentiatus in utroque iure de infra positis 

dubiis ita reperitur dixisse : „Quaeritur utrum sine offensa iuris 

aliquibus extra religionem de suis temporalibus ас de laboribus 

manuum suorum viventibus cohabitare liceat et in communi vivere". 

Et quia iam decanus magister respondens ad hanc questionem plura 

dicit eorum qui supra taeta sunt". 

W a t het Weensche Hs. 13708 betreft, merkt de Vooys op : 

„Alleen wil ik er nogmaals op wijzen, dat deze vertaling, in 

Brabantsch dialect, van 1393 dateert en dat het origineel dus waar

schijnlijk door Jostes te laat gesteld is. 1 ) D e z e bewering vindt geen 

grond in het Hs. : dit Hs. is een verzameling van geschriften, die op 

verschillende tijden geschreven zijn. Het tractaat in kwestie is opge

nomen van fol. i r ~-4 v ; voor zoover wij konden nagaan, staat hier 

geen jaartal bij aangegeven. W e l komen tijdsbepalingen voor op fol. 

6 r : 1 3 9 6 : fol. 2 8 r : 1393 ; fol. 2 0 5 v : 1402. N u is het zeer aan

nemelijk en de inhoud van het Hs. gaf er alle aanleiding toe, dat 

!) C. G. N. de Vooys, D e Dietse tekst van het tractaat : „De libris Teuto-
nicalibus". Ned. Archief voor Kerkgesch. N. S., Dl. IV (1QO7), pag. 113.—• 
134. De Dietsche tekst, hier gepubliceerd, is een letterlijke vertaling van 
Hfst. 7 van Super modo vivendi, de naam „De libris Teutonicalibus" werkt 
hier verwarrend. 
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de afschrijver om alle critiek te voorkomen als laatste dit tractaatje 
over het lezen van boeken in de landstaal vooraan in het Hs . heeft 
geplaatst. 

W i j hebben slechts zeer in 't kort de argumenten pro en contra 
weergegeven. Voor een volledige kennisname zij nogmaals verwezen 
naar het uitvoerig artikel van A. H y m a (zie blz. 44 noot 2), waar
voor wij niets d a n lof hebben. O p één punt kunnen wij het met 
H y m a onmogelijk eens zijn, ni. waa r hij Dier van M u d e n laat 
zeggen, dat Zerbolt gedurende de Amersfoortsche ball ingschap 
..Super modo vivendi" geschreven heeft. D e letterlijke tekst van Dier 
(„Scriptum' ' blz. 48) luidt : „Laboriosus erat et diligens in opere 
scripture, nam non solum scripsit tempore, quo communiter Fratres 
scripserunt, sed tempore ilio explícito, excerpsit ex sacra scriptura 
ea, que pro Domo nostra vel aliis personis poterant deservire, nam 
plures libros composuit sive dictavit ". H y m a vertaalt : „Not only did 
Zerbolt write when he was living in the „Meester Florenshuis" at 
Deventer, but also during the time of the pestilence, when most of 
the brethren had left Deventer. Dur ing the summer of the year 1398 
Zerbolt excerpted from sacred writing those which could serve his 
house or other persons : for he wrote or dictated many books." Di t 
is geen vertaling, maar inleg ! W i j kunnen er niets anders uit lezen 
dan : „Zerbolt schreef niet alleen gedurende den tijd, dat de 
Broeders gewoonlijk plachten te schrijven (dus den tijd, die hier voor 
aangewezen was), maar ook buiten dien tijd zette hij uit heilige 
boeken bij elkaar, wat ons huis of anderen personen van nut kon 
zijn, want hij schreef of liet verschillende boeken schrijven." 

D e pestious pretiosis. 

Anoniem zijn het Hs . van Basel en Darmstadt . He t Keulsche Hs . 
daarentegen wordt uitdrukkelijk a a n Zerbolt toegeschreven, ofschoon 
dit een latere toevoeging i s . 1 ) 

In het Berlijnsche H s . wordt het tractaat „ D e vestibus pretiosis" 
niet rechtstreeks aan Geer t Groóte toegeschreven, maar diens naam 

1) Boven bet tractaat werd door een Kartbuizer uit de 16e eeuw als op
schrift geplaatst : „Contra abusum vestium Gerhardi Zerbolt de Zutphania". 
(mededeeling van den Archivdirektor, 13 Oct. 1926) 
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werd buiten op den band van het H s . geplaatst. Een zeer verklaar

bare vergissing, want in dezen verzamelband werden verschillende 

werkjes van Geer t Groóte opgenomen. 

Volgens Possevinus, Appara tus sacer. append. , Keulen 1608, 

stond het tractaat „ D e pretiositate vestium" op naam van Geert 

Groóte in den ouden catalogus van Nedermndsche Hss . van 

Vleeschhouwer-Bunderius. M a a r daar staat tegenover, dat Miraeus 

en Valerius Andreas , die denzelfden catalogus gebruikten, dit 

werk onder de geschriften van Geer t Groóte niet vermelden. 

D a t de toeschrijving a a n Geer t Groóte op een vergissing berust, 

wordt tenslotte zeer waarschijnlijk gemaakt door een brief van 

Groóte, welken hij 17 Maar t 1383 aan Johannes de Gronde te 

Amsterdam schreef. Hierin zegt Groóte : „ D e curiositate vestium 

nullam rem recolo me scripsisse." *) Groóte schreef dit 17 maanden 

voor zijn dood, hij stierf 20 Augustus 1384. He t is onwaarschijnlijk, 

dat hij in dien korten tijd, waarin hij bovendien door het preek-

verbod getroffen was en ziekte en neerslachtigheid zich van hem 

meester maakten, bij zijn overige werkzaamheden nog tijd, lust en 

moed gehad zou hebben om zich in een geschrift te keeren tegen het 

dragen van kostbare kleeren. 

N o g een andere aanwijzing vinden wij in den ouden catalogus 

van de Char t reuse van Güterstein (omstreeks 1464) : „item sermones 

mag. de preciositate vestimentorum quando sit peccatum mortale 

per doctorem G u s s (sic) magistrum W y e n n e n s e m . 

(Lehmann, Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. I, Deutschland, 

biz. 167, 30.) Waarschijnl i jk moet voor dit G u s s „ G e r s " gelezen 

worden, een afkorting voor Gerardus . Zerbolt is in W i n d e s h e i m 

gestorven en begraven, terwijl Windeshe im tijdens het leven van 

Geer t Groóte nog niel bestond. D a t de schrijver hier doctor genoemd 

wordt is geen bezwaar, men was in de Middeleeuwen met dezen 

titel vrij kwistig. 

Waarschi jnl i jk is ook door dit „ G e r s " de verwarring ontstaan, 

dat in sommige Hss . [o.a. Melk, Benediktinerstift, 61 (В. аб). D e 

spiritualibus ascensionibus ; W^eenen, Nationalbibl., 3710, D e 

3) W . Mulder, Gerardi Magni Epistolae, Antwerpen 1933, blz. 304. 
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reformatione virium anime ; W e e n e n , Nationalbibl. , 3713, D e 

rerormatione virium anime] de twee zeker door Zerbolt geschreven 

tractaten aan Gerson worden toegeschreven. 

Hetzelfde geldt voor de toeschrijving aan Geer t Groóte, die alom 

bekend was onder den naam van magister Gerardus . W a a r men 

dus een benaming aantrof, welke hier eenigszins op leek, dacht men 

onwillekeurig het eerst aan Groóte. Zoo zien we ook „ D e spiri-

tualibus ascensionibus in een Hs . te W i e s b a d e n (Nassauische 

Landesbibl . η . 7) a a n Gerardus Groot toegeschreven. 

Scriptum pro quoaam. 

D i t tractaat komt anoniem voor in de Hss. van Karlsruhe, Nürn

berg en Utrecht. In den Berlijnschen verzamelband (zie hierboven 

onder , ,De vestibus pretiosis" komt ook het „Scriptum pro quodam' 

voor. O p den rug staat de naam van Geer t Groóte, zoodat ook dit 

tractaat indirect a an Geert Groóte wordt toegeschreven. Zooals 

reeds gezegd werd, is de vergissing zeer verklaarbaar, daa r in dezen 

verzamelband verschillende werkjes van Groóte zijn opgenomen. 

In twee Hss. , ni. Marburg en Parijs, wordt met duidelijke woorden 

Geer t Groóte als auteur genoemd. Di t is een begrijpelijke vergissing, 

want Groóte schreef een soortgelijk werkje als Zerbolt, getiteld : 

„Consilium sive responsio Magistri Gherard i Groot cognominati, 

cuidam iuveni data, cui collata fuit ecclesia quaedam curata, ad 

instanciam sororum suarum' . 1 ) Ui t een vergelijking van beide ge

schriften echter blijkt duidelijk, dat wij hier te doen hebben met 

twee onderscheiden werkjes, die behalve enkele citaten weinig over

eenkomst vertoonen. 

VI. >— M e n heeft er zich steeds over verwonderd, dat zijn levens

beschrijvers, Thomas van Kempen en Dier van Muden , geheel en 

al zwijgen over deze vier tractaten, maar bij nader inzien vinden wij 

ook bij hen een aanwijzing, dat Zerbolt meer geschreven heeft dan 

„ D e reformatione virium animae ' en „ D e spiritualibus ascensioni-

bus ' ' alleen. 

!) W . Mulder, Gerardi Magni Epistolae, Antwerpen 1055, blz. 510—521. 

86 



Thomas van Kempen, sprekend over de waardevolle gedenk
stukken, welke Zerbolt ons heeft nagelaten, zegt : „sicut praecipue 
patet ex duobus libellis . . . . Dit „praecipue" duidt aan , dat 
zijn vroomheid en geleerdheid „voornamelijk of bij uitstek" blijken 
uit twee geschriften. M a a r hieruit volgt toch, da t er nog andere 
gedenkstukken bestaan, waaruit dit ook blijkt, ofschoon minder d a n 
uit de twee genoemde. 

Een tweede aanwijzing voor het bestaan van meerdere geschriften 
door Zerbolt geschreven, vinden wij bij Dier van M u d e n . Dier zegt 
van hem : „Excerpsif ex sacra scriptura ea, que pro Domo nostra 
vel aliis personis poterant deservire : nam plures libros composuit vel 
dictavit." (Dumber , Analecta I, blz. 48.) W a n n e e r Dier slechts twee 
geschriften van Zerbolt gekend had, zou hij toch zeker „duos" en 
niet „plures geschreven hebben. Bovendien slaat hel „excerpsit ex 
sacra scriptura" veel meer op de vier tractaten in kwestie d a n op „ D e 
reformatione virium animae ' en „ D e spiritualibus ascensionibus ' \ 
He t komt mij zelfs vrij aannemelijk voor, dat Dier op deze plaats 
heelemaal niet doelt op deze twee werken, welke hij op blz. 50 
afzonderlijk vermeldt in verband met de geschriften van Florentius, 
maar alleen het oog had op zijn andere werken. 

D e reden, dat de twee oudste bronnen wel wijzen op meerdere 
geschriften van Zerbolt, maar deze niet met name noemen, ligt voor 
de hand . „Super modo vivendi" is gericht tegen de verdachtmaking 
van den kant der bedelmonniken en inquisiteurs. Toen het Concilie 
van Constanz (1419) de levenswijze der Broeders eenmaal officieel 
had goedgekeurd, verloor hetgeen herinnerde aan deze periode van 
bangen strijd en verdachtmaking, zijn waarde en beteekenis. O o k 
zijn overige tractaten : D e libris Teutonicalibus ^- D e vestibus 
pretiosis ~- Scriptum pro quodam, waren geschreven voor een be
paa lden tijd en voor bepaalde personen, zoodat het niet noodig 
geoordeeld werd de herinnering hieraan bij latere geslachten 
levendig te houden. 

He t is zeer begrijpelijk, dat zij onder den n a a m „Sermones" 
werden samengevat, zooals Trithemius klaarblijkelijk doet, als hij 
zegt (De scriptoribus ecclesiasticis, blz. 273), dat hij onder de werken 
van Zerbolt „Sermones varios" gezien heeft. N u begaat Trithemius. 
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wanneer hij op gegevens van anderen steunt, meermalen ver
gissingen, maar nu hij zegt, sprekend over de werken van Zerbolt : 
„E quibus vidi tantum D e reformatione interiori. D e adscensione 
spiritali (sic), Sermones varios" en er dan heel bescheiden bijvoegt : 
, ,De caeteris nihil reperi", bestaat er toch geen reden om aan dit 
„vidi" te twijfelen. Bovendien hij heeft ze kunnen zien, want zooals 
Revius zegt, waren ze tot 1651 nog in Deventer aanwezig en het is 
hoogst waarschijnlijk, dat Trithemius zelf ze daar gezien heeft. O.i. 
is er voldoende reden om dit „vidi" van Trithemius te beschouwen 
als een verwijderde bevestiging van de mededeeling van Revius. 

VII. >—· Mocht na dit alles nog twijfel bestaan betreffende den 
auteur der vier tractaten, deze wordt geheel weggenomen door het 
argument, dat wij aan Revius ontleenen. 

In zijn „Daventria illustrata" (1651) publiceert Revius de vol
ledige lijst van Zerbolts werken en hij bezegelt deze opsomming met 
de plechtige verklaring : „Et hi quidem libelli in membranis nostris 
integri habentur" >—i En deze geschriften bevinden zich in hun geheel 
onder onze perkamenten (handschriften). 

W e l k e waarde moet aan deze verklaring worden toegekend ? 
Jacobus Revius (1586^-1658) was ten volle berekend voor de 

taak de geschiedenis te schrijven van de stad Deventer en van de 
beroemde mannen, die binnen haar muren geleefd en gewerkt 
hadden. Revius was Deventenaar van geboorte, studeerde te Leiden, 
verwierf den doctorstitel in de theologie en was van 1614^-1642 
predikant in zijn geboortestad. Door de natuur met groóte begaafd-
heden begiftigd, legde hij zich naast zijn druk ambt van predikant 
toe op wetenschap en kunst. 

In zijn zoo juist genoemd werk handelt Revius over Gerard 
Zerbolt en hij doet dit met een zekere voorliefde en een groóte nauw
keurigheid. Terwijl andere bekende personen van de Moderne 
Devotie zich tevreden moeten stellen met een korte vermelding of 
eenige levensbijzonderheden en een opsomming hunner geschriften, 
wijdt hij een 24-tal bladzijden (blz. 36^-60) aan Zerbolt en diens 
werken. Revius begint met een belangrijke inleiding. Iaat dan een 
excerpt volgen uit „Super modo vivendi", daarna twee excerpten 
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uit „ D e libris Teutonicalibus et de precibus vemacul is" , geeft ver

volgens een volledige lijst zijner geschriften, eenige vindplaatsen, 

waar Zerbolt vermeld wordt en maakt ten slotte Keel in net kort 

melding van Zerbolts vroegen dood. 

D e inleiding is van zeer groot belang. D a a r i n vernaalt Revius, 

hoe de vroegere gewoonte om personen met den n a a m hunner 

geboorteplaats aan te duiden bij Gerard van Zu tphen aanleiding 

gegeven h a d tot verwarring. Er bestond nog een tweede Gerardus 

de Zutphan ia , een theoloog van Keulen, en de eerste teekenen van 

een mogelijk hopelooze verwarring waren reeds aanwezig. O m a a n 

dergelijke verwarringen nu en in de toekomst voor goed een einde 

te maken, zegt hij en het klinkt als een plechtige verklaring : „Nos 

ergo insignis hujus viri et cognomentum proprium et scripta asse

remus." ¡—ι W i j echter willen den familienaam en de geschriften v a n 

dezen buitengewonen m a n veilig stellen. Revius ging dus niet alleen 

op het gevoelen zijner tijdgenooten af, m a a r stelde een zelfstandig 

onderzoek in n a a r den schrijver en diens werken. D e Gerard, w a a r 

het hier over gaat, heet Zerbolt, zoo zegt hij „ut titulus lucubrati-

onum ejus in membranis bibliothecae Daventriensis asservatarum 

praefert' ~- zooals het opschrift van zijn werken, die onder de 

handschriften van de Deventersche bibliotheek bewaard worden, 

aangeeft. 

D e z e heele inleiding is een onwraakbare getuige, dat Revius m a a r 

niet klakkeloos van anderen heeft overgenomen, m a a r zich wel 

degelijk rekenschap heeft gegeven van de auteurskwestie. Hi j heeft 

alle werken van Zerbolt vóór zich gehad, geschriften die te Deventer, 

dus de bakermat der Moderne Devotie, op n a a m van Zerbolt 

stonden. Bovendien beschikte Revius over den catalogus van het 

Heer-FIorenshuis 1 ) , die jammer genoeg verloren is gegaan. O p 

goede gronden kan vermoed worden, dat de handschriften, waarover 

Revius beschikte, eens a a n het Florenshuis hebben toebehoord en 

dus ook in den catalogus vermeld stonden. Mej . Kronenberg is van 

meening, dat de verklaring van Revius : „Et hi quidem libelli in 

membranis nostris integri habentur" slaat op de vier laatst genoemde 

!) M. E. Kronenberg, De bibliotheek van het Heer-FIorenshuis te 
Deventer. Ned. Archief voor Kerkgesch., N . S., Dl. IX (iQia). blz. 150—^164. 
252-—'ЗОО. A. Hulshof, blz. 315—322 van bovengenoemd boekdeel. 
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tractaten, waarvan alleen de titel vermeld wordt, en niet op de twee 
voorafgaande tractaten, „Super modo vivendi" en „ D e libris Teuto-
nicalibus et de precibus vernaculis", waarvan Revius een excerpt 
opnam. Bij de twee fragmenten uit D e libris Teutonicalibus et de 
precibus vemaculis vermeldt Revius uitdrukkelijk „e membranis 
Bibliotnecae Daventriensis (blz. 41), zoodat volgens de geachte 
schrijfster de vindplaats van het handschrift, da t het tractaat Super 
modo vivendi bevatte, niet zeker is. Onzes inziens is deze meening 
niet juist. D e mededeeling van Revius slaat op alle door hem geëx-
cerpeerde en vermelde werken, zooals trouwens algemeen gehouden 
wordt. 

W a n n e e r wij dus de verklaring van Revius zien in verband met 
de inleiding, d a n komt deze in een heel ander licht te staan en wordt 
tevens een antwoord gegeven op de vele bezwaren en twijfels, welke 
Wüstenhoff in zijn „Het Tractaat „ D e pretiosis vestibus " (blz. 
7—Q) aangaande dit punt naar voren heeft gebracht. 

In navolging van Revius noemt ook v. Heussen in zijn „Batavia 
sacra' blz. 206 de onderscheiden werken van Zerbolt op, doch hij 
maakt hierbij een typische vergissing. N a „ D e reformatione virium 
an imae" en „ D e spiritualibus ascensionibus genoemd te hebben, 
maakt hij melding van het tractaat „ D e vestibus pretiosis ", maar het 
initium, dat hij opgeeft, behoort niet bij dit werk, maar bij het 
„Scriptum pro quodam ", dat als afzonderlijk geschrift door hem 
niet vermeld wordt. Hier duikt, voor zoover wij konden nagaan , voor 
het eerst de interessante mededeeling op, dat „ D e libris Teutoni
calibus en „ D e precibus vernaculis'* (als twee afzonderlijke trac
taten vermeld) geschreven zijn „teutonica lingua ". In zijn Hist. 
Episc. Foed. Belgii (blz. 87^-88) herhaalt hij deze bijzonderheid en 
zegt, dat Revius van beide een excerpt in het latijn heeft gegeven. 
Hijzelf drukt ze nogmaals af, daar slechts weinigen de Historia van 
Revius bezitten en „quod lis de utili eorum librorum lectione nostris 
etiam temporibus orta sit, aut certe recruduerit ; ". Revius spreekt 
echter van geen vertaling. 

N a deze bewijsvoering achten wij ons gerechtigd deze vier trac
taten als werken van Zerbolt te beschouwen en in ons werk op te 
nemen. 
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§ 3. Brieven. 

O n d e r de aan Zerbolt toegeschreven werken bevinden zich een 

negental briefen, welke ons bewaard bleven van de briefwisseling, 

gevoerd tusschen de ballingen te Amersfoort en de achtergebleven 

Broeders te Deventer, waa r in het jaar 1398 een vreeselijke pest-

ziekte woedde. 

Dier van M u d e n verhaalt in zijn „Scriptum" (biz. 42), hoe in dat 

jaar Heer Florens met eenige Broeders naa r Amersfoort vluchtte 

onder wie ook Gerardus Zerbolt ; de twee andere priesters der 

Broederschap, Lubbertus ten Bussche en Henricus Bruyn, bleven te 

Deventer achter. D a n Iaat Dier volgen : „Tunc scripserunt sibi 

mutuo literas ab Amersfordia Daventr iam et a Daventr ia Amers-

fordiam plenas compunctione, que habentur usque adhuc . " Niet 

alle brieven zijn dus bewaard gebleven, want van de correspondentie 

der Deventersche Broeders gericht aan de Amersfoortsche ballingen 

is, voor zoover wij konden nagaan , niets meer aanwezig. Het achttal 

brieven, door D u m b a r in zijn Analecta, D l . I, blz. 88<—113, afge

drukt, bevindt zich in handschrift te D e n H a a g , Kon. Bibl., 128 G 

16, fol. i84 r ~-203 r . In D e Katholiek, Dl . 41 (1862), blz. 120—121, 

werd nog een kort briefje afgedrukt, gevonden in een merkwaardig 

handschrift, afkomstig uit het Deventersche Fraterhuis. Nadere 

gegevens hierover ontbreken. 

D e auteurskwestie levert geen enkele moeilijkheid op. Boven 

eiken brief staat duidelijk te lezen, wie de schrijver was of wie 

de schrijvers waren en bovendien aan wie de brief gericht was . 

Twee brieven werden door Zerbolt alleen geschreven, een vanuit 

Utrecht en de andere vanuit Amersfoort, beide gericht a an Heer 

Florens te Deventer (de eerste van het bij D u m b a r afgedrukte achttal 

en de korte brief uit D e Katholiek). D e overige vermelden als 

schrijver : Florentius, Gerardus en Wi lhe lmus , a an wie één keer 

zijn toegevoegd Jacobus en Reinerus (Dumbar η . 6), één keer 

Jacobus alleen (Dumbar η . 7) en één keer Jacobus, Johannes en 

Reinerus (Dumbar η . 8 ) 1 ) . 

H e t is echter vrij waarschijnlijk, dat Zerbolt de schrijver van alle 
1) Een nadere aanduiding van deze personen volgt in net overzicht over 

de Brieven. 

C l 



brieven is. Zoowel de opmerkelijke overeenkomst in schrijftrant, uit-
dniKKingswijze en behandeling der punten, die in de brieven be
sproken worden, als de manier, waarop over Heer Florens gesproken 
wordt als over iemand, die zelf niet schrijft, wijzen met vrij groóte 
zekerheid in deze richting. W i j weten trouwens, dat Zerbolt „de 
man van de pen" was, veel meer dan Heer Florens of een der andere 
Broeders uit dien tijd. 

§ 4. Ten onrechte aan Zerholt toegeschreven werken. 

D e z.g. Sermones van Zerbolt hebben reeds jaren lang een punt 
van onderzoek uitgemaakt, het resultaat was echter omgekeerd 
evenredig aan de moeite, welke men zich gegeven heeft om het 
bericht van Trithemius : „sermones etiam et multos et elegantes 
composuisse dicitur, quorum lectio religiosis necessaria iudicatur", 
waar te maken. 

Eenige malen meende men de lang gezochte sermones gevonden 
te hebben, maar telkens ook bleek dit een vergissing. 

Afgaande op de mededeeling van Delprat : „In de publieke biblio
theek van Wiesbaden zag ik een verzameling godgeleerde opstellen 
van Gerardus Zutphaniensis in handschrift, waaronder Sermones 
contra pluralitatem confessorum, op den Catal. vermeld Mss. N . 
45." 1 ) , stelde Koning 2 ) te Wiesbaden een onderzoek in zonder 
eenig resultaat. Een hernieuwd onderzoek door Gees ink 3 ) bracht 
aan het licht, dat het door Delprat met name genoemde werkje een 
tractaat van Frederik van Heilo 4 ) was, getiteld : Contra plurali
tatem confessorum et de regimine sororum. 

Men gaf echter den moed niet op. Ms. η 0 . 650 van de bibliotheek 

van W^olfenbüttel bevatte een „senno magistri Gherardi' (fol. 
16—17') e n i n den index op den catalogus, door Dr. Heinemann 

1) Delprat, Verhandeling over de Broederschap van Geert Groóte '-. 
Arnhem 1836, biz. 35a. 

2) Koning, Spec. Hist.-Theol. de Gerardi Zutphaniensis vita, scriptis et 
meritis. proefschrift, Utrecht 1858, biz. 63. 

3) Geesink, Gerard Zerbolt van Zutphen, proefschrift (Utrecht), Amster
dam 1879, biz. аз—24. 

4 ) Pool, Frederik van Heilo, proefschrift (Utrecht), Nijmegen 1866, biz. 
42'—61. 
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verzorgd, werd gezegd, dat hier Gera rd Zerbolt bedoeld was . 
Een onderzoek door Wüs t enho f f 1 ) ingesteld wees uit, da t we hier 

te doen hebben met een pennevrucht van een of anderen Duitschen 
monnik, die een lofrede schreef op Gothard , die van 1022—1038 
bisschop van het diocees Hildesheim was . D e slotwoorden van deze 
sermo : „qui ex nobis est natus, in nobis etiam conversatus, nobis 
postmodum prelalus est in terris' ' sluiten de mogelijkheid, dat 
Zerbolt de auteur zou zijn, geheel en al uit. 

W i j kunnen dan ook met zekerheid zeggen, dat Zerbolt geen 
eigenlijke sermones achterliet. W i j zijn echter van meening, dat 
Trithemius hier het woord sermones gebruikt heeft, waa r andere 
schrijvers liever spreken van collationes of tractatus. Di t klemt des 
te meer, daa r Trithemius in een ander werk (zie blz. 87—88) zegt, 
dat hij verschillende sermones „gezien heeft" en er geen enkele 
reden bestaat om dit in twijfel te trekken. 

He t tractaat „ D e benéficas Jesu Christi", bevindt zich in hand
schrift te Parijs in de Bibliothèque Nationale, waa r het op naam van 
Gera rd van Zu tphen staat. Met Fransche hoffelijkheid maakte 
Ph . Lauer, Conservateur du Dépt . des Manuscrits, er ons opmerk
zaam op, dat op de hem toegezonden lijst „Gerardi Zerbolt de 
Zu tphen opera manuscripta" ontbrak Hs . 2986, fol. 43—110 : trac
tatus Berardi (sic) Zutphanie de vita et beneficiis Salvatoris Jesu 
Christi devotissimarum meditationum cum gratiarum actione per me 
fratrem A u g u s t i n u m . . . . anno 1510. (brief van 17 Juni '35). Bij 
navraag te Parijs naar het „incipit' en „explicit" van dit werk, werd 
al spoedig ons vermoeden bewaarheid. He t gaat over een tractaat 
van Thomas van Kempen, getiteld „ D e vita en beneficiis Salvatoris 
lesu Christi devotissimae meditationes cum gratiarum actione", dat 
bij Pohl, Thomae a Kempis O p e r a omnia, DI . V, biz. 1—53, staat 
afgedrukt. 

Deze vergissing staat niet alleen, want in een druk van dit trac
taat (Proctor 1725, H a i n 10994), welke zich bevindt in de Harvard 
College Library te Cambridge (Massachusetts), komt een schrifte
lijke aanteekening voor, welke het auteurschap van dit werk even
eens toeschrijft a an Gerard Zerbolt. (brief van 14 Febr. '36) 

)̂ Wüstenhoff, Het Tractaat ,,De pretiosis vestibus", Gent-'s Gravenhage 
1890, blz. 6 en blz. 11—15. 
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HOOFDSTUK IV. 

OVERZICHT DER W E R K E N 

V A N G E R A R D ZERBOLT V A N ZUTPHEN. 

De bedoeling van dit hoofdstuk is een volledig overzicht te geven 
van Zerbolts werken. Het heeft jaren geduurd, voordat al zijn ge
schriften, zooals deze bij Revius vermeld worden (zie blz. 43), weer 
opnieuw ontdekt waren. In 1879 schreef Geesink nog : „Van de 
overige bij Revius vermelde geschriften is slechts het tractaat De 
festibus pretiosis verloren gegaan." 1 ) Maar ook „Super modo 
vivendi" en „De libris Teutonicalibus" waren hem slechts in excerpt 
bekend. Dank zij den onvermoeibaren ijver van vele vorschers en 
geleerden, o.a. Jostes, Wüstenhoff en Hyma, zijn wij nu in staat 
een volledig beeld te geven van Zerbolts schriftelijke werkzaamheid. 

Het plan om reeds nu een kritischen tekst van alle werken te 
geven, moest naar een volgend deel worden verschoven. Een 
onderlinge vergelijking van de vele handschriften en drukken, 
noodig om den oorspronkelijken tekst van Zerbolt zoo dicht mogelijk 
te benaderen, zou al te tijdroovend geweest zijn en bovendien zou 
door opname van geheel het oeuvre van Zerbolt het proefschrift tot 
een al te lijvig boekdeel zijn uitgegroeid. Ook bood bij nader inzien 
een overzicht verschillende voordeden. 

Zoodoende werd de lezer niet gedwongen honderden bladzijden 
tekst te doorworstelen, terwijl hij toch kennis kon nemen van den 
eigenlijken inhoud van Zerbolts werken. Een overzicht liet plaats 
voor invoeging van verwijzingen, verklaringen en aanteekeningen, 
waardoor verschillende punten beter belicht werden en de onder
linge samenhang van zijn geschriften duidelijker naar voren kwam. 

) Geesink. t.a.p., blz. 24. 
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Met opzet werd al het overtollige, zooals de vele aanhal ingen, 

wanneer deze tenminste niet noodig waren voor den gang van het 

betoog, weggelaten, zoodat een vlot en gemakkelijk te lezen over

zicht verkregen werd. 

V a n zijn twee hoofdwerken, „ D e rerormatione virium animae ' en 

„ D e spiritualibus ascensionihus", waarin voornamelijk Zerbolts 

opvattingen van het geestelijk leven verankerd liggen, ontwierpen 

wij een tweevoudig schema, één uitvoerig en één beknopt, zoodat 

men in een oogopslag heel den bouw en den inhoud van deze twee 

voornaamste tractaten kan overzien. D e overige geschriften, welke 

een heel ander karakter dragen, leenden zich niet in die mate voor 

het maken van een schema. 

Achtereenvolgens behandelden wij : D e reformatione virium 

animae, D e spiritualibus ascensionibus. Super modo vivendi devo-

torum hominum simul commorantium. D e libris Teutonicalibus et de 

precibus vemaculis . D e vestibus pretiosis. Scriptum pro quodam 

inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectante 

en de Brieven. Deze volgorde is geenszins chronologisch. Omtrent 

de tijdsorde, waar in de verschillende tractaten zijn ontstaan, is ons 

zeer weinig bekend. Zoo goed als zeker, stelde Zerbolt het ver

dedigingsgeschrift „Super modo vivendi" samen in zijn laatste 

levensjaar. Verder weten wij, dat „ D e reformatione virium animae 

geschreven werd vóór „ D e spiritualibus ascensionibus". λ ν β η ΐ het 

laatst genoemde werk is zonder eenigen twijfel een omwerking en 

en uitbreiding van het eerste ; bovendien zegt Zerbolt op het einde 

van Hfst. 27 van „ D e spiritualibus ascensionibus", dat hij n u de 

algemeene manier om het leven en het lijden van Christus te over

wegen zal aangeven, zooals hij dat vroeger reeds gedaan heeft (sicut 

et in precedentibus). D e z e mededeeling k a n alleen s laan op „ D e 

reformatione virium a n i m a e " . V a n de overige tractaten is ons 

omtrent de tijdsorde niets bekend. 
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г Schema van „ D e reformat ione vir ium animae 

Inleiding 
(hfst. 1-il) 

inzicht Í oorspronkelijke staat 

(hfst. α) [ tegenwoordige 

doel der oefeningen : terugkeer tot den oorspronkelijken staat 

(hfst Ъ) 

e igen oordeel 

oordeel van anderen 

ervaringsoordeel uit d e bestrijding der gebreken 

Ж zelfkennis 

bron 
(hfet. 6-9) 

vrucht 
(hfst. 10-11) 

Hervorming van verstand en rede 

door verlichtende kennis 
(hfst. 12-17) 

besef van G o d s hulp, vertrouwen 

anderen te kunnen helpen, ondervinding 

droefheid over voortdurend tekort 

e igen werkzaamheid 
(hfst. 14) { godsdienstig l even in practische beoefening der H. Schrift 

ervaring, juiste kijk op het geestelijk leven 

leiding van anderen 
(hfst. 15-17) 

geschr 

moni deli mg 

doelmatig 

geregeld 

eerbiedig 

op vaste tijden 

bij herhaling 

afgewisseld met gebed 

godsdienst ig 

met ve len samen 

met geestel. le idsman 
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le trap: geen ongeoorloofde afdwaling 

2e trap: goed 
overwegen 

3e trap: in God 
verzinken 

overweging 
(hfst. 1Q-34) 

stof 

L 
tijd 

zonde 
dood 
hel 
oordeel 
hemel J gever 
gaven Gods < gaven 

| begiftigde 

vergeven 
zonden 
geschonken 
gaven 

{ geestel. 
oebed 

(htst. 35) B 

- l e l lezing 

natuur!. 
bovennat. 
overvloedige] Menschw. 

Ie ven v.Chr. 

С 
-8 

e 
ö 

terugkeer tot den staat van genade — 
(hfst. 36) 

alleen uit gehoorzaamheid : 
verstrooiende bezigheden 
en bestuur over anderen 

(hfst. 37) beteugeling 
v. verkeerde 
neigingen 

de eigen!, striid .ι j 
ι i i — methode 

tegen de gebreken 
(Ш. 38-58) 

nederig en oprecht 
biecht n a noteeren van dagel. fouten 

bij zorgvuldig gekozen biechtvader 
met volbrenging'der boete 

vleeschel 
gees tel. 

hoofdgebrek : stelselmatige bestrijding — waakzaamheid 

-*• matigheid 
-» zuiverheid 
-* armoede 

Ontvangenis 
I 

Laatste Avondm. 

Lijden | 
Dood 

gebreken door de vlucht — ledigheid vermijden 
tegenovergestelde oefeningen 

— hand andenar! beid 

hoofd
zonden 

begeer-
verm. 

s tree f-
verm. 

gulzigheid 
onkuischheid 
gierigheid 

f drift 
afgunst 
traagheid 
zelfverheEF. 

verdraagzaamh. 
naastenliefde 
liefde tot God 
bidden om bevrijc ling 

Appendix : 
(hfst. 59) 

hoovaardigheid 

Vier punten, bij alle geestelijke oefeningen in acht te nemen 

middelen om deze 
deugden geleidelijk 

te verkrijgen 

elke deugd drie 
graden 

nederigheid 

overeenstemming met de H. Schrift 
beoordeeling door geestel. leidsman 
overeenstemming met aanleg en gesteltenis 
niet telkens veranderen 



V e r k o r t S c h e m a v a n „ D e r e f o r m a t i o n e v i r i u m a n i m a e " 

I n l e i d i n g : zelfkennis brengt ons tot net juiste inzicht in de te be
handelen kwestie : de terugkeer van den mensch tot den 
oorspronkelijken staat van gerechtigheid. 

van perstand en rede door verlichtende kennis 

Hervormino van door de verbeelding en geheugen gevoede voor
stellingsvermogen 

van den wil 

A p p e n d i x : pier punten, welke bij alle geestelijke oefeningen in acht 
genomen moeten worden. 

OVERZICHT VAN „DE REFORMATIONE VIRIUM ANIMAE". 

In dit tractaat. dat uit 5 g hoofdstukken bestaat, behandelt Zerbolt 
de innerlijke bekeering of de verbetering van de gebreken onzer ziel. 
Alvorens echter met het eigenlijke onderwerp — de hervorming der 
drie zielekrachten : verstand, voorstellingsvermogen en wil ·—> te 
beginnen, laat hij een inleiding van 11 hoofdstukken voorafgaan, 
waarin hij een nadere uiteenzetting geeft van het doel van deze 
hervorming, de middelen om hierin een juist inzicht te krijgen, enz. 

Het tractaat begint met den bekenden schriftuurtekst : Homo 
quidam descendit de Jerusalem in Jericho (Luc. 10, 30). Zerbolt 
citeert niet letterlijk, want de Vulgaat heeft hier : Homo quidam 
descendebat ab Jerusalem in Jericho. Adam vertegenwoordigt het 
geheele menschelijke geslacht ; Jerusalem, dat „beeld des vredes" 
wordt genoemd, duidt op den staat van gerechtigheid en onschuld ; 
Jericho wordt met het Hebreeuwsche woord voor maan in verband 
gebracht, dus het beeld van wisseling en onstandvastigheid, en duidt 
op den staat of liever de gesteltenis van veranderlijkheid en ellende. 
De mystieke zin van den begintekst is dus, dat de mensch (Adam) 
vanuit den staat der gerechtigheid en onschuld (Jerusalem) afge
daald is naar den staat of liever de gesteltenis van veranderlijkheid 
en ellende (Jericho). (Hfst. 1) 
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Vervolgens betoogt Zerbolt, dat de „devotus" altijd voor oogen 
moet hebben, van welke hoogte hij gevallen is en wat hij geweest is 
om zoodoende in te zien, wat hij moet zijn. Ten tweede moet hij 
dikwijls bepeinzen, wat hij nu is, dan ziet hij het groóte verschil I 
(Hfst. 2) 

Het doel der geestelijke oefeningen is een terugkeer en een nader 
komen tot den staat, welken men verloren heeft. Om het nog duide
lijker in te zien, moet men weten, dat dit doel tweevoudig is : de liefde 
en de zuiverheid des harten. Nu moet men niet meenen, dat er 
verschil bestaat tusschen dit tweevoudig doel en het naderen tot den 
staat der gerechtigheid. De liefde heeft God tot onmiddellijk voor
werp, het is een streven der ziel om God te genieten om Hemzelf ; 
de begeerlijkheid daarentegen richt zich op het schepsel, het is een 
streven der ziel om zich zelf of een ander schepsel te genieten en niet 
om God. Aldus Augustinus. Naarmate nu het rijk der begeerlijkheid 
in ons vernietigd wordt, in die mate groeit in ons het rijk der liefde 
en naderen wij den oorspronkelijken staat der gerechtigheid, waarin 
alles gericht was op God. De zuivering des harten is niets anders 
dan het vernietigen der begeerlijkheden en daarin bestaat juist de 
hervorming der zielekrachten, en dit is den staat benaderen, waaruit 
wij gevallen zijn. Zerbolt noemt nu de zielekrachten en de ver
schillende strevingen, welke gezuiverd en gericht moeten worden op 
het doel. W a n t volgens den H. Basilius is de deugd niets anders 
dan het goed gebruik van de natuurlijke strevingen, door God in ons 
hart gelegd. (Hfst. 3) 

Een tweede vereischte is zelfkennis. W a n t nu we het doel kennen 
en weten, waar we naartoe moeten, is het noodig, dat we een juiste 
voorstelling hebben van onzen tegenwoordigen staat, dat we 
duidelijk inzien, hoe ver we nog van het ideaal verwijderd zijn, welke 
krachten en strevingen misvormd en niet zuiver op het doel gericht 
zijn, en door welke en hoevele begeerlijkheden ons hart bevlekt is. 
Dit inzicht nu wordt op drievoudige wijze verkregen : l door een 
grondige zelfkennis ; 2 door graag uit den mond van anderen onze 
gebreken te vernemen ; 3 door krachtdadig tegen onze gebreken in 
te gaan en zoo hun sterkte te ervaren. (Hfst. 4) 

99 



H o e kan men nu tot een grondige zelfkennis geraken ? W e e s , zoo 
zegt Zerbolt, een rechtvaardig rechter over uzelf en een streng 
heerscher over u w microcosmos (uw wereldje in het klein). D a a g 
achtereenvolgens de verschillende vermogens der ziel en de begeer
lijkheden voor deze rechtbank, te beginnen bij de voornaamste : 
rede, begeerte en voorstellingsvermogen. (Hfst. 5) 

Bovendien is een kort, maar dagelijksch onderzoek noodig aan
gaande de dagelijksche fouten en gebreken. N a een dergelijk onder
zoek zal men pas inzien, hoever men van Jeruzalem is afgedaald 
en inderdaad in het Jericho der veranderlijkheid is neergestort. M e n 
ziet dan ook in, dat de vijanden des menschen zijn huisgenooten zijn. 
(Hfst. 6) 

O m tot een juiste zelfkennis te geraken is het hoognoodig, dat men 
zijn gebreken dikwijls uit den mond van anderen hoort, opdat men 
over zichzelf een oordeel kunne vormen, gebaseerd op de uitspraken 
van anderen (fides ex auditu). Sint Bernard zegt d a n ook, dat in 
deze dingen het oog van anderen scherper ziet d a n het eigen oog. 
(Hfst. 7) 

He t derde middel, het weerstaan en ingaan tegen onze gebreken, 
is nog krachtiger d a n de twee eerste om tot zelfkennis te geraken en 
doet ons de gebreken a.h.w. met de h a n d tasten. W a n n e e r men er 
tegen ingaat, zal men pas daadwerkelijk de kracht van zijn gebreken 
en hartstochten ondervinden. Z e zullen tegen ons opstaan en zich 
krachtig verdedigen. M a a r men zal opnieuw in toorn ontstoken, zich 
tegen hen verheffen en tusschen ons en onze gebreken zal een groóte 
en ernstige strijd ontbranden met wisselende strijdkansen. W^ant dit 
is wel de zwaarste strijd : te kunnen haten, wat men bemint en te 
beminnen, wat men haat (Chrysost.). (Hfst. 8) 

He t water, waarbij de trage soldaten van Gedeon de knie bogen 
om te drinken, is een beeld, hoe de strijd tegen de gebreken de 
ijverigen van de tragen onderscheidt. In deze traagheid zijn ver
schillende graden : sommigen blijven in Egypte en geven zich over 
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aan hun begeerlijkheden ; anderen willen daa r niet volledig blijven, 
maar ook niet volledig het beloofde land binnentrekken, zij blijven 
aan dezen kant van de Jordaan met den halven stam van Manasse . 
(Hfst. 9) 

M a a r misschien gevoelt men wel de zwaarte en de hardheid van 
den strijd, en ziet men niet de voordeden. W e l n u de eerste vrucht 
is de overtuiging, dat de Heer onze kracht en sterkte is ; de tweede, 
dat men zich de kennis en de ervaring eigen maakt om anderen in 
dergelijke omstandigheden raad te kunnen geven, den juisten weg 
te wijzen en heilzame middelen aan de hand te doen. W a n n e e r men, 
zoo zegt Zerbolt zeer terecht, raad geeft aan de hand van boeken, 
welke over den geestelijken strijd handelen, dan is men een rinkelend 
bekken of een rammelend cymbaal, en zij zullen ons en wij onszelf 
niet verstaan. Eenige uitspraken van den W i j z e m a n en Beda onder
steunen dit betoog. Men mag ook niet zeggen : Mijn eigen zaligheid 
is mij genoeg, ik wil bezorgd zijn voor mijzelf, niet voor anderen. 
W i e dat zegt, geeft te kennen, dat hij niet door den ijver voor G o d 
verteerd wordt. (Hfst. 10) 

Nog een andere kostbare vrucht ontspruit aan deze nuttige kennis, 
ni. een heilzame droefheid of kwelling des gewetens. In den strijd 
tegen onze gebreken, zal men dikwijls beginnen en niet vorderen, 
vaak de nederlaag lijden, vaak pogen en niet vooruit komen. Van 
waar nu die heilige droefheid, zoete smart, teedere verzuchtingen en 
heilzame kwelling ? Natuurlijk uit het besef van onze onvolmaakt
heid en uit het verlangen naar een beter leven. Vervolgens handel t 
Zerbolt over de verschillende soorten van droefheid en zegt tenslotte, 
dat deze alle kunnen worden teruggebracht tot twee, omdat alle 
droefheid voortkomt uit liefde of uit vrees. (Hfst. 11) 

N a deze uitvoerige inleidende beschouwing begint Zerbolt nu 
zijn eigenlijk onderwerp uit te werken, de hervorming der drie ver
mogens : verstand, voorstellingsvermogen en wil. W a n t ofschoon de 
ziel vele krachten, vermogens en affecties heeft, zijn deze drie toch 
de voornaamste, waarvan alle andere op een of andere wijze af
hangen. Als deze hervormd zijn, zal de rest ook hervormd blijken. 
(Hfst. 12) 
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Hervorming van verstand en rede. 

Het verstand en de rede van den mensch zijn misvormd en ver
blind door de onwetendheid ; de hervorming zal dus moeten 
geschieden door verlichting van onze kennis „per scientiae illumina-
tionem", welke verkregen wordt door practijk (experimentum) en 
onderricht (doctrina). (Hfst. 13) 

Door het regelmatig verrichten der geestelijke oefeningen, het be
stendig uitroeien der gebreken en ingaan tegen de hartstochten maakt 
men zich een zekere ervaring eigen, zoodat men een juisten kijk krijgt 
op het geestelijk leven, de deugden, de deugdoefening en de ver
schillende graden. D e practische beoefening van de H . Schrift is wel 
de beste leermeesteres, volgens het woord van den Profeet : A man-
datis tuis intellexi. Hi j zegt niet : manda ta tua intellexi (ik heb uwe 
geboden in mij opgenomen), maar : a mandatis (van uwe geboden 
heb ik geleerd), m.a.w. : O m d a t ik nauwkeurig uwe geboden onder
houden en mij er ijverig in geoefend heb, is mij het inzicht 
geschonken om de H . Schrift te begrijpen. Verder geeft hij nog 
enkele wenken voor het lezen der H . Schrift in het bijzonder, daar 
hij in het volgend hoofdstuk spreekt over de geestelijke lezing in het 
algemeen. (Hfst. 14) 

In het geestelijk leven is de leiding van anderen onmisbaar, 
daarom wijst Zerbolt met nadruk op de onderrichting als tweede 
middel om ons verstand te verlichten. Hij maakt een tweevoudig 
onderscheid : de lezing en het gesprek of het geschreven en ge
sproken woord. W i l de lezing vrucht dragen, d a n moet zij a an de 
volgende voorwaarden voldoen : zij moet geschieden met het uitge
sproken doel de zuiverheid des harten te verwerven ; verder moet 
men niet nu het eene dan het andere boek pakken, ook niet hier en 
daar een bladzijde lezen, maar het heele boek van het begin tot het 
eind ; de lezing moet geschieden met een passende devotie, eerbied 
en ijver, alsook op een vastgestelden tijd. Verder moet men, zoo zegt 
hij, bepaalde punten uitzoeken, deze in het geheugen prenten en 
herhaaldelijk a.h.w. herkauwen. Het gebed moet de lezing somtijds 
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onderbreken, zoodat niet alleen het verstand verlicht, maar ook de 
wil ontvlamd wordt ; tusschen beiden, gebed en lezing, moet een 
wisselwerking ontstaan. Tenslotte moet men terdege letten op de 
keuze der boeken en zich bepalen tot stichtelijke en devote boeken ; 
en zoo men voor afwisseling lichtere lectuur genomen heeft, moet 
men telkens hiertoe terugkeeren. (Hfst. 15) 

Het gesproken woord — het gesprek ^- hervormt de rede en het 
verstand, daar in het gesprek onze onwetendheid verlicht wordt door 
de ervaring van anderen. Dit kan op tweevoudige wijze geschieden. 
Vooreerst in een algemeen gesprek met velen onder elkander, 
waarbij wij afstand doen van eigen oordeel en al onze oefeningen 
onderwerpen aan het oordeel van anderen, waarbij de gehoorzaam
heid aan iemand, die beter en meer verlicht is dan wij zelf, in de 
plaats treedt van ons eigen ongenoegzaam onderscheidingsvermogen. 
(Hfst. 16) 

De tweede manier is een gesprek onder vier oogen. Zerbolt hecht 
er groóte waarde aan, dat wij in het geestelijk leven leiding aan
vaarden en zoo spreekt hij hier over het raad vragen en raadplegen 
van anderen betreffende onze bekoringen en verkeerde neigingen ; 
dit draagt niet weinig bij tot verlichting van ons verstand. Hij legt 
den nadruk op het nut van het zich openhartig uitspreken tegenover 
een vertrouwensman, omdat het zich laten kennen met al zijn ge
breken en fouten, zeer bevorderlijk is voor de nederigheid. (Hfst. 17) 

Hervorming van net voorstellingsvermogen. 

Onder memoria verstaat Zerbolt een bijzonder vermogen der 
menschelijke ziel, waardoor wij ons God en de geestelijke zaken 
voorstellen. Memoria en geheugen dekken hier elkaar niet, wellicht 
is het beter te spreken van het door verbeelding en geheugen gevoede 
voorstellingsvermogen. Zerbolt maakt een drievoudig onderscheid 
in de hervorming van dit vermogen : 

Eerste trap : het voorstellingsvermogen met inspanning breidelen, 
afhouden van alle ongeoorloofde dwaling en altijd met 
goddelijke en nuttige gedachten bezig zijn. 
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Tweede trap : zonder ontijdige afdwalingen met goede meditatiestof 
bezig zijn. 

Derde trap : a.n.w. in God verzonken zijn en in H e m rusten door 
godvruchtige overweging zonder eenig gedruisch van 
flitsende gedachten, beelden en voorstellingen. (Hfst. 18) 

D e Moderne Devotie hechtte buitengewoon veel waarde aan de 
systematische en practische meditatie. Ook Zerbolt spreekt hier 
uitvoerig over en zegt, dat men, wanneer het inderdaad ernst is met 
de hervorming van dit vermogen, bepaalde stoffen moet uitkiezen 
om daarover te mediteeren en wel op een vastgesteld uur. Volgens 
Hieronymus is het ochtenduur daarvoor het meest geschikt, volgens 
Bernardus het avonduur. Derhalve moet men zich op deze twee 
tijden met groóte inspanning en bijzondere voorbereiding met de 
geestelijke studie nl. de lezing en de overweging, bezig houden. 
W a n t 's morgens is de mensch nog niet door de wereldsche 
beslommeringen in beslag genomen, 's avonds verstomt het rumoer 
der wereld en kan men rustiger over geestelijke zaken nadenken en 
overwegen. \ V a t de stof der meditatie betreft : ofschoon alles, wa t 
in de H . Schrift gevonden wordt, ja hemel en aarde en alles wat er 
in is, ons spreekt en inlicht over God, zijn toch alle onderwerpen niet 
evenzeer geschikt. Er zijn echter eenige algemeene onderwerpen, 
welke men steeds moet overwegen en deze zijn : de boosheid en 
gevolgen der zonde ; de vier uitersten : dood, oordeel, hel en hemel ; 
de weldaden Gods en in het bijzonder de Menschwording. Achter
eenvolgens behandelt Zerbolt nu uitvoerig deze onderwerpen en 
geeft hij aan, op welke wijze men daarover het best kan mediteeren. 
(Hfst. 19) 

O m uit de overweging van zijn zonden nut te trekken, moet men 
bedenken, hoezeer één zonde G o d mishaagt. Overweeg den hoog
moed van Lucifer, de ongehoorzaamheid van A d a m , de ontucht van 
Sodoma en Gomorrha en zie, hoe G o d deze zonden heeft gestraft. 
Vervolgens moet men in bijzonderheden zijn eigen zonden nagaan, 
enz. Tenslotte waarschuwt hij voor wanhoop en al te groóte droef
heid. (Hfst. 20) 
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D e dood overvalt ons onverwacht, als een dief in den nacht. M e n 
stelle zich levendig het oogenblik van sterven voor oogen, men denke 
a a n de ziekten, welke voorafgaan, aan de onrust des gewetens, 
wanneer men zich niet heeft voorbereid ; aan al zijn verschillende 
zonden en zij bedroefd over de niet bestreden hartstochten. Hoe zal 
men dan naar een enkel uur of jaar verlangen om zich te kunnen 
verbeteren. He t leven, dat achter ons ligt, zal ons een korte droom 
schijnen. O n s lichaam zal verstijven, de duivels houden zich reeds 
gereed om zich meester te maken van onze ziel, die terstond na de 
scheiding moet verschijnen voor den Rechter ; het dan uitgesproken 
vonnis zal in eeuwigheid niet meer herroepen worden. \ V a a r de 
boom valt, blijft hij liggen. Dezelfde wijze van mediteeren kan men 
toepassen op den dood van den rechtvaardige, maar nu is alles juist 
tegenovergesteld. (Hfst. 2 t ) 

Bij het mediteeren over de hel en de heische straffen moet men 
gebruik maken van de beelden en vergelijkingen, welke door de 
heiligen bij het spreken en schrijven over dit onderwerp zijn ge
bezigd. M e n aanschouwe dien verschrikkel ijken chaos, die onder-
aardsche plaats, diep en vol vuur. M e n overwege de hevigheid der 
straffen en de veelheid ; elk zintuig zal haar eigen straf hebben. M e n 
overdenke de wreedheid en het onuitstaanbare gezelschap der kwel
geesten, de inwendige pijniging door de wroeging des gewetens en 
de droefheid over het verloren geluk, den duur der straffen, w a a r a a n 
nooit een einde komt. (Hfst. 22) 

M e n overwege, hoe de bazuinstooten der engelen en andere 
wondere teekenen de harten der menschen met angst en schrik zullen 
vervullen. M e n stelle zich, zoo mogelijk, de majesteit van den recht
vaardigen Rechter voor, die komt vonnissen, wie H e m beleedigd 
hebben ; hoe smartelijk de scheiding tusschen goeden en kwaden 
zal zijn. Alle werken en gedachten zullen openbaar worden, Jeru
zalem zal met lantaarnen afgezocht worden en Christus zal de 
teekenen van zijn lijden toonen. Men overwege dat verschrikkelijke 
en niet te herroepen vonnis : G a a t vervloekten in het eeuwig vuur ; 
en die allervriendelijkste uitnoodiging voor het hemelsch gastmaal : 
Komt gezegenden Mijns Vaders , enz. (Hfst. 23) 
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M e n stelle zich deze plaats voor met behulp van de beelden en 
gelijkenissen door de heiligen in dit verband gebruikt, als een stad 
van het allerzuiverste goud, een uitgezocht veld met schoone 
bloemen, zoete geuren, enz. W e l k een vreugde schenkt de aan
schouwing der Allerheiligste Drievuldigheid, der Menschheid van 
Christus ! M e n overwege de vreugde, welke ons het gezelschap van 
Mar ia verschaft, van de Apostelen, Martelaren, M a a g d e n en 
Belijders, en denke na over de gaven, welke het l ichaam en de ziel 
daar ontvangen en wat daar weer uit volgt. (Hfst. 24) 

Deze overweging kan op drie verschillende wijzen geschieden : 
men kan mediteeren over den gever zelf, een anderen keer over de 
gaven, dan weer over den begiftigde. D e gever, onze Heer en God , 
doet ons wel zonder eenige bijbedoeling iets terug te ontvangen, 
want Hij heeft ons noch een ander schepsel noodig. M e n overwege 
zijn oneindige almacht, wijsheid en goedheid. Hi j is even bezorgd 
voor onzen persoon alleen, als voor al het geschapene : voor ons 
alleen zou Hi j zich hebben laten kruisigen, mensch geworden zijn, 
hemel en aarde geschapen hebben. Daartegenover nu beschouwe 
men zijn eigen verachtelijkheid en ellendigheid. D e overweging over 
de gaven bevat twee punten : 1 de zonden, welke G o d ons met de 
grootste welwillendheid vergeven heeft ; 2° de ontelbare gaven, 
welke Hi j ons geschonken heeft. W a t punt l betreft, overwege men, 
hoeveel zonden Hi j ons vergeven, voor hoevele Hij ons gevrijwaard 
heeft en hoe lankmoedig Hij geweest is, toen wij in zonden leefden. 
W a t de gaven aangaat , wie zal ze tellen ? Hi j schonk ons de natuur
lijke gaven (dona naturae), de bovennatuurlijke gaven (dona 
gratiae) en de overvloedige gaven (dona superexcellentiae). Elke 
groep moet men nu afzonderlijk beschouwen. Tot de ,,dona na tu rae" 
behoort het, dat G o d ons als mensch en niet als dier geschapen heeft, 
da t Hij ons zintuigen heeft geschonken met onderscheiden (respec
tievelijke) genoegens, verder een onsterfelijke ziel begaafd met rede, 
aanleg en weetgierigheid (rationem, ingenium et industriam), waar
door men de stoffelijke dingen kan kennen. Hij schonk ons ook geest 
of verstand (mentem vel intellectum), waarmee men zich een begrip 
kan vormen van de onstoffelijke geesten. G o d en de engelen. Alles 
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op aarde heeft Hij geschapen om en voor ons, de elementen voor 
onze instandhouding, de dieren voor onze voeding. Hij schonk ons 
de „dona gratiae : Hij richtte onzen wil, die van God was afge
keerd, weer op Zich, heiligde onzen wil door de instorting van de 
genade der rechtvaardiging (gratia justificationis) en gaf ons den 
wil ons leven te verbeteren, met aanwijzing van tijd en plaats om 
het te kunnen. Tot de „dona superexcellentiae" rekent Zerbolt de 
Menschwording. D e Zoon van God is mensch geworden, opdat Hij 
onze vriend en broeder zou zijn ; Hij is gestorven en gekruisigd voor 
ons, gaf Zichzelf in het H. Sacrament des Altaars en zond ons den 
H. Geest. Verder overwege men, wat Hij vanaf den beginne voor 
het menschelijk geslacht gedaan heeft. (Hfst. 35) 

Voor de „memoria" is niets nuttiger en heilzamer dan de over
denking van het geheim der Menschwording. W a a r een der hoogte
punten van het op de practijk gerichte geestelijke leven, door Geert 
Groóte en zijn volgelingen ijverig beleefd en gepropageerd, ligt in 
de navolging van Christus, is het begrijpelijk, dat Zerbolt, sprekend 
over het geheim der Menschwording, de gelegenheid te baat neemt 
om in zijn tractaat een leven van Christus in te lasschen. Van den 
God-Mensch Christus, de bron en het voorbeeld van alle heiligheid, 
moeten wij weer leeren mensch te zijn. Daarom is het zoo goed, 
eiken dag opnieuw dat leven van den Goddelijken Zaligmaker te 
overwegen. Zerbolt begint bij de boodschap des engels aan Maria 
en stelt vervolgens de verschillende gebeurtenissen uit het leven van 
Christus aan de vrome ziel ter overweging voor. Hij houdt zich 
hierbij aan het Evangelieverhaal : ontvangenis, geboorte, besnijdenis, 
aanbidding der Wijzen, opdracht in den tempel, vlucht naar Egypte, 
verborgen leven, doop door Joannes, bekoring door den duivel, 
keuze der apostelen, prediking, wonderen en intocht te Jeruzalem. 
(Hfst. 26) 

Vervolgens spreekt Zerbolt over het Laatste Avondmaal en de 
voorbereiding tot de H. Communie. D e vrome Fraterheer, getroffen 
door de liefde van Christus voor den ondankbaren mensch, Iaat zich 
hier vrijelijk gaan. Dit hoofdstuk is in vergelijking met de andere 
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onevenredig lang ; het is warm en gloedvol geschreven met een 
groóte liefde voor den Christus Eucharisticus en de raad, dien hij 
geeft om voor alles dagelijks dit heilig mysterie te overwegen, is 
ongetwijfeld getoetst aan eigen innerlijke ervaring. N a in het kort 
de verschillende handelingen van den Goddelijken Zaligmaker te 
hebben aangegeven, laat hij eenige liefdesgedachten en ontboeze
mingen volgen en spreekt vervolgens over de heilzame uitwerking 
en de drievoudige voorwaarde voor het waardig ontvangen der 
H . Communie : zuiverheid des lichaams. reinheid van geweten en 
(daadwerkelijke) oogenblikkelijke goede meening. H i e m a volgen de 
verschillende beweegredenen, waardoor de godvruchtige ziel zich 
getrokken gevoelt tot dit Sacrament. Voor het ontvangen der 
H . Communie , zoo zegt hij, moet men vooral allergodvruchtigst het 
lijden van Christus punt voor punt overwegen, want dit Sacrament 
is bijzonder tot gedachtenis van Christus ' lijden ingesteld. 
(Hfst. 27) 

O m deze overweging vruchtbaar te doen zijn, wijst Zerbolt op 
drie dingen, welke we goed moeten onderscheiden : het lijden zelf, 
de wijze waarop en de beweegreden waarom. Hier treft ons weer 
dezelfde gevoelvolle stijl en dezelfde uitvoerigheid van het voor
gaande hoofdstuk. Zerbolt laat ons vooral den God-Mensch zien 
in zijn lijden en vernedering ; deze wijze van mediteeren, zegt hij, 
vinden wij bij Sint Bemardus terug. 

W a t het lijden zelf betreft, moeten wij er op letten, dat Christus, 
dus G o d en Mensch tegelijk, hier lijdt. B.v. wanneer men leest, dat 
Christus geweend heeft over Lazarus en Jeruzalem, moet men niet 
denken aan den Mensch zonder meer, want dat een mensch ge
weend heeft, is heelemaal niets bijzonders. Bij alle werken, en vooral 
bij de gezegden en antwoorden van Jezus, moeten wij in het oog 
houden, dat Christus G o d en Mensch tegelijk is. W a t het tweede 
punt betreft, de „wijze waarop" , moet men zich levendig voorstellen, 
hoe Christus zich gedroeg in zijn gezegden en antwoorden, in zijn 
werken en lijden. B.v. als men leest : Jezus stond voor Pilatus, dan 
moet men achtereenvolgens nagaan zijn houding, zijn manier van 
spreken, zijn innerlijke gesteltenis, zooals die sprak uit zijn uiterlijke 
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gedragingen. Zerbolt dringt met nadruk aan op een plastische voor
stelling om van daaruit te komen tot liefdevolle gevoelens en goede 
voornemens. W a t betreft „de reden waarom", bedenke men, dat 
men zelf de oorzaak is en met die gedachten voor oogen overwege 
men het lijden van den Verlosser. Bij alles, wat men leest of over
weegt, moet men zich voorstellen, dat Christus tot ons zegt : Di t heb 
Ik gedaan, opdat gij Mijn voetstappen zoudt drukken, opdat gij u 
zoudt vernederen, geduldig zoudt zijn, uw kruis opnemen en Mij 
volgen, want de dienaar is niet beter dan zijn Heer. (Hfst. 28) 

N a aldus het „hoe ' van de overweging over het lijden te hebben 
aangegeven, behandel t Zerbolt vervolgens het „wat" , dus het eigen
lijke lijden. Hiertoe heeft hij in zes achtereenvolgende hoofdstukken 
de verschillende punten van het lijden a.h.w. gebundeld tot een 
ruiker van passiebloemen, naar aanleiding van den tekst van het 
Hooglied I, 12 : Een bundel mirre is mijn beminde mij, tusschen mijn 
borsten rust hij. Pun t voor punt gaat Zerbolt nu het lijden van den 
Goddelijken Zal igmaker na en op het einde van elk hoofdstuk zegt 
hij : E n dit is de tweede, de rde . . . bundel . Telkens komt hij terug op 
de in Hfst. 28 aangegeven drievoudige wijze van beschouwing. In 
Hfst. 34, den zesden bundel , merkt hij op, dat de vrome overweging 
van het Lijden Christi niet alleen ons voorstellingsleven hervormt, 
ons niet alleen tot innige devotie ontvlamt, maar dat deze ook leidt tot 
kennis der waarheid. Immers in de algemeene kennis waren, voordat 
Christus geleden had, zeven zaken onbekend, die nu geopenbaard 
zijn ; dit zijn de zeven zegels uit het Boek der Openbar ing . T e weten: 
1 Gods wijsheid, rechtvaardigheid en barmhartigheid ; 2 de wel
willendheid der engelen, de waardigheid des menschen en de wreed
heid der duivelen ; 3 de verblindheid, de onvruchtbaarheid en 
goddeloosheid der wereld ; 4 de glorie, vreugde en heerlijkheid 
van het paradijs ; 5 de droefheid, de minderwaardigheid en de 
verschrikking van de hel ; 6 de edelheid, de voortreffelijkheid en 
voordeeligheid van de deugd ; 7 de schuld en de afschuwelijkheid 
van den zondaar. (Hfst. 2Q~*34) 

W i l de meditatie vrucht voortbrengen, dan moeten lezing, medi-
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tatie en gebed samengaan. D e lezing verschaft ons verstand de 
noodige stoffen ter overpeinzing, het gebed ontvlamt ons gevoel. 
Over lezing en meditatie werd reeds gesproken, rest nog het gebed. 
Dit kan tweevoudig zijn : lange gebeden (brevier) en korte (schiet
gebeden). Voor de lange gebeden en bijzonder voor de Metten en de 
Vespers moet men zich door een korte overweging over den dood, het 
oordeel, de zonde en dergelijke onderwerpen voorbereiden. D e korte 
gebeden moeten wij op alle plaatsen te midden van ons werk en 
onze studie verrichten met een van liefde brandend hart om van 
God te verkrijgen : uitroeiing der gebreken, kwijtschelding van 
straffen, vergiffenis der zonden en de hemelsche glorie. Ook moeten 
wij dikwijls bidden voor de afgestorvenen. Wanneer men echter 
bewust van zijn zondenschuld niet rechtstreeks tot God durft bidden, 
moet men het bemiddelend gebed der aanroeping beoefenen en de 
voorspraak der heiligen vragen. (Hfst. 35) 

Hervorming van den wil. 

Zerbolt begint nu met de verhandeling over de hervorming van 
de laatste der drie vermogens. Daar echter de vermogens der ziel 
niet alleen bedorven zijn in en door den val van den eersten mensch, 
maar —' ach bij hoevelen — ook door actueele zonden zoowel van 
de genade Gods beroofd als door eigen schuld misvormd zijn, is een 
tweevoudige hervorming van den wil noodig. D e eerste hervorming 
noemt hij de instorting van de genade en de rechtvaardiging en 
hierover spreekt hij slechts terloops, omdat deze niet zoo rechtstreeks 
bij het onderwerp behoort als de tweede, welke bestaat in de be
teugeling van de verkeerde neiging in wil en streefvermogens. D e 
eerste hervorming bereikt haar doel door de biecht, bestaande uit 
berouw, belijdenis en voldoening. D e mensch hoede zich voor een 
verhard en ongevoelig gemoed, waarop volgens Bemardus de 
kwelling des gewetens geen vat heeft, dat niet verteederd wordt door 
de afdalende liefde Gods jegens het schepsel, dat door geen 
smeekingen bewogen, niet wijkt voor bedreigingen en door tegen
slagen nog harder wordt. Tegen deze verhardheid des harten baat 
niets zoozeer als de „compunctio ', waarover reeds genoeg gezegd is. 
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De biecht, welke volgt op het berouw, moet zijn: eenvoudig, nederig 
en waarheidsgetrouw. Zerbolt geeft nu eenige wenken, die ons 
kunnen helpen om de biecht zoo te doen zijn, o.a. raadt hij aan de 
dagelijksche fouten schriftelijk te noteeren. Hij wijst nog op het 
belang van het kiezen van een goeden biechtvader, waarbij men er 
vooral op moet letten, of het een echt geestelijk man is. Tenslotte 
besluit hij met een aansporing om de opgelegde penitentie nauw
keurig te volbrengen. (Hfst. 36) 

Aangaande de tweede hervorming dient men nog te weten, zoo 
zegt hij, dat de goed geordende wil uit zichzelf vaak geneigd is 
tot het tegenovergestelde van hetgeen gehoorzaamheid of raad 
van anderen van hem verlangen. Het is zoo iemand eigen, alle 
beslommeringen te vermijden, terwijl hij toch somtijds tegen zijn 
wil gedwongen wordt zich met verstrooiende zaken bezig te houden. 
Het gaat hier voornamelijk over twee dingen : het zich bezig houden 
met verstrooiende zaken (exterior occupatio) en het bestuur over 
anderen (gubematio aliorum). Iemand, wiens wil goed geordend 
is, zal deze twee zaken altijd vluchten, maar als de gehoorzaamheid 
ze oplegt, ze uit liefde aannemen. Zerbolt legt er den nadruk op, 
dat de gehoorzaamheid voor alles gaat. Ter bevestiging hiervan 
haalt hij vele uitspraken van heiligen hierover aan. Hij eindigt dit 
hfst. met de woorden : De overige hervormingen van den wil, met 
betrekking tot God, den naaste, enz. worden duidelijk uit hetgeen 
nog volgt. (Hfst. 37) 

Tegen de vleeschelijke ondeugden moet men op andere wijze 
strijden dan tegen de geestelijke. Daar de tweede soort van her
vorming bestaat in het uitroeien van onze gebreken en het zuiveren 
van onze begeerlijkheden, zal dus in de volgende hoofdstukken 
daarvan sprake zijn en wel eerst in het algemeen en vervolgens in 
het bijzonder over de verschillende hoofdzonden. Vooreerst dan het 
verschil in de manier van bestrijden. Het aangewezen middel tegen 
de vleeschelijke ondeugden is de vlucht, terwijl we om de geestelijke 
te overwinnen oefeningen van de daaraan tegenovergestelde deugd 
moeten verrichten. (Hfst. 58) 
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W a n n e e r men bij de bestrijding der vleeschelijke lusten de over

winning wil behalen, moet men vóór alles de ledigheid vermijden 

en zich op handenarbeid toeleggen. Hij vraagt zich vervolgens af : 

ι waarom wij handenarbeid moeten verrichten en niet voortdurend 

met geestelijke zaken bezig zijn ; 2 welke werken de voorkeur ver

dienen ; 3 hoe de mensch zich bij het werk innerlijk moet oefenen 

en opwekken tot godsvrucht. W a t het eerste punt betreft, antwoordt 

Zerbolt : d a a r men nog zwak en niet geheel en al een geestelijk 

mensch is, moet men zich zoo nu en d a n met handenarbeid bezig 

houden, opdat men geen walg zou krijgen van de geestelijke 

oefeningen en ze geheel zou laten varen. O.a . haalt hij hier de 

woorden van Cass ianus aan, die zegt : ons hart dobbert heen en 

weer, als een schip op zee, te midden van velerlei gedachten ; het 

moet vastgehouden worden door een anker, ni. den handenarbeid. 

A a n g a a n d e het tweede punt zegt Bernardus, dat die werken de 

voorkeur verdienen, welke de meeste overeenkomst en gelijkenis 

vertoonen met de geestelijke oefeningen en hiertoe behoort op de 

eerste plaats het afschrijven van heilige boeken. Zerbolt schraagt 

deze uitspraak met verschillende voorbeelden en zegt o.a., dat vele 

heilige vaders, alle leerlingen en broeders van het klooster van Sint 

Mart inus schrijvers (afschrijvers van handschriften) waren. W a t 

het derde punt aangaat , ni. hoe men zich gedragen moet onder het 

werk, zegt Zerbolt, dat men zich onder het werk niet alleen uit

wendig moet oefenen, maar ook inwendig in gebed en meditatie. 

Bovendien moet het werk nauwgezet en met ijver, m a a r ook be

scheiden en beheerscht verricht worden, in de overtuiging hiervoor 

eenmaal een onvergankelijke kroon in den hemel te ontvangen. 

Verder moet men zijn werk in stilzwijgen volbrengen, w a n t dit is 

volgens den Profeet onze kracht. (Hfst. 39) 

Bij de bestrijding van onze gebreken moeten wij methodisch te 

werk gaan. O m volgens de regels van de kunst te strijden, moet een 

bepaalde volgorde in acht genomen worden. Zerbolt neemt hier 

H u g o van Sint Victor tot leidsman en na zijn indeeling te hebben 

overgenomen, vat hij deze als volgt in het kort samen. M e n moet 

eerst in het algemeen zijn gebreken leeren kennen en vervolgens 
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onderzoeken door welke men meer in ket bijzonder gekweld wordt. 
D a a m a probeere men de middelen te leeren kennen, waardoor men 
zijn gebreken net krachtdadigst kan bestrijden en dat kan men uit 
Ketgeen volgt. Ten derde moet men er eenige uitkiezen, die ons de 
meeste last veroorzaken en daartegen met de grootste zorg strijden. 
(Hfst. 40) 

Zerbolt wijst er in dit hoofdstuk op, dat er velen zijn, die in het 
algemeen tegen alle gebreken tegelijk willen strijden, maar op slot 
van zaken geen enkel gebrek overwinnen en a.h.w. in de lucht slaan. 
W e e r anderen bestrijden nu eens deze, dan weer die ondeugd en 
bereiken ook niets. T u autem non sic ^- zoo echter niet —1 roept 
Zerbolt de devote ziel toe. M e n moet één gebrek tegelijk en wel zijn 
hoofdfout aanpakken en hiertegen met krachtigen wil strijden, en 
bij elke inzinking telkens weer opnieuw beginnen, maar toch zijn 
andere gebreken niet heelemaal uit het oog verliezen. O o k moet men 
ijverig zoeken om deze hoofdfout te vinden, die de bron en de 
oorzaak is van vele andere fouten en gebreken. Tegen deze voor
naamste verkeerde neiging moet men ook zijn voornaamste 
oefeningen richten. H o e lang echter, zoo vragen velen zich af, moet 
men tegen dit ééne gebrek strijden en wanneer een tweede aan
pakken ? W e l n u , men moet dien strijd zoo lang volhouden, totdat 
dit gebrek zoo krachteloos en zwak is, dat men het alleen reeds door 
er den blik weer op te richten kan beteugelen, als het den kop wil 
opsteken. \*Je weten het, de Moderne Devotie was practisch-nuchter 
georiënteerd en Zerbolt doet zich hier kennen als een leermeester in 
het geestelijk leven, die terdege rekening houdt met de nuchtere 
ervaring en zich niet verliest in onwerkelijkheden. Tot aan zijn dood, 
zoo zegt hij, zal men te strijden hebben, wan t de verkeerde neigingen 
zullen telkens terugkeeren en opvlammen. M e n dwaalt , zoo men 
meent, dat tenslotte de gebreken dood en onderdrukt zijn ; men kan 
hen wel ten onder brengen, maar niet geheel uitroeien. Er is maar 
één raad : blijf waakzaam en verheft zich een van uw gebreken, druk 
haar d a n met onverbiddelijke strengheid den kop in. (Hfst. 41) 

Gelijk een veldheer zijn soldaten voor den aanvang van den slag 
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aanvuurt, zoo spreekt Zerbolt tot de devote zielen, die den geeste
lijken strijd gaan aanbinden : W e l a a n dan, strijders van Christus, 
trekt aan de wapenrusting Gods, omgordt u met het zwaard der 
dappere onverschrokkenheid en wapent u met het schild des gedulds. 
Het is immers een teeken der overwinning, wanneer men kloek
moedig den strijd tegen zijn gebreken aanbindt, ofschoon men weet, 
dat moeilijkheden ons niet bespaard zullen blijven. Zoo ook trad 
Christus, ofschoon hij de komende verschrikkingen kende, zijn 
vijanden onverschrokken tegemoet zeggende : W i e n zoekt gij ? Met 
verschillende uitspraken en gezegden onderlijnt Zerbolt de troost
rijke waarheid, dat geen nederlagen of moeilijkheden ons tot over
wonnenen maken, maar alleen het opgeven van den strijd. AI vallen 
we ook ontelbare malen per dag, steeds moeten wij weer opstaan en 
opnieuw den strijd aanbinden. (Hfst. 42) 

D e strijd moet derhalve aangebonden worden tegen de zeven 
hoofdzonden, wier koningin de hoovaardigheid is; de overige worden 
„duces , dus aanvoersters genoemd, omdat deze op haar beurt aan 
het hoofd staan van vele andere ondeugden. Het zijn volgens de 
indeeling van Gregorius : hoovaardigheid, ijdele zelfverheffing, 
afgunst, drift, traagheid (tegenzin), gierigheid, gulzigheid en 
onkuischheid. Waanneer deze acht overwonnen zijn, zullen ook de 
overige verkeerde neigingen, welke daaruit voortspruiten, tot rust 
komen, gelijk de beken ophouden te stroomen, wanneer de bron 
afgesloten wordt. Daar ze onder één koningin strijden, hebben ze 
onder elkaar een bondgenootschap gesloten en zijn zij wederkeerig 
elkaar behulpzaam. Dit wordt door sommigen de ,,concatenatio 
vitiorum" genoemd. (Hfst. 43) 

Het eerst dan moet de strijd aangebonden worden tegen de gulzig
heid, omdat zoolang de gulzigheid in ons de overhand heeft, wij 
niet met succes tegen de andere gebreken kunnen strijden. D e 
gulzigheid is een ongeordende en onbeheerschte neiging naar spijs 
en drank. D e gebreken, die haar op den voet volgen, zijn volgens 
Gregorius : het spreken van onbetamelijke woorden, het veel
spreken, zich afkeurend uitlaten over anderen, ongepaste vreugde, 
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uitgelatenheid des geestes en onzuiverheid des vleesches. Joannes 

Climacus somt eenige gebreken op, die strijden onder leiding van 

de gulzigheid, nl. slaap, verhardheid des harten, ledigheid, het alles 

belachelijk vinden, tegenspraak en ongevoeligheid. (Hfst. 44) 

Naarmate de geestelijke vermogens (vires animales) in ons ver

sterkt en geoefend worden, nl. het denken, overwegen en be

schouwen, in die mate verzwakken de lichamelijke gebreken (vires 

naturales), ni. de begeerlijkheden. Alles derhalve, wat in ons het 

geestelijk element versterkt, is een middel tegen de gulzigheid en 

bijgevolg tegen alle vleeschelijke lusten. Zerbolt bevestigt dit 

wederom door verschillende uitspraken en somt vervolgens de 

middelen tegen de gulzigheid op : een diep in het hart gewortelde 

vrees voor dood. oordeel en hel, het verlangen naar den hemel, 

de honger naar volmaaktheid, ja elke goede innerlijke begeerte, 

zooals godsvrucht, vooral heilzame kwelling des gewetens, tranen 

en gebed, want deze leggen beslag op het hart des menschen. N a 

een korte opwekking gaat Zerbolt over tot een bespreking van de 

deugd van matigheid. Hij gaat in het bestrijden van de gebreken 

dus niet alleen negatief, maar ook positief te werk door telkens de 

correspondeerende deugd te noemen en de middelen aan te geven 

om haar te verkrijgen. (Hfst. 45) 

D e matigheid moet den burcht der begeerlijkheid bewaken tegen 

de gulzigheid, want dit is de deugd, welke het tot zich nemen van 

spijs en drank regelt. Zij heeft over twee dingen te waken : de 

hoeveelheid en de hoedanigheid. Over de hoeveelheid is moeilijk 

iets bepaalds te zeggen ; hier is de eigen ervaring de beste leids-

vrouwe (leermeesteres). W a t de kwaliteit betreft : sommigen zijn 

altijd uit op de lekkerste spijzen, anderen verlangen iets bijzonders, 

weer anderen gaan nauwkeurig de voedingswaarde van de ver

schillende spijzen na en lijken meer op geneesheeren dan op 

monniken. In deze deugd kan men drie graden onderscheiden. D e 

eerste graad bestaat hierin, dat men geduldig aanneemt, wat men 

krijgt ; de tweede, dat men uit liefde voor de matigheid, de armoede 

en het goede voorbeeld, ook datgene wil missen, wat men kan 
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hebben ; de derde, dat men zonder de minste moeite afstand kan 
doen van reeds verkregen aangename spijzen. (Hfst. 46) 

Wanneer niet wij, maar de gulzigheid ons overwonnen heeft, 
roept zij terstond haar zuster, de onkuischheid, te hulp. Hieraan kan 
men haar komst bemerken, dat in het begeervermogen de liefde en 
de neiging tot vrouwen ontvlamt of dat vleeschelijke gevoelens ont
staan, naargelang de hartstocht zetelt in het vleesch of in den geest. 
Ook deze hartstocht brengt bij haar komst terstond hare dochters 
mee, welke zijn : geestelijke blindheid, onverschilligheid ten opzichte 
van dood en hel, onstandvastigheid van gedachten en begeerten, 
eigenliefde, het vallen in zonde, haat tegen God, een hang naar het 
aardsche en minachting van het hiernamaals. (Hfst. 47) 

Tegen deze ondeugd moet een langdurige en harde strijd ge
streden worden. De mensch kan dit niet uit eigen kracht, maar in 
alle nederigheid en in de erkenning van zijn zwakheid moet hij zijn 
toevlucht nemen tot de barmhartigheid Gods en Hem de kracht en 
genade vragen om rein te leven. Zerbolt wijst verder op de overeen
komst met de gulzigheid, zoodat ook overeenkomst bestaat in de 
middelen. Ook kunnen als middelen dienen : vermorzeling des 
geestes, aanhoudend gebed en overweging over dood en hel, het 
onderdrukken van inwendige gevoelens en slechte gedachten, vasten 
en handenarbeid. Van het allergrootste belang in den strijd tegen 
de onzuiverheid is het nauwkeurig bewaken der zintuigen, want deze 
zijn de vensters, waardoor deze ondeugd binnenkomt, en het ver
mijden van den omgang met vrouwen. Tegenover deze ondeugd 
staat de engelachtige deugd van zuiverheid, waarin drie trappen te 
onderscheiden zijn. De eerste bestaat hierin, dat men zich man
moedig onthoudt van vleeschelijken omgang met het voornemen 
daarin te volharden en nooit toestemt in ongeoorloofde gevoelens ; 
de tweede, dat men het vleesch aan den geest onderwerpt door de 
voornoemde middelen, zoodat men minder vaak bekoord wordt en 
gemakkelijker de bekoring overwint ; de derde, dat men de begeerten 
des vleesches zoo in bedwang heeft, dat men ze hoogst zelden en dan 
nog zeer zwakjes gevoelt, en een zoo groóte liefde voor de zuiverheid 
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heeft, da t men met afschuw van deze dingen hoort of spreekt. 

(Hfst. 48) 

In vergelijking met het voorafgaande hoofdstuk, w a a r Zerbolt met 
een zekere voorliefde over de engelachtige deugd sprak, volgt nu 
een betrekkelijk korte verhandeling over de gierigheid als derde 
hoofdzonde. Zij is een hartstocht, welke de lauwen in den dienst 
van G o d kwelt. Een middel hiertegen is tevreden te zijn met datgene, 
wa t men met zijn werk verdient. Het meest afdoende middel echter 
is : alles verlaten, wa t men bezit, zich onder leiding stellen van een 
ander en in gemeenschap leven. Ook hier worden drie graden onder
scheiden. D e eerste bestaat hierin, dat men niets onrechtvaardigs 
bezit, zijn geld niet misbruikt om te zondigen en aalmoezen geeft ; 
de tweede, dat men niets overvloedigs heeft, maar tevreden is met 
het gewone ; de derde, dat men niets in deze wereld bezit, slechts 
het noodzakelijke gebruikt en dikwijls gebrek lijdt in spijs, drank 
en kleeding. (Hfst. 49) 

D e drie voornoemde ondeugden richten h u n aanval len tegen den 
burcht der begeerlijkheid, zij zetelen in het begeervermogen ; de 
vierde ondeugd, de drift, vindt haar oorsprong in het streefvermogen. 
Zij heeft veel overeenkomst met de hoovaardigheid, want evenals 
deze een soort opwelling of opbruising des harten is, zoo is ook de 
drift een soort opwelling en beweging. Volgens Hieronymus volgt 
dan ook bijna altijd uit de hoovaardigheid de drift. E n dit hoeft ons 
niet te verwonderen, wan t hebt ge wel eens iemand, die echt nederig 
was, driftig gezien, zoo vraagt Zerbolt zeer terecht ? Hij onderscheidt 
twee soorten van drift : de plotseling opkomende en verdwijnende, 
en de blijvende en dit is verbittering of afgunst of iets dergelijks. 
W a n n e e r de drift haa r intrek neemt in ons hart, brengt zij terstond 
haa r heele gevolg mede, te weten : twist, opgeblazenheid des geestes, 
smaad, geschreeuw, verontwaardiging en verwensching. D e 
middelen zijn : geen woord zeggen en de oplaaiende vlam in het 
hart verstikken. O o k moet men bedenken, wanneer men de drift in 
zich voelt opkomen, welk een nadeelen ze vaak met zich brengt, 
zooals : droefheid en wroeging, ergernis, beleediging van G o d en 
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dergelijke. W a n n e e r echter de hartstocht zoo sterk is, dat men ze 
niet kan onderdrukken, dan moet men, volgens den raad van 
Ambrosius, zelf wegvluchten of zich met andere zaken gaan bezig 
houden. Een krachtig middel ook is zichzelf na het zakken van de 
drift streng te berispen en den beleedigde vergiffenis te vragen. In 
den strijd tegen de drift kan men drie graden onderscheiden. D e 
eerste bestaat hierin, dat men aan de toornige opwelling weerstaat, 
tong en andere ledematen bedwingt ; de tweede, dat men zich door 
moeilijkheden niet in verwarring Iaat brengen en zich niet be
kommert over tegenslagen ; de derde, dat men zich verheugt in moei
lijkheden, zich verblijdt, als ze aanwezig, en er naar verlangt, als zij 
er niet zijn. (Hfst. 50) 

Volgens Gregorius behoort ook de afgunst tot de hoofdzonden, 
volgens Cass ianus en Isidoras niet, wellicht omdat zij zelf h a a r 
oorsprong vindt in een hoofdzonde. D e afgunst heeft tot voorwerp 
het goed van een ander, in zoover dit voor ons een kwaad is. Zerbolt 
maakt hier een drievoudig onderscheid : 1 in zoover ons een kwaad 
dreigt en op die wijze misgunnen wij onzen vijand of iemand anders, 
met wien we het niet kunnen vinden, dat hij onze meerdere wordt uit 
vrees, da t hij het ons lastig zal maken en in dit geval is er geen 
sprake van zonde ; 2° wanneer wij den naaste het goede benijden, 
niet omdat wij het hem misgunnen, maar omdat wij het zelf missen 
en dit is vaak een goede naijver ; 5 als de afgunst zich van ons 
meester maakt, wanneer het goed van een ander onze eigen glorie 
vermindert ; vandaar wekken die zaken, waar in roem en eer ge
vonden worden, het meest de afgunst op. Bij haar komst brengt ook 
zij terstond haar dochters mede : afkeer, inblazenj, ongeduld, laster, 
leedvermaak en droefheid als het een ander goedgaat. (Hfst. 51) 

D e broederlijke liefde wordt door de afgunst gekwetst en ver
dreven. Di t hoofdstuk is weer onevenredig groot ; de practicus in 
het geestelijk leven zag hier natuurlijk een punt van het grootste 
belang in en zeer terecht ! Eerst bespreekt hij de middelen om de 
onderlinge liefde te kunnen bewaren ; daa rna in de volgende hoofd
stukken, hoe wij ons moeten gedragen, opdat anderen ons en wij 
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Ken beminnen. Ui t deze bespreking zullen d a n de middelen tegen 
de afgunst duidelijk genoeg blijken. Ten eerste, zoo zegt Zerbolt, 
moet men weten, dat alleen onder mensenen, die met eenzelfde 
gevoelen bezield zijn, die hetzelfde willen en niet-willen, de ware, 
volmaakte en ononderbroken liefde ongeschonden bewaard blijft. N a 
den zondeval is de in alle opzichten volmaakte liefde niet mogelijk, 
maa r toch bestaan er eenige middelen om de onderlinge liefde te 
verwerven en te bewaren. Di t zijn : hel verachten van het aardsche, 
het verzaken aan eigen wil en meening, alles achter stellen bij het 
groóte goed der liefde. ^Vant , zoo zegt Zerbolt in navolging van 
Sint Paulus , al heb ik een geloof om bergen te verzetten, al spreek 
ik de talen der engelen en menschen, zoo ik de liefde niet heb, het 
baa t mij niets. Verder moeten wij alles vermijden, wat den naaste 
kan kwetsen. O n z e liefde mag ook niet gelijken op die der wereld-
lingen, ze mag niet bestaan in uiterlijke vriendschapsbewijzen en 
wederzijdsche vertrouwelijke gesprekken ; Zerbolt waarschuwt hier 
zeer nadrukkelijk tegen. W i j moeten integendeel met elkander 
geestelijke gesprekken voeren, elkaar vermanen en in geen geval 
zwijgen, als wij onzen vriend zien misdoen ; dat zou toestemmen zijn 
en een gelijke straf zou ons loon zijn. (Hfst. 52) 

Zerbolt behandel t nu de vraag, hoe wij ons moeten gedragen 
opdat wij anderen en zij ons beminnen. Tusschen beide soorten van 
liefde bestaat een wisselwerking. W a n n e e r wij zelf allen beminnen, 
ons laten leiden door één gevoel en één wil, ons a.h.w. in de liefde 
verliezen, alles voor allen worden, is er geen twijfel aan , of wij 
worden ook door allen bemind. V a n d a a r het bekende gezegde : wilt 
gij bemind worden, bemin ! Door aanhal ingen van Ambrosius en 
Bemardus toont hij verder aan, op welke wijze wij ons beminnens-
waardig moeten maken. (Hfst. 53) 

D e zesde hoofdzonde, waartegen wij moeten strijden, is de traag
heid. Zij wekt van nature in ons op een walg van het goede, ver
oorzaakt een geestelijke ongevoeligheid, een gedrukte droefgeestige 
stemming, slaperigheid en lusteloosheid, een afkeer van woonplaats 
en cel, zij doet ons onze medebroeders minachten en maakt, dat alle 
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werk, vooral de geestelijke oefeningen, ons tegenstaan ; want som
tijds doet zij ons eenigen handenarheid aanpakken om de geestelijke 
zaken, het gebed en dergelijke te kunnen nalaten. Zij heeft tot 
dochters : de kwade gezindheid, d.i. den wil om kwaad te doen, en 
vertwijfeling, kleinmoedigheid, ingewortelden haat, onverschillig
heid ten opzichte der geboden Gods en het zich in gedachten bezig 
houden met ongeoorloofde dingen. Het beste middel tegen de traag
heid is nooit te wijken, maar te blijven strijden en deze ondeugd 
door werken te overwinnen. Het is echter zaak, het werk af te 
wisselen en nu eens te bidden, dan weer te lezen, te mediteeren, enz. 
(Hfst. 54) 

De verkeerde droefheid (tegenzin), zoo zegt Zerbolt, want reeds 
vroeger heeft hij over een heilzame droefheid gesproken, is twee
voudig. Ten eerste : een algemeene droefheid, want in elke harts
tocht kan men onvoldaan blijven of voldoening vinden, naargelang 
het nagestreefde al dan niet verkregen wordt, en deze zal men over
winnen, naarmate men de afzonderlijke ondeugden uitroeit. Ten 
tweede : de bijzondere droefheid, ni. een zekere tegenzin in de 
goddelijke zaken en deze valt samen met de traagheid. Daar de 
oorzaken vele zijn, is de oorsprong moeilijk vast te stellen. De liefde 
tot God gaat rechtstreeks in tegen deze twee ondeugden. Ook hier 
worden drie trappen of graden onderscheiden. De eerste bestaat 
hierin, dat men de ongeoorloofde dingen vermijdt ; de tweede, dat 
men alles, wat op God betrekking heeft, met een brandend ver
langen volbrengt en in zichzelf en anderen bevordert ; de derde, 
dat men zoozeer van de liefde Gods vervuld is, dat men a.h.w. 
zonder Hem niet leven kan. Als middelen komen ook nog in aan
merking : devote gesprekken, het denken aan de barmhartige goed
heid Gods en vrome gezangen. (Hfst. 55) 

N a dan met groóte moeite alle voornoemde gebreken overwonnen 
te hebben, moet men zich meer nog dan anders wachten voor de 
ijdele zelfverheerlijking. W a n t zoo listig en ongemerkt weet zij in 
de verschillende deugden binnen te dringen, dat zelfs de in het 
geestelijk leven geoefenden het nauwelijks merken. Zij doet de 
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devote ziel overal en in alles een zekere ijdelheid zoeken : in kleeding, 
in uiterlijke verschijning, in spreken en zwijgen. Altijd probeert zij 
ons een hevig verlangen in te geven naar die dingen, waardoor ons 
lof en eer te beurt vallen. E n dit verlangen is zoo groot, dat men het 
niet weet te beteugelen en naar goeden raad niet luistert. Het is niet 
doenlijk, zoo gaat Zerbolt voort, om alle verschijningsvormen van 
deze ondeugd aan te geven. Hi j geeft echter den raad : waa r ze ook 
opduikt, verjaag haar I O o k zij brengt bij haar komst een heel ge
volg mede : ongehoorzaamheid, een geest van verbittering, pralerij, 
schijnheiligheid, hardnekkigheid, tweedracht, en het invoeren van 
nieuwe dingen. D a a r o m moet men zijn werk verrichten met een 
goede meening, niet om ijdele eer of glorie, gedachtig de woorden 
van den Zal igmaker : Zi j hebben h u n loon reeds ontvangen. M e n 
zij echter op zijn hoede, da t datgene, wa t men met een goede 
meening begonnen is, niet besmet wordt door het streven naa r ijdele 
glorie. Alles, wat aanleiding kan geven tot lof en roem, moet men 
vermijden. Tenslotte haal t Zerbolt een woord van Chrysostomus 
aan, die zegt : het eenige middel tegen de ijdele glorie is, bidden tot 
God, dat Hij u daarvan bevrijde. (Hfst. 56) 

Tot slot bespreekt Zerbolt de hoovaardigheid, de koningin en den 
wortel van alle ondeugden. Zij is tweevoudig : een geestelijke, die 
de deugdzamen op h u n volmaaktheid groot doet gaan en een 
vleeschelijke, die de minder volmaakten zich doet verheffen op een 
of andere uiterlijke voortreffelijkheid. Iemand, die met geestelijke 
hoovaardigheid behept is, schrijft zichzelf groóte verdiensten toe, 
meent zich bijzondere genade deelachtig, denkt, hoe lief G o d hem 
heeft, verwondert zich, dat Hij geen wonderen doet ten zijnen be
hoeve, is er over verstoord, dat Hij hem niet ik weet niet wa t voor 
bijzonders schenkt en veracht de overigen als vleeschelijke menschen, 
enz. Deze ondeugd is veel gevaarlijker dan de vleeschelijke lusten, 
geen enkele doet aan het geestelijk leven zooveel kwaad . Hier helpt 
alleen ten opzichte van elke deugd, waar in men naar zijn meening 
voortgang gemaakt heeft, uit den grond des harten te zeggen : Door 
de genade Gods ben ik, wa t ik ben, en te bedenken, dat G o d het is, 
die in ons het willen en volbrengen bewerkt. He t is goed onszelf te 
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vergelijken met de deugdzaamste menschen en de engelen, opdat 
wij in vergelijking met hen onszelf leeren geringschatten. (Hfst. 57) 

Iemand, die met vleeschelijke hoovaardigheid behept is, is klaag-
ziek of hult zich in een verontwaardigd en verbitterd stilzwijgen, hij 
is onbeheerscht in vreugde, lacht zonder reden en is in een volgend 
oogenblik ten doode bedroefd, enz. Hij houdt altijd vast aan eigen 
meening en schikt zich nooit naar anderen. D e middelen hiertegen 
zijn : met eenvoudig en nederig hart gehoorzamen, tegenover zijn 
medebroeders zich diep en echt-gemeend verootmoedigen, zichzelf 
oefenen in nederige, geringe en verachtelijke werken, zooals het 
dienen in de keuken, het borden wasschen, het huis schoon maken, 
altijd de minste baantjes kiezen en armelijk gekleed gaan in oot
moedige houding. Tot een gewoonte geworden, neigen deze 
middelen het hart tot nederigheid. N a nog enkele andere middelen 
opgenoemd te hebben, geeft Zerbolt de drie graden van nederigheid 
aan. D e eerste graad bestaat hierin, dat de mensch zichzelf kent als 
zwak, ellendig en vol gebreken, en zich niet boven zichzelf verheft ; 
de tweede, dat hij verlangt voor zoodanig door anderen gehouden 
te worden, als hij in werkelijkheid is, nl. verachtelijk, ellendig, hoog
moedig, enz.; de derde, dat hij zich niet verheft, ook al bezit hij een 
groóte volmaaktheid en geniet hij veel eer, en niets aan zichzelf toe
schrijft, maar alles terugbrengt tot Hem, van wien hij alles ont
vangen heeft. (Hfst. 58) 

Zerbolt besluit zijn tractaat met de vermelding van de vier punten, 
die bij alle geestelijke oefeningen in acht genomen moeten worden. 
O p de eerste plaats moet men er op letten, of onze oefeningen in 
overeenstemming zijn met de H. Schrift, de gezegden en voorbeelden 
der heiligen. W a n t velen worden er gevonden, die den zin der heilige 
boeken naar hun eigen meening en smaak dwingen, in plaats van 
zich te richten naar de schriften, zoodat zij vaak dwalen. Vandaar 
is het op de tweede plaats noodig, dat men zijn oefeningen ter beoor-
deeling voorlegt aan een verlicht man en hierover met hem spreekt. 
Ten derde moet men er op letten, of de oefeningen overeenkomen 
met onze innerlijke en uitwendige gesteltenis, want niet alle 
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oefeningen zijn voor allen gelijkelijk geschikt. O m nu echter te weten, 
welke oefeningen voor ons het meest geschikt zijn, moet men twee 
dingen in het oog houden, eenerzijds onze verkeerde neiging en in 
verband daarmede de geestelijke oefeningen zóó kiezen, dat deze 
neiging niet sterker wordt, anderzijds onze goede neiging en zich 
juist in die deugden oefenen, waartoe men het meest geneigd was . 
Ten vierde moet men er voor zorgen, dat de oefeningen niet te kort 
duren, d.w.z. men moet niet telkens veranderen, maar volhouden, 
totdat men het doel, de zuiverheid des harten, bereikt heeft. W a n t 
sommigen willen nu eens dit en dan weer dat, nu oefenen ze zich 
zus, d a n weer zoo ; ze komen dan ook niets vooruit. Zerbolt ver
duidelijkt dit door een beeld, ontleend aan de staatswetten, deze 
worden ook niet lichtelijk veranderd. Veelvuldige afwisseling van 
medicijn schaadt. Zerbolt besluit zijn tractaat met de troostrijke 
aansporing : Regel derhalve u w oefeningen en blijf er in volharden, 
opdat gij waardig moogt bevonden worden na deze ball ingschap, 
met vele deugden en goede werken versierd, binnen te treden in de 
vreugde der eeuwige gelukzaligheid. Amen. (Hfst. 59) 
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I n l e i d i n g 
( M l ) 

S c n e m a v a n „ D e S p i r i t u a l i b u s A s c e n s i o n i b u s 

besef van verlies der oorspronkelijke waardigheid 
(hfst. 2) 

erfzonde 
zondige neiging 
doodzonde 

drievoudige val · 
(Wat. 3-5) 

drievoudig onderzoek 
(hfst. 6-10) 

slechte daad — doodzonde 
ontaarding der vermogens — erfzonde 
ongeregelde liefde — zondige neiging 

• drievoudige val 

besluit tot drievoudige opklimming 
(hfet. 11) 

diepste val — eerste opklimming 
tweede val — tweede opklimming 
eerste val — hoogste opklimming 

(hfst. 12-14) 

Drie trappen : 

Herstel door : 

Drie trappen : 

Derde (diepste) val — de doodzonde 

zich afkeeren van den Schepper 

beleediging door hoogmoed 

zich Iteeren tot het schepsel 

genoegen in de zonde 

Eerste opklimming — bekeering 

overtreding der geboden 

misbruik v. h. lichaam 

berouw 

zich afwenden van het schepsel 

standvastige afkeer van de zonde 

in het algemeen 

belijdenis 

in nederigheid zonden belijden 

terugkeer tot God 

wijze van biechten 

keuze van biechtvader 

voldoening 

lichaam stellen in dienst der 

godsvrucht 

onderhouding der geboden 

verdienstelijkheid der 

opgelegde goede werken 



(hfst. 15-46) 

Drie trappen : 

Herstel door : 

Drie trappen : 

Middel tot zuivering 
en ordening : 

Uitgangspunt : 

Tweede val — zondige neiging — ongeregelde liefde 

Vooiwerp van 
beschouwing : 

Hulpmiddelen : 

liefde tot het verkeerde | 

Tweede 

afkeer van het goede | onstandvastigheid der liefde 

opklimming — ordening der liefde 

vrees voor straf 

(stemming van hittere droefheid. 

verdrijft de begeerlijkheid) 

berouw om de straf 

vroegere zonden 

gebreken 

tegenwoordige zonden 

Gods alwetendheid 

kortheid des levens 

oordeel na den dood 

. straffen der hel 

( dood 

< oordeel 

l hel 

geestelijke lezing 

hoop op belooning 

(verhefling van den geesl, min

achting der wereld, zuivering 

der begeerlijkheid) 

berouw uit verlangen naar den 

hemel 

Í onze verwijdering van den hemel 

< onze ondankbaarheid 

l heerlijkheid der liefde Gods 

hemel 

genade 

gaven (natuurl., bovennat., en 

overvloedige) 

overweging 

standvastige liefde 

(verlangen naar de deugd, oefening 

der deugd, richting der vermogens 

op God) 

berouw uit de zucht naar 

vereeniging met God 

ƒ onze vereeniging met God 

l in navolging van Christus 

leven van Christus 

(vooraf b. in het О. T., ont

vangenis, lijden, verrijzenis. 

hemelvaart en nederdaling 

van den H. Geest) 

leven van gebed 



(hfst 47-63) 

Drie frappen : 

Herslei door : 

Middel: 

Eerste val — ontaarding der vermogens 

begeervermogen | streefvermogen | vermogens in het algemeen 

Derde (hoogste) opklimming — heiliging der vermogens 

Strijd tegen de ondeugden 

a l g e m e e n : diepe godsvrucht — wapens 

bijzonde 

Ondeugd : 
Deugd : 

1ste trap 
beginnenden 
(vrees) 

2de trap 
gevorderden 
(hoop) 

3de trap 
volmaakten 
(liefde) 

Middeien 
van deugd
oefening : 

{ kordaatheid 
strengheid — geestelijke leidsman — juiste methode 
blijheid 

gericht tegen de hoofdgebreken 

gulzigheid — onkuischheid — gierigheid drift, afgunst, traagheid, zelfverheffing hoovaardigheid 

begeervermogen streefvermogen 

gulzigheid 
matigheid 

tevreden met het 
voorgezette 

niets geven om 
aangename spijzen 

afstand doen van 
alle aangename 
spijs en drank 

vrees voor dood, 
oordeel en hel 

verlangen naar 
den hemel 

honger naar 
volmaaktheid 

onkuischheid 
kuischheid 

onthouding 

vleesch onder
worpen aan den 

geest 

hooge liefde voor 
de zuiverheid 

zelfde als bij de 
gulzigheid 

ook vermorzeling 

gebed 

onderdrukken 
van gedachten en 

gevoelene 

vasten 

handenarbeid 

gierigheid 
armoede 

geen onrecht
vaardig bezit 

geen overvloed 

volmaakte 
armoede 

tevreden ztjn 
met wat men 

verdient 

alles verlaten 
en m gemeen 
schap leven 

drift 
verdraagzaamheid 

opwelling onder
drukken 

eh beh eerschen 

vreugde in en 
verlangen naar 

tegenslag 

niets zeggen 

denken aan de na-
deehge gevolgen 

wegvluchten 

zich met iets anders 
bezig houden 

afgunst 
naastenliefde 

niemand vrijwillig 
kwaad doen 

mede-leven en 
mede-lijden 

zijn vijanden 
beminnen 

verachten van 
het aardsche 

verzaken aan 
eigen wil en 

meening 

de liefde boven 
alles stellen 

traagheid 
liefde tot God 

het ongeoorloofde 
vermijden 

alles met liefde 
doen 

zonder God niet 
kunnen leven 

blijven strijden 

afwisseling in 
het werk 

devote gesprekken 
en gezangen 

overweging van 
de barmhartige 
goedheid Gods 

zelfverheffing 

m niets zijn 
eigen eer 

zoeken 

na goed begin 
volhouden 

verachting der 
wereld zoeken 

vermogens In het 
algemeen 

hoovaardigheid 
nederigheid 

zijn zwakheid 
erkennen 

graag door anderen 
naar waarheid 

gekend worden 

alles terugbrengen 
tot God 

bidden tot 
God om 
bevrijd 

te blijven 

erkenning van 
eigen zwakheid 

met eenvoudig en 
nederig hart ge

hoorzamen 

zich diep ver 
ootmoedigen 

zich oefenen In ver
achtelijke werken 



(hfst. 64-70) 

Drie trappen: 

tot zichzelf: 

tot anderen: 

u 
M 

Opklimmingen onderbreken door : Nederdalingen 

terugkeer van hoogeren 
naar lageren trap 

innerlijke bevestiging 

tot den meerdere 

gehoorzaamheid 

letten op zijn uiterlijk 

uiterlijke aanpassing 

tot den gelijke 

liefde 

handenarbeid 

lichamelijke werkzaamheid 

tot den mindere 

nederigheid 



Verkort Schema van „De Sp i r i t ua l i bus A s c e n s i o n i b u s " 

ie val : Í vermogens in het algemeen 
de erfzonde .—• ontaarding der vermogens . . . . { begeervermogen 

У s tree {vermögen 

ae val : Í liefde tot het verkeerde 
de zondige neiging ~ - ongeregelde liefde . . . . < afkeer van het goede 

\ onstandvastigheid der liefde 

3e val : Í zich afkeeren van den Schepper 
de doodzonde '— slechte daad I zich keeren tot het schepsel 

[ overtreding der geboden 

I le trap : berouw j 

ae ,, : belijdenis > bekeering .—- gericht tegen 3den val 
3e „ : voldoening f 

I le trap : vrees voor straf Ì 
ae .. : hoop op belooning > ordening der liefde ^- gericht tegen aden val 
3e ,, : standvastige liefde J 

I le trap : der beginnenden! 
ae ., : der gevorderden > heiliging der vermogens — gericht tegen isten val 
3e .. : der volmaakten j 

ie trap : terugkeer van hoogeren naar (ageren trap —̂ innerlijke bevestiging 
letten op zijn uiterlijk -—- uiterlijke aanpassing, 
handenarbeid — lichamelijke werkzaamheid 

tot den meerdere — gehoorzaamheid 
tot den gelijke — liefde 
tot den mindere ι— nederigheid 

tot zichzelf { 

l 
tot anderen 

ae ., 
3e .. 

ie trap 
ae .. 
5e .. 



OVERZICHT VAN ..DE SPIRITUALIBUS ASCENSIONIBUS'· 

Beatus vir cujus est auxilium abs te, ascensiones in corde disposuit 

in valle lacrimarum in locum quem posuit. ι—ι Gelukkig de man, die 

Kuip tegemoet ziet van U , die in zijn nart steeds nooger en nooger 

wil klimmen door het t ranendal n a a r de plaats, die Hij bepaa ld 

heeft. M e t dezen tekst (Ps. 83 : 6. 7.) begint Zerbolt zijn tweede 

groóte tractaat, dat evenals , ,De reformatione virium an imae" tot 

onderwerp heeft : den terugkeer van den gevallen mensch tot den 

paradijstoestand. Vanzelfsprekend zullen wij dus hier veel terug

vinden, dat in het eerste tractaat reeds behandeld werd. Di t tractaat 

is dan ook in het algemeen een verdere en nadere uitwerking van 

het eerste te noemen. 

Zerbolt begint met er op te wijzen, dat de mensch van nature 

geneigd is zich te verheffen en naar het hoogere te streven. Deze 

neiging nu is niet laakbaar, wanneer ze maar goed gericht is en men 

dus vanuit dit dal van tranen en beproeving tot de oorspronkelijke 

hooge waardigheid verlangt op te klimmen langs de verschillende 

graden en t rappen der deugd. Deze opklimmingen moeten dus in 

het hart des menschen geschieden en daarbij moet men niet op 

eigen kracht, maai" op de hulp en den bijstand van G o d vertrouwen. 

In de woorden van den Profeet, van achteren naar voren gelezen, 

liggen vijf punten opgesloten, wier zin en beteekenis Zerbolt in den 

loop van het tractaat nader zal ontwikkelen. D e verklaring is als 

volgt : naar de plaats, die Hij bepaald heeft = de plaats waarheen 

men moet opklimmen ; door het t ranendal = de plaats, waarvan 

men bij het opklimmen moet ui tgaan ; die in zijn hart steeds hooger 

en hooger wil klimmen = hoe men zich tot een dergelijke opklim

ming moet voorbereiden ; die hu lp tegemoet ziet van U = hoe men 

niet op eigen kracht, maar op de hulp en bijstand van G o d moet 

steunen ; gelukkig de man = de belooning wordt in het vooruitzicht 

gesteld, opdat men zich bij het opklimmen niet door moeilijkheden 

zou laten afschrikken. 

Eenmaa l stond de mensch op den hoogen berg van zijn natuur

lijke en oorspronkelijke waardigheid, maar met vrijen wil heeft hij 

zich neergestort in het dal. Bij de opklimming moet dus dit dal tot 
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uitgangspunt genomen worden. O o k moet men van te voren een 

ladder in zijn hart opnemen en volgens een vast p lan te werk gaan, 

m a a r over deze dingen wordt nog uitvoerig gesproken. (Hrst. i ) 

Alvorens a a n d e opklimming te beginnen, moet men eerst een 

juist inzicht hebben in zijn val. D e mensch, n a a r G o d s beeld en 

gelijkenis geschapen, was door H e m tot zulk een waardigheid 

verheven en met zoovele natuurlijke en bovennatuurlijke gaven 

begiftigd, dat hij, afgezien van de wezenlijke aanschouwing G o d s 

in den hemel, hier op aarde nauwelijks hooger verheven zou kunnen 

zijn. E e n paradijs was zijn woonplaats en hij h a d a a n niets gebrek, 

uitwendig smaakte hij de zoetste genietingen, inwendig verheugde 

hij zich in een volledige kennis van alle zaken en in een volkomen 

overeenstemming en bevrediging van al zijn neigingen. W a n t de 

allervrijgevigste G o d schonk den mensch : de verstandelijke ver

mogens of het kenvermogen, verstand ~- rede —ι zintuigelijk ken

vermogen (waarneming, verbeelding en g e h e u g e n ) ; vervolgens het 

begeer- en streefvermogen, den wil ^- de begeerte met h a a r aan

doeningen van liefde en genot -- de streving met h a a r aandoeningen 

van hoop en sterkte. Ziedaar, hoevele gaven Hij ons schonk, op 

welke hoogte Hij ons stelde. O n s verstand was verlicht, gelijk dat 

van onzen stamvader, die G o d wel niet in zijn W e z e n h e i d zag, m a a r 

H e m toch schouwde met vrij en onbeneveld oog en de hoogste 

menschelijke schouwing deelachtig was. G e e n enkele verkeerde 

neiging was aanwezig, alle vermogens en neigingen waren in de 

meest volmaakte overeenstemming, de lagere waren a a n de hoogere 

onderworpen. D e z e vredige overeenstemming en eensgezinde volg

zaamheid van de verschillende vermogens en neigingen noemt men 

den staat van oorspronkelijke gerechtigheid. Di t n u is de staat v a n 

gerechtigheid, waar in G o d ons geschapen heeft. (Hfst. 2) 

N a den oorspronkèlijken verheven staat des menschen geschilderd 

te hebben, vestigt Zerbolt nu de aandacht op het tranendal, waar in 

de mensch door zijn val is neergestort. D e eerste mensch en ons 

aller stamvader, hoog verheven in eer en heerlijkheid, begreep zijn 

eigen waardigheid niet, en onttrok zich aan de heerschappij zijns 
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Scheppers door het goddelijk gebod te overtreden. Derhalve misdeed 
hij grootelijks en wij allen in hem ; wij allen zijn gevallen. V a n d a a r 
kwamen wij ter wereld besmet met de erfzonde, maar ook gekwetst 
en gekneusd, terwijl de harmonie der krachten en vermogens der 
ziel verstoord was . O n z e vermogens en neigingen zijn verzwakt, 
maar ze zijn niet geheel en al gebroken en hebhen niet alle kracht 
verloren ; de een kwam tegen de ander in opstand, de lagere ver
hieven zich tegen de hoogere, zooals men dagelijks, om niet te zeggen 
elk oogenhlik kan ervaren. Zerbolt gaat nu de gevolgen der erfzonde 
voor de afzonderlijke vermogens na, zoodat een schrille tegenstelling 
ontstaat met de beschrijving van den toestand in het paradijs in het 
voorgaande hoofdstuk en zegt dan tenslotte : O m kort te gaan, door 
het verlies van de justitia originalis zijn al onze neigingen ten kwade 
geneigd vanaf onze kindsheid, ja zelfs vanaf het oogenhlik, dat wij 
in den moederschoot ontvangen werden. W e l heeft Christus ons 
door zijn allerkosthaarsten kruisdood van de schuld der erfzonde 
bevrijd, zoodat deze ontaarding der vermogens of m.a.w. de wet 
des vleesches ons niet als zondeschuld wordt aangerekend en uit 
het bezit er van geen schadelijke gevolgen voortvloeien voor hen, 
die in Christus Jezus leven. M a a r Hij herstelde ons geenszins in den 
vroegeren staat van gerechtigheid, Hij hervormde onze vermogens 
niet, en liet het a an ons over deze door heilzame oefeningen te her
vormen. Deze neerstorting in het dal van tranen vanuit den staat der 
gerechtigheid noemt Zerholt den eersten val. (Hfst. 3) 

Het is een diepe val, maar mocht de mensch hierbij gebleven zijn 
en zich niet verder verwijderd hebben van den oorspronkelijken 
staat der gerechtigheid. M a a r gelijk de verloren zoon heeft hij zich 
laten vangen door de verlokkingen der begeerlijkheid, die hier met 
publieke vrouwen vergeleken wordt, en heeft de verst verwijderde 
streken opgezocht om zijn lusten te kunnen voldoen. Alles heeft hij 
verkwist, hij heeft zich aan zijn begeerlijkheid overgegeven, is tot 
het lagere afgedaald, heeft zich gehecht aan zijn vleeschelijke lusten 
en allerlei wereldsche zaken, en heeft alles, wa t er a an neiging ten 
goede in hem mocht overgebleven zijn, verloren. Door het toegeven 
a a n zijn lagere lusten maakt de mensch zich gelijk aan deze ver-
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achtelijlte zaken. Men noemt dit de onzuiverheid des harten, zooals 
men ook spreekt van onzuivere metalen, wanneer een metaal met 
een mindere soort metaal gemengd is, zooals goud met zilver, of 
zilver met lood. De onzuiverheid des harten nu is die neiging, 
waardoor men op ongeregelde wijze tot het lagere getrokken wordt 
en er zich aan over geeft, hetzij aan gulzigheid, onkuischheid, ijdele 
zelfverheffing, enz. De mensch heeft de onzuiverheid, die door den 
val van den eersten mensch reeds in zijn hart bestond, nog zeer 
vermeerderd en is de slaaf van zijn zinnelijke lusten geworden. Deze 
nog diepere neerstorting noemt Zerbolt den tweeden val. Vanzelf
sprekend zijn om van hieruit weer den staat van gerechtigheid te 
bereiken, ook meer opklimmingen noodig. (Hfst. 4) 

Maar dit was den verloren zoon nog niet genoeg, nog verder 
daalde hij af. Na al zijn goed met slechte vrouwen verbrast te 
hebben, verhuurde hij zich aan een der burgers van dat land, die 
hem aanstelde tot zwijnenhoeder. De zin hiervan is, dat de mensch 
zich door de doodzonde aan den duivel heeft overgegeven en alle 
verkeerde neigingen en vedangens heeft ingewilligd. Dit nu is de 
derde val. (Hfst. 5) 

Om nu na dezen drievoudigen val trapsgewijze te kunnen 
opklimmen tot de oorspronkelijke hoogte, waarop de mensch door 
zijn Schepper geplaatst was, is zelfkennis noodzakelijk, daar de 
zonde ons blind en ongevoelig heeft gemaakt. Deze zelfkennis ver
werft men zich door een drievoudig onderzoek, dat met de drie 
nederdalingen in verband gebracht wordt. 

Om te weten hoe diep men gevallen is door de doodzonde (derde 
val), moet men zich zorgvuldig onderzoeken en overwegen, hoe zeer 
één zonde God mishaagt. Als sprekende voorbeelden neemt Zerbolt 
hier, evenals in „De reformationeviriumanimae", den hoogmoed van 
Lucifer, de ongehoorzaamheid van Adam en de ontucht van Sodoma 
en Gomorrha. Vervolgens geeft hij enkele punten aan, waarop men 
bij dit onderzoek moet letten, zooals : de zonden van het vroeger 
leven, het groóte aantal, zonden door gedachten, woord en daad, 
zonden na de intrede bedreven, enz. Wanneer men dit alles in zijn 
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hart overwogen heeft, richte men zich in alle nederigheid en droef

heid tot G o d om in een vurig gebed Zijn barmhart ige goedheid af 

te smeeken en met de huipe G o d s zijn leven te beteren. (Hfst. 6) 

Hierbij sluit het tweede onderzoek over de ontaarding der ver

mogens aan, waardoor men een beteren kijk krijgt op den eersten val, 

veroorzaakt door de zonde van den stamvader A d a m . D e mensch 

onderzoeke eerst zijn innerlijk. Zerbolt geeft verschillende p u n t e n 

op, w a a r a a n men het verstand, het voorstellingsvermogen (ver

beelding en geheugen) en den wil met zijn neigingen moet toetsen. 

D a a r n a onderzoeke de mensch zijn uiterlijke gedragingen, w a n t een 

ongeregeld uiterlijk gedrag is een bewijs voor een ongeregeld 

innerlijk. M e n zie dus toe, of men zich niet vaak te buiten gaat a a n 

h a r d e woorden, eerrooverij, vleierij, ongepaste of ijdele scherts en 

veel-praterij. O f men wel met allen in vrede leeft, nooit anderen 

ergert of verontrust, en zich beijvert om anderen liefdevol te ver

m a n e n of in alle nederigheid te berispen, hoe men zich gedraagt 

onder d e lezing, de meditatie, het gebed, enz. (Hfst. 7) 

O m een duidelijk inzicht te krijgen in den tweeden val, veroor

zaakt door het toegeven a a n de verkeerde lusten en neigingen in het 

algemeen, moet men nog een derde onderzoek instellen en wel 

dagelijks n a de Completen, zooals B e m a r d u s zegt. Vervolgens geeft 

Zerbolt verschillende p u n t e n aan, waarop wij onze a a n d a c h t moeten 

richten bij dit dagelijksch onderzoek. W a n n e e r men zich in dit 

drievoudig onderzoek ijverig oefent en een rechtvaardig rechter over 

zichzelf is met uitsluiting van alle eigenliefde, d a n zal men zeker d e 

zelfkennis verkrijgen. D e eigenliefde echter is dikwijls een beletsel 

voor een juiste zelfkennis, w a n t wie k a n zichzelf ha ten ? H e t is 

derhalve noodzakelijk zijn fouten uit den mond van anderen te ver

nemen, w a n t het oog van een ander ziet scherper d a n het eigen oog. 

M e n moet dikwijls met anderen over zijn fouten spreken en n a a r h u n 

raad luisteren, d a n zal men zichzelf pas leeren kennen, zooals men 

is, en overvloedige stof tot vernedering vinden. D e kracht en het 

weerstandsvermogen der begeerlijkheden en neigingen zal men 

echter pas leeren kennen, wanneer men ze met alle kracht probeert 

uit te roeien. (Hfst. 8) 
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Alvorens men begint op te klimmen, moet men eerst in zijn nart 
de juiste methode vaststellen, waardoor men tot zijn doel komt, 
de zuiverheid des harten en de liefde. M e n onderzoeke nauwkeurig, 
wat passend of het meest dienstig is, ondervrage anderen, als men 
het zelf niet weet, en stelle in zijn hart vast, wat men met zijn 
oefeningen wil bereiken. Dit nu is „het hereiden der opklimmingen 
in zijn hart", ni. eerst bij zichzelf en anderen te rade te gaan en 
daa rna een bepaalde methode en duidelijk omschreven oefeningen 
vaststellen. D a t zal ons veel nut opleveren. M e n moet niet lukraak 
te werk gaan, zooals zij die nu eens dit, dan weer dat aanpakken en 
tenslotte niets bereiken. Zerbolt illustreert deze waarheid met eenige 
voorbeelden. O o k Mozes moest op bevel van G o d te werk gaan 
volgens het plan, dat hem op den berg getoond was ; een architect 
ontwerpt eerst in den geest een volledig plan en G o d zelf schept de 
dingen volgens de van alle eeuwigheid in H e m bestaande ideeën. 
O p deze manier zal men zich vrijwaren voor ontgoochelingen. 
(Hfst. 9) 

Zerbolt waarschuwt nog voor een ander gevaar. T e n opzichte 
van het te bereiken doel en de middelen, welke tot dat doel leiden, 
moet men een verschillend standpunt innemen. Door niets, in geen 
enkele omstandigheid, door geen raad of bevel moet men zich van 
het doel, de zuiverheid des harten en de liefde, laten afbrengen, 
maar steeds zijn oog er op gericht houden, gelijk de schipper op de 
haven. W a t de middelen betreft, moeten wij díé aanwenden, welke 
ons nader brengen tot het voorgenomen doel, en met vrijen wil ons 
onthouden van hetgeen ons hindert. Zoo de gehoorzaamheid of de 
liefde het eischt, moet men voor korten tijd de geestelijke lezing of 
de meditatie achterwege laten, en er niet zóó aan hechten, dat men 
slechts mopperend en droef gestemd met iets anders begint, want 
dan zou men gevaar loopen in dezelfde fout te vallen, welke men 
door die oefeningen wilde uitroeien. Zerbolt wijst hier dus op den 
bekenden regel in het geestelijk leven : G o d om G o d verlaten. 
(Hfst. 10) 

N a deze inleiding komt hij tot de behandeling van het eigenlijke 
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onderwerp. In drie neerstortingen of vallen heeft de mensch zich 
verwijderd van den oorspronkelijken staat, waarin G o d hem gesteld 
had ; derhalve zal hij langs drie opklimmingen of t rappen moeten 
terugkeeren. 

D e eerste opklimming bestaat in een inkeer of terugkeer tot het 
eigen hart, waarvan men zich door de zonde verwijderd heeft en is 
er op gericht ons van den derden val weer omhoog te doen klimmen. 
Door de tweede opklimming komt men van een door de begeerlijk
heid bevlekt hart tot een rein hart. Zij bestaat in het streven naar de 
zuiverheid des harten en de liefde, en is er op gericht ons van den 
tweeden val te herstellen. D e derde opklimming heeft eveneens in 
het hart plaats en hierdoor keert men zich tegen de verkeerde 
neigingen, welke ons als kinderen van A d a m aangeboren of door 
eigen schuld ingeworteld zijn. Deze is er in de eerste plaats op 
gericht ons te doen opstaan van den eersten val. (Hfst. 11) 

Eerste opklimming. Evenals in de doodzonde een drievoudige 
neerstorting ligt besloten : een zich afkeeren van den Schepper, een 
zich keeren tot het schepsel en een overtreding van de geboden, zoo 
ook moet men langs een drievoudigen trap opklimmen. D e eerste 
trap bestaat hierin, dat men zijn hart afwendt van alle schepselen 
en zonden, in zijn hart een blijvenden afkeer opwekt en een vast 
voornemen vormt G o d te dienen en zich nooit op zondige wijze aan 
het schepsel te schenken, ook al zou men duizendmaal den dood 
moeten sterven. M e n moet zich dit in het algemeen voornemen en 
niet in bijzonderheden treden. D e eerste t rap wordt inkeer, ver
morzeling, in één woord : berouw genoemd en hierdoor wordt de 
hardheid des harten gebroken. (Hfst. 12) 

D e tweede trap draagt den naam van belijdenis. D a a r de zondaar 
G o d door zijn hoogmoed beleedigd heeft, moet hij zich in alle 
nederigheid, met vermorzeld hart en in rouwmoedige stemming 
nederwerpen aan de voeten van den priester, den plaatsbekleeder 
van Christus en zijn zonden belijden. M e n verontschuldige zich 
niet, maar zegge in allen eenvoud en nederigheid, wa t het geweten 
bezwaart . V a n te voren moet men zich opwekken tot berouw en 
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wanneer men dat goed gedaan heeft, zal het ons niet gebeuren, dat 
wij onze zonden belijden als deden w e een gewoon verhaal, 
maa r het zal ons moeilijk vallen en wij zullen onze tranen niet 
kunnen inhouden. Met eenigen nadruk zegt Zerbolt, da t men 
wel moet weten, dat het bij de vergiffenis der zonden vooral aan
komt op het berouw. V a n groot belang is ook de keuze van een 
biechtvader en wanneer men een goeden gevonden heeft, moet men 
niet lichtelijk veranderen. Ook is het nuttig te weten, dat de goede 
werken door den priester opgelegd veel verdienstelijker zijn dan die, 
welke men uit vrijen wil verricht. Hi j geeft d a n ook den raad, er bij 
den biechtvader op gepaste wijze op aan te dringen, ons niet te 
sparen bij het opleggen der boete. (Hfst. 13) 

D e derde t rap wordt voldoening genoemd. Gelijk men zijn lede
maten vroeger door de zonde misbruikt heeft als wapenen der 
ongerechtigheid, zoo moet men ze nu bij de voldoening gebruiken 
als wapenen der godsvrucht en juist die oefeningen verrichten, welke 
rechtstreeks tegen onze verkeerde neigingen ingaan. Nogmaals wijst 
Zerbolt er op, dat men zich in deze zaken moet richten naar de aan
wijzingen van den biechtvader. (Hfst. 14) 

Tweede opklimming. D e verzoening met G o d door de biecht ver
zekert ons echter niet het rustige bezit van de vertrouwelijke en 
volmaakte liefde. O o k Absalon moest eerst eenigen tijd in zijns 
vaders huis verblijven, voordat hij het aangezicht zijns vaders mocht 
zien, ofschoon hij toch met hem verzoend was . Immers, na de 
reiniging van zondenschuld blijven toch de overblijfselen der 
zonden, de onreine droesem, in de ziel achter, m.a.w. de verkeerde 
en onzuivere neigingen. Ook deze moeten gezuiverd worden. Di t 
nu is : het opklimmen van een verontreinigd hart tot een rein en 
zuiver hart, een opklimmen, een zich weder opheffen uit den 
tweeden val. O o k hier onderscheidt Zerbolt drie t rappen, parallel 
met de drievoudige onreinheid des harten, welke hij als volgt teekent. 
T e n eerste, dat men liefheeft, wat men niet mag beminnen, m.a.w. 
dat men op ongeregelde wijze geneigd is tot ijdele zelfverheffing, 
gulzigheid, enz. Vervolgens, dat men een afkeer heeft van die 
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dingen, welke geen afkeer verdienen, zoodat men a.h.w. walgt van 

geestelijke en hemelsche zaken. T e n derde, dat men door verkoeling 

van den gloed der liefde geestelijk zwak en ongeschikt wordt G o d 

met een v a n liefde b r a n d e n d hart blijvend a a n te hangen. O m deze 

drie graden van onzuiverheid des harten te overwinnen, moet men 

langs drie t rappen opstijgen. Tegenover den eersten graad van 

onzuiverheid stelt Zerbolt de vreeze des Heeren, tegenover den 

tweeden de hoop en tegenover den derden de liefde. (Hfst. 15) 

O m ons afkeerig te maken van de zinnelijke genoegens, waaruit 

ons hart den honig van de zondige genieting en de melk der schade

lijke voldoening zuigt, geeft hij den raad om deze met bitterheid te 

bestrijken, zooals moeders h a a r borsten doen bij het spenen der 

kinderen. D e vreeze des H e e r e n moet ons hart met bitterheid ver

vullen door ons te toonen, hoe ras het genot der wereld vervliegt en 

welke strenge straffen ons wachten bij de komst van den recht

vaardigen Rechter. D o o r deze en dergelijke gedachten moet men zijn 

hart afkeerig maken van de zinnelijkheid. Vervolgens moet men uit 

deze overdenkingen een „loog" 1 ) trekken, dat wel bitter is, m a a r 

wonderwel de kwade stoffen, ni. de begeerlijkheid verdrijft. O m 

echter deze zuiveringsstof, welke hij een door vrees ingegeven 

droefheid des gewetens noemt, telkens weer te k u n n e n gereed 

maken, geeft Zerbolt de manier van bereiding aan. (Hfst. 16) 

1 ) In het leven van „suster kathrina van naeldewick" komt een passage 
voor, waar eveneens over loog gesproken wordt. Ter vergelijking laten wij 
hier deze passage volgen : 

„Die brude sullen oek gebruken scharpe loeghe, brunyserken ende sommyge 
wateren, daer si hem in sullen wasschen. O p dat in hem niet en apenbaer 
van bynnen noch van buten, daer si horen mynliken brudegom in mochten 
myshagen. Die ierste loghe of water ofte brunijserken daer hem die brude in 
wasschen sullen, sal wesen puer ende onghevensde bijcht / bitter tranen ende 
berouwige herten om die sunden Ende een vast opset die sunden niet meer 
te doen Ende waerachtige penytencie te doen. Ende want sie alle daghe niet 
by en connen brengen te bijchten soe sal daer wesen een oetmodich belyen 
voer die voete ons lieven heren Hijr omme moeten sie stadelike 
dese scharpe loeghe besigen Hent dat die mynlike brudegom 

(Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen, 
D . A . Brinkerink, Leiden 1904, biz. 13З'—Ί33. Het Hs. werd geschreven in 
1434) 
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O p verschillende wijze brengt de vrees ons in deze stemming : 

ι door de herinnering aan vroegere zonden, de gedachte a a n de 

beleediging G o d e a a n g e d a a n en de straffen, welke men verdiend 

heeft, onder het storten van bittere tranen en in angst en vreeze. 

2 door een nauwlettende beschouwing van onze gebreken, harts

tochten en verkeerde neigingen, die wel niet meer overheerschen, 

m a a r ons toch gedurig kwellen, en door de treurige gedachte, dat 

we zoo weinig vorderen in het uitroeien daarvan. 

3 door de herinnering a a n de zonden, na onze bekeering 

bedreven, waardoor we dagelijks, al is het niet zwaar. G o d 

beleedigen, en door de droefheid daarover in smart en angst. 

(Deze drie manieren komen overeen met de drie soorten van 

onderzoek, waarover Zerbolt in Hfst. 6, 7 en 8 spreekt.) 

4 door d e beschouwing van G o d s ondoorgrondelijke oordeelen 

en van de onzekerheid, of de mensch h a a t of liefde waardig is. 

5 door de aandachtige overdenking van de kortheid des levens, 

en het inzicht, dat men nog zoo weinig gevorderd is en dus met 

reden mag vreezen. 

6 door de herinnering a a n het strenge onderzoek bij het komende 

oordeel, als de Rechter ieder n a a r zijn werken zal vergelden. 

7 door de overweging van de heische straffen en door de vrees 

bij de gedachte, dat men ze verdiend heeft. (Hfst. 17) 

D o o r veelvuldige herhaling van deze oefeningen zal al het aange

n a m e bitter worden. O n s hart zal beginnen te walgen van de 

geneugten der wereld. N a uitvoerig de manier van bereiden te 

hebben aangegeven Iaat Zerbolt nu de stoffen volgen, welke men 

daarbij noodig heeft. (Hfst. 18) 

D e z e stoffen worden ons a a n de h a n d gedaan door de overweging 

over den dood, het laatste oordeel en de hel. Zerbolt geeft hier de 

algemeene manier a a n om over deze onderwerpen te mediteeren, 

zooals hij dat in het vorig tractaat gedaan heeft bij de hervorming 

van het voorstellingsvermogen. Dezelfde gedachtengang keert hier 

terug, dezelfde uitwerking, soms zelfs letterlijk dezelfde zinnen. O o k 

hier weer die opmerkelijk langere hoofdstukken, zoo kenmerkend 
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voor den geest der Moderne Devotie, waa r Het gaat over het voor
naamste punt van het geestelijk leven : de overweging. 

Ove r den dood : N a dit leven zal men naar een onbekend land 
moeten vertrekken en alle wereldsche zaken achtedaten. Elk uur, 
eiken dag, komt men dichter bij zijn laatste oogenhlik. M e n moet 
zich dit zoo levendig mogelijk voorstellen, alsof men op dit oogenhlik 
gaat sterven. Een groóte droefheid en knaging des gewetens maakt 
zich van ons meester, want in dit uur ziet men, wat men verdiend en 
wat men gedaan heeft. Hoe pijnlijk zal de scheiding vallen van alle 
wereldsche genoegens en hoe zal men het betreuren, dat men tijdens 
zijn leven niet meer verstorven geleefd heeft. He t leven is, verge
leken bij de eeuwigheid, voorbijgegaan als een droom. Ter wille van 
een kortstondig genot heeft men de eeuwige vreugde en glorie ver
loren. D e bittere dood wordt hierdoor nog bitterder. M e n overdenke 
verder, dat dit uur onvermijdelijk eenmaal komt, maar onverwachts 
als een dief in den nacht, wanneer men er het minst op verdacht is. 
M e n stelle zich den gang van zaken voor. Z w a r e ziekte ~- uitputting 
~- pijn *— neerslachtigheid, veroorzaakt door een natuurlijken afkeer 
van den dood en de vrees voor het komende oordeel ^- en zoo volgt 
tenslotte de dood. Herhaaldelijk dringt Zerbolt a an op een zoo 
plastisch mogelijke voorstelling. 

M e n stelle zich het beeld van een stervende voor oogen en be-
schouwe aandacht ig zijn uiterlijk en de wijze van sterven. D e kleur 
wordt vaal, de ledematen verstijven, de oogen rollen in hun kassen, 
enz. D e duivels s taan gereed om de ziel mee te sleuren. N a den 
dood volgt terstond de onveranderlijke uitspraak van den Rechter 
en vervolgens wordt het ellendige lichaam, dat men zoo gekoesterd 
heeft, toevertrouwd a a n de aarde tot voedsel der wormen en prijs
gegeven a a n de vergetelheid. Daartegenover moet men ook somtijds 
den dood van den rechtvaardige overwegen en punt voor punt 
nagaan . (Hfst. 19) 

Laatste oordeel : D e gedachte aan het laatste oordeel moet al het 
zoete bitter maken. M e n overwege, welk een angstgeschrei de bazuin 
van den engel zal veroorzaken en hoe groot de algemeene beroering 
zal zijn, als de bliksemstralen flitsen, de donder rommelt, de zon 
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verduistert en de m a a n naar licht niet meer geeft. Hoe zal het den 
zondaar te moede zijn. D e dooden zullen opstaan uit hun graven, 
ieder met zijn goed en kwaad. D e rechtvaardigen zullen blijde de 
komst van den Rechter afwachten, maar de zondaren zullen met 
onzegbaren angst vervuld worden en uitroepen : Bergen valt op ons, 
enz. D e scheiding tusschen bokken en schapen zal personen uit 
eenzelfde huisgezin voor altijd van elkaar verwijderen. M e n stelle 
zich de droefheid voor van degenen, die aan de linkerzijde staan, en 
de vreugde van hen, die zich bevinden aan de rechterzijde. Jeruzalem 
zal met l an taamen afgezocht worden en men zal verschillende 
Babyloniërs aantreffen, die men voor burgers van Jeruzalem hield. 
D e duivel, ons eigen geweten en de heilige engelen zullen onze 
aanklagers zijn. Vervolgens zal de Rechter het eeuwig vonnis uit
spreken, waarvan geen beroep meer mogelijk is. O p deze wijze 
overwege men ook het bijzonder oordeel. (Hfst. 20) 

Richt vervolgens u w blik naa r de plaats , w a a r de ongelukkige 
verdoemden verblijven. O n s verduisterd verstand kan beter het 
zichtbare tot ui tgangspunt nemen en zoo komen tot de kennis van 
het onzichtbare. Daa rom moet men zich hier bedienen van gelijke
nissen, door de heiligen gebruikt. M e n beschouwe nu de hel : een 
allerverschrikkelijkste chaos, een onderaardsche en diepe plaats, 
gevuld met een schreeuwende en tierende menigte verdoemden, die 
elkaar als dolle honden te lijf gaan. Vervolgens overdenke men de 
hevigheid der straffen. D e hitte en koude, welke daa r heerschen, 
kunnen in geen enkel opzicht vergeleken worden met de hitte en 
koude hier op aarde, en zoo is het met alle straffen. D a a r n a over
wege men de veelheid der straffen : een onuitbluschbaar vuur, dat 
geen licht geeft, een ondragelijke kou, een allerwalgelijksten stank, 
tastbare duisternis en wormen, die nooit sterven. Elk zintuig, elk 
l idmaat wordt gepijnigd. Het oog ziet de spookachtige duivels-
gedaanten, het oor hoort niets anders dan geween, geklaag en gehuil, 
een lied van w e e s en vervloekingen. Hoe afschuwelijk is het gezel
schap der duivelen, die zonder mededoogen en vermoeienis de onge-
lukkigen pijnigen. In de ledematen, waarmee men gezondigd heeft, 
wordt men ook het meest gestraft en de straf zal des te zwaarder 
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zijn, naarmate men zich meer aan het genot heeft overgegeven. Nog 
zwaarder zijn de inwendige pijnen, veroorzaakt door het gemis van 
de aanschouwing Gods en den worm des gewetens, die nooit sterft 
en altijd blijft knagen. D e toorn, nijd, enz., overmeesteren hun 
hart. Ook moet men overwegen, dat na duizendmaal duizend jaren 
het einde nog niet dichterbij is, omdat er geen einde is. 

Door deze en dergelijke overwegingen zal men de vreeze des 
Heeren verkrijgen en de heilzame zuiveringsstof bereiden om zijn 
neigingen van het verkeerde te zuiveren. Zerbolt geeft nu den raad 
om met dergelijke oefeningen, welke tot uitroeiing der gebreken 
dienen, langen tijd bezig te blijven en zoodoende de neigingen zelf 
te zuiveren, anders kan men niet verder opstijgen. In deze heilzame 
vrees moeten wij ons vlijtig oefenen en zoo ons hart zuiveren om te 
kunnen komen tot de liefde. Hoe de H . Schrift de reiniging des harten 
toeschrijft a an het geloof, is duidelijk op te maken uit de woorden : 
„hun harten reinigend door het geloof" (Hand . 15. 9). W a n t de 
vrees, die voor alles een uitvloeisel is van het geloof, zuivert het hart 
van alle verkeerde neigingen. D e eerste t rap van de tweede 
opklimming is dus het geloof of de vreeze des Heeren. (Hfst. 21) 

Vervolgens geeft Zerbolt de wijze aan , waarop de tweede graad 
van onzuiverheid des har ten bestreden moet worden. Evenals het 
geloof door de vrees voor het toekomstig oordeel en de straffen ons 
afhoudt van het involgen der kwade neigingen, zoo heft de hoop den 
geest, die door de vrees terneergedrukt was , tot het hoogere op en 
doet zij ons de lichamelijke geneugten of de ijdelheden der wereld 
in het uitzicht op het hemelsch loon verachten. W a n n e e r men nu 
door de vrees zijn hart van de lagere neigingen heeft vrij gemaakt, 
moet men niet blijven s taan en meenen, dat men veilig is. Stilstand 
beteekent hier achteruitgang, zegt Zerbolt zeer terecht. O n s hart 
kan nu eenmaal niet zonder neigingen ; is het vrij van kwade, d a n 
moet men het met hemelsche en heilige vervullen, anders valt men 
wederom terug. D e tweede graad van onzuiverheid derhalve, welke 
ons afkeerig maakt van de hemelsche zaken, wordt overwonnen 
door de hoop. D e mensch staat tusschen twee plaatsen in : onder 
zich heeft hij een oord van onrust en verwarring, boven zich een 
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plaats van zuiver geluk. Hoe meer hij afdaalt tot de plaats beneden 
zich, des te meer zal hij door zijn neigingen verontrust worden ; 
stijgt hij echter naar boven, dan zal hij een duurzame rust vinden. 
(Hfst. 22) 

Gelijk Zerbolt in Hfst. 16 het middel aangeeft om een „loog" te 
bereiden ten einde de kwade stoffen, dus de begeerlijkheid te ver
drijven, zoo geeft hij hier een middel aan , bereid uit de hoop op 
vergiffenis. Di t is het berouw, dat voortkomt uit de liefde. Di t nieuwe 
middel is noodig, omdat er na de verwijdering der kwade stoffen 
nog een zekere zwakheid is overgebleven en de smaak voor de 
hemelsche zaken nog niet zuiver is. W i l men, geleid door de hoop, 
opklimmen, d a n moet men zich hierin terdege oefenen. M e n kan 
dit berouw op velerlei wijzen verkrijgen, maar twee manieren komen 
voornamelijk in aanmerking. Vooreerst, wanneer men na langdurige 
oefening den eersten t rap bereikt heeft en van verre het hemelsch 
Jeruzalem ziet, moet men er dikwijls met verlangen naar uitzien, en 
onder den indruk van deze bewonderenswaardige schoonheid het 
betreuren, dat men er nog zoo ver af is, en wenschen ontbonden en 
met Christus te zijn. D e tweede manier bestaat hierin, dat men na 
een nauwgezette overdenking der weldaden Gods zijn eigen ondank
baarheid gaat beschouwen en door een innerlijk verlangen verteerd 
wordt om toe te nemen in de liefde tot God, die ons zoo groóte wel
daden heeft geschonken. O m echter gemakkelijker in deze gemoeds
stemming te komen, geeft Zerbolt nu de manier a a n om te medi-
teeren over de hemelsche gelukzaligheid. (Hfst. 25) 

D e beelden, ontleend aan de zichtbare wereld, moeten ons ook 
hier als hulpmiddel dienen. D e hemel is een stad van weidsche 
grootheid, vervaardigd uit het zuiverste goud en met allerkostbaarste 
edelsteenen versierd ; een veld met schoone bloemen, vol zomer-
weelde en zoete geuren. M e n trachte zich in te denken, wat het 
zeggen wil. G o d in zijn W e z e n te aanschouwen, met reinen blik 
des harten de H . Drievuldigheid te leeren kennen, die alles in Zich 
sluit. W e l k een vreugde zal het zijn, altijd in de nabijheid van Jezus 
te mogen zijn, zijn allerheiligste Menschheid te aanschouwen, te 
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mogen omgaan met de hemelingen en te zien de koningin des 
hemels, de reien van engelen, de patriarchen, enz. O n s lichaam zal 
begiftigd worden met onsterfelijkheid, onlijdelijkheid, vrijheid van 
beweging en de heerlijkste schoonheid. In dezen verheerlijkten toe
stand zal onze ziel de volheid der kennis, volledige genieting en 
volkomen vrede bezitten, waaruit weer vele andere voortreffelijke 
hoedanigheden voortvloeien, kortom men bezit alles wat men wil en 
niets wa t daarmede strijdt. (Hfst. 24) 

Een aandacht ige overweging der weldaden Gods wekt ons op tot 
wederliefde, die ons in de vereischte stemming zal brengen, zooals 
wij in Hfst. 23 zagen. Is het geen bewijs van groóte liefde, dat G o d 
den zondaar, die H e m zoo dikwijls beleedigd en zich van H e m afge
keerd heeft, evenzoovele malen weer als kind heeft aangenomen. 
Vervolgens moet men de verschillende weldaden beschouwen, en 
hier maakt Zerbolt eenzelfde onderscheid als in Hfst. 25 van 
„ D e reformatione virium animae : natuurlijke, bovennatuurlijke en 
overvloedige gaven. M e n telle eens, zoo het mogelijk is, de weldaden 
in de natuurlijke orde. G o d schiep ons, gaf ons zintuigen, begiftigde 
ons met een verstand, dat ons boven de overige bezielde wezens 
verheft en waarmee wij G o d kunnen kennen en de waarheid be
grijpen, en stortte daarin behalve de goddelijke verlichting een helder 
natuurlijk licht. Hij schonk ons een geheugen, het vermogen in de 
verbeelding de ontvangen beelden te bewaren en te gelegener tijd 
in het geheugen terug te roepen, bovendien gaf Hij ons in het 
verstand de ontvankelijkheid voor het opnemen en bewaren der 
beelden, en verleende de menschelijke ziel zulk een waardigheid 
en fierheid, dat niets haar kan vervullen dan de H . Drievuldigheid, 
de eenige God, naar wiens beeld en gelijkenis zij geschapen is. Ja , 
Hi j stelde zon, m a a n en al het geschapene in onzen dienst. 

Vervolgens overwege men de weldaden in de bovennatuurlijke 
orde. G o d stortte in ons het berouw en de droefheid over de zonden, 
en bracht ons in staat van genade en onthield deze genade a a n 
anderen, die beter waren d a n wij. Hierna neme men de gaven, die 
Hij in den overvloed van zijn goedheid schonk, tot onderwerp der 
overweging : de Menschwording van Gods Zoon, de nederdaling 
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van den H. Geest. W a t heeft God niet allemaal gedaan om ons te 
bewegen tot wederliefde. 

Opdat echter deze en dergelijke overwegingen over de weldaden 
Gods meer vrucht dragen, moet men ten eerste vooral letten op de 
grootheid en macht van den weldoener, die ons dat alles geschonken 
heeft, vervolgens op het vurig verlangen, waarmee Hij ons deze 
weldaden schenkt en ten derde moet men zich voorstellen, dat al 
die goddelijke gaven, welke aan het menschelijk geslacht in het alge
meen zijn toebedeeld, persoonlijk aan ons zijn geschonken. Voor mij 
dus heeft Hij de wereld geschapen, heeft Hij Zich laten kruisigen, 
enz. Ook moet men zich er over verwonderen, dat God met zulk een 
liefde zoovele weldaden aan zulk een onwaardige en ondankbare 
schenkt. (Hfst. 25) 

Voordat Zerbolt overgaat tot den derden graad van de tweede 
opklimming, welke gericht is tegen den derden trap van onzuiver
heid des harten, werpt hij eerst een terugblik op den af gelegden weg. 
Door velerlei vrome oefeningen en werken zijn we nu tot dit punt 
gekomen, maar iemand, die lauw, onverschillig of lui is, komt zoover 
niet. W a n t is het moeilijk de zonde te verzaken, nog moeilijker is het 
een verouderde gewoonte te laten varen en de neiging tot het lagere 
te onderdrukken, en nog veel moeilijker is het zijn geest en al zijn 
neigingen geheel en al tot het hemelsche op te heffen. W i e zich 
echter langen tijd en terdege in deze twee graden geoefend heeft en 
tot dit punt gekomen is, nadert den derden graad. D e volmaaktheid 
van dezen graad bestaat in twee punten. Vooreerst moet de mensch 
het verlangen naar de deugd zóó in zich opgenomen hebben, dat het 
hem a.h.w. een tweede natuur geworden is, zoodat hij de deugd 
beoefent niet uit vrees voor straf, ook niet gedreven door de hoop op 
belooning, maar uit liefde tot de deugd. Zoo iemand doet het goede 
om het goede, aangelokt door het verlangen naar het goede, niets is 
hem liever en dierbaarder. Ten tweede : gelijk de liefde voor de 
deugd op genoemde wijze in hem een tweede natuur geworden is, 
zoo moet men ook met God door een standvastige liefde vereenigd 
zijn, in overgeving aan Gods heiligen W^il en verzonken in de aan
schouwing der Godheid. Daar zoo iemand Gode aanhangt met een 
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vurige liefde en op diens aanblik alle gebreken en zonden veraf
schuwt, brandt hij altijd van ijver, ijvert hij voor de waarheid enz. 
Deze verheven oefening is gelijk aan den vruchtbaren berg van de 
H. Schrift en wie dien berg bestijgt, zal de weiden vinden. Met het 
begeervermogen zal hij vreugde vinden in den H. Geest, lankmoedig
heid, welwillendheid, zedigheid, enz. ; met het streefvermogen 
kracht, standvastigheid en volharding, geduld, enz. Het verstand 
overschrijdt in de schouwing vaak de gewone grenzen, ofschoon het 
toch steeds blijft zien in een wazigen spiegel. Wanneer het buiten 
zichzelf treedt, wordt het door de kennis en de schoonheid der 
schepselen ontvlamd in liefde voor den Schepper. Ofschoon deze 
staat van volmaaktheid slechts bereikt wordt met behulp van een 
bijzondere genade Gods, wordt van den anderen kant deze genade 
niet verleend aan degenen, die rustig blijven voortleven in hun 
ouden toestand en niet meewerken. (Hfst. 26) 

Ook deze hoogste trap wordt slechts bereikt door geleidelijk op 
te klimmen. Men moet echter weten, dat Jezus Christus, God en 
Mensch, de Middelaar tusschen God en de menschen, de weg is, 
waarlangs wij moeten komen tot de kennis der godheid en de liefde, 
zooals Augustinus zegt (Belijdenissen, 7). W a n t daarom vooral heeft 
Christus het vleesch aangenomen, opdat wij, die Hem op geestelijke 
wijze niet kunnen kennen, door de kennis van den Vleeschgeworden 
Christus zouden opstijgen tot de geestelijke kennis en liefde. D e 
Godmensch Jezus Christus is dus ons voorbeeld. D e Moderne 
Devotie legde op deze navolging van Christus vooral den nadruk 
en Zerbolt toont zich hier een waardig leerling van deze practisch-
georiënteerde geestesrichting met haar sterk Christo-centrisch 
karakter. Zerbolt raadt aan om uit het leven en den dood van 
Christus zich door devote oefeningen een drievoudige opklimming 
eigen te maken. D e eerste bestaat hierin, dat men Christus met een 
hartelijke, ofschoon vleeschelijke liefde aanhangt en Hem a.h.w. op 
den voet volgt in zijn leven en sterven. Deze oefening kan men 
afwisselen, zooals ook tijdens het leven van Christus velen Hem op 
verschillende wijze en met verschillend inzicht volgden. D e 
Apostelen volgden Hem in het begin, aangetrokken door zijn uiter-

10 
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lijke verschijning, zijn gesprekken, zachtheid en vriendelijkheid. Ook 
wij moeten Christus zoo volgen en zijn zoete tegenwoordigheid, 
schoonheid, gesprekken, leer, enz. overdenken. Anderen volgden 
Christus met het doel, dat Hij hun ziekten zou genezen. D a t moeten 
wij d a n vervolgens ook doen en H e m aanbidden, zeggende : Heer, 
zoo Gi j wilt, kunt Gi j mij reinigen, enz. Deze oefening mag echter 
niet beperkt blijven tot het aanschouwen alleen van de uiterlijke 
handel ingen en gedragingen van Christus, want dat zou ons weinig 
baten. O o k Pilatus, Herodes en de Farizeën zagen Christus, maar 
zonder vrucht, omdat ze Hem niet wilden navolgen. Het eindpunt 
van deze eerste opklimming moet d a n ook zijn, dat wij evenals de 
Apostelen uit liefde voor Christus alles verlaten. 

D e tweede opklimming bestaat hierin, dat men in de beschouwing 
van het leven en het lijden van Christus wat hooger stijgt en niet 
blijft stil s taan bij de menschheid van Christus, maar zich een begrip 
vormt van Christus als Godmensch en H e m als zoodanig bemint en 
aanbidt . Een dergelijk begrip zal veel vruchten afwerpen voor ons 
geestelijk leven. D e beschouwing van Christus als Mensch za! een 
zoete liefde en een groot vertrouwen in ons opwekken, omdat Hi j 
een alleizachtmoedigst mensch was . Bij de beschouwing van 
Christus als G o d zullen zijn woorden, daden en wonderen ons meer 
ontzagwekkend, eerbied-afdwingend en bewonderenswaardig voor
komen. Zoo zal onze godsvrucht, liefde en vertrouwen toenemen. 

D e derde opklimming bestaat hierin, dat men door middel van de 
beschouwing van de menschheid van Christus opstijgt tot een 
geestelijke genegenheid. G o d zelf als in een wazigen spiegel met het 
oog des geestes aanschouwt en zoo van de menschheid komt tot de 
kennis der godheid en daardoor tot de liefde. Door deze geestes-
schouwing, toeneiging en omvorming begint de mensch op zekere 
wijze één geest met G o d te worden, uit zichzelf te treden, de waar
heid zelf te schouwen, en wordt het zich vereenigen en het zich 
hechten a a n G o d hem tot een gewoonte. In dit verband haalt Zerbolt 
de woorden van Augustinus (Belijdenissen, 7) aan , die o.a. zegt : 
O eeuwige waarheid, ware liefde en liefderijke eeuwigheid. Gi j zijt 
mijn God , naar U verzucht ik dag en nacht. Di t is de hoogste trap, 
welken wij hier op aarde kunnen bereiken. O m zich echter in de drie 
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genoemde opklimmingen te kunnen oefenen. Iaat Zerbolt nu een 
uitvoerige beschrijving van het leven en het lijden des Heeren 
volgen. (Hfst. 27) 

W a t nu volgt, komt vrijwel overeen met de overweging over het 
leven en het lijden des Heeren, welke in „ D e reformatione virium 
animae "(Hfst. 26^-34) voorkomt. In het te bespreken tractaat loopt 
dit gedeelte van Hfst. 28—37. Men krijgt den indruk, dat Zerbolt bij 
het schrijven hiervan het betreffende gedeelte uit zijn vroeger trac
taat voor zich heeft gehad en dit een weinig heeft uitgewerkt, hier en 
daa r wat toevoegend, andere woorden kiezend, maar ook soms heele 
zinnen letterlijk overnemend. D e volgorde en heel de opzet is precies 
hetzelfde. O o k hier komt hij er telkens op terug om zich alles toch zoo 
aanschouwelijk mogelijk voor te stellen. W i j meenen hier met een 
zeer beknopte inhoudsopgave te kunnen volstaan. N a in het kort de 
voorafbeeldingen uit het O . T . (Hfst. 28) en de boodschap des 
Engels (Hfst. 29) behandeld te hebben, geeft Zerbolt het leven van 
Christus tot a a n het Laats te Avondmaal (Hfst. 30). Di t gewichtige 
feit is voor hem een welkome gelegenheid uitvoerig te spreken 
over de liefde van den Christus Eucharisticus, het ontvangen der 
H . Communie en de vereischte gesteltenis om daar vrucht uit te 
trekken (Hfst. 31). Vervolgens spreekt hij zeer uitvoerig over de 
wijze, waarop wij het lijden van Christus moeten overwegen (Hfst. 
32). D a a r n a volgt het lijdensverhaal met toepasselijke overdenkingen, 
verdeeld in vijf deelen (particulae) (Hfst. 3 3 ^ 3 7 ) , dat letterlijk 
overeenkomt met het lijdensverhaal in bundels (fasciculi) uit , ,De 
reformatione virium animae ". In hoofdstuk 38, dat overeenkomt met 
den zesden bundel uit , ,De reformatione virium animae ", geeft 
Zerbolt aan , hoe de overweging van het lijden van Christus kan 
bijdragen tot de verlichting van ons verstand en ons bij de op
klimmingen kan helpen. In tegenstelling met het behandelde in zijn 
vorig tractaat. Iaat hij nu een overweging volgen over de verrijzenis 
des Heeren (Hfst. 39), de glorievolle hemelvaart, waarbi j hij er op 
wijst, dat ook wij moeten opgaan tot Christus door middel van de 
bovengenoemde opklimmingen (Hfst. 40), en de nederdaling van 
den H . Gees t (Hfst. 41). 
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Zoo bereikt men dan het einddoel der tweede opklimming, de 
reinheid des harten en de liefde, langs drie trappen. O p den eersten 
zoekt men God, maar vindt Hem niet ; op den tweeden loopt men 
rond op de pleinen en straten van het hemelsch Jeruzalem en ont
moet daar de wachters der heilige stede, de engelen. Maar we moeten 
nog verder. O p den derden trap gekomen vindt men God. Men moet 
echter niet meenen, haast zich de practische Zerbolt er bij te voegen, 
dat men in dit leven een van deze drie graden in de hoogste vol
maaktheid zal bereiken. Het is nu eenmaal onmogelijk voor een 
mensch zich van alle begeerlijkheid te ontdoen ; dat gelukte zelfs den 
H. Paulus niet. W a n t de volmaaktheid bestaat volgens Augustinus 
in het vrij zijn van de begeerlijkheid. Steeds blijft er iets van het 
aardsche in ons achter. (Hfst. 4a) 

Het vergt echter te groóte inspanning van de menschelijke zwak
heid altijd in het opklimmen te volharden, met geestelijke oefeningen 
bezig te zijn en een terugvallen kan nooit geheel vermeden worden, 
wanneer men onderweg niet kan uitrusten en zich versterken. 
Daarom geeft Zerbolt drie soorten steun of verkwikkingen aan, 
welke dienen om de vermoeiden te helpen : geestelijke lezing, over
weging en gebed. D e geestelijke lezing behoort meer in het bijzonder 
tot den eersten trap der tweede opklimming, de overweging tot den 
tweeden en het gebed, ofschoon het bij alle opklimmingen hoort, 
voornamelijk tot den derden trap, waarop men God begint aan te 
hangen. (Hfst. 43) 

Wanneer men dan door vrees en angst vermorzeld en door een 
vurig verlangen steeds hooger op te klimmen verteerd wordt, moet 
men de geestelijke lezing ter hand nemen om den voortgang in het 
geestelijk leven te bevorderen. Men moet die lezing niet houden om 
den tijd te besteden, maar veeleer als een geestelijke opwekking en 
dit zal ze zijn, als de vreeze des Heeren ons er toe aanzet en men 
geen wetenschap, maar enkel geestelijken voortgang zoekt. Opdat 
echter de lezing vrucht drage, moet men er op letten, wat men leest, 
dat men het doet ter rechter tijd, op de juiste wijze en om het eigen
lijke doel. (Hfst. 44) 
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D e overweging is de tweede verkwikking op den moeizamen 

tocnt. W a a r vooral het methodisch gebed een van de meest ken

merkende karaktertrekken genoemd mag worden van de M o d e r n e 

Devotie, kan het ons niet verwonderen, dat ook Zerbolt hier uit

voerig spreekt over de wijze van overwegen. D e overweging, zoo 

zegt hij, bestaat hierin, dat men in zijn hart overdenkt, wat men 

gelezen of gehoord heeft, en hierdoor zijn wil ontvlamt of het ver

stand verlicht betreffende een bepaalde waarheid. Hierbij moet men 

twee dingen in acht nemen. Vooreerst moet men steeds nuttige 

onderwerpen voorhanden hebben, waarmee de geest zich met vrucht 

k a n bezig houden. Л аппеег men zich niet a a n een bepaa lde stof 

houdt, zal men over allerlei toevallige onderwerpen gaan mediteeren, 

w a a r v a n de overweging geen blijvende vruchten oplevert. D e 

stoffen, welke het nuttigst en het meest bevorderlijk zijn voor d e n 

vooruitgang, zijn in de voorgaande hooldstukken genoemd. M e n 

moet van onderwerp wisselen naargelang den tijd van het kerkelijk 

jaar. O p hooge feestdagen kan men volgens den raad van Sint 

Bernardus het geheim van den dag overwegen. T e n tweede moet 

men de uren vaststellen, w a a r o p men meer d a n anders zich met 

heilige overwegingen bezig houdt en opwekt tot heilzame gevoelens. 

Volgens Hieronymus zijn de morgenuren tot dit doel het meest 

geschikt. M e n moet trachten gedurende den geheelen d a g in deze 

heilzame stemming te blijven en voordat men zich ter ruste begeeft, 

vrage men G o d vergiffenis voor wat verkeerd geweest is en d a n k e 

men G o d voor het goede, dat men verricht heeft. Vervolgens geeft 

Zerbolt nog den raad zich door het gebed te w a p e n e n tegen hetgeen 

gedurende den nacht den geest zou kunnen verontrusten ; zoo men 

iets leest uit de H . Schrift, kieze men volgens den raad van Sint 

Benedictus bij voorkeur een of ander stichtend onderwerp en niet 

een geschiedenis uit het O u d e Testament, wijl deze door op de ver

beelding in te werken den geest zou kunnen verontrusten. Verder 

moeten al onze oefeningen volgens een vast plan en ordelijk ge

schieden. (Hfst. 45) 

Л ааг men ook vertoeft, men moet altijd b idden en tot het gebed 

zijn toevlucht nemen. Bij het gebed moet men op vier punten letten. 
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ι O p de gevoelens des harten, waarmee het gebed verricht en 

w a a r a a n in het gebed uiting gegeven wordt. D e kracht van het gebed 

ligt in het gevoelen des harten, w a n t G o d Iet niet zoozeer op de 

woorden, als op het verlangen van het hart. H e t moet zijn oorsprong 

nemen in het hart, of voortkomen uit een gevoel v a n vrees, droefheid, 

liefde, bewondering, enz. Di t past Zerbolt toe op de verschillende 

trappen. 2° O p den korteren of längeren duur van het geheel. Tot 

de lange gebeden hoort het brevier of soortgelijke gebeden. Hiertoe 

moet men zich door een kortstondige overweging voorbereiden. D e 

korte zijn schietgebeden, waarvan men een veelvuldig gebruik moet 

maken. 3 O p hetgeen men door het gebed wil verkrijgen ; het is 

goed van G o d gunsten en gaven te vragen, welke het lichaam ten 

goede komen, maar veel meer en vaker moeten wij bidden om genade 

van G o d te verkrijgen, vergiffenis der zonden, enz. Vooral moet men 

bidden om de uitroeiing van zijn hoofdgebrek. 4 O p de wijze, 

waarop men bidt en de aandacht des geestes in het gebed. In korte 

gebeden is het nuttig zich God als tegenwoordig voor te stellen en 

H e m een of andere genade te vragen, terwijl men volgens de ge

voelens van zijn hart de woorden vormt of zich houdt aan gemaakte 

gebeden, die deze gevoelens opwekken. Deze wijze van bidden is 

echter bij lange gebeden niet a an te raden, maar het is beter god

vruchtig en aandachtig te lezen en uit den zin der woorden gevoelens 

op te wekken. O o k moet men zich beijveren om zijn hart te vrijwaren 

voor verstrooiingen. W a n n e e r men echter een zekeren schroom ge

voelt om tot G o d te gaan, wende men zich tot een heilige en vrage 

hem voor ons te willen bidden. Zerbolt noemt hier dit gebed 

postulat io, dat wellicht het best vertaald kan worden door „be

middelend gebed van aanroeping" (in „ D e reformatione virium 

animae gebruikt hij hiervoor het woord obsecratio). In bekoringen 

moet men vooral zijn toevlucht nemen tot korte gebeden. (Hfst. 46) 

Derde opklimming. In navolging van den Profeet, vergelijkt 

Zerbolt nu het opstijgen van den menschelijken geest met het be

klimmen van een hoogen berg. O p het hoogste punt gekomen kan 

men G o d zelf schouwen, ofschoon niet in zijn NVezen, want daar

voor zijn wij hier op aarde niet in staat en is ons geestesoog niet 
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zuiver genoeg. Het ware te wenschen, dat de moeilijkheid alleen zat 
in de hoogte en de menigvuldigheid der trappen. Bij deze opklim
ming worden wij echter uitermate gehinderd door een menigte 
vijanden, die ons den weg versperren, en door de onbekendheid met 
den weg. D e weg, die ten leven leidt, ligt ter rechterzijde, is eng en 
smal, de weg ter linkerzijde is door vijanden bezet. VJie naar 
zuiverheid des harten streeft, wordt door deze vijanden met pijlen 
bestookt ; de neigingen tot het lagere zijn de boeien of strikken, 
waarmee zij hem naar beneden trekken. Maar ook de goede weg 
heeft zijwegen, welke goed lijken maar tenslotte uitloopen in de hel. 
Onze vijanden, m.a.w. de ondeugden, probeeren minder ons met 
geweld de opklimming te beletten, dan ons op den verkeerden weg 
te brengen, zooals ook de Gabaonieten het volk Gods bedrogen. 
(Hfst. 47) 

D e vermogens, het begeer- en streefvermogen en de neigingen der 
ziel, die in den staat van oorspronkelijke gerechtigheid den mensen 
volkomen onderworpen waren, zijn na den val van den eersten 
mensch verzwakt en werken ons tegen. Deze vermogens nu zijn door 
onze vijanden in bezit genomen. W a n t de hoovaardigheid woont in 
het binnenste van den mensch, waar de zielekrachten zetelen, en 
onder de overige neigingen en vermogens stelde zij er zeven tot 
leidsters aan, ni. de zeven hoofdzonden, om den weg te bezetten en 
hem, die zou willen opklimmen, te belagen. Daarom moet men 
achtereenvolgens den strijd aanbinden tegen deze ondeugden en 
onafgebroken tegen de begeerlijkheid ingaan, welke voortkomt uit 
de eerste neerstorting. D e derde opklimming derhalve is er op gericht 
ons te herstellen van den eersten val, waarin we zijn meegesleurd 
als kinderen van Adam. Deze opklimming gaat niet boven de twee 
andere uit, maar loopt er evenwijdig mee ; het is een en dezelfde 
opklimming, maar onder verschillend opzicht beschouwd en met 
andere oefeningen. (Hfst. 48) 

Derhalve dwaalden sommigen en vonden den rechten weg naar 
de hemelsche woonplaats niet, daar zij na de voornaamste 
ondeugden overwonnen te hebben, hun voortgang gingen zoeken in 
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hoogverheven en moeilijke oefeningen. W a n t terwijl zij er niet op 
verdacht waren, vielen zij in de strikken der vijanden en te Iaat 
ondervonden zij, hoe verkeerd het is met de begeerlijkheid en de 
verkeerde neigingen vreedzaam samen te wonen. D e meest veilige 
weg is echter : een allereenvoudigste godsvrucht, een zoet en zuiver 
liefdesverlangen, terwijl men er zijn genoegen in vindt, na de 
ongeregelde neigingen uit zijn ziel verdreven te hebben, inwendige 
acten van deugd te stellen. W a n t dit is waarlijk opgaan in den Heer, 
dat men de liefde, zuiverheid en nederigheid beoefent. Alle andere 
vormen van godsvrucht kunnen ons misleiden. D e godsvrucht, 
waarvan hier sprake is, kan echter nog tweevoudig zijn. Eerstens kan 
zulk een verlangen om bevrijd te zijn van alles, wat ons van G o d 
aftrekt, plotseling opkomen en spoedig weer verdwijnen, zonder dat 
het onze ziel in hevige mate beroert. Hiertegen waarschuwt Zerbolt 
uitdrukkelijk. He t is die voorbijgaande opwelling des gemoeds, welke 
men zoo vaak aantreft bij beginnelingen in het geestelijk leven, 
vooral bij vrouwen en ontvankelijke menschen. Een dusdanig gevoel 
moet men niet verachtend afwijzen, maar gebruiken om de liefde te 
steunen en ons te helpen in den strijd tegen de verkeerde neigingen, 
maar men moet er niet de waarde aan toekennen van hechte liefde 
en ware godsvrucht. D e tweede soort, welke niet zonder veel strijd 
en oefening verkregen wordt, is niet van voorbijgaanden aard, maar 
a.h.w. tot het merg doorgedrongen en in de ziel geworteld. Deze 
godsvrucht moet men zien te verkrijgen, dan zal men voortgang 
maken in de deugd en zijn gebreken uitroeien. (Hfst. 49) 

O m met goed gevolg tegen de ondeugden te kunnen strijden, heeft 
men drie wapens noodig : kordaatheid, gestrengheid en blijmoedig
heid. W^ant de ondeugden hebben zich meester gemaakt van het 
begeer- en streefvermogen, en alleen de wil is met ons. Hiertegen 
moet dus de wil bewapend worden. D e kordaatheid is, volgens 
Bonaventura, een kracht der ziel, die alle zorgelooze nalatigheid 
uitbant en de ziel in de gesteltenis brengt waakzaam, trouw en flink 
goede werken te verrichten. D e gestrengheid is die eigenschap, 
welke de begeerlijkheid geheel en al a an banden legt en de ziel er 
a an gewent het onaangename, armoedige en ware te beminnen. D e 
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blijheid is een zekere zoetheid der ziel, die alle boosheid uitsluit en 
de ziel brengt tot welwillendheid, verdraagzaamheid en inwendige 
vreugde. Men behoeft zich niet bezorgd te maken over dit kleine 
getal wapenen tegenover zulk een menigte ondeugden. W a n t alleen 
door de kracht Gods verslaan wij onze vijanden en voor den Heer 
is het gelijk de overwinning door velen of weinigen te behalen. 
(Hfst. 50) 

Vervolgens wijst Zerbolt op de noodzakelijkheid van een 
geestelijken leidsman. De wegen zijn vele en het is moeilijk den 
waren weg, die ten leven leidt, te kennen ; daarom moet men niet 
willen opklimmen zonder geestelijken leidsman, die zoowel den weg 
als de sluwheden der vijanden kent. W e e wie op zichzelven ver
trouwt, en alleen, zonder leidsman den tocht aanvaardt. God wil 
vaak den eenen mensch door den anderen onderrichten. Zerbolt 
bevestigt deze waarheid door vele voorbeelden uit de H. Schrift. 
(Hfst. 51) 

Zoo men dan de wapenen opgenomen en een leidsman gevonden 
heeft, moet men den strijd aanbinden tegen alle ongeregelde 
neigingen, welke de menschelijke natuur als gevolgen der erfzonde 
eigen zijn. 

Door vele verkeerde neigingen worden wij in de opklimming 
belemmerd, maar onder die vele is er één koningin en zeven leidsters, 
de overige zijn hieraan ondergeschikt. Deze acht worden hoofd
zonden genoemd en die er uit voortspruiten, kinderen der hoofd
zonden. Het zijn : hoovaardigheid, ijdele zelfverheffing, traagheid 
(tegenzin), afgunst, drift, gierigheid, gulzigheid en onkuischheid. 
(Hfst. 52) 

De opmerking, welke wij al meermalen maakten, dat beide 
tractaten, „De reformatione virium animae" en „De spiritualibus 
ascensionibus , heel veel overeenkomst vertoonen, geldt ook hier 
weer in bijzondere mate. In de derde afdeeling van eerstgenoemd 
tractaat ^- de hervorming van den wil ^- spreekt Zerbolt eerst in het 
algemeen en vervolgens over de verschillende hoofdzonden in het 
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bijzonder. Datzelfde komt hier terug, maar nu gezien onder het beeld 
van de opklimming. Volledigheidshalve en om niet te veel in ver
wijzingen te vervallen geven wij hier den gang van het tractaat zeer 
in het kort weer. 

Men moet echter niet tegen alle gebreken tegelijk willen strijden, 
evenmin als men de opklimmingen tegelijk kan verrichten. Men moet 
een bepaalde volgorde in acht nemen. Vooreerst binde men den 
strijd aan tegen zijn hoofdfout en trachte deze met alle kracht uit te 
roeien. Bij de bestrijding van het hoofdgebrek mag men toch de 
andere gebreken niet heelemaal uit het oog verliezen. Gelijk men, 
rekening houdend met de verschillende vermenging der vier 
lichaamsvochten, spreekt van een sanguinisch, cholerisch, flegma
tisch en melancholisch temperament, zoo zijn ook de menschen, wat 
hun innerlijk betreft, verschillend aangelegd en geneigd tot een 
of andere ondeugd, naargelang de verschillende menging der 
neigingen en de bedorvenheid der vermogens. D e een is meer ge
neigd tot onzuiverheid, een ander wordt spoedig driftig, enz. Een
ieder onderzoeke dus nauwkeurig zijn innerlijk en neme volgens dit 
onderzoek zijn maatregelen. N a zijn hoofdfout ten onder gebracht 
te hebben, ga men op dezelfde wijze te werk tegen een tweede 
ondeugd. Men meene echter niet, dat men een of ander gebrek zoo 
met wortel en al kan uitroeien, dat het niet noodig zou zijn hiertegen 
in het algemeen te blijven strijden. (Hfst. 53) 

Ook moet men tegen de verschillende gebreken niet op dezelfde 
wijze strijden. D e vleeschelijke ondeugden overwint men het best 
door de vlucht, de geestelijke door de tegenovergestelde oefeningen 
te verrichten. Ten tweede lette men op den verschillenden aard der 
ondeugden. Sommige komen nooit alleen voor, maar danken haar 
ontstaan aan andere en dan moeten we den strijd aanbinden tegen 
dat gebrek, waaruit een tweede volgt. Ten derde moet men nog op 
een ander verschil letten. Sommige ondeugden brengen ons openlijk 
tot het kwaad, zooals de onzuiverheid of de drift, andere met een 
zekere misleiding, zooals de bekoring tot overmatig nachtwaken, 
vasten, enz., weer andere brengen ons tot het kwaad onder den 
schijn van het goede, zooals de ongeregelde neiging tot het ver-
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kondigen van G o d s woord, welke ons onder voorwendsel van zielen

ijver verleidt tot net zoeken van eigen eer en roem. Dit is wel de 

meest gevaarlijke bekoring. (Hfst. 54) 

N a deze algemeene bespreking gaat Zerbolt over tot bescbrijving 

van d e n strijd tegen elke ondeugd in het bijzonder. O o k de derde 

opklimming, welke zich richt tegen de gebreken, waarmee onze 

natuur tengevolge van de erfzonde behept is, heeft drie t rappen. D e 

eerste t rap is die der beginnelingen en houdt verband met d e n 

eersten t rap der tweede opklimming, welker grondslag de vrees is : 

d e tweede is die der gevorderden en komt overeen met den tweeden 

trap der tweede opklimming, met de hoop als grondslag ; de derde 

t rap is die der volmaakten en deze sluit a a n bij d e n laatsten trap van 

voornoemde opklimming, welke steunt op de reinheid des harten in 

zuivere liefde. (Hfst. 55) 

T e n eerste moet men strijden tegen de gulzigheid. D a t is het 

zwakke punt, w a a r de duivel ons het eerst aanvalt . D e z e ondeugd 

is gelegen in het gebied der natuur. λνβηηεβΓ men deze niet weet 

te beteugelen, hoe zal men d a n de geestelijke ondeugden over

winnen, die buiten de grenzen der vleeschelijke n a t u u r liggen. D e 

opklimming, het ingaan tegen deze ondeugd, geschiedt door de 

beoefening van de deugd der matigheid. D e matigheid nu is een 

deugd, die het tot zich nemen van spijs en drank op de juiste wijze 

regelt. 

O m met meer inzicht te kunnen strijden noemt Zerbolt telkens de 

familie van elke hoofdzonde, m.a.w. de ondeugden, welke uit dit 

hoofdgebrek voortkomen. D e z e opsomming komt steeds letterlijk 

overeen met die uit „ D e reformatione virium animae . W a a r hij in 

voornoemd tractaat de deugd in drie graden verdeelt, onderscheidt 

hij hier in de opklimming drie trappen. D e eerste trap bestaat hierin, 

dat men tevreden is met wat men krijgt en er zich niet over bedroeft, 

wanneer men a a n g e n a m e spijs of drank moet missen ; wel zal men 

op dezen trap er somtijds n a a r verlangen. H e t is zeer nuttig op dezen 

trap een tijd stil te staan. Zerbolt wijst er verder op, dat men in het 

algemeen bij de bestrijding van de vleeschelijke ondeugden er wel 
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aan moet denken, dat hier ook de lichamelijke toestand, de verbeel
ding en het verstand een rol spelen. V a n d a a r dat studie en arbeid, 
een innig verlangen naar het goede, godsvrucht en geestelijke lezing 
zulke voortreffelijke middelen zijn tegen de gulzigheid en onzuiver
heid. Zoo komt men tot den tweeden trap, welke hierin bestaat, dat 
men zonder grooten tegenzin zich kan onthouden van aangename 
spijzen en tevreden is met heel gewone. N a velerlei oefeningen komt 
men tenslotte zoo ver, dat men het tot zich nemen van spijs en drank 
meer als een last d a n wel als een groot genot gaat beschouwen. Zoo 
bereikt men den derden trap, waarop de mensch zijn gulzigheid zoo 
in bedwang en zijn begeervermogen zoo hervormd heeft, dat hij 
zich zonder eenige moeite weet te onthouden van gewone smakelijke 
spijzen en tevreden is met het noodzakelijke, wat hoeveelheid en 
hoedanigheid betreft en des te meer zich verheugt, naarmate het 
eten en drinken eenvoudiger is. (Hfst. 56) 

Ten tweede moet de opklimming, m.a.w. de strijd, gericht worden 
tegen de onzuiverheid en wel door de beoefening van de deugd van 
kuischheid, een dochter der matigheid. Deze deugd is van hemelschen 
oorsprong. Ook hier weer een drievoudige verdeeling. D e eerste 
t rap bestaat in de onthouding van vleeschelijken omgang, met het 
voornemen daar in te volharden en nooit toe te stemmen in ongeoor
loofde gevoelens. O p dezen t rap staat de mensch nog midden in 
den strijd. Evenals in , ,De reformatione virium an imae" wijst 
Zerbolt ook hier op het groóte verschil, dat er bestaat tusschen de 
onzuiverheid, die uit het vleesch en die uit den geest voortkomt. 
O n d e r de middelen dienen vooral vermeld : vasten en onthouding, 
beperking van rust en slapen, werken, verdragen van moeilijkheden 
enz. ter uitroeiing van de vleeschelijke onzuiverheid, terwijl de 
onkuischheid des geestes verdreven wordt door godvruchtig gebed, 
veelvuldige en heilige overwegingen, enz. Aldus komt men tot den 
tweeden trap, welke hierin bestaat, dat door de versterving des 
vleesches de neiging gezuiverd en het vleesch onderworpen is aan 
den geest, zoodat men minder vaak bekoord wordt en de bekoring 
gemakkelijker wijkt. D e derde trap bestaat hierin, dat men door 
langdurige oefeningen en veel moeite de begeerlijkheid des vleesches 
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zoo bedwongen heeft, da t men deze nog maar zelden en dan nog 

heel zwakjes gevoelt en men walgt van alle vleeschelijke gevoelens. 

(Hfst. 57) 

D e opklimming ter bestrijding van de gierigheid bestaat in het 
verachten van de rijkdommen en de beoefening van de deugd van 
armoede. O o k hier drie t rappen. D e eerste is : geen onrechtmatig 
verkregen goed willen hebben, van het rechtmatig verkregene aal
moezen geven en zijn geld niet misbruiken. Een goed middel om 
deze ondeugd met wortel en al uit te roeien is, tevreden te zijn met 
wa t men heeft. Het beste middel is alles om Christus te verlaten, 
zich onder leiding van anderen te stellen en niets zijn eigendom te 
noemen. D e tweede trap bestaat in tevreden te zijn met het nood
zakelijke en in geen enkel opzicht overvloed te willen hebben. D e 
derde t rap tenslotte bestaat hierin, dat men niets bezit en ook niets 
wil hebben en vaak gebrek heeft aan het noodzakelijke. (Hfst. 58) 

N a deze drie als de voornaamste neigingen van het begeerver-
mogen overwonnen te hebben, moet men tegen het streefvermogen 
ingaan en dit zuiveren. Di t geschiedt op de eerste plaats door de 
drift uit te roeien. In tegenstelling met het betreffende gedeelte uit 
, ,De reformatione virium animae" , waa r Zerbolt spreekt over twee 
soorten drift, maakt hij hier een drievoudig onderscheid : bij som
migen komt de drift plotseling op en zakt weer spoedig ; anderen 
worden niet zoo gemakkelijk kwaad, maar zijn het niet zoo spoedig 
vergeten ; weer anderen worden direct driftig en blijven dit langen 
tijd. D e eerste t rap bestaat hierin, dat men de toornige opwelling 
leert onderdrukken, zoodat deze niet in woorden of daden tot uiting 
komt. O m deze opwellingen te onderdrukken is het o.a. goed zich te 
wapenen met het schild des gedulds, zich tot ander werk te begeven, 
te bedenken, hoeveel kwaad er uit voortvloeit, enz. Aldus komt men 
tot den tweeden trap, waarop men het zich tot een gewoonte heeft 
gemaakt, het onaangename te verdragen en geleerd heeft zich niet 
door zwarigheden uit zijn evenwicht te laten brengen. D e derde trap 
is : zich verblijden in moeilijkheden, zich er over verheugen en er 
naar verlangen. (Hfst. 59) 
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D e afgunst wordt overwonnen door op te stijgen tot de deugd 
van naastenliefde. D e liefde gaat boven alles, de afgunst verlaagt 
ons zoo diep mogelijk. Vóór alles moeten wij den vrede bewaren, 
hierin bestaat de volmaaktheid en er is niets, waar in de heilige 
engelen zich zoo verheugen en ons leven zoozeer gaat gelijken op 
dat der hemelingen, dan wanneer wij de liefde en de eensgezindheid 
des harten bewaren. D e liefde tot elkander is het kenmerk van 
Christus ' leerlingen. D e afgunst daarentegen is een bij uitstek 
duivelsche zonde. Een zeer geschikt middel er tegen is : niets te 
beminnen van hetgeen de wereld bemint. M e n bedenke echter, dat 
niet elk misnoegen over het goed van anderen in den eigenlijken zin 
afgunst genoemd kan worden. Zerbolt maakt hier, evenals in „ D e 
reformatione virium animae" , een drievoudig onderscheid. Alleen, 
wanneer men over andermans goed misnoegd is in zooverre het onze 
eigen eer en roem vermindert, is er sprake van afgunst in den eigen
lijken zin van het woord. Deze laatste soort nu komt niet voor 
tusschen personen, die ver van elkaar staan in aanzien en macht. D e 
waardigheid van iemand, die ver boven ons staat, verkleint onze eer 
niet ; de koning wordt niet benijd door den landbouwer, maar wel 
door zijn broeder, die zelf koning zou kunnen zijn. In het kort geeft 
Zerbolt enkele middelen aan om de afgunst te bestrijden. He t is 
merkwaardig, dat hij over dit practische punt der broederlijke liefde 
hier veel korter spreekt dan in het vorige tractaat. Deze deugd 
bereikt men langs drie trappen. D e eerste bestaat in het niemand 
vrijwillig kwaad doen of kwaad toewenschen en een ieder zoo 
behandelen, als men het voor zichzelf zou wenschen. D e n tweeden 
trap heeft men bereikt, als men in de deugd van naastenliefde zoo 
ver gevorderd is, dat men er zich over verheugt, dat het een ander 
goed gaat en in voor- en tegenspoed meeleeft en meevoelt, als betrof 
het onszelf. D e derde trap bestaat hierin, dat men zijn vijanden 
oprecht bemint, weldoet aan die ons haten en vervolgen, en niet 
alleen tijdelijke zaken maar ook gezondheid en kracht in dienst van 
den evennaaste stelt. (Hfst. 60) 

Gelijk de liefde tot den naaste de afgunst uitroeit, zoo overwint de 

liefde tot G o d de traagheid en den tegenzin. O o k hier weer een 
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drievoudige verdeeling. O p den eersten t rap doet men sleckts wa t 
voor het eeuwig geluk noodzakelijk is en men Iaat ziek niet zoozeer 
door de traagheid beïnvloeden, dat men gaat nalaten, wat nood
zakelijk gedaan moet worden of krachtens gebod opgelegd is. Deze 
t rap is echter te laag en men moet er niet lang op blijven staan. Door 
tegen de traagheid in te gaan en zich door goede werken en vrome 
oefeningen tot liefde op te wekken, komt men tot den tweeden trap, 
waarop men niet slechts volbrengt hetgeen noodzakelijk is ter zalig
heid, maar ook de raadgevingen volgt en alles volbrengt, wat een 
liefhebbende ziel voor G o d doet. Het beste middel tegen de traag
heid is nooit te wijken, maar altijd krachtdadig den tegenzin te 
bestrijden. Vooral moeten wij ons wachten toe te geven aan de 
neiging tot verandering van woonplaats en van geestelijke 
oefeningen. Uitvoerig schildert Zerbolt, hoe de tegenzin deze 
neigingen bij ons opwekt. Vervolgens noemt hij verschillende 
middelen op. welke geschikt zijn om den tegenzin te bestrijden, o.a. 
berouw, de gedachte a a n zijn zonden, handenarbeid en afwisseling 
in het werk, zoodat men nu eens bidt, d a n weer leest, en verder 
zichzelf dwingt tot die werken, waarvan men den grootsten afkeer 
heeft. O p den derden t rap is men zoo van liefde tot G o d vervuld, 
dat men zonder G o d niet meer kan leven en begeert ontbonden en 
met Christus te zijn. 

D e tegenzin is tweevoudig : een algemeene, welke in eiken harts
tocht gevonden wordt en waarvan de oorsprong moeilijk is vast te 
stellen en een bijzondere, ni. een zekere afkeer van geestelijke zaken. 
Deze laatste valt samen met de traagheid en wordt door de liefde 
tot G o d overwonnen. (Hfst. 6 l ) 

Tegenover de ijdele zelfverheffing staat geen enkele deugd, door 
vner beoefening wij die ondeugd kunnen bestrijden. W a n t zij zflf 
vindt haar oorsprong in de deugden en strekt zich uit over alle gonde 
werken. Bij alles wat w e doen, zet zij ons hart a a n tot ijdele zelf
verheerlijking. Ofschoon er geen bijzondere deugd tegenover staat, 
kan men toch langs drie t rappen opklimmen om deze ondeugd uit 
te roeien. D e eerste t rap bestaat hierin, dat de mensch in nietr zijn 
eigen verheerlijking zoekt ; de tweede, dat hij na goed begonn ρ t" 
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zijn, later zijn eigen eer niet zoekt en zoo het offer besmet, en er op 
uit is geminachte werken te doen en roemvolle te vermijden. Deze 
ondeugd tracht ons vaak van dezen trap af te trekken onder het 
bedriegelijk voorwendsel Gods eer en niet zijn eigen eer te zoeken. 
B.v. men verlangt predikant te zijn, priester of diaken, om zielen 
voor God te kunnen winnen enz., maar het is een ijdele en ver
werpelijke neiging. W a n t zoodra men dergelijke dingen gaat ver
langen, wordt men ze onwaardig. Dit voorbeeld is des te merk
waardiger, daar het zoo juist den geest van Geert Groóte en zijn 
volgelingen weerspiegelt. 

De derde of hoogste trap, die slechts door weinigen bereikt wordt, 
bestaat hierin, dat de mensch zoozeer de verachting der wereld zoekt, 
dat hij uit verlangen er naar in het bijzijn van vele anderen vaak 
dingen doet, welke hem schande en verachting bezorgen. (Hfst. 6a) 

Nu rest ons nog den strijd aan te binden tegen de hoovaardigheid, 
en deze koningin der ondeugden als een andere Jezahel van den 
troon te stooten. Door beoefening van de deugd van nederigheid kan 
men deze ondeugd overwinnen. De eerste trap is, dat de mensch in 
waarheid erkent, dat hij zwak, hulpbehoevend en gebrekkig is. Ver
volgens gaat Zerbolt na, waarin de vleeschelijke hoovaardigheid 
bestaat, waaraan wij deze kunnen kennen en hoe wij ze geschikt 
kunnen bestrijden en bespreekt daama de geestelijke hoovaardig
heid, zooals hij dat in omgekeerde volgorde gedaan heeft in ,,De 
reformatione virium animae". 

De tweede trap bestaat hierin, dat de mensch verlangt door 
anderen gehouden te worden voor wat hij in werkelijkheid is. De 
derde trap, dat hij in zijn nederigheid zich niet verheft, ook al bezit 
hij groóte deugd en verheven gaven, en niets aan zichzelven toe
schrijft, maar alles terugbrengt tot Hem, van W i e n hij alles ont
vangen heeft. Zoodanig was de nederigheid van Christus, zoo ook 
is die der engelen en heiligen in den hemel. (Hfst. 63) 

De vijf punten, waarover Zerbolt in het eerste hoofdstuk spreekt, 
zijn nu uitvoerig besproken en verklaard. Nog op een andere plaats 
echter spreekt de H. Schrift over opklimmingen, als zij zegt : Jacob 
zag een opgerichte ladder en engelen, die opstegen en afdaalden. 
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Men zou er zich over kunnen verwonderen, dat engelen, die toch 
heilig zijn, afdalen. Nu kan men zich voorstellen, dat ook heilige 
menschen wel eens tijdelijk verslappen in hun geestelijke oefeningen, 
maar deze nederdaling is meer een zwakte, een onvolmaaktheid in 
het geestelijk leven en hierover spreekt Zerbolt niet. Er zijn echter 
andere nederdalingen, die nuttig en dienstig zijn om het voorge
nomen doel te bereiken en waarvoor zelfs zeer godvruchtige 
menschen soms van tijd tot tijd hun opklimmingen moeten onder
breken. Zerbolt maakt hier een tweevoudig onderscheid : het neer
dalen tot zichzelf en het neerdalen tot anderen ; elke nederdaling is 
weer onderverdeeld in drie trappen of nederdalingen. (Hfst. 64) 

O p de eerste plaats dan daalt de mensch tot zichzelf af door vanaf 
een hoogeren trap terug te keeren tot een lageren om zich hierin nog 
volmaakter te oefenen en het gevaar te ontgaan te verliezen, wat hij 
reeds verworven heeft. Wanneer men bv. door de vreeze des Heeren 
getroffen en door de overweging over den dood, het laatste oordeel en 
de heische straffen voortgang gemaakt heeft en zoo gekomen is tot 
een hoogeren trap, welke de hoop tot grondslag heeft, en door de 
overdenking der hemelsche glorie en de weldaden Gods de liefde in 
ons hart ontvlamd is, moet men niet verzuimen zich te blijven 
oefenen in de vreeze des Heeren en in dergelijke overwegingen. 
Integendeel, door de hoop gedreven moet men steeds hooger trachten 
te stijgen, maar van den anderen kant door de vrees geleid weer 
afdalen en de ijdelheid der wereld en de hevigheid der heische 
straffen overdenken, zoodat men er een afschrik van krijgt verder af 
te dalen, en de hoop ons trekt, maar de vrees ons drijft hooger op 
te stijgen. Geleid door de vrees, de hoop en de liefde moet men zoo 
lang opklimmen en nederdalen, dat de liefde volmaakt, hecht en 
solied is en men de vrees veilig buiten kan sluiten. W e moeten dus 
telkens opnieuw beginnen en bang zijn de deugden te verliezen, 
welke we reeds verworven hebben. (Hfst. 65) 

De tweede manier van neerdalen tot zichzelf bestaat hierin, dat 
men het uiterlijke niet versmaadt en in overeenstemming doet zijn 
met het innerlijke, zoodat onze godsvrucht en heiligheid naar buiten 
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uitstralen in onze uitwendige handelingen en gewoonten. Men moet 
derhalve deze zoo beheerschen, dat men voor zichzelf bewaard, 
anderen ten voorbeeld en voor iedereen beminnenswaardig is. Het 
beste middel om dit te bereiken is, dat men in zijn handelingen 
beheerscht, nederig en welwillend is. Zerbolt werkt dit verder in 
bijzonderheden uit. Uit deze uitvoerige bespreking blijkt duidelijk, 
welk een groóte waarde voor het geestelijk leven hij hecht aan de 
houding van het lichaam, de manier van antwoorden, de kleeding, 
den opgewekten omgang met anderen, enz. (Hfst. 66). 

De derde manier bestaat hierin, dat men eenig materieel werk 
verricht en zijn oefeningen zoo inricht, dat men dagelijks op bepaalde 
tijden eenig handwerk verricht en dan weer zich met geestelijke 
oefeningen bezig houdt, ofschoon de handenarbeid zelf ons hiervan 
niet afhoudt. W a n t men kan ook onder het werk bidden, overwegen, 
enz. W i j zwakke menschen moeten niet meenen, dat we engelen 
zijn en altijd geestelijke spijs moeten nuttigen. Integendeel, om ver
schillende redenen moeten we op bepaalde tijden handenarbeid ver
richten. Zerbolt noemt nu een aantal motieven op, welke hij ook in 
Hfst. 59 van „De reformatione virium animae' vermeld heeft, waar 
hij spreekt over den handenarbeid als een der meest geschikte 
middelen om de vleeschelijke ondeugden te bestrijden. Hier ziet hij 
den handenarbeid als een neerdalen tot zichzelf. Men moet echter 
ook op den aard van het werk letten, want het eene werk biedt meer 
aanknoopingspunten voor het geestelijk leven dan een ander. Vooral 
het afschrijven van boeken is onder dit opzicht een zeer geschikt 
werk. Evenals in „De reformatione virium animae" ondersteunt hij 
deze uitspraak met vele voorbeelden van heilige personen, die zelf 
boeken afschreven of anderen er toe aanspoorden. Vervolgens 
bespreekt hij de wijze, waarop wij ons werk moeten verrichten, 
o.a. geeft hij den raad onder het werk het stilzwijgen te bewaren. 
(Hfst. 67) 

O p gelijke wijze is het noodig om wille van den naaste soms de 
opklimming te onderbreken en neer te dalen. Ook in deze neder-
daling maakt Zerbolt een drievoudig onderscheid : de nederdaling 
tot den meerdere, tot den gelijke en tot den mindere. 
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De nederdaling tot den meerdere of om wille van den overste 
bestaat hierin, dat men op bevel der overheid terstond bereid is een 
einde te maken aan een of andere geestelijke oefening, ofschoon men 
zelf liever met Maria aan de voeten van Jezus zou willen blijven 
zitten. De verhouding tusschen Maria en Martha vindt hier een 
gereede toepassing. O p het hooren der woorden van Martha : De 
Meester is daar en roept u, moeten wij evenals Maria naar buiten 
snellen en ons aan zijn voeten neerwerpen en zeggen : Mijn hart is 
bereid, mijn hart is bereid. Bereid om in stille overdenking de zoete 
tegenwoordigheid Gods te genieten, bereid ook om uiterlijke bezig
heden te verrichten. Dit moet men niet alleen doen op bevel van den 
overste, maar ook als een onzer broeders ons dit vraagt. De heilige 
Vaders stelden het dienen in gehoorzaamheid boven alles. (Hfst. 68) 

Nog meer nadruk legt Zerbolt op de tweede manier, welke bestaat 
in het samen afdalen met den naaste, en hem uit medelijden en liefde 
met raad en daad bijstaan, zoodat men den lijdenden evenmensch 
gaame helpt, maar meer nog de noodlijdenden in geestelijken zin 
te hulp komt door vermaningen en opwekkingen, door goeden raad 
en sterkende troostwoorden. Indien immers Sint Paulus niet was 
afgedaald uit den derden hemel, zou hij niet alles voor allen 
geworden zijn. Zoo ook moeten wij alles voor allen worden door een 
ieder naar zijn behoefte te helpen. Zerbolt geeft nu verder in 
bijzonderheden aan, hoe wij anderen kunnen helpen en waarvoor 
wij ons bij die hulp moeten wachten. Het geheele hoofdstuk, dat 
nogal uitvoerig is, weerspiegelt zuiver den geest der Moderne 
Devotie, die inging tegen een al te individualistische en egoïstische 
opvatting van het geestelijk leven en het sociale karakter er van sterk 
op den voorgrond stelde. Met den meesten nadruk wijst hij er op, 
dat we niet alleen voor onszelf te zorgen hebben, maar in onze liefde 
alle menschen moeten omvatten. Men moet onderscheid maken 
tusschen de broederlijke vermaning en de publieke terechtwijzing ; 
deze laatste mag zoo maar niet door iedereen toegepast worden. 
(Hfst. 69) 

O p de derde plaats komt het neerdalen van den meerdere tot zijn 
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mindere. Zoo men in overheid gesteld is, zal men nog meer en vaker 

moeten afdalen, ja zelfs zeer vaak de opklimming achterwege moeten 

laten om zich te kunnen wijden aan zijn onderdanen, nl. om de 

goeden op dezelfde hoogte te houden en de dwalenden te straffen en 

te helpen. Wanneer wij onzen kleinen broeder niet meebrengen, 

zullen we het aangezicht van Jozef, nl. onzen Heiland, niet zien. In 

dezen staat echter loopt men gevaar anderen te prediken en zelf 

verloren te gaan. Daarom moet men er naar den raad der heiligen 

nooit naar verlangen. Wanneer men gedwongen wordt zich met 

uiterlijke bezigheden bezig te houden, moet men zoo gauw mogelijk 

tot de geestelijke oefeningen terugkeeren. (Hfst. 70) 

Hier eindigt Zerbolt zijn tractaat. Het z.g. 71ste hfst., door velen 

beschouwd als behoorend bij „ D e spiritualibus ascensionibus", is 

een letterlijke overname van een hfst. uit den Profectus van David 

van Augsburg, Boek II, cap. I. Het bevat een waarschuwing voor de 

novicen, de beginnelingen in het geestelijk leven, zich zorgvuldig te 

wachten voor vier punten : verlies van eersten ijver —· navolgen van 

slechte voorbeelden <—> lichtvaardig oordeel ~- gauw den moed 

verliezen. 

D e verklaring, welke Smits 1 ) geeft van het feit, dat men het 

tractaat van Zerbolt met een hoofdstuk van een anderen schrijver 

verlengd heeft, lijkt ons zeer aannemelijk. ,,Ιη een van de oudste 

handschriften2), welke wij nog bezitten — het is omstreeks 1410 

geschreven door den Utrechtschen Karthuizer Martinus van 

Schiedam, die wel niet lang na 1421 overleden is ~- telt echter het 

tractaat slechts 70 hoofdstukken. En dat dit het oorspronkelijk 

aantal is, wordt bevestigd door den oudsten druk, dien wij kennen, 

en die te Deventer omstreeks i486 verschenen is bij Jacob de Breda. 

N a Cap. 70 volgen daar de woorden : Expiicit dévolus íractatuíus 
domini Gerardi zutphanie de spiritualibus ascensionibus. Hiermee 
is het tractaat dus uit, en eerst op de volgende bladzijde begint het 
toegiftje : D e quatuor in quious incipientes etc. 

1) C. Smits, O.F.M., David van Augsburg en de invloed van zijn Profectus 
op de Moderne Devotie. Coll. Franc. Neerï., DI. I (1927), blz. 198. 

2) Hfst. 71 komt in geen ons bekend Hs. voor, maar wel in alle drukken. 
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Klaarblijkelijk heeft men dat hoofdstuk uit den Profectus aan het 

tractaat van Zerbolt toegevoegd, omdat men, hetzij in het hand

schrift dat men overdrukte, hetzij in den druk zelf, nog eenige blanke 

bladzijden over had . In latere drukken heeft men het Explicit blijk

baa r weggelaten, en zoo werd het toegiftje automatisch bevorderd 

tot C a p . 71 van D e spiritualibus ascensionibus." 

OVERZICHT VAN „SUPER M O D O VIVENDI DEVOTORUM 
HOMINUM SIMUL COMMORANTIUM". 

Eenige aantee&eningen, samenge/ezen uit gezegden van heiligen en uitspraken 
van geleerde mannen over de levenswijzen van samenwonende Devoten. 

Betreffende de levenswijze van sommige Devoten kan de vraag 
gesteld worden, of het hun geoorloofd is op deze wijze samen te 
leven. Voor een duidelijk inzicht in deze kwestie, moet men allereerst 
onderscheid maken tusschen geestelijken, die een gemeenschappelijk 
leven leiden, zooals dat in een godsdienstig genootschap of in een 
klooster het geval is, en geestelijken, die niet op deze wijze samen 
wonen, maar eenvoudig een gemeenschap of gezelschap vormen. 
W a n n e e r men dit onderscheid goed in het oog houdt en het 
niet alleen op geestelijken, maar op onverschillig welke groep 
personen Iaat slaan, kan men op de bovengenoemde kwestie ge
makkelijk antwoord geven. \ V a n t een dergelijke groep personen 
leidt dit gemeenschappelijk leven als een nieuwe kloosterorde 
of niet. D e eerste wijze van samenleven, dus als een nieuw soort 
kloosterlingen, is ongeoorloofd en door den H . Stoel veroordeeld, 
zooals blijkt uit het kerkelijk recht. W a n n e e r echter bovengenoemde 
personen niet op kloosterlijke wijze samenleven, maar veeleer op de 
manier van een eenvoudig gezelschap, verbonden door den band 
van onderlinge liefde, dan is het samenleven en -wonen in één huis 
en in één gezelschap buiten alle ordesverband volkomen geoorloofd. 

Deze levenswijze is in Gods Kerk heel gewoon, zij is door heilige 
en geleerde personen herhaaldelijk geprezen en door den Heiligen 
Stoel uitdrukkelijk toegestaan. Voor hen, die voortgang willen maken 
in het geestelijk leven, is deze manier van leven nuttig en heilzaam. 
Zi j is dus op de eerste plaats geoorloofd, ledereen is vrij een vriend-
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schapsverbond te sluiten. Dit is duidelijk, maar nog duidelijker is 
het, dat het vormen van gezelschappen van dergelijke personen met 
een godsdienstig doel, zonder een godsdienstig genootschap of orde 
te vormen, in alle opzichten geoorloofd en in geen enkel opzicht 
afkeurenswaardig is. Ten tweede blijkt zonneklaar uit het kerkelijk 
recht, dat men gerust een gezelschap met een godsdienstig doel mag 
oprichten, ja zelfs een godsdienstig genootschap mag vormen ; en 
dit is niet alleen toegestaan aan hen, die een bepaalden regel volgen 
of geloften afleggen, maar aan allen, die een godsdienstig doel 
beoogen, als men maar geen nieuwe orde sticht. Zoo zijn vereeni-
gingen, die zich ten doel stellen de verdediging van het recht, onder
steuning der armen, het tegengaan van bedrog e.a. geoorloofd, zoo 
ze niet met de besluiten der overheid in strijd komen. 

Hoeveel te meer dan is het geoorloofd en verdienstelijk samen te 
leven op de wijze van een eenvoudig gezelschap, een genootschap 
of corporatie, met de bedoeling toe te nemen in deugd en heiligheid. 
Of men nu een godsdienstig genootschap kan vormen zonder tevens 
een orde te zijn, en welke genootschappen toegestaan of verboden 
zijn, hoort niet bij ons onderwerp, daar de personen in kwestie niet 
als leden van een godsdienstig genootschap leven. 

Door verschillende rechtsgeleerden wordt de wijze van samen
leven, waarbij men geen orde of genootschap vormt, besproken ; 
niemand van hen is er tegen, op geen enkele plaats in het recht vindt 
men een verbod en deze wijze van leven is zelfs niet aan de slechtste 
menschen, zooals roovers en publieke vrouwen, verboden. λΥβη! 
zoo het verboden was in één huis en in gezelschap samen te wonen 
en te leven, zou heel de wereld doemwaardig zijn. Het komt immers 
maar zelden voor, dat iemand alleen leeft. 

Ten tweede is en was deze levenswijze in Gods Kerk heel gewoon. 
Immers na 's Heeren Hemelvaart begonnen de apostelen en leer
lingen van Christus op deze wijze te leven, zooals zij dat van 
Christus geleerd hadden en zij trachtten ook de menschen tot deze 
levenswijze te brengen. In de eerste tijden van het Christendom 
kwam deze levenswijze veelvuldig voor. Ten bewijze van deze 
stelling haalt Zerbolt voorbeelden aan uit verschillende tijden, hij 
noemt in dit verband de apostelen, de kluizenaars Antonius, Arse-
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nius en Macharius, Ambrosius en Augustinus, Martinus, wiens 
broeders of leerlingen heilige boeken afschreven, Bemardus en 
Maria van Oignies. Deze voorbeelden zouden nog met talrijke 
andere vermeerderd kunnen worden. 
• Ten derde is deze levenswijze door gezegden en uitspraken van 
geleerde personen aanbevolen. W a t anders beveelt de Apostel 
Paulus aan, als hij telkens op het einde van zijn brieven zegt : 
„Groet die of die" en er bij voegt : „en de broeders, die bij hem zijn." 

Zooals hij in het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen 
zegt : „Groet Prisca en Aquila, en de gemeente bij hen aan huis. 
Groet hen, die tot het huis van Aristobulus behooren. Groet hen, die 
tot het huis van Narcissus behooren en volgelingen des Heeren zijn, 
enz." W a t bedoelt Sint Paulus hier anders mee dan degenen, die 
samenleven, te prijzen en deze levenswijze goed te keuren, doordat 
hij hen zijn begroeting waardig keurt. Ook Augustinus beveelt deze 
wijze van samenleven aan en hij prijst hoogelijk deze gezelschappen 
van mannen en vrouwen, die hij te Milaan en te Rome gekend heeft. 

Ten vierde is gezegd, dat deze levenswijze door den Heiligen 
Stoel uitdrukkelijk is toegestaan. Dit blijkt uit decreten van Grego-
rius XI en Joannes XXII, waarin aan personen van beiderlei kunne 
toegestaan wordt samen te leven, zoo zij tenminste in alle nederig
heid arm en zuiver leven, vroom ter kerke gaan, de kerkelijke over
heid gehoorzamen, geen dwalingen aanhangen, enz. In het decreet 
van Joannes XXII is met name sprake van Begijnen. O p een groot 
aantal plaatsen in het kerkelijk recht wordt echter voornamelijk 
gesproken over gezelschappen van geestelijken, die in één huis bij 
elkaar wonen. Men kan daar lezen, dat geestelijken in één huis en 
onder één dak moeten eten en slapen. Geen enkele rechtsgeleerde 
verzet zich tegen dezen vorm van samenleven. 

Ten vijfde is gezegd, dat deze wijze van samenleven voor hen, die 
voortgang willen maken in het geestelijk leven, nuttig en heilzaam 
is. Vandaar zingt de psalmist (psalm CXXXII): „Zie, hoe goed en 
aangenaam is het samenwonen van broeders." Augustinus maakt in 
zijn commentaar op dezen psalm onderscheid tusschen dingen, die 
goed maar niet aangenaam, en andere, die aangenaam ι maar niet 
goed zijn. Het samenwonen van broeders is echter tegelijkertijd goed 
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en aangenaam. He t is goed, want het is den mensch niet goed alleen 
te zijn (Gen . 2 : 18). Ja, het kluizenaarsleven is zelfs zeer gevaarlijk 
voor beginnelingen en gevorderden in het geestelijk leven en wie den 
hoogsten t rap nog niet bereikt hebben. Hieronymus somt in een brief 
a a n Demetrias en in een anderen brief a a n Rusticus verschillende 
voordeden van het samenleven op : 1 0 men voorziet gemakkelijker 
in het noodige en leeft voordeeliger ; 2° men behoeft zich niet zoo 
bezorgd te maken voor tijdelijke zaken ; 3 men volgt gemakkelijker 
de geboden en raadgevingen Gods op ; 4 men leert zichzelf beter 
kennen : 5 0 men wordt door het voorbeeld van anderen tot deugd
oefening opgewekt ; 6° men heeft meer steun en houvast. Deze zes 
redenen worden nu door Zerbolt nader uitgewerkt en bewezen. 

M a a r tegelijkertijd is het samenwonen ook aangenaam, wan t van 
nature vlucht de mensch de eenzaamheid en zoekt zich een vriend 
en gezel. T e n tweede is het samenwonen aangenaam, omdat ten
gevolge van de vriendschappelijke eensgezindheid alles, het moge 
d a n zwaar zijn, gemakkelijk en prettig wordt. 

Eenige bepalingen schijnen er echter op te wijzen, dat deze levens
wijze verboden is. Di t zijn : 1 Extravag. Joannis XXII, met als 
beginwoorden „Sancta R o m a n a " ; 2° het hoofdstuk , ,Ad nostrum" 
van Extravag. „ D e hereticis" der Const. Clementinae ; 3 het hoofd
stuk „ C u m de qu ibusdam" van Extravag. „ D e religiosis domibus" 
der Const. Clementinae. O m deze bepalingen goed te verstaan, 
moet men bedenken, dat evenals in een groot huis niet slechts vaten 
van goud en zilver, maar ook vaten van hout en leem zijn (2 Tim. 
2 : 20), zoo ook in Gods Kerk en in eiken kerkdijken levensstaat 
goeden en slechten voorkomen. In den h e m d echter vindt men alleen 
goeden, in de hel alleen slechten, zegt de H . Gregorius. M a a r om de 
zonde of kwaadwilligheid van één of meer personen mag men 
toch niet heel de kerk of een levensstaat in zijn geheel veroordeelen, 
maar de straf moet hen treffen, die het kwaad bedrijven. Zoo ook 
treft men onder de personen, die deze levenswijze volgen, slechten 
aan, maar daarom is het anderen niet verboden zoo te leven. W a t 
de aangehaa lde bepalingen betreft, kan men dus het volgende ant
woorden. N u m m e r één is reeds voldoende weerlegd door wa t hier
boven gezegd is. W a n t zij, die daa r veroordeeld worden, leefden 
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niet in gezelschap zonder meer, maar hadden samen een nieuwe 
orde gevormd, met eigen oversten en regels ; en dit is verboden. W a t 
de tweede en derde bewijsplaats betreft kan men antwoorden, dat 
hier wel een veroordeeling uitgesproken wordt over eenige personen, 
maar niet om het feit, da t zij samenwonen ; in elk van beide hoofd
stukken wordt een bepaa lde secte met bepaalde en nadrukkelijk 
genoemde regels veroordeeld. E n ofschoon zij wellicht samen
woonden in één huis, moet van dit laatste niet een grief gemaakt 
worden, voor wie met die veroordeelde secte of artikelen niets uit te 
s taan hebben, maar moeten de straffen treffen, wie zich aan het 
veroordeelde hebben schuldig gemaakt. D a a r deze veroordeelingen 
strafmaatregelen zijn, moeten ze in de toepassing niet uitgebreid 
maar zooveel mogelijk beperkt worden. W a n n e e r immers een levens
staat te veroordeelen zou zijn om enkelen, die slecht of kettersch 
bevonden worden, zou elke orde en eiken levensstaat de bestaans
mogelijkheid ontnomen zijn. (Hfst. i ) 

Is de voornoemde levenswijze in strijd met de veroordeeling, uit
gesproken in bepaa lde hoofdstukken van het kerkelijk recht, m.a.w. 
kan men zeggen, dat zij, die in gemeenschap leven, een nieuwe orde 
vormen of slaat dit alleen op hen, die kloostersgewijs en als leden 
van een godsdienstig genootschap bij elkaar wonen op de wijze van 
een nieuwe orde ? O m deze vraag te kunnen beantwoorden moet 
men weten, dat het woord kloosterstaat of kloosterling twee be-
teekenissen heeft, een algemeene en bijzondere. Zerbolt volgt hier 
de verklaring van Henricus de Segusio. In algemeenen zin noemt 
men iemand religieus, niet omdat hij a an een bepaalden regel ge
bonden is, maar omdat hij een strenger en heiliger leven leidt d a n 
de overige menschen in de wereld. In dezen zin noemt men niet 
alleen monniken en regulieren, maar ook seculiere geestelijken 
religieus. W a n t evenals religieuzen religieuzer moeten leven dan 
seculiere geestelijken, zoo ook moeten deze religieuzer leven d a n 
leeken. In deze beteekenis kan men ieder religieus noemen, die in 
zijn eigen woning heilig en godvruchtig leeft, ofschoon hij geen 
geloften gedaan heeft. Deze n a a m wordt ook gegeven a a n weduwen, 
die belofte van zuiverheid afleggen, en aan menschen, die door 
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affiliatie in een orde zijn opgenomen. In dezen zin van het woord 
is er niets tegen, genoemde personen, die samenleven, religieuzen 
te noemen, daar zij door hun afzondering van de wereld een meer 
religieus leven kunnen leiden dan de overige menschen in de wereld 
en het zou dwaas zijn te beweren, dat het in de bovengenoemde 
hoofdstukken verboden is op deze wijze als religieus in zijn eigen 
woning te leven. Deze algemeene beteekenis van het woord „reli
gieus" bedoelt ook Gregorius als hij zegt, dat velen in wereldsche 
kleeding een religieus leven leiden. 

In den strikten zin van het woord noemt men iemand religieus, 
die door de professie zichzelf en zijn heele leven als een slachtoffer 
aan God heeft opgedragen. Hendrik van Gent geeft van het woord 
religio in dezen zin de volgende begripsbepaling : een zekere wijze 
en manier van leven onder gelofte aan een bepaalden regel en onder 
leiding van een overste. Deze bepaling bevat drie elementen, welke 
volgens de rechtsgeleerden tot het wezen van de zaak behooren. 
Ten eerste de gelofte, want noch het kleed noch iets anders maakt 
iemand tot religieus. Ten tweede een bepaalden regel ; in de gelofte 
ligt dit reeds opgesloten. W a n t de gelofte is de plechtige belofte van 
een bepaalden regel. Ten derde de gehoorzaamheid, want de reli
gieus stelt boven zich een mensch, die de plaats van God inneemt. 
Ook de gehoorzaamheid is, evenals de regel, een essentieel onderdeel 
van de gelofte, zoodat de gelofte alleen iemand tot religieus maakt. 
In dezen zin van het woord is het verboden in het vervolg een nieuwe 
orde (religie) te stichten, d.w.z. een nieuwen regel te maken en 
volgens dien regel de gelofte af te leggen, enz. W a n t uit de woorden 
van den Paus : „wij verbieden ten strengste, dat iemand in het 
vervolg een nieuwe orde sticht", volgt niet, dat hij elke andere levens
wijze buiten ordesverband heeft veroordeeld, anders zou hij dat wel 
gezegd hebben. Zij, die dus bij elkaar wonen, maar geen klooster
leven leiden, vallen geenszins onder de veroordeeling in boven
genoemde hoofdstukken uitgesproken. Dat de Paus de levenswijze 
van dergelijke gezelschappen geen orde noemt en daarop ook niet 
doelt bij zijn veroordeeling, blijkt nog uit andere pauselijke decreten. 
W rant Paus Bonifatius draagt aan de bisdommen op, de personen, 
die in dergelijke gezelschappen samenwonen, niet te hinderen, en 
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hen in persoonlijke en zakelijke aangelegenheden bij te staan, zoo 
zij tenminste geen levenswijze volgen, welke veroordeeld is. Der
halve staat de Paus een dergelijke levenswijze buiten ordesverband 
toe. Uit de bepalingen blijkt, dat de Paus van meening is, dat alleen 
zij een nieuwe orde stichten, die een genootschap vormen, oversten 
kiezen en geloften afleggen. W a n t ofschoon de Begijnen, die in de 
Const. Clementinae, Hfst. „Cum de quibusdam", veroordeeld 
worden, in gemeenschap leefden, wordt hier geen veroordeeling uit
gesproken over haar levenswijze, als zouden zij een nieuwe orde 
vormen, maar over bepaalde punten, welke met name worden 
genoemd. Zelfs wordt dengenen, die aan genoemde punten niet 
schuldig zijn, toegestaan zoo te blijven leven. Hieruit blijkt, dat haar 
gezelschap, ofschoon zij samenwoonden, geen orde genoemd wordt. 
Hieruit volgt dus, dat men om het feit alleen, dat de personen in 
kwestie samenleven, niet kan zeggen, dat zij een nieuwe orde 
vormen, daar zij aan niemand gehoorzaamheid beloven, geen regel 
volgen, geen geloften afleggen en geen eigen religieuze kleeding 
dragen. 

W a n t men moet wel weten, dat evenals het verboden is een 
nieuwe orde te stichten, men ook volgens de bepalingen van het 
kerkelijk recht geen nieuwe religieuze kleeding mag aannemen. 
Volgens den jurist Joannes Andraeus moet men dit zoo verstaan, 
dat het aannemen van een nieuwe religieuze kleeding verboden is 
aan groepen personen, die bijeenwonen in eenzelfde religieus huis 
en eenzelfde religieus leven leiden. Maar de Kerk keurt niet het 
dragen van eenvoudige kleeding af, integendeel zij prijst dit. Der
halve kan men niet zeggen, dat voornoemde samenlevende personen 
een nieuw ordekleed hebben aangenomen, daar zij elk een ver
schillend kleed dragen, afwisselend in vorm, kwaliteit en kleur. Hun 
kleeding verschilt dan ook alleen van die der menschen in de wereld 
in prijs en door eenvoud van vorm en kwaliteit, wat toch zeker niet 
af te keuren is. D e kleeding van den mensch moet overeenkomen 
met zijn staat en stand. N u kan men van een drievoudigen levens
staat spreken. D e menschen in de wereld, die vrij en ongebonden 
leven, dragen dienovereenkomstig zachte en sierlijke kleeren. D e 
religieuzen en reguliere priesters moeten evenals in hun leven en 
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zeden ook in kleeding verschillen van hen, die in de wereld leven, 
en doen dit in het algemeen door de wijze van zich te kleeden, den 
vorm en de kwaliteit, eenieder volgens de traditie van zijn regel of 
constituties. Daartusschenin s taan zij, die niet in den strikten zin 
van het woord religieuzen zijn, maar wel in den algemeenen zin, 
zooals weduwen en maagden, die in haar eigen woning zuiver leven, 
degenen, die met een orde verbonden zijn en de seculiere geeste
lijken. J a allen, die meer dan anderen zich toeleggen op deugd en 
heiligheid, nemen die tusschenplaats in en aldus is het passend, dat 
zij, ofschoon ze geen monnikenkleeding dragen, toch de wereldsche 
kleeding veranderen in een meer nederige, eenvoudige en minder 
kostbare. Di t staat op meerdere plaatsen in het kerkelijk recht te 
lezen. Hieruit volgt, dat men om het feit, da t zij een armoedige 
kleeding dragen, niet kan zeggen, da t zij een of andere orde vormen. 
(Hfst. 2) 

M e n kan zich afvragen, of het geoorloofd is buiten ordesverband 
in gemeenschap te leven zonder eigendom of bezit. Zerbolt Iaat zich 
in deze kwestie voorlichten door Sint Thomas , Hendrik van G e n t en 
andere geleerden. Hi j onderscheidt zes verschillende manieren van 
„bezit". 

D e eerste manier is, dat alle tijdelijke zaken, echtgenooten, 
moeders en al het andere gemeenschappelijke bezit is, zoowel wa t 
het gebruik als het beheer aangaat . Deze wijze is nadeelig en 
schadelijk, ja zelfs kettersch, daa r de ketterij der Nicolaïeten hieraan 
ten grondslag ligt, welke door G o d en de Kerk veroordeeld is. 

D e tweede manier staat lijnrecht tegenover de eerste en bestaat 
hierin, da t men alles in persoonlijk eigendom bezit, zoowel wat het 
vruchtgebruik als het beheer aangaat , en datgene, wa t men bezit, 
alleen aanwend t tot eigen behoefte of misschien ten behoeve van 
de zijnen, maar niets afstaat a an anderen, ook al zou de noodzake
lijkheid het eischen of de rede het vragen. O o k deze manier is 
veroordeelenswaardig en zoo iemand zondigt zwaar, want eenieder 
is gehouden anderen in de uiterste noodzaak van het zijne mede te 
deelen of daartoe bereid te zijn, indien dit geval zich mocht voordoen. 

D e derde manier is, dat men zijn goederen in eigendom heeft, wat 
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het volledig beheer aangaat , maar het vruchtgebruik in geval van 
uiterste noodzaak aan allen toestaat. Hiertoe is eenieder verplicht 
krachtens gehod en op straffe van anders zijn zaligheid te verliezen. 

D e vierde manier bestaat hierin, dat iemand zijn goederen volledig 
beheert, maar niet alleen in geval van noodzakelijkheid het vrucht
gebruik a a n allen toestaat, maar zoo dikwijls het algemeen welzijn 
of de liefde dit eischt. Deze wijze van bezit is niet vereischt om de 
zaligheid te verwerven, zij gaat uit boven datgene, waartoe men 
strikt verplicht is, en wordt slechts aangeraden. 

D e vijfde manier is aanwezig, wanneer men niets als persoonlijk 
eigendom heeft, noch wat het beheer noch wa t het vruchtgehruik 
aangaat , maar het recht van beheer en gebruik berust bij de 
gemeenschap. Di t is in het algemeen de armoede van religieuzen, 
waartoe alle religieuzen op z'n minst verplicht zijn. 

D e zesde manier bestaat hierin, dat men niets heeft, noch privaat-
bezit noch gemeenschappelijk bezit, maar slechts zonder meer van 
een zaak gebruik maakt. N a a r men zegt, beoefenen de Minder
broeders dit soort armoede. 

Di t is de volmaakte armoede en de hoogste trap, welken wij met 
onze zwakke menschelijke krachten kunnen hereiken. NVant zoolang 
wij hier op aarde leven, zullen wij toch op het gebruik der dingen 
aangewezen blijven. 

D e eerste en tweede manier zijn verkeerd, daa r men op deze wijze 
in zware zonde zou vallen en dus eeuwig verloren gaan ; ook is er 
geen kwestie over de derde en zesde manier, daa r de eene nood
zakelijk is ter zaligheid en de andere de hoogste volmaaktheid tot 
doel heeft. Zoodoende blijft nog slechts de vraag over, of het ge
oorloofd is op de vierde of vijfde manier iets te bezitten buiten 
ordesverband. 

Het is zonder eenigen twijfel toegestaan buiten ordesverband 
volgens de vierde manier in gemeenschap te leven, zoodat eenieder 
der samenwonenden het volledig beheer over zijn zaken heeft, maar 
het gemeenschappelijk gebruik er van toestaat, niet alleen in geval 
van nood, maar zoo dikwijls de vriendschap of liefde het vraagt. 
W a n n e e r deze manier ongeoorloofd zou zijn, dan zou het bewijzen 
van weldaden en het geven van aalmoezen uit liefde verboden zijn. 
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D e vijfde manier, waarbij men niets in persoonlijk eigendom bezit, 

maar alles gemeenschappelijk bezit is, schijnt nog met meer recht 

gevolgd te mogen worden, daar ze dichter bij de zesde manier staat, 

waarin de volmaaktheid en de hoogste graad der armoede gevonden 

wordt. D e rechtmatigheid van deze vijfde manier kan op ver

schillende wijzen bewezen worden. 

ι Het leven in gemeenschap zonder persoonlijk bezit is een der 

evangelische raden. Wanneer dit niet zoo was, zouden de religieuzen 

dezen raad niet nakomen. D e beoefening der evangelische armoede 

is voor hen, die de gelofte van armoede hebben afgelegd, een plicht, 

voor de anderen een raad, zooals Bemardus zegt. Zoo echter het 

naleven van dezen raad buiten ordesverband ongeoorloofd zou zijn, 

zou het er kwaad uitzien voor personen, die wegens lichaamszwakte 

of hun beperkte ontwikkeling niet tot een orde kunnen toetreden. 

2 Het staat vast, dat de mensch door het natuurlijk licht van zijn 

verstand er toe geleid wordt ieder het zijne te geven en de zonde 

tegen dit natuurlijk inzicht ingaat. W a n t de rede houdt ons altijd 

het beste voor. Maar volgens het natuurlijk licht van het verstand 

en het natuurrecht, welke hier op één lijn gesteld worden, was 
oorspronkelijk alles gemeenschappelijk bezit. Het privaatbezit is 
niet door de natuur bepaald, maar in vroegere tijden door inbezit
neming ontstaan. Het gezag van Hendrik van Gent, Henricus Boye 
en Sint Thomas is daar om dit te bevestigen. Hieruit blijkt voldoende, 
dat het niet ongeoorloofd is met eenige personen alles bij elkaar te 
leggen en in gemeenschap te leven zonder persoonlijk eigendom. 

3 Egidius toont in een van zijn werken aan, dat gemeenschappe
lijk bezit voor eiken vorm van gemeenschap goed zou zijn, indien 
maar de mensch over 't algemeen een neiging tot het goede toonde. 
Wanneer dit derhalve niet goed is, is dit alleen een gevolg van de 
boosheid der menschen. Dus is het wel goed en verdienstelijk voor 
personen, die iets voelen voor het algemeen welzijn en werkelijk ,,in 
gemeenschap" kunnen leven. 

4 Uit de beweegredenen, welke tot het invoeren van privaatbezit 
geleid hebben, kan men nog een ander bewijs afleiden. Ten eerste : 
het ligt in de menschelijke natuur datgene, wat men gemeen
schappelijk bezit, te verwaarloozen. Ten tweede : gemeenschappelijk 
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bezit geeft aanleiding tot oneenigheid. Sint Thomas noemt nog een 
derde beweegreden, waarom net persoonlijk bezit is ingevoerd, ni. 
de vermijding van wanorde en verwarring in het beheer der zaken. 
Maar deze motieven missen allen grond, wanneer de boosheid der 
menschen en het gebrek aan liefde niet voorkomen. Dit nu is het 
geval bij personen, die vriendschap en liefde voor elkander hebben, 
die eigen welzijn weten achter te stellen bij het algemeen welzijn, 
m.a.w. voor de dingen der gemeenschap als voor hun eigen persoon
lijke zaken zorg dragen. Hier worden de goederen der gemeenschap 
niet verwaarloosd en ontstaat geen tweedracht. W a t zouden de 
menschen een rustig leven leiden, wanneer deze twee woorden niet 
bestonden : mijn en dijn. Hieruit volgt dus, dat, waar deze redenen 
niet bestaan, weer het oorspronkelijk natuurrecht geldt, dat alles 
gemeenschappelijk Iaat, althans geen eigendom of recht invoert. 
Aldus te leven is derhalve verdienstelijk. 

5° Het is bijzonder aan vrienden eigen alles gemeenschappelijk 
te hebben. Derhalve, evenals de vriendschap of liefde recht van 
bestaan heeft, zoo ook het gezelschap van hen, die in gemeenschap 
samenleven. 

6° Alles, wat Christus deed, heeft Hij tot onze leering gedaan. 
Christus nu leefde in gemeenschap en kende alleen gemeenschap
pelijk bezit. Derhalve enz. 

7° Beda zegt, dat de volmaakte levensleer steeds bestaat in het 
navolgen van de levenswijze der eerste christenen. ^Vant in de 
levenswijze der jonge Kerk werd op de meest volmaakte wijze de 
christelijke leer nageleefd. In dien tijd nu bezaten de christenen 
alles in gemeenschap, terwijl er nog geen orden bestonden behalve 
de orde van het christelijk leven. Hieruit volgt dus, dat het lof
waardig is in dit opzicht de jeugdige Kerk na te volgen. 

8 O m te bewijzen, dat deze wijze van leven buiten ordesverband 
geoorloofd en prijzenswaardig is, moeten we den oorsprong der 
orden en de reden van haar bestaan nagaan. Abt Piamon (Coll. 
Cassiani XVIII) verhaalt ons over het ontstaan der woestijn-
bewoners het volgende. Toen de ijver in de jeugdige Kerk begon te 
kwijnen en sommigen het recht van privaatbezit voor zich gingen 
opeischen, begonnen degenen, die den apostolischen ijver en de 
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herinnering a a n de vroegere volmaaktheid bewaard hadden, zich in 
de nabijheid der stad of op afgelegen plaatsen af te zonderen van 
hun medeburgers en de gebruiken, welke vanaf den tijd der 
apostelen door heel de kerkelijke gemeenschap onderhouden werden, 
voor zich persoonlijk n a te leven. Ui t deze woorden blijkt duidelijk, 
da t er geen kloosters zouden zijn gesticht, wanneer het mogelijk was 
geweest de instellingen der apostelen en het voorbeeld der jonge 
Kerk door heel de kerkelijke gemeenschap buiten ordesvemand 
algemeen te doen naleven. Derhalve is het niet verboden buiten 
ordesverband in gemeenschap te leven. 

9 D e na tuur zelf leert ons in gemeenschap en in gezelschap te 
leven. W a n t de mensch is van nature een maatschappelijk wezen, 
zegt Aristoteles, da t noodzakelijk de hulp van een ander noodig 
heeft. G e e n enkel mensch kan zich, wat al zijn levensbehoeften 
betreft, alleen redden. D e Stoïcijnen en Plato dachten er ook zoo over. 
Hetzelfde blijkt uit Genesis 2 : 20, waa r geschreven staat : „Voor 
A d a m was er geen hulp hem gelijk." E n de apostel Pau lus zegt 
(Rom. 12 : 2o): „ W a n t wij bezitten in één lichaam veel ledematen." 

N a aldus in negen punten de rechtmatigheid van deze vijfde 
manier om iets te bezitten bewezen te hebben, wijdt Zerbolt hierover 
verder uit. 

Ofschoon het leven in gemeenschap aan allen geoorloofd en voor 
allen nuttig is, zijn toch de geestelijken voornamelijk verplicht deze 
levenswijze te volgen, zooals uit verschillende plaatsen van het 
kerkelijk recht blijkt. M a a r dit voorschrift heeft, naar sommigen 
zeggen, zijn kracht verloren door de tegenovergestelde gewoonte, 
welke de Paus kent en niet veroordeelt. Anderen beweren, dat deze 
en dergelijke bepalingen slechts spreken van aanraden . Hierbij dient 
nog opgemerkt te worden, dat men volgens August inus groóte en 
afschuwelijke zonden voor klein en onbeteekenend houdt, wanneer 
ze tot een gewoonte geworden zijn. Zoo gebeurt het van den anderen 
kant gewoonlijk, dat dingen, die niet gewoon maar ongewoon zijn, 
ofschoon ze zeer goed zijn, voor onbeduidend of ook voor zonde 
gehouden worden. O o k komt het voor, dat de mensch zijn oordeel 
en de beteekenis der schriftuurteksten weet te vervormen naargelang 
het hem uitkomt. 
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Zoo gebeurt het, dat men tegenwoordig sprekend over gemeen
schappelijk leven alleen denkt aan religieuzen en in de meening 
verkeert, dat de H . Schrift, als ze spreekt over het gemeenschappelijk 
leven, alleen op religieuzen van toepassing is. D e reden is, dat tegen
woordig het leven in gemeenschap buiten ordesverband ongewoon 
is of zelden voorkomt ; toen de jeugdige Kerk nog vol ijver was en 
langen tijd d a a m a , was het heel gewoon. M a a r dezelfde reden zou 
misschien een welkome uitvlucht kunnen zijn voor vele religieuzen, 
in wier kringen tegenwoordig de liefde verflauwt, de ongelijkheid 
bloeit en het ongewoon is of begint te worden, in gemeenschap te 
leven zonder eenig persoonlijk eigendom. W a n n e e r er kwestie ont
staat over een of andere bijzondere gewoonte, moet men om de 
oplossing te vinden de oude gewoonten en gebruiken der Kerk 
nagaan . Zoo nu iemand in de kwestie, die ons hier bezig houdt, dit 
doet, zal hij in de oude annalen en kerkelijke geschiedboeken vinden, 
hoe het gemeenschappelijk leven steeds druk beoefend werd, niet 
alleen vanaf het begin der Kerk, maar vanaf het ontstaan van het 
menschelijk geslacht en wel voornamelijk door de meest voortreffe
lijke mannen . 

Deze levenswijze nam reeds een aanvang in het paradijs, toen de 
mensch nog in staat van onschuld was . W a n n e e r de mensch niet 
gevallen was , zou volgens de geleerden deze manier in eeuwigheid 
zijn blijven bestaan, ofschoon wellicht enkelen tot het privaatbezit 
zouden zijn overgegaan. In den staat van onschuld bestond er der
halve geen persoonlijk eigendom. D a a r n a leefde men volgens de 
natuurwet. AI spoedig echter werd door de levensgewoonte van onze 
eerste ouders het bezit in zooverre algemeen ingevoerd, dat eenigen 
zich dit, anderen zich dat toeëigenden, zooals Innocentius getuigt. 
M a a r ook na deze invoering van persoonlijk bezit bleef de gemeen
schappelijke levenswijze volgens de natuurwet bij vele voortreffe
lijke mannen voortleven. Vele wijsgeeren, o.a. de Pythagoreën 
leefden aldus, ofschoon zij toch alleen geleid werden door de natuur-
wet en het natuurlijk licht van hun verstand. 

O n d e r de Mozaïsche wet was het gemeenschappelijk leven 
wederom in aanzien, vooral bij de meer deugdzame en vrome per
sonen. W a n t onder de Joden waren drie partijen : de Farizeën, 
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Saduceën en Essenen. Deze laatsten nu onderscheidden zich van 
de overige Joden door hun godsdienstigen levenswandel, in vele 
opzichten leidden zij een apostolisch leven en zij kenden alleen 
gemeenschappelijk bezit. 

H o e het met deze levenswijze in den staat van genade gesteld is, 
hoe zij door Christus met nieuw leven bezield, door de apostelen en 
hun leerlingen in praktijk gebracht en aan hun opvolgers overgegeven 
is, behoeft wel niet gezegd te worden. M a a r in den staat van verheer
lijking, wanneer G o d alles voor allen zal zijn, wanneer het geluk 
van allen het geluk van ieder afzonderlijk uitmaakt en omgekeerd, 
zal deze levenswijze vervolmaakt en tot de hoogste volmaaktheid 
opgevoerd worden. In den hemel zal alles gemeenschappelijk zijn, 
daa r zal geen tweedracht zijn, maar volmaakte liefde in het eene 
en hoogste goed. Hoe meer wij ons daarop toeleggen, des te 
zuiverder zal ons leven een afstraling zijn van het leven hiernamaals. 

Derhalve vanwege de boosheid der tijden en de gewoonte van 
vele lauwe geloovigen, mag niemand deze levenswijze laken als een 
afwijking van het gewone leven der andere geloovigen. 

Ook moet men zich hiertoe niet laten verleiden door de uitspraak, 
dat zij, die in leven en zeden van de gewone geloovigen afwijken, 
gewantrouwd moeten worden. W a n t dit oordeel en vermoeden zou 
zeer roekeloos en vermetel zijn. M e n mag toch iemand niet van 
kwaad verdenken, omdat hij goed handelt , ja omdat hij de geboden 
van Christus nauwkeuriger onderhoudt d a n anderen. D a t mag zelfs 
niet, als de levenswijze, welke iemand volgt, twijfelachtig zou zijn, 
zooals August inus zegt. D e kenteekenen, waardoor men zich bij het 
beoordeelen van de vraag, of sommige personen van de gewone 
levenswijze der geloovigen afwijken, moet laten leiden, zijn volgens 
Joannes Andraeus de volgende : wanneer leeken, die geen geloften 
hebben afgelegd, het kloosterkleed dragen, zoo zij ongekleed loopen 
of een gedeelte onbedekt laten, bv. de voeten, of met de overige 
menschen geen gemeenschap hebben, niet in de kerk komen, Gods 
woord niet aanhooren, den Z o n d a g niet vieren, maar misschien wel 
den Zaterdag, zelfs bij het aanbreken van het daglicht niet zonder 
licht eten, een afschuw hebben van het eten van brood, overdag 
slapen en 's nachts wakker zijn. W a n n e e r men dergelijke dingen 
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doet, wijkt men van de gewone levenswijze der geloovigen af, m a a r 

niet w a n n e e r men samenleeft en vrijwillig afstand doet van persoon

lijk bezit, of godvruchtiger leeft en nauwkeuriger de geboden van 

Christus, van de Kerk en de kerkelijke overheid onderhoudt d a n 

andere menschen, en zich meer d a n de overigen vernedert en oefent 

in de verachting en het vluchten der wereld. (Hfst. 3) 

M e n kan de vraag stellen, of de gemeenschap van alle goederen 

de rechtsgrond voor een godsdienstig genootschap is, of dat hiervoor 

een afzonderlijke acte van oprichting noodig is ? Hierop antwoord

den Innocentius en Joannes Andraeus, dat de gemeenschap van 

goederen of een of andere gemeenschappelijke handelszaak of het 

gemeenschappelijk bezit van een zaak nog geen genootschap of 

corporatie vormt, zooals blijkt uit de wet, die zegt, dat vakgezellen 

een genootschap kunnen vormen. T e n tweede : een genootschap 

vormt een eenheid, m a a r een gezelschap wordt verbroken door d e n 

dood van de leden. Л аппеег we in z o o n geval met een genootschap 

te doen hadden, zou niet elk der leden zijn toestemming behoeven 

te geven a a n overeenkomsten, die in n a a m van het gezelschap ge

sloten worden, m a a r slechts het gezelschap als zoodanig, wat echter 

niet gebeurt. O o k kiest een genootschap zich een afzonderlijken 

naam, bv. het college der kanunniken van den H . Petrus te Keulen 

of het college van monniken van Sint Joannes van die of die stad, 

enz. D e handelingen, waaruit men rechtens k a n opmaken, dat men 

met een genootschap te doen heeft, zijn : het hebben van een 

gemeenschappelijk zegel, het gebruik er van en een gemeenschappe

lijke behandel ing van zaken in het kapittel. O o k kan een genoot

schap een overste kiezen, die de zaken k a n afhandelen, het k a n ook 

een pleitbezorger aanstellen, enz. Hieruit blijkt dus, welk een groot 

verschil er bestaat tusschen een genootschap en een eenvoudig of 

kameraadschappeli jk gezelschap van personen, ook al hebben zij 

alles gemeenschappelijk. 

M e n zou kunnen vragen, of de bovengenoemde wijze van ge

meenschappelijk leven niet in strijd is met de bepaling van het 

kerkelijk recht, w a a r het houden van godsdienstige bijeenkomsten 

buiten kerkelijk verband verboden wordt. W a n t sommigen zouden 
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kunnen meenen, dat dit gemeenschappelijk samenleven tot de ver
boden bijeenkomsten te rekenen is. In het recht wordt echter niet 
zonder meer verboden samen te komen, zich te vereenigen of samen 
te werken. W a n t er is toch niemand zoo dwaas om te beweren, dat 
volgens de bepalingen van het recht, welke over dit punt handelen, 
elke bijeenkomst van menschen verboden is. Maar onder den term 
„geheime of ongeoorloofde bijeenkomsten" moet men een groep of 
verzameling personen verstaan, die iets ongeoorloofds nastreven. 
Henricus de Segusio noemt drie soorten bijeenkomsten of vergade
ringen op, welke verboden zijn : die der samenzweerders, ketters en 
oproerigen. Ten eerste is het dus verboden, dat eenige personen 
bijeenkomen met het doel samen te spannen tegen de wereldlijke 
overheid, den paus of den bisschop. Vervolgens zijn verboden 
bijeenkomsten van ketters, waarin zij samenkomen om elkaar te 
bevestigen in hun dwaling en zoodanige personen spannen als het 
ware samen tegen God, ofwel zij hebben de bedoeling hun ketterij 
te verspreiden. Ten derde zijn de bijeenkomsten van oproerigen ver
boden, waaronder verstaan worden personen, die het volk op een 
bepaald gedeelte van de stad bijeenroepen en dan tegen een of ander 
een volksoploop verwekken of oproerige kreten laten hooren. 

Geen enkele van deze bijeenkomsten heeft echter iets uit te staan 
met het samenwonen van sommige personen, die een gemeenschap
pelijk leven leiden volgens de wetten der kerk en in gehoorzaamheid 
aan de overheden, of die met een ander geoorloofd doel zijn samen
gekomen. Derhalve hebben de bepalingen, die spreken over onge
oorloofde bijeenkomsten, met onze kwestie niets uit te staan. (Hfst. 4) 

Zerbolt stelt vervolgens de vraag, welke personen elkaar op liefde
volle wijze mogen aansporen tot het goede en een broederlijke be
risping mogen toedienen. W a t het eerste gedeelte van de vraag 
betreft, moet men onderscheid maken tusschen twee verschillende 
vormen van onderricht of aansporing. D e eerste vorm bestaat in een 
toespraak of onderrichting in het openbaar, bedoeld voor heel de 
kerk of een groóte groep van menschen. Deze manier noemt men 
predikatie. D e tweede vorm is het particulier en vertrouwelijk onder
houd, waarbij men zich tot weinigen richt, zooals de vaders in de 
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woestijn degenen, die tot hen kwamen, plachten te vermanen en tot 
het goede aan te sporen. Ditzelfde onderscheid maakt de Apostel, 
als hij zegt (i Cor. 2 : 4 ) : „Mijn spreken en preeken steunden ook 
niet op overtuigende woorden van menschelijke wijsheid". Ook 
Ambrosius en S. Thomas spreken over dit verschil. Het preeken is 
bedoeld voor heel de kerk, zooals gezegd is. De algemeene zorg nu 
voor de kerk is toevertrouwd aan de overheden en derhalve mag 
niemand die zorg, die aan de openbare geestelijke macht is toever
trouwd, uitoefenen dan op last der overheid. Vervolgens, daar het 
preeken een der voornaamste kerkelijke bedieningen is en zich tot 
heel de kerk of een groóte groep menschen moet richten, mag dit niet 
geschieden in particuliere huizen. Integendeel, dit moet gebeuren op 
een openbare en achtbare plaats. Volgens het kerkelijk recht is het 
preeken aan alle leeken, in den strikten zin van het woord, verboden. 

De particuliere onderrichting kan op twee manieren plaats 
hebben : in den vorm van een geaachtenwisseling of van een ver
trouwelijk onderhoud. Vooreerst dus de gedachtenwisseling of rede
twist. Zoo deze over geloofswaarheden handelt, is zij aan alle 
leeken verboden. Derhalve moeten personen, die in gezelschap met 
elkaar leven, vooral de ongeletterden, niet redetwisten over geloofs
waarheden, de sacramenten der H. Kerk en over diepzinnige en 
moeilijke kwesties. Het is voor hen zelfs gevaarlijk over welke stof 
dan ook redetwisten te houden of anderen hierin voor te lichten. Zoo 
is het gebeurd, dat vrouwen, die zoo vermetel waren over dergelijke 
kwesties te gaan disputeeren, tenslotte vervielen in meeningen, welke 
met het zuivere geloof in strijd waren en daarom door de Kerk 
veroordeeld zijn. 

De tweede manier, waarop de onderrichting of de aansporing 
kan geschieden, is het vertrouwelijk onderhoud, waarin men een of 
meerderen tot het goede aanspoort of over het kwaad berispt. Dit is 
niet alleen geoorloofd en verdienstelijk, maar het kan in bepaalde 
gevallen zelfs strenge plicht zijn. Dat deze soort aansporing of ver
trouwelijke vermaning aan allen, geletterden zoowel als leeken, 
geoorloofd is, blijkt uit verschillende uitspraken. Het is zelfs de 
vrouwen toegestaan op deze wijze anderen aan te sporen, te onder
richten of op te wekken tot het goede, zooals S. Thomas leert 
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( I U I , q. 177, art. 2). Uit al deze aankal ingen blijkt, da t men 
neelemaal geen overste 01 geleerde benoeft te zijn om een ander te 
mogen aansporen tot net goede. Deze vriendsckappelijke opwekking 
of aansporing kan overal geschieden : in Kuis, op straat, te land en 
te zee, enz. Ook moet men zich er niet a an trachten te onttrekken 
door te zeggen, dat men weinig van geestelijke zaken afweet en niet 
goed bespraakt is. O o k zegge men niet, dat men werk genoeg heeft 
met op zichzelf te letten en zijn eigen zaligheid te bewerken, want 
dit is een teeken dat men niet door de liefde Gods wordt verteerd. 
W e moeten niet alles a a n de geleerden of de oversten overlaten, 
maar elkander stichten, zooals de H . Pau lus aan de Thessaloni-
censers schrijft (I Thess. 5 : 11): „Sticht elkander, zooals ge gewoon 
zijt te doen. 

W a t het tweede punt betreft, iemand tot het goede aansporen en 
iemand van het k w a a d afhouden is in den grond van de zaak het
zelfde. Evenals derhalve eenieder een ander mag aansporen tot het 
goede en soms daartoe verplicht is, zoo ook kan en moet iedereen zijn 
evenmensch, die zondigt, van het kwaad afhouden. O o k de ver
maning is evenals de opwekking ten goede tweevoudig. D e eerste 
soort is de vermaning, welke niet alleen de verbetering van den 
zondaar beoogt, maar ook de bevordering van het algemeen welzijn, 
zoodat uit vrees voor straf buitensporigheden vermeden worden. Di t 
is een rechtshandeling, welke alleen aan overheden toekomt, die 
niet alleen een invloed ten goede op iemand kunnen uitoefenen door 
hem daartoe aan te sporen, maar hem ook weer op het goede pad 
kunnen brengen door te straffen. M e n noemt dit de berisping van 
hooger hand of nog liever de vermaning met straf. D e tweede soort 
is de vermaning, die niet zoozeer het algemeen welzijn beoogt, als 
wel de verbetering van onzen zondigen broeder. Deze vermaning 
spruit voort uit liefde en allen, die de liefde bezitten, zullen op deze 
wijze vermanen. V a n d a a r wordt zij genoemd de broederlijke ver
maning of de liefderijke berisping. Hiertoe is eenieder naargelang 
van tijd en omstandigheden verplicht, zooals blijkt uit vele ver
klaringen van rechtsgeleerden en theologen. M e n zegge niet : Ben 
ik de bewaker mijns broeders ? M e n mag ook niet gelaten toezien, 
dat iemand zondigt, want zwijgen is toestemmen. (Hfst. 5) 
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Sommigen schijnen echter een zekere tegenspraak te zien tusschen 
datgene, wa t hier gezegd is over de afzonderlijke vermaning en de 
onderrichting in een vertrouwelijk onderhoud en het antwoord van 
den Zal igmaker aan den hoogepriester (Joan. 18 : 20): „Ik heb open
lijk tot de wereld gesproken, ik heb altijd in de synagoge en in den 
tempel geleerd, w a a r alle Joden samenkomen, en nooit heb ik iets 
in het geheim gezegd." Hieruit willen zij bewijzen, dat alle onder
richt en elke aansporing tot het goede in het openbaar moeten 
geschieden. Ten onrechte echter ! W a n t welk verstandig mensch, 
die het Evangelie kent, zal beweren, dat Christus nooit zijn ver
maningen richtte tot afzonderlijke personen, daa r Hij dit immers 
meermalen deed. N u eens verklaarde Hij onderweg zijn leer, d a n 
weer onderrichtte Hij zijn apostelen afzonderlijk in een of ander 
huis, op een anderen keer vermaande Hij , gezeten op den rand van 
een put, de Samari taansche vrouw, enz. Deze kwestie wordt nog 
duidelijker, wanneer we de verklaring van Augustinus betreffende 
de woorden van Sint Joannes nagaan . D e term „onderrichting in 
het geheim" heeft een drievoudige heteekenis. Ten eerste noemt men 
de onderrichting geheim, wanneer ze niet in het openbaar geschiedt, 
maar bedoeld is voor eenige personen afzonderlijk. Zoo opgevat, 
kon Christus niet zeggen, dat Hij nooit iets in het geheim gezegd 
had. \ V e lezen immers hij Marcus, dat Hi j tot de menigte in ge
lijkenissen sprak, maar alleen aan zijn leerlingen alles uitlegde. Zijn 
apostelen en vele anderen heeft Hij dus afzonderlijk onderricht. 
M a a r wa t Hij tot zijn leerlingen afzonderlijk sprak, zeide Hi j nog 
niet in het geheim. W i e zich immers tot zooveel menschen tegelijk 
richt, spreekt niet in het geheim, daar er geschreven staat : alle woord 
wordt bevestigd door de getuigenis van twee of drie. In dezen zin 
dus heeft Christus niets in het geheim gezegd. Ten tweede kan men 
spreken van geheime onderrichting, wanneer de inhoud duister en 
verborgen, en niet gemakkelijk te begrijpen is. Ook in deze be-
teekenis kunnen de woorden van Christus niet opgevat worden. Hi j 
zegt immers zelf (Joan. 16 : 25) : „Het uur komt, waarop Ik niet 
meer in gelijkenissen tot u zal spreken, maar onbewimpeld u den 
Vader verkondigen zal. Waanneer Hij derhalve tot zijn leerlingen 
niet onbewimpeld sprak, maar het uur aankondigde, dat Hij onbe-
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wimpeld zou spreken, hoe zou Hij dan onbewimpeld tot de wereld 
gesproken en niets in het geheim gezegd hebben, zoo vraagt 
Augustinus ? Maar Christus sprak in dézen zin openlijk of in het 
geheim, dat Hij zijn onderrichting aanpaste aan het begripsvermogen 
zijner oogenblikkelijke toehoorders, zoowel als aan dat der komende 
geslachten. Ten derde noemt men de onderrichting geheim, welke 
afzonderlijk en in het verborgen gehouden wordt, omdat men den 
inhoud niet mag of niet wil openbaren, maar geheim wil houden. 
Ook in dezen zin heeft Christus niets in het geheim gezegd. W a n t 
Christus wilde immers, dat alles, wat Hij afzonderlijk den apostelen 
leerde, in het openbaar verkondigd zou worden. W^ant Hij sprak 
tot hen (Matth. 10 : 27): „ W a t Ik u zeg in het duister, zegt dat op 
klaarlichten dag ; en wat ge hoort fluisteren, verkondigt het van de 
daken." Christus onderrichtte dus zijn apostelen niet afzonderlijk 
met de bedoeling, dat zijn leer geheim zou blijven, maar juist met 
het doel, dat deze overal verkondigd zou worden. ^Want elke uiteen
zetting van een leer, welke in het geheim geschiedt met de bedoeling 
ze niet openbaar te maken, laadt daardoor een verdenking op zich 
en moet vermeden worden. W a n t het is een kenteeken van de 
ketters, dat zij hun uitzonderlijke leerstellingen in het geheim onder
wijzen. „Allen, die kwaad doen, haten het licht en komen niet tot 
het licht, opdat hun werken niet aan het licht zouden komen" (Joan. 
3 : 20). Het bezwaar, ontleend aan het antwoord van Christus, 
bewijst dus niets tegen onze redeneering. (Hfst. 6) 

Vraag : is het leeken geoorloofd godsdienstige boeken, die in de 
landstaal uitgegeven of uit het Latijn vertaald zijn, te lezen of te 
bezitten ? Antwoord : het lezen van dergelijke boeken is geoorloofd 
en verdienstelijk, mits deze geen ketterij bevatten, op duidelijke wijze 
over gemakkelijk te begrijpen onderwerpen handelen en noch in 
zegswijze noch in zienswijze van de boeken der heiligen afwijken. 
Bewijs : Zoo dit niet toegestaan is, moet het om een van beide 
redenen verboden zijn, ofwel, omdat het hier gaat over leeken en 
ongeletterden en het aan dergelijke personen niet past of niet toege
staan is de H. Schrift te lezen of te bestudeeren, ofwel, omdat het 
verboden of zondig is de heilige boeken in de landstaal te lezen of 
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te bezitten. Geen van beide redenen is echter te verdedigen, want 
ze zijn in tegenspraak met de uitspraken der heiligen en gaan lijn
recht tegen hun raadgevingen in. 

W a t de eerste reden betreft, het kerkelijk recht en verschillende 
heiligen wijzen er op, dat voor leeken de studie der H. Schrift aan
bevelenswaardig is en zij berispen degenen, die zich om hun vele 
werkzaamheden verontschuldigen en het lezen en bestudeeren der 
heilige boeken uitsluitend aan de geestelijkheid overlaten. Uit de 
vele aanhalingen, welke Zerbolt hier bijeen zet uit de werken van 
Augustinus, Gregorius, Joannes Chrysostomus, e.a. blijkt over
duidelijk, hoe deze heiligen de gewone geloovigen, maagden, 
weduwen, gehuwden en woestijnbewoners, allemaal bijna onge
letterde menschen, krachtig aansporen tot het lezen van de H. Schrift 
en andere godvruchtige werken en hen in strenge bewoordingen 
berispen over hun onkunde op dit gebied, daar zij wel belangstelling 
hebben voor allerlei andere zaken. Inderdaad, zegt Zerbolt, tegen
woordig zijn er veel leeken, die geregeld boeken over Roland, den 
Trojaanschen oorlog en allerlei onnutte verdichtselen lezen ; het zou 
beter zijn, als zij hun tijd gebruikten om geestelijke werken te lezen 
en te bestudeeren. Zerbolt besluit deze lange rij van aanhalingen 
met een beroep op Sint Thomas ( I U I , q. 16, art. 2), waar deze 
zegt, dat de kennis der goddelijke wet in het Nieuwe Verbond nog 
dringender bevolen is dan in het Oude Verbond. Maar in het Oude 
Testament vinden we reeds verschillende bepalingen, waarin den 
Joden bevolen wordt en zij worden aangespoord om de Schriften te 
lezen en te bestudeeren, zooals blijkt uit Deut. 6 : 6^-9 en Deut. 
11 : 18^-21 en vele andere plaatsen. Hieruit blijkt dus duidelijk, 
dat het lezen der H. Schrift den leeken niet verboden kan zijn op 
grond van een verbod, dat zij geen studie mogen maken van de 
Schriften. 

Vervolgens wordt bewezen, dat het lezen van in de landstaal 
uitgegeven boeken hun niet verboden is op grond van een bepaling, 
dat de H. Schrift niet in de volkstaal mag gelezen of bewaard 
worden. Vooreerst zijn alle canonieke boeken oorspronkelijk ge
schreven in de taal van die volken, aan wie of voor wie ze den eersten 
keer geschreven zijn. W a n t de H. Hieronymus getuigt, dat het O. T. 
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voor het grootste gedeelte voor de Hebreen geschreven is in de 
Hebreeuwsche taal. Het N . T. is in de Grieksche taal overgeleverd, 
uitgezonderd het evangelie van Mattheus, dat in het Hebreeuwsch 
geschreven is, daar het voor de Hebreen bestemd was ; eenzelfde 
uitzondering maakt de brief van Paulus aan de Hebreen. Sommigen 
beweren, dat hij den brief aan de Romeinen in het Latijn geschreven 
heeft. Hieruit blijkt dus, dat de H. Schrift oorspronkelijk niet in het 
Latijn geschreven is, maar in de taal van hen, voor wie deze boeken 
bestemd waren. Verschillende heiligen hebben de boeken der 
H. Schrift overgebracht in de taal der volkeren, aan wie zij het 
Evangelie verkondigden. Zoo schrijft Dorotheus, dat de apostel 
Bartholomeus het geloof verkondigde in Indie en het Mattheus-
evangelie in de taal van dat volk overbracht. Hetzelfde wordt ver
haald van verschillende andere heiligen. Welnu, dat zouden zij 
toch niet gedaan hebben, als ze in de meening verkeerd hadden, dat 
het lezen der H. Schrift in de landstaal verboden was. Omdat het 
Latijn van alle talen het meest gesproken werd en bekend was, is 
juist de H. Schrift in die taal overgezet ; dus niet om ze voor 
sommigen door de onbekendheid met die taal onverstaanbaar, maar 
veeleer om ze algemeen voor allen toegankelijk te maken. Daarom 
is ook het evangelie van Mattheus, dat oorspronkelijk in het 
Hebreeuwsch geschreven was, toen de Kerk zich over heel de wereld 
verspreidde, in het Grieksch en Latijn vertaald, zooals Beda zegt. 
Hieruit volgt dus, dat het niet verboden is de H. Schrift in een andere 
taal dan het Latijn te lezen. Zoo bezitten de Grieken, de Hebreen, 
Chaldeën, Syriers en Arabieren, Goten, Egyptenaren, Ruthenen, 
Slaven en Armenen de H. Schrift of gedeelten er van in hun eigen 
taal. У/іе een nauwkeurig onderzoek instelde, zou tot de ontdekking 
komen, dat er geen taal onder den hemel gesproken wordt, waarin 
de H. Schrift niet is vertaald. W a n t Christus moest over heel de 
wereld en in alle taal verkondigd worden, zooals blijkt uit het 
Pinksterwonder, toen ieder de apostelen hoorde spreken in de taal 
van zijn geboorteland. W a t zou de reden kunnen zijn, dat de 
H. Schrift in elke taal der wereld gelezen mag worden en niet in 
het Dietsch ? Ook hebben verschillende groóte mannen de H. Schrift 
in hun eigen taal uitgegeven. 
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W a n n e e r het den leeken verboden zou zijn (godsdienstige) 
boeken in de landstaal uitgegeven te lezen, d a n zou het verboden 
zijn, omdat het verkeerd is, of het zou verkeerd zijn, omdat het 
verboden is. Het is niet verboden, omdat het verkeerd is, want d a n 
zou het in zich verkeerd moeten zijn en dus voor allen verkeerd. 
Dit is echter niet juist, want de wetenschap van wat men doen en 
laten moet, is een machtige hulp ten goede, zooals vanzelf spreekt. 
M a a r het is ook niet verkeerd, omdat het verboden is, want nergens, 
noch in het kerkelijk recht noch in de theologische boeken, wordt een 
verbod aangetroffen betreffende het lezen van godsdienstige boeken 
in de landstaal . Derhalve is het lezen van deze godsdienstige boeken 
in de landstaal niet verboden of ongeoorloofd, maar verdienstelijk en 
prijzenswaardi g. 

In onze beantwoording van de kwestie in het begin van dit hoofd
stuk werd ten eerste als beperkende bepaling toegevoegd : mits deze 
geen ketterij bevatten. W a n t er bestaat tegen Dietsche boeken, die 
kettersche stellingen bevatten, een pauselijk schrijven , ,Ad aposto-
la tus" 1 ) , waar in dit soort kettersche boeken veroordeeld wordt en 
bevolen wordt ze te vernietigen of minstens de kettersche stellingen 
er uit te verwijderen. Hieruit volgt het geoorloofde van het tegen
overgestelde, ni. da t goede Dietsche boeken door dit schrijven 
worden aanbevolen of toegelaten. 

T e n tweede werd gezegd : indien zij over gemakkelijk te begrijpen 
onderwerpen handelen. Derhalve mogen boeken in de landstaal , 
die over diepzinnige en moeilijke kwesties handelen, den leeken niet 
voorgelegd worden, wan t over het algemeen begrijpen zij er niet 
veel van, maar wel boeken, die men gemakkelijk kan verstaan. Zoo
als de Apostel tot de Corinthiërs zegt ( i Cor. 3 : 2 ) : „Melk heb ik 
u te drinken gegeven, geen vaste spijs ; wan t ge kondt er nog niet 
tegen. E n ook nu kunt gij het nog niet." Ook August inus en 
Chrysostomus gebruiken dit beeld, wanneer ze over dit onderwerp 
spreken. D a t aan het gewone volk een gemakkelijk te begrijpen 
leer moet worden voorgehouden, verzinnebeeldde Christus door den 

*) De inhoud van deze belangrijke bulle is afgedrukt bij J. L. a Mosheim, 
De Beghardis et Beguinabus commentarius, Leipzig 1790, biz. 378—379. 
P . Fredericq, Corpus documentorum Inquisitionis haeret. pravit. Neerlan-
dicae. Dl . I. Gent·—''s Cravenhage 1889, biz. 237. 
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berg te bestijgen, als Hi j tot zijn apostelen sprak, maar naar de 
vlakte af te dalen, wanneer Hij zich tot het volk richtte (Matth. 5 : 1 
en Luc. 6 : 1 7 ) . 

Ten derde werd gezegd : zoo zij op duidelijke wijze over ge
makkelijk te begrijpen onderwerpen handelen. W a n t er zijn boeken, 
die wel gemakkelijk te begrijpen onderwerpen behandelen, maar zij 
doen dit niet op een duidelijke, maar op een ingewikkelde en vage 
manier, zooals de boeken, die in beelden en allegorische voor
stellingen de Menschwording van Christus, zijn leven en dood 
behandelen. O m dergelijke werken, waaronder ook verschillende 
boeken van het O . T. en het Boek der Openbar ing van Sint Joannes 
vallen, te verstaan, is een voorafgaande verklaring en opheldering 
noodig, die meer d a n middelmatige studie vraagt. 

T e n vierde werd er als beperkende bepaling bijgevoegd : indien 
zij in zegswijze, d.w.z. in hun wijze van uitdrukken, niet afwijken 
van de boeken door leeraren der kerk geschreven. W a n t er bes taan 
geestelijke werken in het Dietsch met een profanen titel en een 
onjuiste wijze van uitdrukken, welke totaal afwijken van de gewone 
zegswijze der H . Schrift en andere godsdienstige werken. Sommige 
van deze boeken dragen den n a a m van Eckehart, zooals de Preeken 
van Eckehart ; dergelijke werken zijn voor leeken zeer gevaarlijk. 

T e n vijfde werd gezegd : indien zij in zienswijze niet van de 
boeken der heiligen afwijken. W ' a n t alle boeken, die een ongewone 
wijze van uitdrukken hebben, of ook een ongebruikelijken zin aan de 
woorden hechten of een ongewone uiteenzetting van de leer geven, 
zoodat men gevaar loopt aan het wankelen te komen, hebben voor 
leeken heelemaal geen nut, omdat deze geen onderscheid weten te 
maken en alleen de voor de hand liggende beteekenis nemen. 
Daa rom zegt Hieronymus, dat men na de lezing der Schrift de ver
klaring van geleerde mannen ter hand moet nemen en wel alleen 
van hen, wier rechtzinnigheid bekend is. V a n d a a r moet er bij 
vertalingen nauwkeurig op gelet worden, of de overzetting wel zuiver 
is, want bij het vertalen sluipen gemakkelijk fouten in, zooals 
dezelfde heilige op vele plaatsen aantoont. (Hfst. 7) 

Vervolgens spreekt Zerbolt over de gehoorzaamheid. N a a r het 
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voorbeeld van Bemardus maakt hij hier een tweevoudig onder
scheid : de verplichte gehoorzaamheid, die voldoende is ter zalig
heid en de gehoorzaamheid uit liefde, die boven de verplichting 
uitgaat. Sint Thomas (IL—II, q. 104, art. 5) spreekt nog van de onge
oorloofde gehoorzaamheid. D e verplichte gehoorzaamheid, welke 
bestaat in het opvolgen van verplichte voorschriften, wordt zelf weer 
in tweeën onderverdeeld. W a n t de verplichting, kan voortkomen 
van den persoon, die beveelt of van het gebod, dat gegeven wordt. 
H e t eerste geval doet zich voor, wanneer iemand gehoorzaamt a a n 
zijn overste of een ander, a an wien hij verplicht is te gehoorzamen. 
O p deze wijze gehoorzamen alle minderen aan hun meerderen. 
Alleen de overheid kan uit kracht van deze gehoorzaamheid bevelen. 
O o k personen, die in een gezelschap samenleven, zijn dus verplicht 
h u n oversten te gehoorzamen, leeken a a n de wereldlijke, geestelijken 
a a n de kerkelijke overheden. Het feit, da t zij in gezelschap samen
leven, is geen reden om zich hieraan te onttrekken, want zij blijven 
onder de rechtsmacht der overheid. Voornamelijk moet er op gelet 
worden, dat zij vroom ter kerke gaan en eerbiedig en nederig 
gehoorzamen aan de Kerk, de bisschoppen en de parochiegeeste
lijken, zooals andere brave christenen. G e e n enkele levenswijze, hoe 
heilig d a n ook, zelfs niet de hoogste volmaaktheid kan hen van dien 
plicht ontslaan. Zoolang orde en tucht in de Kerk bewaard blijven, 
blijft ook de gehoorzaamheid van minderen aan meerderen. D a a r o m 
heeft de heilige Kerk de secte, welke verkondigde, dat een mensch 
in dit leven zulk een graad van volmaaktheid kan bereiken, dat hij 
niet meer onderworpen is a an de menschelijke gehoorzaamheid en 
de geboden der kerk voor hem niet meer verplichtend zijn, als 
kettersch veroordeeld. 

Ui t kracht van deze gehoorzaamheid echter zijn zij niet verplicht 
elkaar of een van hen te gehoorzamen ; dit zou in strijd zijn met het 
wezen van een gezelschap. W a n t de gehoorzaamheid, waa r het hier 
over gaat, is die van minderen aan meerderen, maar een wezens
kenmerk van een gezelschap is juist de gelijkheid. Zij mogen ook 
geen overste kiezen, waardoor zij zich zouden verplichten a a n 
dezen te gehoorzamen, of gehoorzaamheid beloven, want dat hoort 
thuis bij een orde of genootschap. W rel kan het natuurlijk om ver-
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schillende andere redenen voorkomen, dat zij verplicht zijn aan een 
of meerdere leden van het gezelschap te gehoorzamen, als ni. de 
pastoor of een prelaat deel uitmaken van het gezelschap. Of het kan 
ook gebeuren, dat zij om redenen van huishoudelijken aard a a n 
iemand moeten gehoorzamen in die dingen, welke op de regeling 
van huiselijke zaken betrekking hebben, zooals ook een heel gezin 
verplicht is hierin den heer des huizes te volgen. 

He t tweede geval doet zich voor, als iemand vermaand of berispt 
wordt door een ander, die niet zijn overste is en a a n wien hij bijge
volg niet behoeft te gehoorzamen. Zoo hij aangespoord wordt tot 
iets, waartoe hij krachtens de goddelijke wet of om een andere reden 
gehouden is, is hij verplicht te gehoorzamen uit hoofde van het 
gebod, niet om den persoon, die het gebod geeft. Di t soort gehoor
zaamheid kan onder gelijken voorkomen en vereischt geen rechts
macht. W a n t niet alleen de overheid, maar iedereen is soms ver
plicht een ander een broederlijke vermaning te geven en omgekeerd 
op genoemde wijze te gehoorzamen. O p deze wijze kunnen of liever 
moeten personen, die samenwonen, elkaar wederzijds gehoorzamen. 
Juist omdat zij samenleven, is deze verplichting nog zwaarder, in 
geval zij iets doen wa t het gezelschap of de leden aanmerkelijk 
schaadt. D u r a n d u s spreekt hier uitvoerig over en zegt, dat men zoo 
iemand door afdoende maatregelen kan dwingen zich te beteren en 
te gehoorzamen. 

D e gehoorzaamheid uit liefde is eveneens tweevoudig, naargelang 
men Iet op dengene, die het verzoek doet of het verzoek zelf. D e 
gehoorzaamheid uit liefde, beschouwd van den kant van het verzoek, 
bestaat hierin, dat men zijn overste ook gehoorzaamt in die zaken, 
waartoe men niet verplicht is. D e tweede soort bestaat in een nederig 
liefdevol gehoorzamen aan zijn gelijke of mindere. Personen, die in 
gezelschap samenleven, kunnen dus in geoorloofde zaken dit soort 
gehoorzaamheid beoefenen door wederzijds aan elkaar of aan 
iemand anders, wien d a n ook, te gehoorzamen ; volgens den raad 
van den apostel Petrus (l Petr . 2 : 13): „ W e e s t onderdanig aan 
ieder menschelijk gezag om s Heeren wil.' O o k uit de werken van 
Sint Thomas blijkt, da t het geoorloofd is op deze wijze a a n zijn 
gelijke of zijn mindere te gehoorzamen. Bernardus en August inus 
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geven te kennen, dat Ket op deze wijze gehoorzamen eigenlijk niets 
anders is dan het involgen van een anders verzoek of raad. Hoe zou 
dat nu ongeoorloofd kunnen zijn ? Evenzoo is het bevelen op deze 
wijze niets anders dan aanraden en het boven anderen gesteld zijn 
niets anders dan de uitoefening van een liefdevolle zorgzaamheid. 
W a n t men kan op tweevoudige wijze zielzorg uitoefenen, 
krachtens zijn ambt, zooals de kerkelijke overheden, en uit liefde. 
Deze laatste soort oefenen en mogen ook allen uitoefenen, die de 
liefde bezitten. Vooral moet deze aanwezig zijn onder personen, die 
bij elkaar in één huis wonen, zooals ook Beda en Augustinus zeggen. 
(Hfst. 8) 

Ook kan de vraag gesteld worden of men zijn zonden mag open
baren aan iemand, die geen priester is en geen sleutelmacht heeft, 
om raad te ontvangen of een andere dergelijke reden ; want 
sommigen meenen, dat dit verboden is. Biechten heeft een twee
voudige beteekenis. Vooreerst kan het een deugdoefening zijn, welke 
de schijnheiligheid voorkomt, men beschuldigt zich om niet anders 
te schijnen dan men in werkelijkheid is of openbaart zijn kwalen 
om een geneesmiddel te verkrijgen. In dezen zin kan men bij ieder
een biechten, die ons met raad of gebed kan helpen, onverschillig 
of hij geestelijke of leek is. Zooals te lezen staat bij Joannes 
Andraeus : ,,Om raad te vragen voor het heil mijner ziel, kan ik 
biechten bij wie ik wil. Maar zoo iemand kan niet binden of ont
binden, omdat hij geen sleutelmacht bezit." 

Deze biecht kan men bij iemand spreken op tweevoudige wijze : 
men kan hem namelijk beschouwen als den officieelen bedienaar of 
niet. Het eerste geval doet zich voor, wanneer men aan een leek een 
dagelijksche zonde of in bepaalde gevallen een zwaardere zonde 
biecht. Deze leek kan dan volgens Innocentius de bedienaar Gods 
genoemd worden ; derhalve moet zoo iemand zwijgen, wat hij in 
de biecht hoort. Deze „leekenbiecht" mag men in twee gevallen 
spreken. Ten eerste is het in geval van nood toegestaan zijn dood
zonden bij een leek te biechten. Sint Thomas schijnt zelfs te 
beweren, dat men in een dergelijk geval bij gebrek aan een priester 
verplicht is bij een leek te biechten, maar in dat punt zijn de theo-
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logen en Juristen het niet met nem eens. Ten tweede mag men zijn 
dagelijksche zonden a a n een leek belijden ook buiten geval van 
noodzaak, zooals Jacobus zegt (Jac. 5 : 16): „Belijdt dus elkander 
uwe zonden." Beda teekent nierbij a an : „Laten w e dus de dage-
lijkscKe zonden en fouten aan onze medemenscken voorleggen, de 
meer ernstige echter a a n de priesters." E n ofschoon Thomas en 
andere geleerden de geoorloofdheid der „leekenbiecht" in zake de 
kleinere fouten verdedigen, ook al zijn er priesters genoeg aanwezig, 
beweren toch anderen, dat men de kleine en groóte zonden den 
priesters moet voorleggen, aan wie de macht gegeven is te binden 
en te ontbinden. Inderdaad, het is niet goed en niet a a n te raden, 
dat een leek als een gewone biechtvader dikwijls de belijdenis van 
kleinere zonden aanhoort en wel om verschillende redenen : het 
wekt a rgwaan, het is ongewoon, gewoonlijk zijn er voldoende 
priesters aanwezig en ofschoon het geoorloofd is, wordt het door 
verschillende geleerden afgeraden. 

He t tweede geval, waarbij men dus den persoon, bij wien men 
biecht, niet als bedienaar beschouwt, is een eenvoudige bekend
making van de zonde of bekoring met het doel hu lp of raad te 
ontvangen. Hierbij wordt niet de gewone wijze van biechten in acht 
genomen en ook geen absolutie gegeven of penitentie opgelegd. Di t 
soort biecht is van zeer veel nut en wel om vier redenen. Ten eerste 
mag men aannemen, dat men door een dergelijke nederige be
kentenis vergiffenis van zonden verkrijgt, ofschoon het nog in 
overvloediger mate het geval is bij de boven besproken soort leeken
biecht en de gewone sacramenteele biecht. W a n t op tweevoudige 
wijze kan men vergiffenis van dagelijksche zonden verkrijgen. T e n 
eerste uit kracht van het sacrament, bv. door de biecht, de H . Com
munie, enz. T e n tweede uit kracht der verdienste, bv. door het 
martelaarschap, het vergeven van beleedigingen, enz. D e dage
lijksche zonden worden echter niet alleen vergeven door die werken, 
welke in dit verband gewoonlijk genoemd worden, zooals het gebruik 
van wijwater, het geven van aalmoezen, enz., maar door elk goed 
werk. Hieronder valt dus ook de nederige bekendmaking van zonden 
en gebreken, wanneer dit met berouw gepaard gaat. T e n tweede 
geeft men door een nederige bekentenis aan een ander de gelegen-
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heid ons het onderscheid te leeren tusschen gebreken en deugden, 
goed en kwaad, enz. en ons de middelen aan de hand te doen ter 
verbetering van ons leven. Niemand komt tot dit onderscheid dan 
hij, die openhartig alles openbaart aan anderen, die in het geestelijk 
leven bedreven zijn. O m op deze wijze met vrucht te biechten gaat 
men niet op de eerste plaats naar iemand met sleutelmacht of een 
geleerde, maar naar iemand, die op de hoogte is met de onder
scheiding der geesten en het geestelijk leven uit ervaring kent. D e 
derde beweegreden is, dat men uit schaamte en vrees telkens weer 
zijn fouten en gebreken te moeten zeggen er voor terugschrikt te 
zondigen en in de bekoring toe te stemmen, terwijl men zich schaamt, 
dat men in de deugd geen voortgang maakt. Ten vierde wordt men 
door deze bekentenis spoediger van bekoringen bevrijd. Vandaar 
zegt abt Mozes : „De slechte gedachten zullen slechts zoo lang over 
ons heerschen, als ze verborgen blijven in ons hart." Eertijds was 
dit soort biecht bij personen, die zich op het geestelijk leven toe
legden, heel gewoon en in hooge achting, terwijl ze nu zelden meer 
voorkomt en bij velen onbekend is, ja zelfs, wat te betreuren is, door 
verschillenden voor ongeoorloofd gehouden wordt. In het begin van 
dit hoofdstuk werd gezegd : biechten heeft een tweevoudige be-
teekenis. D e eerste is nu behandeld, de tweede is de sacramenteele 
biecht, waarin men door de absolutie vergiffenis verkrijgt. Deze 
biecht mag alleen afgelegd worden bij een priester. Maar mogen nu 
priesters, die bij elkaar wonen, op grond daarvan eikaars biecht 
hooren of die hunner huisgenooten ? Neen, zij moeten daarvoor een 
privilege genieten of verlof der kerkelijke overheid hebben. Wanneer 
deze priesters echter pastoor zijn over hun gezellen, geldt natuurlijk 
dit verbod niet. (Hfst. 9) 

Men kan de vraag stellen, of personen, die in particuliere huizen 
bij elkaar wonen, eenige vaste gebruiken mogen onderhouden, 
m.a.w. gewoonten of voorschriften mogen hebben. O m deze kwestie 
te kunnen beoordeelen, moet men, als men over gewoonte spreekt, 
een tweevoudig onderscheid maken. Vooreerst gebruikt men dit 
woord om aan te geven, dat men zich aan iets gewend heeft, aan 
gebruiken of aan telkens herhaalde handelingen ; etymologisch komt 
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gewoonte van gewoon zijn en in dezen zin is gewoonte geen recht, 
maar een feit. Dat is de algemeene opvatting van het woord ge
woonte. De tweede beteekenis is : gewoonterecht (ius populi), enz. 
En dezen zin bedoelen de rechtsgeleerden, als zij zeggen, dat de 
gewoonte voor het recht gaat en dat de gewoonte de wet verklaart. 
Het is duidelijk, dat bij elkaar wonende personen geen gewoonten 
of eigenlijk gezegde wetten kunnen maken. W a n t ten eerste : wetten 
en voorschriften in den eigenlijken zin van het woord zijn gericht op 
het algemeen welzijn of het nut der gemeenschap. Gewoonlijk gaat 
zoon wet uit van heel het volk of van iemand, wien de zorg over de 
gemeenschap is toevertrouwd. Het recht om verordeningen te maken 
komt dus uitsluitend toe aan heel het volk of aan een dergelijk 
persoon, zooals Sint Thomas zegt (I—II, q. QO, art. 3. c ) . Ten 
tweede : het behoort tot het wezen der verordening of een wet 
bindende kracht te hebben (I^-II, q. 90, art. 3). Maar alleen de 
overheid bezit deze dwingende macht, waardoor de onderdanen 
gedwongen worden de verordeningen te onderhouden. De personen 
in kwestie bezitten deze macht niet. Derhalve kunnen zij ook geen 
verordeningen of wetten maken. Volgens de rechtsgeleerden komt 
dat alleen toe aan de overheid of een goedgekeurd genootschap. 

Hetgeen hier gezegd is over wetten, geldt evenzeer voor de tweede 
beteekenis van het woord gewoonte : een gewoonterecht met kracht 
van wet. Zooals uit de definitie blijkt, vormt deze gewoonte een recht, 
ja zij gaat zelfs voor het recht ; zij legt een verplichting op en heeft 
kracht van wet. Om dezelfde redenen, waarom dus afzonderlijke 
personen geen verordening kunnen uitvaardigen, kunnen zij ook 
geen gewoonte invoeren. Maar wel kunnen of liever moeten zij 
samen de gewoonten en verordeningen der kerk en de kerkelijke 
geboden onderhouden. Het is ook geoorloofd en verdienstelijk, dat 
zij hierin overeenstemmen en zich voornemen deze gezamenlijk na te 
leven. Geestelijken is het dus geoorloofd de algemeen geldende 
kerkelijke voorschriften, b.v. die over de kleeding en over het voor
lezen der H. Schrift aan tafel, te onderhouden; leeken mogen er zich 
gezamenlijk op toeleggen de voorschriften der kerkelijke overheid 
na te komen, mis te hooren op Zondag, enz. 

Weemt men het woord gewoonte in zijn eerste beteekenis, ni. on» 
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aan te geven, dat men zich aan iets gewend heeft, aan gebruiken of 
herhaaldelijk gestelde handelingen, waardoor geen recht ontstaat, 
dan kunnen allerlei soort samenwonende personen er gewoonten 
op na houden. Elke huisvader immers kan gewoonten maken, 
invoeren en voorschrijven aan de zijnen. Men treft ze ook aan bij 
leerlingen in een convict en vele andere groepen van personen. 
Henricus de Segusio, sprekend over de gewoonte, maakt een vier
voudig onderscheid. 

ι de meest algemeene, nl. de gewoonte der kerk in haar geheel, 
waardoor alle katholieken zich keeren tegen een opkomende 
nieuwigheid. Deze gewoonte heeft een zeer groot gezag, zoodat men 
eerder zulk een gewoonte moet volgen dan het gezag van Augustinus 
of Hieronymus of welken geleerde dan ook, zooals Sint Thomas zegt 
(І~ЛІ, q. 10, art. 12. c.) 

2 de algemeene gewoonte, welke in een heele kerkprovincie 
gevolgd wordt. 

3 de bijzondere gewoonte, welke in een of andere stad of plaats 
heerscht. Nummer 2 en 3 hebben kracht van wet in die provincies 
en plaatsen, waar ze wettelijk zijn ontstaan en voorgeschreven. 

4° de meer particuliere gewoonte, welke een huisvader invoert, 
een afzonderlijk persoon of een groep van bij elkaar wonende per
sonen. Hierdoor ontstaat echter geen recht. In verschillende decreten 
en ook bij Sint Thomas ( U I , q. go, art. 3. ad 3) wordt dit uit
drukkelijk gezegd. 

Wanneer men dus spreekt over gewoonte als recht, bedoelt men 
niet de meer particuliere gewoonte, welke ingevoerd wordt door één 
of meer afzonderlijke personen en geen kracht van wet heeft. Het is 
duidelijk, dat samenwonende personen dergelijke gewoonten mogen 
invoeren en naleven. Immers elk huis heeft zijn eigen gewoonten. 
Deze zijn een machtige hulp of belemmering bij het streven naar de 
deugd, naargelang ze goed of slecht zijn. W^ant de gewoonte wordt 
een tweede natuur genoemd en de deugd zelf wordt op de eerste 
plaats zedelijk genoemd in zoover zede gewoonte beteekent, daar de 
gewoonte de neiging veroorzaakt. Uit telkens herhaalde handelingen 
ontstaat de gewoonte der deugd en door het volgen van goede ge
woonten wordt men deugdzaam. Daarvoor zijn drie dingen noodig : 
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kennis, een vaste wil en oefening. Een enkele deugdoefening maakt 
ons niet deugdzaam, maar wel de oefening, die, telkens herhaald, 
tenslotte een gewoonte wordt. Derhalve zijn dergelijke gewoonten 
aan alle personen toegestaan, in hooge mate goed, verdienstelijk en 
prijzenswaardig. (Hfst. 10) 

Sommigen meenen, dat de gewoonten of gebruiken der samen
wonende Devoten te veel overeenkomst vertoonen met de regels en 
gebruiken der kloosterlingen. Ter voorkoming van misverstand geeft 
Zerbolt nu aan, welke gewoonten door hen mogen nageleefd worden 
en welke niet. D e voorschriften, welke kloosterlingen moeten 
naleven, kan men in drie soorten verdeelen. D e eerste soort noemt 
men onveranderlijk : hieronder vallen alle voorschriften, welke vervat 
zijn in de H. Schrift, regel of constituties, over de inwendige acten 
van deugd, zooals over de nederigheid, de liefde, zachtmoedigheid, 
enz. D e tweede soort noemt men onschendbaar : deze zijn door God 
geboden of aangeraden, handelen niet over de inwendige beoefening 
der deugd, maar over eenige andere onderwerpen, bv. gij zult niet 
stelen. Deze twee soorten moeten zoowel door kloosterlingen als 
niet-kloosterlingen onderhouden worden. Zonder den minsten 
twijfel is immers alles, wat in kloosterregels staat opgeteekend over 
inwendige deugdoefening, over de verschillende trappen van deugd, 
enz. voor alle Christenen goed en passend en aan niemand ver
boden. NVant deze voorschriften vinden hun grond in het natuur
recht en de goddelijke wet, welke voor alle menschen hetzelfde zijn. 
D e derde soort noemt men vrije bepalingen : hieronder verstaat men 
al de overige bepalingen, welke door heilige mannen en stichters 
van kloosterorden in regel en constituties zijn opgenomen en die 
gericht zijn op de veroetering des levens, het verkrijgen van deugden, 
en op den luister van den goddelijken eeredienst. Bv. de zwarte 
monniken (Dominicanen) mogen geen vleesch eten, anderen dragen 
altijd boetewerktuigen, vasten op bepaalde tijden en zoo vindt men 
meer bepalingen. Deze gebruiken zijn niet voor allen dezelfde en 
hierin verschillen kloosterlingen van niet-kloosterlingen, die in parti
culiere huizen samenwonen. Maar niet alle kloostergebruiken zijn 
dezen laatsten verboden. Anders zouden zij Vrijdags niet mogen 
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vasten, of in de veertigdaagsche vasten te middernacht opstaan of 
handenarbeid verrichten, enz., want deze gebruiken worden waar
schijnlijk ook door kloosterlingen onderhouden. 

In deze derde soort gebruiken of voorschriften kan men weer een 
tweevoudig onderscheid maken. Sommige gebruiken zijn eigen a a n 
een orde of een goedgekeurd genootschap en er van nature mee ver
bonden, omdat zij tot het wezen van een orde of een genootschap 
behooren. AI deze specifieke ordesgebruiken zijn rechtens verboden 
a a n eenvoudigweg samenwonende personen. Hiertoe behooren het 
kiezen van een overste, het afleggen der gelofte van gehoorzaamheid, 
het bouwen van kerken zonder verlof van den bisschop, het ver
richten van kerkelijke plechtigheden, enz. Er zijn echter nog andere 
gebruiken, welke niet specifiek eigen zijn aan kloosterlingen, maa r 
wel in regel of constituties opgeteekend staan. He t onderhouden 
van dergelijke gewoonten of gebruiken wordt in het kerkelijk recht 
niet verboden aan afzonderlijke personen. Gelijk nu de klooster
lingen dit soort gebruiken volgen krachtens hun regel, zoo mag een
ieder deze vrijwillig en uit liefde onderhouden om zich in de deugd 
te oefenen. Dit blijkt overduidelijk uit de geschriften van Bemardus . 
Tot dit soort behoort de handenarbeid. V a n d a a r is het den personen 
in kwestie niet verboden handenarbeid te verrichten en door werken 
in h u n onderhoud te voorzien, integendeel het verdient aanbeveling, 
dat zij geregeld bezig zijn. Lediggang is de oorzaak van veel kwaad, 
maa r geregeld werk is ons ten voordeel. Hiervoor zijn verschillende 
redenen a a n te halen. Handenarbe id beteugelt de begeerlijkheid, 
de bron van alle kwaad ; hij maakt den mensch standvastig en zijn 
hart rustig. Door handenarbeid voorziet men in zijn levensonder
houd, men behoeft niet voor anderen te kruipen en verlangt niet 
naa r andermans goed. Door zijn zwaarte drukt de arbeid het hart 
des menschen neer, vernedert en vermorzelt het. W a n t om de zonde 
is den mensch de harde plicht van werken opgelegd. Door handen
arbeid te verrichten kan men anderen in hun nood te hulp komen en 
is men in staat aalmoezen te geven. M e n wordt niet zoo vaak 
bekoord ; wan t iemand, die druk bezig is, wordt slechts door één 
duivel bekoord, maar een lediglooper door een onnoemelijk aanta l . 
Zoo zou men nog vele andere voordeelen kunnen opnoemen. In dit 
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punt zijn de heiligen ons ten voorbeeld. Sint Paulus was tenten
maker. Ambrosius schreef eigenhandig zijn boeken, Augustinus zou 
graag handenarbeid verricht hebben, zoo hij er tijd voor gehad had, 
de broeders uit het klooster van Sint Martinus legden zich allen toe 
op het afschrijven van heilige boeken. D e woestijnvaders, de 
monniken van Cluny, de Cisterciensers en bijna alle kloosterlingen 
hebben een door den regel vastgestelden tijd voor handenarbeid. 
Tot dit soort gebruiken behoort ook de studie der H. Schrift op 
bepaalden tijd, het voorlezen van geestelijke boeken in den refter, 
nachtwaken, vasten, enz. Alle voornoemde gebruiken mag men 
onderhouden, maar sommigen meenen, dat het gezamenlijk en 
ordelijk naleven op vastgestelde tijden noodzakelijk de vorming van 
een orde met zich brengt. Hierop kan men antwoorden, dat ordelijk 
handelen niet alleen voegt aan kloosterlingen, maar aan alle deugd
zame menschen, want regelmaat behoort tot de natuur van het 
goede. Vandaar is het niet verboden orde te brengen in de ver
schillende oefeningen en deze op bepaalde tijden te verrichten ; dit 
wordt juist door de heiligen aanbevolen. Het is toch heel gewoon, 
dat personen, die samen één huis bewonen, tegelijk opstaan en 
slapen gaan, ook samen op denzelfden tijd werken. Dat doen toch 
ook werklieden, die in één huis wonen, ja het komt zelfs voor in 
sommige steden, dat alle werklui, die éénzelfde vak uitoefenen, op 
het teeken der klok het werk beginnen en neerleggen. Maar daarom 
kan men hen nog geen kloosterlingen noemen, dus evenmin de 
personen in kwestie. W a n t onder kloosterlijken staat verstaat men 
niet elke willekeurige goed geordende levenswijze, maar een levens
wijze onder gelofte aan een bepaalden regel en het bestuur van een 
overste. Aldus Hendrik van Gent e.a. (Hfst. 11) 

OVERZICHT VAN „DE LIBRIS TEUTONICALIBUS 
ET DE PRECIBUS VERNACULIS". i) 

Over het lezen van de H. Schrift en andere geestelijke boeien in de landstaal. 

Daar verschillende personen meenen, dat leeken en ongeletterden 
de H. Schrift niet mogen lezen en bestudeeren en het vertalen of 

1) Ofschoon Hfst. 7 van „Super modo vivendi ' voor net grootste gedeelte 
een letterlijke overname van „De libris Teutonicalibus" is, zooals wij op 
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uitgeven van geestelijke boeken in de landstaal vermeden moet 

worden, kan bet zijn nut hebben deze kwestie te behandelen of 

beter nog na te gaan, wat de heiligen hierover zeggen. O p deze 

wijze zullen ook eenvoudige en ongeletterde menschen weten, welke 

stof en welk soort boeken voor hen het meest geschikt zijn en welke 

van den anderen kant gevaar opleveren. 

Zerbolt stelt twee stellingen op, welke in den loop van het 

tractaat door gezaghebbende uitspraken van heiligen bewezen 

worden. 

I. Het is den leeken niet verboden, integendeel het wordt hun 

juist door de heiligen aangeraden, in de landstaal uitgegeven of 

vertaalde boeken te lezen en te hooren lezen, indien zij tenminste 

geen spitsvondige en diepzinnige leer bevatten en noch in ziens

wijze noch in zegswijze van de leer der kerk afwijken. 

II. Het is niet goed, dat eenvoudige leeken boeken lezen of 

hooren voorlezen, welke een spitsvondige en diepzinnige leer be

vatten of van de kerkelijke leer afwijken in meening of zienswijze. 

D e eerste stelling wordt aldus bewezen : 

ι . Zooals uit het kerkelijk recht blijkt, worden de leeken aan

gespoord de H. Schrift te bestudeeren en er naar te verlangen deze 

beter te begrijpen. Daar leeken over het algemeen de H. Schrift 

slechts in hun eigen taal kunnen lezen, ligt hier dus in opgesloten, 

dat zij deze boeken in hun landstaal mogen lezen. 

2 . D e H. Schrift richt zich niet tot een afzonderlijken levens

staat, maar zij is voor ieder in zijn eigen staat een bron van onder

richting. Soms geeft zij algemeene levenswijsheid, dan weer richt 

zij zich tot een of anderen bepaalden levensstaat. N u eens onder

wijst zij de beginnelingen, dan weer de meer gevorderden, een 

anderen keer de volmaakten, zooals blijkt uit de woorden van 

Augustinus en Gregorius. Hieruit volgt, dat de H. Schrift voor alle 

menschen, van welken staat of stand ook, geschreven is. Hoe kan 

blz. 55^—'73 aantoonden, geven wij nier toch een innouasoverzicnt van dit 
tractaat om beter te doen uitkomen, dat hier sprake is van een afzonderlijk 
werk, dat vóór Hfst. 7 geschreven werd. Dit moge er toe bijdragen, dat voor
taan het tractaat „De libris Teutonicalibus" en Hfst. 7 van „Super modo 
vivendi", niettegenstaande hun groóte overeenkomst, niet meer verwisseld 
worden. 
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men nu zeggen, als men zijn verstand gebruikt, dat leeken zondigen, 
wanneer zij de heilige boeken lezen met de bedoeling»— want om 
die reden juist gaf God bun de H. Schrift en is zij door den 
H. Geest geïnspireerd ι—· hun zonden te kennen, er berouw over te 

hebben en ze in de toekomst des te beter te vermijden. Waarom 

moeten zij van deze goddelijke weldaad uitgesloten worden ? 

Augustinus berispt de leeken zelfs, dat zij zich zoo weinig moeite 

geven om de H. Schrift te verstaan. Volgens Hieronymus is de 

studie en het lezen der heilige boeken de grootste troost en op

beuring in alle levensomstandigheden en maakt zij den mensch 

geduldig in tegenspoed. Men mag derhalve de leeken niet berooven 

van dien goddelijken troost, maar als zuigelingen en kleine kinderen 

moeten zij daaruit melk zuigen, m.a.w. de gemakkelijk te begrijpen 

leer in zich opnemen. 

3°. D e kennis der goddelijke wet en de studie der H. Schrift is 

in het N . T. nog dwingender bevolen dan in het O. T., zooals Sint 

Thomas zegt (II—II, q. 16, art. 2 ; in den tekst staat foutief q. 17 

art. l). Maar in het O. T. vinden we reeds verschillende be

palingen, waarin de Joden 'werden aangespoord de Schriften te 

lezen en te bestudeeren, zooals blijkt uit Deut. 6 : 6—9 en Deut. 

11 : i8r— 21. Uit deze teksten blijkt, dat het geheele volk van Israël 
in krachtige bewoordingen en veelzeggende beelden aangespoord 
werd de heilige boeken te lezen, te bestudeeren en kennis te nemen 
van de wet Gods. Het was derhalve aan het gewone en onge
letterde volk niet verboden de H. Schrift te lezen, integendeel het 
werd door de wet Gods aangeraden. 

4 . Volgens de voorschriften der kerk moeten de leeken dikwijls 
en op bepaalde tijden in de kerk samenkomen om het woord Gods 
te hooren. Maar waarover moet men hun in de preek spreken, 
wanneer zij niet mogen weten, wat er in de H. Schrift staat ? 
Waarom mogen zij datgene, wat zij hooren. zelf niet in de boeken 
lezen ? WreIIicht ook zouden zij beter en vlugger de wet Gods uit 
de boeken leeren dan uit de preeken, daar volgens Augustinus bij 
het opdoen van kennis de oogen de voornaamste zintuigen zijn. 
Inderdaad, leeken onthouden weinig van de preek, welke zij om 
de veertien dagen of minder hooren en soms begrijpen zij er niet 

2 0 0 



veel van. Daarom verzoekt Joannes Chrysostomus in een van zijn 
preeken zijn toehoorders met aandrang van te voren thuis het te 
behandelen evangelie rustig na te lezen en te overdenken. 

5 . Hieronymus, Gregorius, Augustinus, Chrysostomus en vele 
andere kerkleeraren sporen in hun werken de leeken aan tot de 
studie der H. Schrift. Dat zouden zij toch niet gedaan hebben, 
wanneer zij van meening geweest waren, dat dit zondig of onge
oorloofd was. Zerbolt laat nu een vrij groot aantal citaten volgen, 
waaruit duidelijk blijkt, met welk een aandrang deze heilige kerk
leeraren personen van allerlei staat en stand, o.a. getrouwde 
vrouwen en ongeletterde woestijnbewoners, aansporen tot het lezen 
en bestudeeren der H. Schrift. 

6 . D e H. Schrift is den mensch door God gegeven als een hulp 
en een aanvulling der natuurwet, opdat de mensch hieruit het 
onderscheid zou leeren tusschen goed en kwaad ook in die punten, 
waar de natuurwet verduisterd of minder duidelijk was. Toen 
immers de goddelijke wet nog niet afgekondigd en de H. Schrift 
nog niet bekend was, werd de zonde niet aangerekend, omdat de 
menschen wegens duisterheid der natuurwet zich er niet over 
bekommerden of iets zonde was en het zondige niet als zonde 
rekenden. Daar leeken geregeld door allerlei aardsche beslomme
ringen in beslag genomen worden en zoo hun natuurlijk inzicht 
ofwel de natuurwet door het stof dezer beslommeringen verduisterd 
wordt, kan het toch niet verboden zijn, integendeel is het hoogst 
noodzakelijk, dat dergelijke personen geestelijke boeken lezen en 
zoo verlicht en gesterkt worden. Drukke bezigheden zijn geen vol
doende reden om zich hieraan te onttrekken. Juist die personen 
hebben dit geneesmiddel het hardst noodig. 

7 . Leeken lezen en leeren veelvuldig wereldsche liederen, welke 
door hun inhoud tot gehechtheid aan de wereld aanzetten en de 
onzuivere liefde doen ontvlammen. Ook lezen zij boeken in de 
landstaal over den Trojaanschen oorlog, over Roland, de schoone 
Diana en allerlei leugenachtige fabels en onnutte geschiedenissen. 
Toch berispt geen enkele geleerde hen hierover I Maar het zou 
toch dwaas zijn, wanneer men meer moeite moest doen om de 
leeken van de lezing der H. Schrift af te houden, dan van het lezen 
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van dergelijke verzinsels. D e H. Joannes Chrysostomus berispt zijn 

toehoorders aangaande dit punt in strenge bewoordingen. 

8 . Volgens de theologen en juristen zijn leeken verplicht te 

weten, wat in de goddelijke wet aan allen uitdrukkelijk geboden 

en verboden is. O p ζ η minst moet men dus de tien geboden en de 

zeven hoofdzonden kennen, zoodat onwetendheid hier niet als ver

ontschuldiging kan gelden. Maar wanneer leeken verplicht zijn 

dergelijke zaken te weten, dan zondigen zij toch ook niet, wanneer 

zij boeken in de landstaal lezen, welke over de verschillende 

soorten van zonden handelen. Eenige aanhalingen bevestigen dit. 

9 . Ook van het positieve recht moeten leeken vele dingen 

weten, eenieder volgens zijn staat en betrekking, zoodat zij in die 

zaken, welke zij ambtshalve moeten weten, onwetendheid niet als 

verontschuldiging kunnen aanvoeren (S. Thomas, U I , q. 76, 

art. 2. c.) Degenen, die hun afkeuring uitspreken over het lezen 

en bestudeeren van Dietsche boeken door leeken, zouden daarom 

beter doen en moesten God danken, dat zij dit konden doen, 

wanneer zij de leeken er toe konden brengen den tijd, welken 

zij met het lezen van ijdele verzinsels of in de herberg verknoeien, 

te besteden aan de lectuur van goede boeken in de landstaal. Dit 

leerden de heiligen in hun preeken aan het volk en deze leer 

hebben zij ons in hun geschriften nagelaten. Een aanhaling uit een 

preek van bisschop Caesarius bevestigt dit. Leeken mogen zich ook 

niet verontschuldigen met te zeggen, dat zij geen boeken hebben 

en ze wegens hun armoede niet kunnen aanschaffen. D e z e uit

vlucht is voor rijken al te belachelijk en ook de armen maken er 

misbruik van. W a n t heeft niet elke werkman alle gereedschappen, 

welke hij noodig heeft, zoo vraagt Joannes Chrysostomus ? 

Gregorius verhaalt in zijn 13e homilie van een jongen lammen 

knecht, die arm was, maar toch boeken bezat. Hij zelf kon niet 

lezen, maar hij liet zich zonder onderbreking uit de H. Schrift voor

lezen door monniken, die hem goedgunstig hadden opgenomen. 

Daar hij ongeletterd was, moet hij dus boeken in de landstaal 

gehad hebben. 

10°. Alle canonieke boeken zijn oorspronkelijk geschreven in de 

taal dier volkeren, tot wie ze in eersten opzet gericht waren. 
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Hieronymus getuigt, dat het O . T. voor het grootste gedeelte ge
schreven is in de Hebreeuwsche taal en, op enkele uitzonderingen 
na, het N . T . in het Grieksch. Zoo derhalve de apostelen en 
profeten, die door den H . Geest verlicht werden, in hun boeken de 
taal gebruikten van de volkeren, tot wie zij zich richtten, dan is het 
toch dwaas te meenen, dat nu de H. Schrift alleen in het Latijn 
mag worden gelezen en door den lezer in zijn eigen taal niet mag 
worden gelezen en begrepen. Zoo het ongeoorloofd was de 
H . Schrift in de landstaal te lezen, waarom hebben d a n Pau lus en 
Mat theus niet a an de Joden geschreven in het Grieksch, waarom 
schreef Pau lus dan a a n de Grieken niet in het Hebreeuwsch of 
Latijn ? 

Kinderpraat is het te zeggen : wanneer de heiligen gewild 
hadden, dat leeken de H . Schrift zouden lezen, zouden zijzelf toch 
wel in de landstaal geschreven hebben. W a n t zij hebben dit ge
d a a n en zij schreven in de landstaal, zooals aangetoond is. 

11 . Verschillende heiligen hebben de H . Schrift overgebracht 
in de taal der volkeren, a an wie zij het Evangelie verkondigden, 
opdat zij niet alleen de geloofswaarheden uit preeken zouden 
hooren, maar ook in de boeken zelf zouden lezen. Zoo schrijft 
Dorotheus, dat de apostel Bartholomeus het geloof verkondigde in 
Indie en het Mattheusevangelie in de taal van dat volk overbracht. 
W i e de kerkelijke geschiedenis nagaat , zal nog vele andere voor
beelden kunnen vinden. W a n n e e r het nu verboden was dergelijke 
boeken in de landstaal te lezen of te bezitten, d a n zouden de 
heiligen ze toch niet in die talen hebben overgebracht ? 

12°. D e H . Schrift werd door de geleerden in het Latijn ver
taald, niet om ze onverstaanbaar te maken, maar juist om ze voor 
allen toegankelijk te maken ; want het Latijn is de meest gebruikte 
taal . Toen het geloof slechts in Judea bekend was, was de 
H . Schrift tot die landstreek beperkt. M a a r toen de blijde bood
schap overal verkondigd werd en het geloof in Christus zich ver
breidde, werd ook de H . Schrift in verschillende talen overgezet en 
besproeide zij als een paradijsstroom alle landen en volkeren. Ter 
bevestiging hiervan Iaat Zerbolt een aanhal ing uit Beda volgen, 
waarui t blijkt, dat men het Latijn gekozen heeft, juist met de be-
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doeling alle menschen in de gelegenheid te stellen de H. Schrift 
te lezen en te begrijpen. Ergo 

13 . Cass ianus verhaalt ons, dat de Egyptische woestijnvaders 
met grooten ijver zich toelegden op de studie der H . Schrift en deze 
nacht en dag overwogen. Velen van hen waren zeer bedreven in 
de kennis der schriftuur. Toch gebruikten zij geen Latijnschen of 
Griekschen tekst, want hoogstens een of twee van hen waren deze 
talen machtig ; voor het grootste gedeelte waren het ongeletterden. 
Hieruit blijkt dus, dat zij in t bezit waren van de H . Schrift in 
h u n eigen taal. 

14°. D e Hebreen, Grieken, Chaldeën , Arabieren, Syriers, 
Goten, Egyptenaren, Indiërs, Russen, Slaven, bewoners van 
Galicië, kortom elk volk bezit de H . Schrift in zijn eigen taal. Een 
ernstig onderzoek zou wellicht aantoonen, dat er geen taal onder 
den hemel gesproken wordt, waar in de H . Schrift niet is vertaald. 
Ter bevestiging haal t Zerbolt de beschrijving van het Pinkster-
wonder aan . Vervolgens bewijst hij voor elk der genoemde volken 
afzonderlijk, dat zij de H . Schrift in eigen taal bezaten. He t hier 
gezegde slaat op de canonieke boeken der schriftuur, maar ook de 
kerkleeraren en scripturisten hebben niet allen één taal gebruikt ; 
velen schreven Latijn, anderen Grieksch, velen ook h u n eigen taal. 
Als voorbeeld haalt Zerbolt o.a. den H . Ephrem aan, die schreef in 
zijn landstaal , het Syrisch. Zoowel de canonieke als niet-canonieke 
boeken zijn dus in verschillende talen geschreven en worden dus in 
die talen gelezen. M a a r wat is d a n toch de reden, dat de H . Schrift 
niet in het Dietsch mag gelezen worden, zooals in het Arabisch of 
Slavisch ? 

15°. W a n n e e r het leeken en ongeletterden niet toegestaan is de 
Schriftuur te lezen, moet het ongeoorloofd zijn, omdat het verkeerd 
is, ofwel omdat het verboden is, zoodat het uit hoofde van het 
verbod verkeerd is. He t is echter niet ongeoorloofd, omdat het 
verkeerd is, want d a n moest het tegen de natuurwet en in zich 
verkeerd zijn, zooals diefstal en geweldpleging ; dan zou ook het 
lezen der H . Schrift voor alle leeken verkeerd en ongeoorloofd zijn. 
M a a r het lezen der Schriften is juist voor den mensch het voor
naamste middel om het goede te kunnen doen en het kwade te 
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vermijden, want daarvoor is de kennis van goed en kwaad een 
eerste vereischte. W a n t om een goed citherspeler te zijn, wordt 
evenzeer kennis van net citnerspel vereiscnt, als de vaste wil en 
stage oefening ; zoo gaat het ook met de beoefening van het goede. 
Het is ook niet ongeoorloofd, omdat het verboden is, want nergens 
in de theologie of in het kerkelijk recht wordt een verbod aange
troffen, integendeel overal wordt de lezing der H. Schrift aanbe
volen. ^Vel worden sommige preekbundels, welke in de landstaal 
uitgegeven zijn en kettersche stellingen bevatten, in een pauselijk 
schrijven „Ad apostolatus" veroordeeld. Maar door deze veroor
deeling worden de goede en godvruchtige boeken niet getroffen, 
integendeel het geoorloofde van het tegenovergestelde komt hier
door des te beter uit. Derhalve is het lezen en bezitten der H. Schrift 
in de eigen taal den leeken niet verboden, maar het is voor hen 
zeer verdienstelijk en het wordt door de heiligen en geleerden aan
bevolen en geprezen. 

Welfce boe Ren zijn voor mensenen in de wereld spitsvondig ? 

Er rest ons nog de tweede stelling te bewijzen : het is niet goed, 
dat eenvoudige leeken boeken lezen of hooren lezen, in welke taal 
ze ook geschreven zijn, die een spitsvondige en diepzinnige stof 
behandelen. Hieronder vallen de boeken, die op spitsvondige wijze 
over diepzinnige en subtiele kwesties handelen ; want weinigen -
kunnen dit soort boeken begrijpen, al zijn ze in een helderen en 
klaren stijl geschreven. Over het algemeen dus alle boeken, die 
handelen over de goddelijke wezenheid, de eenheid in wezen en 
drievuldigheid in personen, de goddelijke voorzienigheid, de eeuwige 
onveranderlijkheid der voorbeschikking en dergelijke onderwerpen. 
Dat eenvoudige leeken dergelijke boeken niet moeten lezen, blijkt 
aldus. Bij de studie der schriftuur moet men rekening houden met 
zijn begripsvermogen en geschiktheid. D e apostel Paulus schrijft aan 
de Romeinen ( 1 2 : 3 ) : ,,Ik beveel aan ieder van u zich niet hooger 
te stellen dan recht is, maar zich op juiste waarde te schatten.' 
Bovendien verdoen zij hun tijd nutteloos en zonder eenige vrucht 
met het lezen van dergelijke boeken, die hun veelmeer schaden dan 
helpen. Ook loopen zij gevaar in dwaling te vervallen. Maar wel-
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licht is het nog niet duidelijk genoeg, welk soort boeken bedoeld 
wordt, want men krijgt den indruk, dat niet alle boeken over diep
zinnige kwesties afgeraden worden. Is er wel diepzinniger stof 
denkbaar dan de verhandeling over de wezenheid van God ? En 
toch raadt Augustinus den broeders in de woestijn de boeken over 
de drieëenheid van God aan. O m zalig te worden, moeten de 
leeken díé geloofspunten over de godheid en menschheid van 
Christus kennen, welke algemeen in de Kerk aan het volk worden 
voorgehouden. Maar dan is het toch moeilijk aan te nemen, dat 
het lezen van boeken, die over dergelijke geloofspunten handelen, 
moet worden afgeraden. En toch zijn dit moeilijke kwesties. Het
zelfde kan men zeggen van boeken, die handelen over de sacra
menten, het lijden van Christus en dergelijke onderwerpen, welke 
voor leeken van zeer groot nut, maar tegelijkertijd diepzinnig en 
verheven zijn. 

Deze onderwerpen kunnen echter op tweevoudige wijze be
handeld worden. Ten eerste kan een schrijver ze eenvoudig als 

oofswaarheden voorstellen en spreken over den eerbied aan de 
sacramenten verschuldigd en hoe Christus hierin op onzichtbare 
wijze zijn genadewerk verricht. Zoo zijn er eenige Dietsche boeken, 
die op eenvoudige wijze over deze onderwerpen handelen en de 
menschen leeren, wat zij moeten gelooven of wat zij moeten doen, 
o.a. dat Christus wezenlijk en waarachtig tegenwoordig is in het 
H. Sacrament des Altaars, dat zij godvruchtig en met eerbied tot 
Hem moeten naderen, dat zij éénmaal in het jaar moeten biechten 
en dat de biecht zonder berouw geen waarde heeft, enz. Ofschoon 
dus dergelijke boeken over moeilijke stoffen handelen, kunnen zij 
vergeleken worden met melk en drank en gerust aan de leeken ter 
hand gesteld worden. Ten tweede kan een schrijver deze kwesties 
zuiver wetenschappelijk behandelen. Zoo treft men boeken aan 
over geloofspunten of de sacramenten, die al redeneerend het een 
uit het andere afleiden, twijfels oplossen door verstandelijke be
wijzen, minder gewone meeningen uiteenzetten of minder alge-
meene er aan toevoegen, zoodat op deze wijze een steeds helderder 
begrip verkregen wordt. Dergelijke boeken moeten door leeken niet 
gelezen worden, want ze kunnen vergeleken worden met vaste spijs. 

gel 
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welke voor hen niet geschikt is. O p dit verschil doelt Augustinus, 

als hij zegt, dat dezelfde stof voorgezet kan worden aan kinderen 

en ouderen, maar op verschillende wijze klaar gemaakt. Het komt 

dus vooral aan op de wijze van behandeling, welke in boeken over 

diepzinnige kwesties gevolgd wordt. 

Vervolgens is het niet goed, integendeel zeer afkeurenswaardig, 

dat leeken boeken lezen, welke door vreemde woordenkeus of wijze 

van uitdrukken ongewoon aandoen en van de leer der Kerk en die 

der heiligen afwijken. Zoo treft men Dietsche boeken aan, waarvan 

de schrijvers, geleid door een zucht naar nieuwigheid en buite

nissigheid, zich van volkomen ongebruikelijke woorden bedienen. 

Verschillende van deze boeken worden aan Eckehart toegeschreven 

en hebben tot titel preeken van Eckehart of een andere benaming, 

verbonden met den naam van dezen schrijver. D e meeste van deze 

boeken spreken over de zuivere abstractie, andere over de vrijheid 

des geestes. Al die boeken, welke op een vreemde manier over 

twijfelachtige en ongewone kwesties handelen, zijn om velerlei 

redenen voor leeken zeer gevaarlijk. 

1°. Ofschoon deze boeken wel eenige waarheden bevatten, 

staan ze vol dwalingen en stellingen, die kettersch klinken, minstens 

voor wie ze den eersten keer hoort. Daar leeken niet in staat zijn 

een juist onderscheid te maken, nemen zij met het goede ook het 

verkeerde in zich op. 

2°. Verondersteld, dat heel de inhoud juist was, dan was het 

voor leeken nog niet goed dergelijke boeken te lezen, λνβηΐ zij 

handelen over diepzinnige kwesties en dat zijn geen boeken voor 

leeken, zooals aangetoond is. 

3°. Ook wanneer deze twee punten in orde zouden zijn, zou het 

gebruik van dit soort boeken toch sterk ontraden moeten worden 

wegens het ongezonde gebruik van allerlei nieuwe woorden en de 

wijze van behandelen, welke afwijkt van de boeken der heiligen, 

zoodat zelfs geleerden en bij uitstek deskundigen de beteekenis er 

van niet meer begrijpen. 

4 . Leeken, die deze boeken lezen, verheffen zich bovenmate en 

gaan groot op deze uitzonderlijke wetenschap en willen anderen 

deze ware wijsheid leeren, welke volgens hen bestaat in nieuwe 
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en buitenissige woorden. W i e dergelijke woorden en deze wijze 
van uitdrukken niet begrijpt, verachten zij als onwetend en dom. 
Ook hebben zij de gewoonte om altijd met nieuwe en ongewone 
dingen voor den dag te komen. 

5°. De ondervinding leert, dat leeken, die dit soort boeken ge
bruiken, zich een vreemde manier van uitdrukken eigen maken, 
welke anderen goeden menschen ongewoon aandoet, zoodat men 
zoowel de personen als deze boeken direct aan het gebruik van een 
bepaald soort woorden kan kennen. W a n t hun taal verraadt hen. 
Alleen deze wijze van uitdrukken zou al voldoende zijn die boeken 
af te wijzen en de personen, die zich hiermee onledig houden, te 
vluchten. Ook schuilt hierin gevaar van ketterij en geloofsbederf, 
zooals de H. Hieronymus en Sint Thomas duidelijk aangeven. Dit 
soort menschen werken de goddeloosheid in de hand en hun taal 
werkt als kanker. W a n t sommigen onderwerpen zich niet aan de 
bevelen der Kerk, maar houden hardnekkig vast aan eigen 
meening ; zij leeren ongezonde nieuwigheden en brengen de goed-
geloovigen in verwarring. Zeer terecht zijn deze boeken in het 
pauselijk decreet „Ad apostolatus" veroordeeld om vernietigd te 
worden. Hieronymus waarschuwt op verschillende plaatsen tegen 
het gebruik van dit soort boeken. 

Het geval doet zich echter voor, dat geleerden sommige boeken 
moeilijk noemen en ze nauwelijks kunnen verstaan, terwijl leeken 
diezelfde boeken met genoegen lezen en daardoor naar hun zeggen 
tot groóte godsvrucht worden opgewekt. Dit vereischt een nadere 
uiteenzetting. Volgens Sint Thomas (II—II, q. 45, art. 2. c.) kan 
de juistheid van een oordeel op tweevoudige wijze bepaald worden. 
Ten eerste door een goed gebruik van het verstand, ten tweede 
door een zekere gelijkheid van natuur met datgene, waarover een 
oordeel moet gevormd worden. B.v. wat de zuiverheid betreft, 
iemand, die moraal of theologie gestudeerd heeft, oordeelt juist op 
de eerste manier, maar hij, die de deugd van zuiverheid bezit, velt 
een juist oordeel op de tweede manier. Het verstandelijk oordeelen 
in zake schriftuurkwesties gaat leeken natuurlijk minder goed af 
dan bijbelgeleerden. Wanneer men Iet op deze eerste manier van 
oordeelen, dus het verstand als maatstaf aanlegt, moet men leeken 

208 



kinderen noemen, geleerden en bijbelkenners volwassenen. Boeken, 
welke men zonder een zuiver verstandelijk en uitgebreid onderzoek 
niet kan begrijpen, zijn voor leeken van geen nut. Maar wanneer 
men let op de tweede manier van oordeelen, gebeurt het niet zelden, 
dat leeken, die door practische beleving goed op de hoogte zijn met 
het geestelijk leven, veel beter dergelijke boeken hegrijpen, dan 
geleerden met weinig kennis van het geestelijk leven, ook al zijn ze 
nog zoo goed thuis in de schriftuur. Vanuit dit gezichtspunt kan 
men leeken volwassenen en geleerden kinderen noemen. Geleerden 
moeten er zich derhalve niet over verwonderen, wanneer leeken en 
voornamelijk devoten boeken gebruiken, waarvan zij op het eerste 
gezicht niets begrijpen en welke zij moeilijk vinden. Het is immers 
niet te verwonderen, dat ongeletterde leeken, die zich langen tijd 
in het geestelijk leven geoefend en langzamerhand langs de ver
schillende trappen opgestegen zijn, veel meer van deze zaken 
weten dan zij, die het alleen gehoord of gezien, maar nooit prac-
tisch beleefd hebben. Eenige aanhalingen en verklaringen van 
bijbelteksten bevestigen dit. 

Deze boeken, welke leeken gerust kunnen lezen, ook al lijken ze 
moeilijk te begrijpen, kan men in twee soorten onderscheiden. 

Ten eerste : alle boeken, die handelen over de practische deugd
oefening, den omgang met God en dergelijke onderwerpen. 

Ten tweede : alle boeken over verschillende geestelijke oefe
ningen, b.v. hoe men zich moet opwekken tot berouw en werkzaam
heid, ofwel de boeken, die handelen over het lijden van Christus. 

D e voorwaarde, dat die boeken in meeningen of uitdrukkings
wijze niet mogen afwijken van de geschriften der heiligen, blijft 
natuurlijk bestaan. 

Sommigen vragen zich af, of het wel goed is, dat leeken kerk
boeken in de landstaal gebruiken en of zij niet heter volgens de 
algemeene gewoonte der Kerk hun gebeden in het Latijn kunnen 
verrichten dan in de eigen taal. W a n t sommige leeken zijn gewoon 
vertaalde psalmen te gebruiken ; de psalmen nu zijn moeilijk te 
begrijpen ; wat moeilijk te begrijpen is, moet men niet aan leeken 
ter hand stellen. D e kwestie is voor iedereen, die zijn verstand 
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gebruikt, al gauw opgelost. Ten bewijze beroept Zerbolt zich op 
de leer van den apostel Paulus, die in nrst. 14 van zijn eersten brief 
aan de Corintniërs spreekt over de voortrefielijkneid der profetie 
boven de gave der talen, m.a.w. het is beter de schrift of de waar
heden des geloofs te kennen, dan ze in verschillende talen te 
kunnen uitspreken, terwijl men er niets van begrijpt. Zerbolt past 
dit toe op het gebed ; profeteeren, waarbij men verstaat wat men 
zegt, wordt gelijk gesteld met bidden in eigen taal en het talen 
spreken met bidden in het Latijn. Daarom verdient het bidden in 
eigen taal de voorkeur, want dit ontvlamt verstand en hart, maar 
bidden in een vreemde taal spreekt alleen tot het verstand. 
Ambrosias haalt in zijn verklaring van deze schriftuurplaats als 
voorbeeld aan, hoe Latijnen, die Grieksch zingen, wel genoegen 
smaken in den klank der woorden, maar er niets van verstaan. Dit 
nu, zegt Zerbolt, gaat even goed op van Dietschers en anderen, 
die geen Latijn kennen en hun gebeden in die taal verrichten. 
Hieruit blijkt duidelijk, dat, wanneer er geen andere redenen bij
komen, men beter en met meer vrucht in een bekende taal kan 
bidden dan in een taal, die men niet verstaat, ook al is de gemoeds
aandoening in beide gevallen hetzelfde. Het gaat hier natuurlijk 
alleen over mondgebed en niet over het inwendig gebed, dat 
volgens Hugo van S. Victor in zijn boek ,,De Oratione" feitelijk 
alleen den naam van gebed verdient. Het mondgebed echter dient 
voornamelijk om de innerlijke godsvrucht op te wekken en den 
geest tot God te verheffen. Nu is het toch voor iedereen duidelijk, 
dat onze innerlijke gevoelens eerder en beter opgewekt worden 
door woorden, die we verstaan dan door woorden, waarvan ons 
de beteekenis ten eenenmale ontgaat. De vrucht van het gebed ~ 
hiermee wordt niet bedoeld de verdienste, welke elk goed werk ons 
schenkt, ook niet datgene wat men door het gebed verkrijgt, maar 
de innerlijke opwekking tot godsvrucht — is voornamelijk afhanke
lijk van de opmerkzaamheid of aandacht, zooals Sint Thomas zegt. 
Men onderscheidt een drie- of viervoudige aandacht in het gebed : 
10 er op letten, welke woorden of welken psalm men bidt ; hieruit 
put men weinig zielevoedsel ; 2° acht slaan op den letterlijken zin 
der woorden ; 3 letten op den geestelijken of mystieken zin ; 

2 1 0 



4 zijn aandacht vestigen op God of de zaak, waarom men bidt. 

Een leek, die in net Latijn zijn gebeden venicnt, kan de eerste of 

vierde wijze beoefenen, ofschoon deze laatste manier niet zoo goed, 

dan wanneer hij in zijn eigen taal zou bidden. D e tweede en derde 

wijze, welke juist het meest de godsvrucht en het geestelijk leven 

bevorderen, kan hij niet beoefenen, omdat hij de woorden niet 

verstaat. Hieruit volgt dus, dat zonder eenigen twijfel leeken beter 

en met meer vrucht in een hun bekende taal dan in een vreemde 

taal kunnen bidden. 

Tot slot behandelt Zerbolt de vraag, welke gebeden voor leeken 

het beste zijn : vertaalde psalmen of eenvoudige en duidelijke ge

beden ? Daar het voornaamste doel van het gebed de ontvlamming 

van het innerlijk gevoel is, zullen sommige leeken het meest baat 

vinden bij gewone eenvoudige gebeden. Andere echter en voor

namelijk meer devote zullen vaak meer ontvlamd worden bij het 

bidden der psalmen of antiphonen. Ook zal dezelfde persoon 

nu eens door dit soort gebed dan weer door een ander innerlijk 

ontvonkt worden. Vandaar is het wellicht beter, dat leeken zoowel 

gewone gebeden als vertaalde psalmen tot hun beschikking hebben. 

Dat de psalmen moeilijk te verstaan zijn, is geen bezwaar. W a n t 

zij lezen niet met de bedoeling ze volledig te begrijpen, maar hun 

godsvrucht te vermeerderen. Wanneer men om dit bezwaar het 

bidden der psalmen aan leeken zou willen ontraden, dan moeten 

zij zeker niet de psalmen in het Latijn bidden, wat toch overal 

gedaan wordt, daar zij op die manier er heelemaal niets van ver

staan. Bij het gebruik van vertaalde psalmen verstaan ze tenminste 

de beteekenis der woorden, dikwijls ook den letterlijken en soms 

den mystieken zin. W a n t er zijn vele psalmen, die iedereen op zich 

kan toepassen en maar weinige, die niet enkele verzen bevatten, 

welke kunnen dienen tot ontvlamming van het gemoed. Derhalve 

is het gebruik van vertaalde psalmen den leeken niet verboden. 

Eenige aanhalingen bevestigen dit. 

OVERZICHT VAN „DE ν Ε 5 Ή Β υ 8 PRETIOSIS". 

Sommigen zijn van meening, dat het dragen van kostbare kleeren 

geen zonde is ; integendeel zij beschouwen het dragen van een-
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voudige en grove kleeren als iets afkeurenswaardig. D e schrijver 

behandelt daarom de volgende punten : 

I. Is het dragen van kostbare kleeren zondig ? 

II. Kan het dragen van nederige, dus eenvoudige en afgedankte 

kleeren tot deugd aangerekend worden ? 

III. Hoe gevaarlijk het is en hoe weinig in overeenstemming met 

de uitspraken en de leer der heiligen om het volk aan te 

sporen kostbare kleeren te dragen en in te gaan tegen een

voud in de kleeding. 

VJat punt I betreft, noemt Zerbolt het dragen van kostbare 

kleeren zondig. Kostbaar drukt een zekere betrekking tot iets uit en 

zoo verstaat men onder kostbaarheid in kleeding, dat men boven 

zijn stand gekleed gaat. Dit overschrijden en krenken van de juiste 

maat is zonde, want de natuur van het goede bestaat volgens 

Augustinus in het in acht nemen van de juiste wijze, de juiste 

soort en de juiste orde. Gregorius zegt dan ook : „Zoo het dragen 

van kostbare kleeren geen zonde was, zou het Evangelie niet zoo 

uitdrukkelijk zeggen, dat de rijke, die hellepijnen leed, tijdens zijn 

leven gekleed was in kosthaar lijnwaad en purper." Met enkele 

andere voorbeelden en het gezag van Sint Thomas wordt dit 

gestaafd. 

Met een kostbare kleeding gaan echter vele ondeugden gepaard : 

ι . IJdele zelfverheffing en hoovaardigheid, want dit is meestal 

de reden, dat men zich kostbaar kleedt en alleen zeer heilige 

personen is het gegeven zich bij het dragen van dergelijke kleeren 

hierop niet te verhoovaardigen. Enkele aanhalingen bevestigen dit. 

3°. Zinnelijkheid, want uit zinnelijkheid draagt men kostbare 

kleeren en deze op hun beurt maken het hart zinnelijk en verwijfd. 

D e rijke man was uit trotschheid in purper gekleed, maar uit zinne

lijkheid in kostbaar lijnwaad gestoken. O m die reden spreekt 

Mattheus van zachte kleeren. 

3°. Diefstal, want evenals hij een dief is, die verscheidene 

kleedingstukken bezit, terwijl de armen van koude omkomen, zoo 

ook de bezitter van een kostbaar kleed ter waarde van vele, waarmee 

zoowel hij als de arme zich hadden kunnen kleeden. Iemand, 
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die in overvloed leeft, terwijl de arme in uiterste noodzaak verkeert, 
is gelijk te stellen met iemand, die andermans goed achterhoudt ; 
want die overvloed is niet van hem. maar van de armen. Petrus 
Damianus is dezelfde meening toegedaan. 

4°. Een al te groóte bezorgdheid voor zijn uiterlijk welzijn, en 
dit is verkeerd volgens Sint Thomas ( I U I , q. 169, art. 1), ook al 
zou er geen enkele andere ongeregeldheid met betrekking tot het 
doel aanwezig zijn. 

5°. Het verwekken van afgunst, want de dragers van kostbare 
kleeren maken de armen afgunstig en ontevreden. Zij verdienen 
berispt te worden evenals de Corinthiërs, die door hun overvloedige 
maaltijden de armen afgunstig maakten, zegt Basilius in zijn 
kloosterregel. 

6 . Het geven van ergernis, want een vrouw in kostbare kleeren 
getooid is een valstrik voor de mannen en omgekeerd de man voor 
de vrouwen. Een ander door zijn kleeding tot vleeschelijke liefde 
verleiden is groóte zonde, zooals Sint Thomas in de boven aan
gehaalde kwestie zegt. 

Het is derhalve duidelijk, dat het dragen van kostbare kleeren 
zondig is. 

W a t punt II betreft, wordt het dragen van eenvoudige kleeren 
lofwaardig genoemd. Volgens Sint Thomas moet men onderscheid 
maken tusschen openbare personen, die een of andere wereldlijke 
of geestelijke waardigheid bekleeden en private personen, die niet 
in overheid gesteld zijn. 

W a t openbare personen betreft, moet men op twee dingen 
letten : de waardigheid van het ambt en den persoon zelf. Zoo 
iemand moet zich zoo gedragen, dat noch de eerbied aan de 
waardigheid verschuldigd geschaad wordt, noch hijzelf tot hoog
moed vervalle. Zoowel dus het dragen van kostbare kleeren ter 
wille van den eerbied aan het gezag verschuldigd als het gebruik 
van eenvoudige uit nederigheid, kan zoo iemand tot lof strekken, 
maar in beide gevallen hoede men zich voor overdrijving. Hieruit 
blijkt, dat het deugdzaam en prijzenswaardig is, wanneer een 
openbaar persoon eenvoudig gekleed gaat om nederig te blijven. 
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zooals van den H. Martinus verhaald wordt. Inderdaad, waar het 
mogelijk is, moet iemand die in overheid gesteld is, veeleer door 
zijn verheven omgang en vlekkeloos leven eerbied afdwingen dan 
door kostbare kleeding, zoodat men niet zoozeer de kleeding als 
wel den persoon en zijn levenswijze eerbiedigt. Reeds Seneca wijst 
hierop en ook Demosthenes bracht het in practijk. Maar zelden of 
nooit leest men van de heiligen, dat zij door kostbare kleeren 
eerbied afdwongen voor hun waardigheid, maar veeleer door een
voudige kleeding, hun nederige manier van optreden en heiligen 
levenswandel. Zoo deden ook de apostelen en hun opvolgers. 
Gregorius verhaalt van den abt Equitius, dat deze zoo eenvoudig 
en schamel gekleed was, dat onbekenden het heneden zich achtten 
zijn groet te beantwoorden. 

λ ν β ί private personen betreft, dienaangaande zegt Sint Thomas, 
dat zij verdienstelijk handelen, wanneer zij uit liefde voor ver
nedering en verachting der wereld eenvoudige kleeren dragen, ook 
al kleeden zij zich beneden hun stand. Om dit nader aan te toonen 
haalt Zerholt verschillende voorbeelden aan. Gregorius wijst er op, 
dat wanneer een eenvoudige kleeding geen bewijs van deugd was, 
de Evangelist van Johannes den Dooper niet zoo uitdrukkelijk 
gezegd zou hebben : „hij droeg een kemelharen kleed". Petrus 
Damianus verhaalt ons, dat de koning van Ninive en Ezechias, de 
koning van Juda, zich in boetekleederen hulden en aldus den toom 
des Heeren stilden en barmhartigheid verwierven. Ook het voorbeeld 
van Isaías, die op goddelijk bevel zijn kleeren aflegde en gedurende 
drie jaren ongekleed en barrevoets rondliep, toont ons duidelijk, 
welk een gewicht God hecht aan de kleeding. Dezelfde heilige 
wijst er op, hoezeer een eenvoudige kleeding God behaagt, zoodat 
men niet alleen vergiffenis, maar ook vele genaden van God 
ontvangt. W a n t op die wijze volgt men Christus in waarheid na 
en men maakt zich des te beminnelijker in Gods oog, naarmate 
men meer door de menschen veracht wordt. Terwijl de schamele 
kleeding ons een onaanzienlijk voorkomen geeft, schittert men van 
inwendige genade door dezen vruchtbaren omgang met God. Een
voudige en afgedragen kleeren maken vooral den mensch inwendig 
nederig en diep ootmoedig. W i e dus voortgang wil maken in de 
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nederigheid, moet hiernaar streven, zooals ook Basilius in zijn 

regel zegt. 

Een dergelijke kleeding bewaart ook velen in de deugd. W a n t 

wegens hun eenvoudige kleeding vermijden zij den omgang met 

wereldsche vrienden en worden op die wijze voor hun slechten 

invloed behoed. W a t een oppasser is voor de zieken, dat is de 

eenvoudige kleeding voor het geestelijk leven, zegt Basilius. In zijn 

brief aan Timotheus ( ι Timoth. 6 :8 ) spreekt Sint Paulus over 

bedekking en niet over kleeding om daardoor aan te duiden, dat 

dienaren van Christus zich alleen kleeden om hun naaktheid te 

bedekken en de koude te verdrijven, niet om zich op te tooien. O O K 

Cassianus, Chrysostomus en Basilius huldigen deze meening. 

Dat een dergelijke kleeding, welke de naaktheid bedekt en de 

koude verdrijft, voldoende is, blijkt ook uit de handelwijze van God 

ten opzichte van onze stamouders, die Hij dierenvellen deed dragen, 

waardoor Hij eenvoud en schamelheid van kleeding goedkeurde. 

Maar wat lezen wij over den tweeden mensch Christus ? „En zij 

wikkelde Hem in doeken", zegt de Evangelist ; hier is volgens 

Bemardus zelfs geen spraak van dierenvellen of ander kostbaar 

deksel, opdat wij ons naar zijn voorbeeld meer zouden verheugen 

over afgedankte dan over kostbare, over grove dan over zachte 

kleeren. 

D e kleeding geeft ook de gesteldheid of den toestand des 

menschen aan en volgens Sint Thomas (II—II, q. 187, art. 6) is een 

eenvoudige kleeding ofwel een teeken van droefheid of een teeken 

van verachting der wereld en haar rijkdommen. 

Als teeken van droefheid past een schamele kleeding voor

namelijk aan boetelingen om daardoor den toom des Heeren te 

stillen, zooals van den koning van Ninive en Achab verhaald wordt. 

Ook Judith en Esther legden ten tijde van beproeving haar feest

kleederen af. Derhalve is het duidelijk, dat zij, die voor hun zonden 

willen boeten, zich eenvoudig en nederig moeten kleeden. Maar 

niet alleen hun. die zelf boete doen, past een dergelijke kleeding, 

maar ook aan hen, die anderen door woord en voorbeeld tot boete 

aansporen. 

Als teeken van verachting der wereld past een eenvoudig kleed 
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vooral aan religieuzen, die zich alles ontzeggen moeten en geen 
persoonlijk bezit kennen, zooals ook Hugo en Bemardus zeggen. 

Zoowel als teeken van droefheid als van verachting der wereld 
past een eenvoudig kleed aan devoten, die gaame God voldoening 
schenken door hun verstervingen en de rijkdommen der wereld 
verachten, maar ook vaak het geld missen om kostbare kleeren te 
koopen. W a n t volgens de geleerden moet men bij het aanschaffen 
van kostbare kleeren rekening houden met zijn koopkracht en zij, 
die boven hun kracht koopen, misdoen zwaar, enz. 

Het bewijs van punt III volgt nu vanzelf. Uit het voorafgaande 
blijkt duidelijk genoeg, dat de wijze van voorstellen en de prediking 
van hen, die het volk tot het dragen van kostbare kleeren willen 
verleiden, in strijd is met de raadgevingen en de levenswijze van 
Christus, afwijkt van de uitspraken en voorbeelden der heiligen, 
het volk ten verderve strekt en voor hem, die dezen raad geeft, 
zeer gevaarlijk is. 

Ten eerste is het met Christus' raad in strijd, want Hijzelf heeft 
in het heilig Evangelie de menschen aangespoord gewone en een
voudige kleeren te dragen, zooals blijkt uit den lof aan Johannes 
den Dooper gegeven, terwijl de rijke brasser o.a. om zijn kostbare 
kleeding veroordeeld werd. Evenzoo is het in strijd met het leven 
en de manier van optreden van Christus. W a n t Hij, die anderen 
een eenvoudige kleeding aanprees, was zelf niet in kostbare 
kleederen gehuld. Jezus begon eerst te doen en later te leeraren en 
het is niet aan te nemen, dat Hij, die voornamelijk een prediker en 
leeraar der armoede en nederigheid was, aan kostbare kleeren de 
voorkeur gegeven zou hebben, zooals Gregorius opmerkt. Maar 
over de kleeding van Christus later meer. 

Christus' leer en leven ging rechtstreeks in tegen het vleesch en 
de begeerlijkheid, en iedere ware geleerde, die steunt op de godde
lijke wijsheid, volgt deze leer. Maar zij, die grove en afgedragen 
kleeren veroordeelen, en aanraden, wat den zinnen aangenaam is, 
spreken volgens de wijsheid der wereld, welke dwaasheid is. In 
een preek over de geboorte van Christus wijst Bemardus op diens 
groóte armoede en gebrek aan kleeding en zegt dan : . /Welnu, 
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Christus, die niet dwalen kan, heeft gekozen wat voor het vleesch 
het meest bezwaarlijk is. Derhalve is dit beter, nuttiger en ver
kieslijker ; wie anders leert of aanraadt, moet als een verleider 
geschuwd worden". 

Ten tweede is het aanprijzen van kostbare kleeren niet in over
eenstemming met het leven en de leer der heiligen. Ten bewijze 
haalt Zerbolt verschillende voorbeelden van heiligen aan, die zelf 
armoedig en slecht gekleed gingen, anderen hierom prezen of hen 
daartoe aanspoorden. 

Hoezeer het aanprijzen van kostbare kleeren het volk ten ver-
derve strekt en voor hem, die dezen raad geeft, een gevaar is, blijkt 
duidelijk uit het volgende. Het volk wordt daardoor aangespoord 
zich boven zijn stand te kleeden, daar de menschen er niet op 
letten, wat met hun stand overeen komt, maar slechts met graagte 
aanhooren, dat het geoorloofd is kostbare kleeren te hebben en dit 
geen zonde is. Degenen, die dit aanraden en leeren, hebben de 
vervloeking des Heeren te vreezen (Isaías 5 :20) : „ W e e u, die 
het kwaad goed heet en het goede kwaad, die duisternis tot 
licht maakt en licht tot duisternis." W a n t ongetwijfeld doen zij 
dat, wanneer zij het volk doen gelooven, dat het dragen van kost
bare kleeren geen zonde is. W e l zeggen zij, dat zij de menschen 
niet aansporen tot het dragen van kostbare maar van goede kleeren, 
maar ook dit is niet in overeenstemming met de juiste leer. W a n t 
de ware predikanten sporen het volk niet alleen aan tot wat geoor
loofd, maar ook tot wat nuttig is ; niet alleen tot wat geboden, maar 
ook tot wat aangeraden wordt. Het dragen van grove en eenvoudige 
kleeding is nuttig, een grooter goed en overeenkomstig den raad der 
heiligen, bijzonder voor personen, die in afzondering en boete 
leven, want gehuwden mogen zich op passende wijze opschikken, 
opdat de man aan de vrouw en de vrouw aan den man behage, 
zooals Augustinus aan Possidius schrijft. Het tegenovergestelde 
beweren is een grooter goed minder goed noemen. Iemand, die met 
dubbelzinnige, zij het dan ook ware woorden de menschen aan
spoort tot het dragen van kostbare kleeren, maakt het licht tot 
duisternis en omgekeerd. Door dergelijke dingen te leeren, stijven 
zij degenen, die naar de nieuwste mode en kostbaar gekleed gaan. 
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terdege in hun meening. Zoodoende brengen zij valschelijk de 
gewetens der menschen tot rust, maar dergelijke leeraren mogen 
gerust de vervloeking des Heeren vreezen, uitgesproken bij Ezechiël 
13 : 8 : „ W e e hun, die kussentjes samennaaien onder elk hand-
gewricht en hoofdkussens maken onder het hoofd van eiken leeftijd 
om zielen te vangen." 

Ten bewijze, dat hun leer de ware is, halen zij verschillende 
redenen aan. Zij zeggen : 

t . Het is een soort huichelarij de heiligheid uiterlijk in de 
kleeding te toonen. D e glorie der koningsdochter is van binnen en 
met de heiligheid moeten we niet te koop loopen. Daarom ook 
waarschuwt Christus ons voor hen, die in schaapskleederen tot ons 
komen, maar inwendig grijpende wolven zijn. 

2 . Anderen nemen ergernis aan een eenvoudige en grove 
kleeding, daar men op die manier erg opvalt ; het is derhalve beter 
te doen zooals al de anderen. 

3°. D e deugd is in het hart gelegen, niet in de kleederen ; der
halve kan men God evengoed dienen in een kostbaar als in een 
allerslechtst kleed, als de gezindheid des harten en de meening 
maar goed zijn. 

4° . Augustinus zegt : „ W i e van vergankelijke dingen een 
soberder gebruik maakt dan zijn omgeving, is ofwel onmatig ofwel 
bijgeloovig. " Beide standpunten zijn verkeerd ; derhalve moet men 
zich in de kleeding naar anderen voegen en zich niet zoo kleeden, 
dat men voor anderen een voorwerp van verachting is. 

5 . Christus, die ons in alles een voorbeeld heeft gegeven, droeg 
kostbare kleeren, die met zijn stand overeenkwamen. Anders 
zouden de krijgsknechten er niet om geloot hebben om ieder wat te 
krijgen ; wij moeten Hem navolgen. 

D e schrijver gaat nu op elk dezer punten uitvoerig in en deze 
weerlegging vormt het slot van het tractaat. 

A d lum. Dit oordeel is lichtvaardig en vermetel. Hieronymus 
zegt van dit soort menschen : „Daar wij niet in zijde gekleed gaan, 
houdt men ons voor monniken ; daar wij niet dronken zijn noch 
uitbundig lachen, noemt men ons afschaffers en droefgeestigen. 
Waanneer ons kleed niet glanzend wit is .bespot men ons al gauw. 
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zeggend : „Hij is van de straat, een bedrieger, een Griek. Nog 

duidelijker wordt de kwestie, als wij bij August inus lezen, dat de 

zonde niet gelegen is in het gebruik der dingen, maar in de ver

keerde gezindheid van den gebruiker. He t dragen van een een

voudig kleed is goed, maar kan slecht worden, wanneer men zich 

b.v. zoo kleedt uit hoogmoed om in nederigheid anderen te over

treffen. Of men nu een eenvoudig kleed draagt uit hoogmoed of 

nederigheid, daarover kan alleen G o d oordeelen, die de harten van 

alle menschenkinderen doorgrondt en het is derhalve vermetel 

daarover een oordeel uit te spreken. W a t de wolven in schaaps

ki eederen betreft, merkt Zerbolt op, da t Christus niet zegt „ a a n 

hun kleederen", maar „aan hun vruchten zult gij ze kennen." O o k 

Thomas en August inus spreken in dienzelfden geest. Zoowel in 

eenvoud als in kostbaarheid hoede men zich voor overdrijving, 

maar het dragen van afgedragen kleeren uit een al te groóte zucht 

naa r verachting der wereld of naar verootmoediging, is niet altijd 

berispelijk. 

A d 2um. D e bewering, dat anderen zich aan eenvoudige en 

grove kleeren ergeren, wordt voldoende weerlegd door de woorden 

van Hieronymus : „dan zou elk grauw kleed een ergernis zijn, d a n 

moet Johannes ook een steen des aanstoots geweest zijn, ofschoon 

onder die van vrouwen geboren zijn n iemand anders Voorlooper 

des Heeren genoemd wordt. Ook doopte hij en toch droeg hij een 

kemelharen kleed en een lederen gordel om zijn lenden. Onsmake

lijke spijzen bevallen niet : wat is er onsmakelijker d a n sprink

hanen. Zij echter zijn eerder een ergernis voor de christenen, die 

met donker-roode verf en blanketsel mond en oogen verven, zoodat 

zij, door te schitterende kleur misvormd, er uitheemsch en anders 

uitzien, d a n zij in werkelijkheid zijn." Uit deze woorden blijkt 

duidelijk, zooals ook Sint Thomas zegt, da t het dragen van een

voudige en gewone kleeren geen kwaad is, maar veeleer goed, 

omdat men daardoor te kennen geeft de wereldsche ijdelheid te 

verachten. Daa rom ook verbergen slechte personen hun boosheid 

onder een eenvoudig kleed. 

A d 3um. Uit drie punten blijkt, dat hun redeneering niet opgaat. 

ι . W e l bestaan alle deugden essentieel in de ziel, maar men 
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beoefent de deugd door het stellen van uitwendige handelingen ; 

de deugden worden derhalve door de handelingen bepaald. Barm

hartigheid is een deugd en gesteltenis van den geest, maar ze 

wordt beoerend door het geven van aalmoezen. Men beoefent de 

deugd van geloof, welke ons is ingestort, door te biechten, te 

bidden, enz. O p dezelfde wijze kan men ook in de kleeding ver

schillende deugden beoefenen, zooals nederigheid, eenvoud en 

tevredenheid, gelijk Andronicus aangeeft. Ook Sint Thomas haalt 

in dit verband dezen schrijver aan (ІІ~Л1, q. 169, art. 1). Het 

is derhalve dwaas te beweren, dat men zich over de kleeding niet 

druk hoeft te maken, omdat de deugd in het hart bestaat ; want 

dan kan men hetzelfde zeggen van het geven van aalmoezen en 

alle deugdoefeningen. 1) 

2°. Uit de wijze van kleeden kan men opmaken of iemand 

deugdzaam is of niet. D e diepere reden, waarom men kostbare 

kleeren draagt en afkeerig is van eenvoudige, ligt in het hart. Van

daar zegt Bemardus : „ D e boosheid, die naar buiten blijkt, komt 

zonder eenigen twijfel voort uit het hart." Augustinus wijst op den 

grooten invloed, welke er van de innerlijke gesteltenis uitgaat op 

de uiterlijke handelingen en vergelijkt deze gezindheid des harten 

met een keizer, die in elk menschenhart troont en van daaruit zijn 

bevelen geeft. Wanneer dus de deugden de overhand hebben in 

ons hart, zullen deze ook tot uitwendige deugdoefeningen aan

zetten. W'ant volgens Aristoteles drijven de deugden ons altijd tot 

die handelingen, waaruit ze ontstaan zijn. Zoo de nederigheid in 

ons hart woont, doet zij ons een eenvoudig kleed dragen, maar de 

hoogmoed verlangt een kleeding, waardoor men den menschen 

behaagt of boven anderen uitsteekt, enz. Ziedaar hoe de kleeding 

een zeker bewijs is van deugdzaamheid of slechtheid. 

3°. Gelijk men door studeeren en lezen wetenschap verwerft, 

zoo ook maakt men zich de deugd van nederigheid eigen door zich 

1 ) Terloops zij opgemerkt, dat de tweevoudige beteekenis van habitus : ni. 
deugd, gesteldheid en kleeding, — beide worden door Zerbolt a.h.w. 
spelenderwijze door elkaar gebruikt <— Wüstenhoff totaal ontgaan is. Hij 
komt dan ook tot absurditeiten als : de barmhartigheid en het geloof zijn 
kleederen van het gemoed en van den geest. 
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te verootmoedigen en zich in de nederigheid te oefenen. Onder deze 
oefeningen wordt door de heiligen algemeen het dragen van een
voudige kleeren gerekend. 

Ad 4um. Het citaat uit Augustinus, zooals zij dat geven, is niet 
juist. Er staat niet „intemperans" (onmatig, niet de juiste maat 
houdend), maar „temperans" (matig, zich onthoudend), zoodat de 
tekst gelezen moet worden : , ,Wie van vergankelijke dingen een 
soberder gebruik maakt dan zijn omgeving, versterft zich in dit punt 
of overdrijft. Alle exemplaren van ,,De doctrina Christiana" en ook 
de geleerden, zooals Sint Thomas en anderen, hebben dezen tekst. 
Dat dit de bedoeling van Augustinus zelf is, blijkt duidelijk uit zijn 
andere uitspraken betreffende dit onderwerp. W a n t hij zegt zelf, 
dat het dragen van ongewone en afgedragen kleeren goed of kwaad 
kan zijn. 

Ad 5um. Het is geenszins aan te nemen, dat Christus, die op 
zulk een bijzondere wijze in woord en daad de armoede predikte, 
in kostbare kleederen getooid was. Maria was bovendien niet in 
staat Hem zulk een kostbaar kleed te geven, want zij was zoo arm, 
dat zijzelf maar één kleed had om zich te dekken. Hoe kon zij dan 
voor Christus een kostbaar kleed koopen ? Bovendien, al had zij 
het gekund, zij zou het toch niet gewild hebben. W a n t zij wist, dat 
haar Zoon uit den hemel was afgedaald om de armoede aan te 
nemen en deze daardoor waardevol te maken in onze oogen, zooals 
Bemardus zegt. λνβΐ over het ijverig verdeelen der kleeren door de 
krijgsknechten gezegd wordt, bewijst niets. Deze verdeeling is geen 
bewijs voor de groóte waarde van Christus' kleeren, maar voor de 
ellende en armoede der soldaten. W a n t het waren geen eigenlijke 
krijgsknechten maar wel eenvoudige en arme beulsknechten, die 
zelfs de kleeren van de allerarmsten onder elkaar plachten te ver
deelen. Vandaar zegt Chrysostomus : „Zij verdeelen de kleeren, 
omdat Hij te midden van zeer arme, ellendige en niets bezittende per
sonen en verlaten van allen gestorven is." Aldus Chrysostomus, enz. 
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OVERZICHT VAN НЕТ 
„SCRIPTUM PRO QUODAM INORDINATE GRADUS 

ECCLESIASnCOS ЕЛГ PRAEDICATIONIS 
OFFICIUM AFFECTANTE". 

Zooals uit het tractaat zelf valt op te maken, had Zerholt een 

brief ontvangen van een geestelijke, die nog slechts een mindere 

orde had ontvangen en nu naar een hoogere orde en het predik

ambt meende te moeten streven. Voor deze meening haalt deze zes 

beweegredenen aan. Naar aanleiding hiervan schreef Zerbolt deze 

verhandeling, bestaande uit een korte inleiding en twaalf hoofd

stukken ; de eerste vier dienen tot belichting en verdere uiteen

zetting van de kwestie, in de overige hoofdstukken ontzenuwt hij de 

redenen door den clericus aangehaald. Het geheele stuk ademt den 

geest van Geert Groóte en zijn volgelingen met hun heilig ontzag 
en diepen eerbied voor het priesterschap. Het is natuurlijk niet 
onmogelijk, dat de clericus een gefingeerd persoon is en Zerbolt 
dezen vorm gekozen heeft om in het algemeen in te gaan tegen 
het najagen van kerkelijke ambten en waardigheden. ^Vaaгschijn-

lijk ook schreef Zerbolt dit tractaat meer in het bijzonder ter recht

vaardiging van het standpunt der Broederschap, die slechts enkele 

personen uit haar midden tot het priesterschap toeliet. 

In zijn inleiding deelt Zerbolt ons mede, dat iemand, die een 

mindere orde ontvangen heeft, hem vraagt, of het wel goed is op 

dezen lagen trap te blijven staan en niet op te stijgen en te streven 

naar een hoogere waardigheid, omdat hij vreest op deze wijze zijn 

licht onder de korenmaat te stellen en van meening is, als priester 

en predikant met meer vrucht te kunnen werken aan het heil der 

zielen. O m hem nu raad te geven en gerust te stellen, zooals dat 

deze stof vereischt, heeft Zerbolt het volgende samengelezen uit de 

gezegden van heiligen en uitspraken van geleerden. 

Vooreerst toont hij aan, dat eenieder, zoover het van hem 

afhangt, zich verre moet houden van de beslommeringen der wereld 

en ongestoord met God bezig moet zijn, maar, als de gehoorzaam

heid of liefde het vereischt, zich met het bestuur over anderen en 

uiterlijke bezigheden moet belasten. (Ditzelfde thema wordt in 
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hfst. 37 van „ D e reformatione virium animae" behandeld.) W a n t 

iemand met een goed gerichten wil handelt uit zichzelf in vele 

dingen anders, dan hij uit gehoorzaamheid of volgens den raad 

van anderen doet, zooals Sint Thomas duidelijk zegt 1 ) , zoodat hij 

tegelijkertijd wil en niet wil. W a t hij uit zichzelf niet wil, wil hij 

toch op bevel en aanraden van anderen. Het gaat hier voorname

lijk over twee dingen : een hooge plaats innemen en zich bezig 

bezig houden met verstrooiende zaken. \Vanneer men alleen zijn 

eigen wil in aanmerking neemt, moet men op de eerste plaats 

bedacht zijn op eigen heiliging en verstrooiende zaken vermijden, 

maar rekening houdend met den wil en het bevel van den overste, 

moet men, om niet ongehoorzaam te zijn, werken aan het heil van 

anderen of zich met allerlei verstrooiende zaken bezig houden. 

W ranneer men hier uit eigen beweging naar streeft, is dit een 

bewijs, dat onze wil niet goed gericht is. Ditzelfde is het geval, 

wanneer wij tegen den wil van onze oversten in voornoemde zaken 

hardnekkig blijven weigeren. Dit blijkt ook uit tal van aanhalingen, 

welke Zerbolt hier Iaat volgen. Het is niet doenlijk in dit korte 

overzicht de vele citaten op te nemen, welke in het ..Scriptum pro 

quodam" voorkomen. W^ij doen dit alleen, als de gang van het 

betoog het vereischt. (Hfst. i ) 

Hieruit kan men gemakkelijk afleiden in welke gevallen iemand 

met een goed gerichten wil naar de kerkelijke bedieningen, orden 

en waardigheden moet streven of zich hieraan moet trachten te 

onttrekken. O m dit nog beter in te zien moet men weten, dat 

volgens de heilige leeraren het zich onttrekken aan kerkelijke be

dieningen, enz. soms kwaad en ongeoorloofd, in andere gevallen 

geoorloofd, soms goed en verdienstelijk, ja zelfs noodzakelijk ter 

zaligheid is. 

D e gevallen, waarin dit ongeoorloofd is, zijn drie in getal : 

ι wanneer men met eenige waarschijnlijkheid voorziet, dat door 

zijn weigering de Kerk in ernstige moeilijkheden zal komen of aan-

l) II—II, q. 185, art. D e woorden : „Ita quod sepius voluntas ex suo aliud 
vult et aliud ex aliorum imperio" komen bij Thomas niet voor. W e l handelt 
art. a over deze kwestie. 
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merkelijke schade lijden ; 2 hij aanhoudend aandringen van den 

overste ; 3 wanneer men zich door een ongeoorloofde handeling 

zou willen onttrekken. Men kan nog een vierde geval onder

scheiden, wanneer nl. de weigering zou voortkomen uit minachting 

voor het sacrament des priesterschaps. 

Ten tweede is gezegd, dat het weigeren der hoogere orden soms 

geoorloofd is. O p zich genomen is het geoorloofd, maar in de 

bovengenoemde gevallen wordt het door bijkomstige redenen onge

oorloofd. W a n t het priesterschap is een sacrament, dat men vrij

willig ontvangt. Verschillende aanhalingen, o.a. uit het Corpus 

juris canonici, bewijzen dit. Een clericus, die een eed of gelofte 

gedaan heeft de hoogere wijdingen niet te ontvangen, is dan ook 

tot deze gelofte gehouden. Zulk een eed is wel vermetel, maar niet 

zondig, zooals de bekende Engelsche canonist Henricus Boye 

hierbij aanteekent. Ook Sint Thomas 1 ) verdedigt de geldigheid van 

zulk een belofte, als het gaat over die zaken, welke op zich genomen 

niet noodzakelijk zijn ter zaligheid, maar dit door omstandigheden 

kunnen worden, bv. door het bevel van den overste, zoo tenminste 

deze gelofte gedaan wordt, voor het bevel gegeven is. 

Ten derde kan het in sommige gevallen verdienstelijk en goed 

zijn, zooals gezegd is. En dit is het geval, wanneer men om wille 

der gehoorzaamheid het verlangen naar een hoogere orde laat 

varen, zoo de overste er op staat, dat men zich met een mindere 

orde blijft tevreden stellen. 

Ten vierde kan het soms een gebiedende noodzakelijkheid zijn 

de hoogere orden niet te ontvangen. W a n t men bedenke wel, dat 

het sacrament van het priesterschap zeer hooge eischen stelt aan 

hen, die het ontvangen, nl. eigen heiligheid en heiliging van 

anderen door een voorbeeldig leven. λνβηηββΓ men zich derhalve 

onwaardig weet, is men verplicht en aan zijn eigen zaligheid ver

schuldigd het priesterschap niet te ontvangen. Elk van deze vier 

onderscheiden gevallen wordt met de noodige aanhalingen van 

heilige en geleerde personen bevestigd. (Hfst. 2) 

Het is echter altijd verkeerd al te vurig, zooals velen dat doen. 

!) II—II. q. 185, art. 2 en niet zooals de tekst aangeeft q. 1Θ6. 
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naar hoogere waardigheden te streven. W e l mag men verlangen 
priesterlijk werk te kunnen doen en hiertoe waardig te zijn, zoo-
als Sint Thomas in bovengenoemde quaestio zegt. W a n t ook 
de Apostel zegt immers : „Streeft iemand naar het bisschopsambt, 
dan begeert hij een voortreffelijke taak" (I Tim. 5 : 1 ) . Maar 
men moet niet vergeten merkt Augustinus op, dat hier sprake is 
van een taak en niet van een eereambt. En niet zonder reden Iaat 
de Apostel er op volgen : „De bisschop dan moet onberispelijk 
zijn." Uit verschillende redenen blijkt, hoe verkeerd en afkeurens-
waardig het is, met een ontijdig en ongepast verlangen naar het 
priesterschap of hoogere waardigheden te streven. Ten eerste geeft 
zoo iemand blijk uit eerzucht en zelfoverschatting te handelen en 
hierdoor alleen al maakt men zich onwaardig en ongeschikt (vgl. 
hfst. 62 van „De spiritualibus ascensionibus"). Ten tweede heeft 
hij geen besef van de moeilijkheden, welke het priesterschap met 
zich brengt. Ten derde hebben dergelijke personen weinig achting 
voor de eerbied-afdwingende en bewonderenswaardige waardig
heid der sacramenten, want zoo zij die wel hadden, zouden zij 
eerder schromen te naderen dan te onpas er naar verlangen ; 
want eerbied wekt vrees. Zerbolt haalt nu een lang citaat uit 
Gregorius van Nazianze aan, waarin deze vele voorbeelden uit het 
O . T. vermeldt en er op wijst, dat de eerbied nu nog grooter moet 
zijn. Het is derhalve duidelijk, dat een geschikt iemand, geroepen 
door God als Aaron of door het bevel der overheid gedwongen, 
toch met vrees en angst moet naderen vanwege de verheven groot
heid van dit sacrament en de ontzagwekkende waardigheid van dit 
ambt, welke besloten ligt in de macht brood en wijn te veranderen 
in het Lichaam en Bloed van Christus, Hem te mogen aanraken 
en te nuttigen. Dien de Heerschappijen aanbidden, voor W i e n de 
Machten van eerbied sidderen, enz. Het is derhalve vermetel, wan
neer men niet geroepen is, uit eigen beweging en uit eerzucht naar 
dergelijke waardigheden te streven, ook al zou men waardig zijn. 
Ten vierde toont zoo iemand het gevaar niet te vreezen, dat 
gelegen is in het onwaardig ontvangen en bedienen van dit sacra
ment. W a n t indien men een goed besef had van dit gevaar en van 
een heilzame vrees doordrongen was, zou men er niet zoo naar 
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haken, maar ofschoon geroepen en gedwongen a.h.w. met een 
zekeren tegenzin naderen en zijn bediening uitoefenen met vreeze. 
Iemand, die uit eigen beweging een hooge plaats inneemt, loopt 
gevaar te moeten afdalen volgens de woorden van den evangelist 
Lucas (14 : 10) : „ W a n n e e r ge genoodigd zijt, ga d a n op de minste 
plaats zitten, enz." A a n de h a n d van verschillende teksten wijst 
Zerbolt op dit gevaar, dat hen bedreigt, die uit eigen beweging en 
door eerzucht gedreven tot zulk een hooge waardigheid gekomen 
zijn ; want wie hoog staat, valt diep. D a t echter onwaardigen door 
eerzucht gedreven het sacrament van het priesterschap ontvangen, 
is niet alleen een gevaar voor de personen in kwestie, maar ook 
voor heel de Kerk. W a n t dit heeft tot gevolg, dat het sacrament des 
priesterschaps veracht wordt, de bedienaren der Kerk geminacht, de 
sacramenten ontheiligd en door de leeken voor niets geteld worden, 
die bovendien door het slechte voorbeeld in het kwaad gestijfd 
worden. 

Sommigen pogen hun eerzucht te verbergen onder den schijn 
van godsvrucht. Zij halen verschillende schijnredenen aan . 1 . Zi j 
zeggen, dat de oude eerbiedwaardige glorie der kerk bestaat in het 
priesterschap, de menigte van bedienaren en waardigheden. Waan
neer men echter zulke zware eischen gaat stellen, zullen weinig 
geschikte candidaten gevonden worden, vooral in dezen tijd, nu 
de boosheid toeneemt en de liefde verflauwt en bijgevolg zal d e 
glorie der Kerk tanen. 2 . Zij vergelijken h u n leven met dat van 
slechte priesters en besluiten dan, dat zij naar hun meening bij dezen 
nog gunstig afsteken, terwijl zij h u n levenswijze moesten toetsen 
a a n de voorbeelden uit de heilige Schrift en de levens der heiligen. 
3° . Zi j beweren, dat zij niet gedreven worden door eerzucht maar 
door zielenijver om als priester velen van nut te kunnen zijn. 
4 ° . Velen meenen, dat de heiligheid en volmaaktheid bestaan in het 
priesterschap ; nauwelijks hebben zij de wereld verlaten of zij 
streven naar deze waardigheid, alsof zij volmaakt zouden zijn, 
wanneer zij maar eenmaal priester waren. 

Stuk voor stuk ontzenuwt Zerbolt deze schijnargumenten en 
telkens staaft hij zijn meening door vele aanhal ingen. 

A d ium. Evenals de heiligheid en de degelijke levenswijze de r 
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goede bedienaren de Kerk zelf ten voordeel strekt, evenzoo brengen 
zíj de Kerk groot nadeel toe, die hun bediening slecht uitoefenen en 
ongeroepen en onvoorbereid zonder eenige vreeze, ernst, eerbied 
en godsvrucht tot het priesterschap komen. Ad 2um. Bij het neer
schrijven der opwerping gaf Zerbolt tegelijkertijd het verkeerde van 
hun handelwijze aan. De vergelijking met slechte priesters is een 
verkeerde maatstaf, want men moet zijn leven niet toetsen aan nog 
slechter levende personen, maar aan de voorbeelden uit de Heilige 
Schrift en de levens der heiligen. Ad 3um. Het haken naar het 
geven van geestelijke leiding is altijd verkeerd en nooit goed ; zoo 
is het ook gesteld met het innemen van een hooge plaats en het 
verrichten van verstrooiende bezigheden. Ad 4um. De hoogere 
orden strekken ons niet tot verdienste en de volmaaktheid bestaat 
geenszins in een hooge kerkelijke waardigheid, maar voornamelijk 
in de liefde en vervolgens in de zuiverheid des harten en de be
oefening der andere deugden. O p verschillende plaatsen in „De 
reformatione virium animae" en „De spiritualibus ascensionibus" 
leert Zerbolt hetzelfde. (Hfst. 3) 

De bekoring, welke den mensch tot kwaad brengt onder den 
schijn van het goede, kan voor goede en geestelijk-Ievende 
menschen gevaarlijk zijn. Ook de clericus in kwestie moet zich 
wachten de hoogere orden te willen ontvangen in de meening iets 
goeds na te streven en door zielenijver gedreven te worden. Men 
kan drie soorten bekoringen onderscheiden. Juist dezelfde ver
deeling maakt Zerbolt in hfst. 54 van „De spiritualibus ascen
sionibus", waar hij spreekt over den strijd tegen de ondeugden in 
het algemeen en de methode van bestrijding aangeeft. De eerste 
soort brengt ons ineens tot het kwaad, ze overmeestert met geweld 
de begeerte of drijft die tot het kwaad, zooals geschiedt bij bekoring 
tot gulzigheid, onzuiverheid en dergelijke ondeugden. De meest 
geschikte manier om deze te overwinnen is het verrichten van 
handenarbeid en geestelijke oefeningen. De tweede soort brengt 
ons tot het kwaad, niet door verlokking of overmeestering van onze 
begeerte, maar door ons verstand te misleiden, zoodat men op het 
eerste gezicht zou meenen iets goeds te doen, zooals de bekoring 
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tot overmatig vasten, waken en andere buitenissigheden. Niet zoo
zeer handenarbeid en geestelijke oefeningen, maar voorzichtigheid 
en de gave des onderscheids moeten hier de wapenen zijn. Nog 
veel gevaarlijker echter is de derde soort, welke ons brengt tot 
dingen, die in wezen en ook in schijn goed zijn, maar in bepaalde 
omstandigheden tot zonde voeren. De bekoring maakt zich meester 
van onze begeerte door het aanlokkelijke, dat er in gelegen is, zoo-
als bij bekoringen van de eerste soort, en het verstand wordt misleid 
door den schijn van het goede, zooals bij die van de tweede soort ; 
en dat alles is hier nog in hoogeren en meer verfijnden aard aan
wezig. Daarom is dit soort bekoringen het gevaarlijkste. O p deze 
manier nu worden velen bekoord om hun nederigen en veiligen 
levensstaat te verlaten onder voorwendsel anderen van nut te 
kunnen zijn door hun prediking en priesterlijk werk. Het verstand 
Iaat zich misleiden door den schijn van zielenijver en de begeerte 
wordt ontvlamd door de zucht naar ijdele zelfverheffing. Als 
slachtoffer van zulk een bekoring haalt Zerbolt Eliu aan, die tot 
Job en zijn drie vrienden zegt : Ik ben vol van woorden en de geest 
in mijn binnenste prangt mij. Zie, mijn binnenste is als jonge wijn 
zonder tap, die nieuwe kruiken doet barsten. Ik zal spreken en een 
weinig lucht scheppen, ik zal mijn lippen openen en antwoorden. 
(Job 32 : 18. 19. ao.) Ook in hfst. 56 van ,,De reformatione virium 
animae" wordt Eliu als afschrikwekkend voorbeeld van ijdele zelf
verheffing aangehaald. Terloops zij echter opgemerkt, dat de 
meening van Zerbolt afwijkt van de gangbare bijbelverklaring, die 
in Eliu een vertegenwoordiger van God, een profeet ziet, die plotse
ling met den geest Gods bezield wordt. (Hfst. 4) 

N a deze uiteenzetting gaat Zerbolt over tot de behandeling van 
het eigenlijke onderwerp : de weerlegging van de beweegredenen, 
welke door den clericus voor zijn meening waren aangehaald. 

Ten eerste meende deze uit verschillende teksten te moeten 
opmaken, dat hij verplicht was naar het priesterschap te streven 
en het predikambt op zich te nemen. Deze meening had hij zich 
gevormd bij het lezen van schriftuurplaatsen als : ,,Die koren vast
houdt, wordt gevloekt onder het volk ; maar zegenbeden komen op 
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bet hoofd der verkoopers" (Prov. 11 : 26). „En hij gaf hun geboden, 
a a n ieder ten opzichte van zijn naas te" (Eed . 17 : 12.). „Dient 
elkander met de genadegaven, zooals ieder ze ontving, als goede 
beheerders van de vele genaden van G o d " (I Petr. 4 : 10.). enz. 
O p deze en dergelijke teksten is van toepassing, wa t Sint Thomas 
zegt ( I U I , q. 185, art. 1 ad 3) : „ D e uitdeeling der geeste
lijke goederen moet niet geschieden naa r ieders eigen meening, 
maa r op de eerste plaats volgens het oordeel en de beschikking 
Gods , vervolgens naar het oordeel der hoogere waardigheids-
bekleeders, van wie gezegd wordt (I Cor. 4 : 1): „Men moet ons 
zonder meer als dienaars van Christus beschouwen en beheerders 
van G o d s geheimenissen". Derhalve zoo iemand, die krachtens zijn 
ambt of door den overste niet belast is met het geven van geestelijke 
leiding, deze niet geeft, kan men niet zeggen, dat hij de geestelijke 
goederen voor zichzelf houdt. Alleen híj schiet te kort in zijn plicht, 
die de zielzorg zou verwaarloozen, welke hij krachtens zijn ambt 
moet uitoefenen of zoo hij hardnekkig bleef weigeren dit ambt op 
zich te nemen." Alleen dus van de oversten eischt God, dat zij 
h u n zorgen over anderen uitstrekken, maar van allen vraagt Hi j 
heiliging van eigen leven. Een aanhal ing uit Bernardus bevestigt 
dit. Derhalve, zoo zegt Zerbolt, is het voor allen een plicht te 
b randen van innerlijke liefde, maar alleen den waardigheids-
bekleeders wordt bevolen te schitteren door uiterlijke werken van 
liefde : anderen te onderwijzen, te prediken en te besturen. 

Zielzorg kan men op twee manieren uitoefenen. Vooreerst 
krachtens zijn ambt en dit soort zielzorg bestaat in preeken, ver
manen, straffen, in den kerkdijken ban doen, enz. en komt 
uitsluitend toe aan geestelijke hoogwaardigheidsbekleeders of aan 
hen, wien dit opgelegd is, en hierover spreekt Sint Thomas . Een 
tweede soort is de zielzorg uit liefde en deze bestaat in de ver
trouwelijke vermaning, de broederlijke berisping, raad a a n 
dwalenden, voorkoming van ergernis en bijstand met raad en daad . 
Allen, die de liefde bezitten, oefenen dit soort zielzorg uit. Hieruit 
nu kan men gemakkelijk afleiden, hoe voornoemde teksten en 
andere van gelijke strekking moeten verstaan worden. 

N o g een andere gedachte verontrustte den clericus : kan ik nu 
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maar rustig voor mijn eigen ziel en zaligheid blijven zorgen, terwijl 

zoovele zielen in de wereld verloren gaan en God zoo veelvuldig 

beleedigd wordt ? Zal ik in het oordeel niet schuldig bevonden 

worden, zoo ik mijn leven van ingetogen afzondering, waarvan ik 

alleen profijt heb, niet opgeef en den zondaren het woord Gods 

niet verkondig, daar ik toch den plicht heb den naaste te beminnen 

als mijzelf ? \Vanneer het geven van een stoffelijke aalmoes soms 

noodzakelijk kan zijn ter zaligheid, hoe veel te meer dan het geven 

van een geestelijke aalmoes ? 

Tot antwoord haalt Zerbolt de woorden van Sint Thomas aan 

(H~-II, q. 33, art. 2 ad 4), welke in het kort hierop neer komen : 

„Л аппеег wij aan een bepaald persoon iets schuldig zijn, hetzij 

stoffelijke hetzij geestelijke zaken, zijn wij verplicht zoo iemand 

op te zoeken en niet te wachten, totdat hij bij ons komt. Zoo moet 

de schuldenaar zijn schuldeischer opzoeken en iemand, die belast 

is met de geestelijke leiding van een ander, moet naar hem 

toegaan om hem te vermanen en te berispen. Wanneer het echter 

gaat over weldaden, welke we niet aan een bepaald persoon maar 

in het algemeen aan allen moeten bewijzen, zijn we niet verplicht 

naar iemand toe te gaan, maar is het voldoende af te wachten, wie 

er toevallig bij ons komt. Dit moeten wij a.h.w. meer van het toeval 

laten afhangen, zooals Augustinus zegt in zijn werk : „ D e doctrina 

Christiana" (Boek I, hfst. 28). ' Hieruit blijkt duidelijk, dat de clericus 

gerust zoo kan blijven leven ; hem is de zorg over anderen niet 

opgedragen, wel moet hij zich beijveren de zielzorg uit liefde te 

beoefenen. (Hfst. 5) 

Ten tweede, zooals de clericus schrijft, verontrustte hem het feit, 

dat sommige heiligen, bv. de profeet Isaías, de H. Paus Gregorius, 
Equitius en onze bisschop Willibrord, het predikambt op zich 
genomen hadden. Daar nu ,,alles, wat vroeger geschreven werd, 
tot onze onderrichting geschreven is" (Rom. 15 : 4.) en de voor
beelden der heiligen ons ter navolging worden voorgesteld, enz. 
Zerbolt antwoordt hierop : niet alles in de H. Schrift wordt aan 
allen ter navolging voorgesteld en voor iedereen is het niet goed 
de voorbeelden van alle heiligen te willen navolgen. Ter bevesti-
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ging hiervan Iaat hij verschillende aanhalingen volgen, welke alle 
hierop neer komen, dat wij bij het navolgen van voorbeelden en 
daden van heilige personen rekening moeten houden met onze 
zwakheid en onvolmaaktheid, want het navolgen van daden, welke 
boven onze krachten gaan, brengt dikwijls groot gevaar mee voor 
ons geestelijk leven. Zoo iemand zou lijken op David, die zich in 
de wapenrusting van Saul, welke hem niet paste en waaraan hij 
niet gewoon was, nauwelijks kon bewegen en zeker de nederlaag 
zou geleden hebben in zijn strijd tegen Goliath, zoo hij in deze 
rusting was opgetrokken, zooals in de Collaties der Vaders ver
haald wordt. 

D e clericus en ieder ander, die naar het voorbeeld van boven
genoemde heiligen anderen van nut wil zijn door te prediken en 
leiding te geven, moet dit wel in acht nemen. W a n t Iaat het nu 
zijn, dat eenige heiligen, Isaías, Gregorius e.a., ofschoon zeer 
weinige, zich uit eigen beweging aan het predikambt gegeven 
hebben, bijna alle of het grootste gedeelte der heiligen verkozen 
in woord en daad het verborgen leven, waarvan zij gedwongen en 
met tegenzin afstand deden, gehoor gevend aan de roepstem Gods 
en het bevel van de overheid. Waarom richten wij onze aandacht 
nu juist op die uitzonderingsgevallen en zien wij niet naar die 
menigte heiligen, die het verborgen leven beminden en het open
bare schuwden ? 

Ten tweede merke men op, dat Isaias door een engel met een 
gloeiende kool gereinigd en Equitius door een engel in letterlijken 
zin van den prikkel des vleesches bevrijd en van alle onzuivere 
begeerten gezuiverd werd. En zoo er nog andere heiligen zijn, die 
zich voor dit ambt hebben aangeboden, dan blijkt telkens, dat zij 
van te voren door God gelouterd of op bijzondere wijze geroepen 
waren. 

Ten derde moeten we wat Isaias en Equitius betreft bedenken, 
dat dezen niet uit eigen beweging met prediken begonnen zijn, maar 
zich bereid toonden de zending van God aan te nemen. Uit het 
voorbeeld van deze heiligen volgt dus voor ons. dat wij nederig 
moeten gehoorzamen en niet hardnekkig weigeren dit ambt op ons 
te nemen, wanneer de overheid het verlangt of de noodzakelijkheid 
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het eischt. Ter ondersteuning van zijn betoog haalt Zerbolt nu de 

noodige teksten aan en vat deze samen met de woorden : λνβηηεβΓ 

men dus niet in een bijzonder geval verkeert, zooals een van deze 

heiligen, moet men er de voorkeur aan blijven geven een geestelijk 

leven te leiden zonder eenige beslommering van buiten, totdat de 

noodzakelijkheid en de gehoorzaamheid ons tot veranderen dwingt. 

(Hfst. 6) 

D e derde beweegreden, welke de clericus meende te hebben, 

was een innerlijke aandoening, waardoor hij zich aangezet voelde 

tot iets hoogers. Zooals hij schrijft, zou hij niemand durven aan

raden hooger op te klimmen, die niet een gelijke begeerte des 

harten had. Ter geruststelling is het goed te weten, wat Sint Thomas 

hierover zegt (II—II, q. 171, art. 5) ; het is geen letterlijke 

aanhaling, meer een vrije weergave. D e menschelijke geest wordt 

op tweevoudige wijze door den Heiligen Geest verlicht, onder

wezen of tot iets aangezet. Ten eerste door een bijzondere open

baring, bv. door den geest van voorzegging of de gave van de 

onderscheiding der geesten. Hij, wien op deze wijze door den 

Heiligen Geest iets geopenbaard is, heeft de grootst mogelijke zeker

heid, dat hetgeen hem is geopenbaard van goddelijken oorsprong is. 

Indien derhalve de clericus of iemand anders op deze wijze een 

goddelijke openbaring ontvangen heeft om zijn levensstaat te ver

laten en het predikambt op zich te nemen, en zoo hij dit met de 

grootst mogelijke zekerheid weet, dan is het boven allen twijfel ver

heven, dat hij meer de goddelijke roeping en neiging moet gehoor

zamen, dan aan welken mensch ook, zooals Augustinus aantoont in 

het 3e Boek der Belijdenissen. Hij zal dan echter zijn zending door 

een wonder of sprekend getuigenis moeten staven. 

Ten tweede kan deze verlichting van den menschelijken geest 

door den Heiligen Geest geschieden door een zekere aandoening. 

N u is het moeilijk uit te maken, of een gedachte voortkomt van 

den eigen geest of van een anderen. D e moeilijkheid zit 'm vooral 

in de beweeglijkheid van onzen geest, de nauwkeurige gelijkenis, 

welke bestaat tusschen den goeden en den kwaden geest en in het 

feit, dat de duivel de gedaante van een engel des lichts aanneemt. 
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Het is derhalve uitermate dwaas steeds gevolg te geven a a n een 
dergelijke aandoening of innerlijke gemoedsbeweging als a an een 
openbaring van den Heiligen Geest. Een dergelijke innerlijke aan
doening moet gewantrouwd en niet dan na een nauwkeurig onder
zoek voor waa r gehouden worden, daar zelfs op deze wijze profeten 
bedrogen zijn, die meenden, da t de geest Gods in hen sprak, terwijl 
het hun eigen geest was, zooals Gregorius zegt in zijn Inleiding op 
Ezechiël. 

Er bestaan eenige regels met behulp waarvan men de goede 
aandoeningen kan kennen : 1° nagaan of zij in overeenstemming 
zijn met de H. Schrift en de voorheelden der heiligen ; 2° onder
zoeken of een dergelijke aandoening de goedkeuring wegdraagt 
van mannen, bekend om h u n deugd en geleerdheid ; 3° letten op 
de vruchten, welke de aandoening voortbrengt en de manier, 
waarop zij werkt. W a n t de goede geest maakt den mensch 
inwendig nederig en volgzaam, de kwade geest overmoedig en 
hardnekkig. D e H . Geest spreekt eerst in de onrust des harten, 
m.a.w. Hij maakt den mensch eerst angstig, bevreesd en ver
morzeld, doet hem zijn eigen zwakheid kennen, maar op het einde 
geeft Hij hem de zekerheid der hoop. D e duivel doet juist het 
tegenovergestelde. 4 W a t den persoon in kwestie betreft, lette men 
er op, of de aandoening hem voert tot iets, dat boven zijn krachten 
gaat en tegen de vastgestelde orde ingaat, wan t alles, wat van G o d 
komt, is juist geordend. W a t de personen betreft, waarmede men 
leeft, moet men er op letten, of de aandoening de liefde niet kwetst 
en den vrede niet verstoort. M e n zou nog vele andere kenmerken 
kunnen opnoemen, welke niet noodzakelijk maar toevallig de aan
doening kunnen begeleiden, want in dergelijke zaken kan bijna 
n iemand een volledige kennis bezitten. D e geest immers blaast, waa r 
hij wil, en men weet niet, vanwaar hij komt of waarheen hij gaat. 
He t is derhalve gevaarlijk iedere innerlijke aandoening geloof te 
schenken, maar eerst moet men onderzoeken of ze uit G o d is. 
Overbodig te zeggen, dat het betoog steunt op een groot aantal 
citaten. (Hfst. 7) 

D e clericus echter geeft ter beoordeeling van zijn innerlijke aan-
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doening geen andere reden op, dan dat hij door een groóte en 
bijzondere neiging gedreven wordt, maar dit teeken is valsch en 
bedriegelijk en duidt er veel meer op, dat zoo iemand naar derge
lijke waardigheden streeft uit hoogmoed of ijdelheid. Wanneer 
heilige mannen in gehoorzaamheid aan God en hun oversten het 
bestuur over anderen of een of andere waardigheid op zich namen, 
dan deden zij dat niet met heftig verlangen en begeerte, maar in 
bestendige droefheid en in hun verlangen om een ingetogen ver
borgen leven te leiden maakten zij de woorden van Job (3 : 20) tot 
de hunne : „Waarom werd het licht gegeven aan een ellendige en 
het leven aan hen, die in bitterheid zijn." (Volgens de Vulgaat 
luidt de vertaling : aan hen, wier ziel in bitterheid is.) 

Een dergelijk verlangen naar het predikambt of hoogere waardig
heden kan volgens de heiligen uit verschillende oorzaken voort
komen. O p de eerste plaats moet als oorzaak genoemd worden de 
duivel, die hun, die reeds in het geestelijk leven gevorderd zijn en 
in een veiligen staat leven, aanraadt te streven naar dingen, die 
boven hun krachten gaan om zoodoende het goede, dat zij doen, te 
verhinderen. Een tweede oorzaak is de verwaandheid en het ver
langen om te schitteren. Zoo iemand wil graag zijn kennis, welke 
hij heeft of meent te hebben, aan een ander toonen of blijk geven 
van zijn heiligheid. O p een dergelijke wijze vermaande Eliu, toen hij 
zeide : Ik ben vol van woorden, enz., zooals reeds gezegd is. Nijd 
en hoogmoed vormen de derde oorzaak en hiervan zijn Dathan, 
Abiron en Core een afschrikwekkend voorbeeld. Ten vierde komt 
dit verlangen voort uit een zucht naar rust en nietsdoen. Dit ver
langen drijft vele wereldlingen tot het priesterschap, maar maakt 
zich ook somtijds meester van geestelijke menschen, die met traag
heid en tegenzin hun geestelijke oefeningen verrichten en in een 
hooger ambt de gewenschte rust zoeken. Vele uitspraken en voor
beelden bevestigen het hier genoemde. (Hfst. 8) 

Hieruit blijkt duidelijk, dat evenals de liefdevolle ijver de goeden 
zoo ook de kwade geest of de begeerte naar roem en ijdelheid de 
hoogmoedigen ontvlamt ; derhalve is het brandend verlangen 
heelemaal geen teeken, dat de H. Geest hier werkt. Er bestaan 
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echter vijf regels met behulp waarvan men kan onderscheiden of 
het verlangen uit een goed of kwaad beginsel voortkomt. 

1° D ie door den goeden geest aangezet worden en er mee be
zield zijn, verlangen altijd een ingetogen en verborgen leven te 
leiden en nemen slechts gedwongen het predikambt op zich. D e 
hoogmoedigen en eerzuchtigen echter plaatsen zichzelf op den 
voorgrond en zoeken de gelegenheid te kunnen spreken en leeraren 
en wachten niet, totdat het welzijn van den naaste of de noodzake
lijkheid het vordert. 

2° D e door den goeden geest bezielden meenen niet, dat ze 
volmaakt zijn en beter d a n anderen door het feit, da t zijzelf anderen 
onderrichten, maar zij achten zich integendeel in grooter gevaar 
van verloren te gaan, zooals dat ook werkelijk het geval is. D e 
hoogmoedigen beschouwen de anderen als zondaars en meenen, 
da t ze verstandiger en beter zijn dan alle anderen. V a n d a a r zeide 
men den clericus hen gering te schatten, die den naaste niet van 
nut zijn door in het openbaar te prediken. 

D e nu volgende drie gevallen zijn een kenteeken, dat de kwade 
geest ons onder den schijn van het goede tot zonde wil brengen, 
zooals Bemardus zegt. 

3 ¿ o o iemand door een groot verlangen tot prediken wordt 
aangezet, terwijl zijn levensstaat daarmede niet overeenkomt, maar 
meer gericht is op het verborgen leven in de eenzaamheid, zooals 
veelal bij monniken het geval is, wier levenstaak het is in boete
doening te leven en niet te onderrichten, zooals Hieronymus zegt. 

4° W a n n e e r iemand, die zelf nog zwak staat in het geestelijk 
leven, aangezet wordt tot prediken, en zoo anderen van nut wil 
zijn en zichzelf verwaarloost. 

5 W a n n e e r iemand die noch door de overheid gezonden is noch 
van G o d een bijzondere roeping of overvloedige genadegave ont
vangen heeft, een hevig verlangen tot prediken in zich voelt. (Hfst. 9) 

D e vierde reden formuleert de clericus als volgt : W a t beteekent 
graan fijn malen, broeken maken, afschrijven van boeken en soort
gelijke bezigheden. Iets dergelijks h a d reeds vroeger iemand aan 
Robertus, een neef van Sint Bemardus ingefluisterd, zooals uit een 
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brief van Bemardus aan hem is op te maken. Bemardus zegt daar : 
, ,Welke oefening van godsvrucht is er gelegen in het bewerken 
van den grond, het uitroeien van een bosch, het mest kruien," 
alsof men wilde zeggen : ,,is er dan heiligheid gelegen in deze 
verachtelijke en gesmade werkzaamheden, deze geringe en niet in 
't oog vallende oefeningen, welke van nul en geener waarde 
schijnen. M a a r de heiligen dachten er heel anders over, wan t hoe 
prijzenswaardig hebben zij het zelf gedaan en hoe hen geroemd, 
die op waardige wijze hun leven doorbrachten met het verrichten 
van heilige oefeningen en goede werken, ofschoon zij niet in het 
openbaar predikten." O p een andere plaats zegt dezelfde heilige, 
sprekend over de heilige woestijnvaders in Egypte : „Deze, voor 
wie ik geen waardigen naam kan vinden, hemelsche menschen of 
aardsche engelen, die leefden op aarde, maar wier gedachten in 
den hemel waren, verrichtten handenarbeid en onderhielden daar
van de armen, enz." Eenige aanhal ingen uit Chrysostomus zeggen 
hetzelfde. 

Hieruit volgt derhalve, dat iemand, die door in het openbaar te 
prediken a a n het zielenheil van anderen en niet voor zichzelf werkt, 
toch dergelijke oefeningen niet gering moet schatten. W a n t zijn 
prediking heeft ongetwijfeld niet veel waarde , ook al is hij anderen 
van nut, zoo hij zichzelf niet oefent in vrome werken, ty/ie immers 
goed leeraart en slecht leeft, wat doet hij anders d a n leeren, hoe 
hij veracht moet worden. Ingetogen en verborgen leven derhalve is 
altijd veiliger, maar voor velen ook veel beter. Vele predikers 
immers trekken voor zichzelf weinig vrucht uit h u n preeken. Zi j , 
die verborgen werk doen, hebben daar hun verdienste van. Vele 
predikers echter verdienen alleen den lof der menschen en van hen 
is gezegd : „Zij hebben hun loon reeds ontvangen". E n wat baa t 
het den mensch, zoo hij velen bekeert, ja zelfs de heele wereld wint, 
maar zelf verloren gaat. N a a a n de h a n d van verschillende citaten 
duidelijk gemaakt te hebben, hoe dwaas de ijverauchtigen handelen 
door de vruchten, welke zij met h u n werk verdienen, weer te ver
liezen door hun ijdele zelfverheffing, onverschilligheid, enz. besluit 
Zerbolt dit hoofdstuk met een aanhal ing uit Prediker 4 : 6 : „Beter 
is een handvol rust d a n beide handen vol afsloving en zelfver-
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hefting, (volgens de Vulgaa t luidt de vertaling : vol afsloving en 
kwelling der ziel.) >— (Hfst. io) 

D e vijfde beweegreden van den clericus was, dat de geschikte 
tijd om met prediken te beginnen voor hem reeds w a s aangebroken, 
daa r hij nu den middelbaren leeftijd bereikt had, zoodat het hem 
goed toescheen op tijd verdiensten te verzamelen. D e H . Bemardus 
zegt in zijn predikatie over den H . Benedictus naa r aanleiding v a n 
het psalmvers : „die geplant is langs watervlieten, die zijn vrucht 
geeft op zijn tijd" : „Er zijn personen, die geen verdienstelijke 
werken verrichten ; anderen doen wel verdienstelijke werken, maar 
persoonlijk trekken zij er geen vrucht uit ; weer anderen verrichten 
ook voor zichzelf verdienstelijke werken, maar niet op den ge-
schikten tijd." D e personen, die geen verdienstelijke werken doen, 
zijn de kinderen dezer wereld, zooals Bemardus zegt, die h u n 
leven doorbrengen in brasserij en dronkenschap, in ontucht en 
onreinheid. D ie wel verdienstelijke werken verrichten, maar er zelf 
geen voordeel van hebben, zijn de huichelaars, die geen goede 
meening hebben en door het verlangen naar roem gedreven 
worden, die dingen te doen, waarvoor zij geen liefde bezitten. V a n 
de derde groep zegt hij : „Verwachten wij niet met vreeze, dat 
boomen, die voor hun tijd uitbotten, als de tijd daa r is, alleen 
bloesem dragen ? Zoo gaat het ook met sommigen, die al te vroeg 
verdienstelijke werken willen verrichten." Inderdaad, de tijd van 
verdiensten verzamelen moet niet alleen bepaa ld worden naa r den 
leeftijd, maar veel meer naar de vordering in het geestelijk leven. 

Bij den mensch kan men op drievoudige wijze spreken van 
jeugd of ouderdom. Ten eerste met betrekking tot den leeftijd of 
het aanta l levensjaren en zoo beschouwd is het passend, dat men 
niet in het openbaar predikt, voordat men den rijperen leeftijd 
bereikt heeft, zoo men dit tenminste uit hoofde van zijn ambt niet 
verplicht is. Hiervan heeft Christus ons het voorbeeld gegeven, die 
pas in zijn 30ste jaar begon te prediken, nada t zijn Vade r H e m 
gezonden had, zeggende : „Dit is mijn welbeminde Zoon, in wien 
Ik mijn welbehagen heb, hoort H e m . " Zoo past het a a n jeugdige 
personen onderricht te ontvangen en niet te geven. V a n d a a r da t 

237 



Jezus, toen Hij op 12-jarigen leeftijd te midden der leeraren zat, 
hen ondervroeg (Luc. 2 :46). Jonge menschen zijn predikanten 
zonder levenservaring, terwijl dezen toch een rijke ervaring moeten 
hebben. W a n t de wijsheid wordt gevonden bij oude menschen en 
de hooge leeftijd leert ons de wijsheid. 

Ten tweede spreekt men van jeugd of ouderdom met betrekking 
tot den tijd, gedurende welken men zich aan het geestelijk leven 
heeft gewijd. Zoo worden jongelingen of beginnelingen genoemd, 
die pas de wereld vaarwel gezegd hebben, zooals men ook spreekt 
van nieuw-bekeerden, die pas het geloof omhelsd hebben. 
Degenen, die reeds langen tijd de wereld verlaten en zich in het 
geestelijk leven geoefend hebben, noemt men grijsaards. W i e in 
dezen zin een jongeling of nieuw-bekeerde is, moet niet prediken, 
maar veeleer onder gehoorzaamheid en leiding der oversten onder
richt worden. Vandaar dat de Apostel verbiedt een nieuw-bekeerde 
tot een kerkelijke waardigheid te verheffen. Maar dit soort ouder
dom is nog niet voldoende. W a n t er zijn vele personen, die reeds 
langen tijd de wereld verlaten en onder devoten geleefd hebben, 
maar toch nog beginnelingen zijn in het geestelijk leven en behept 
zijn met neigingen, welke eigen zijn aan den jeugdigen leeftijd. 
Van hen zegt Sint Paulus (Hebr. 5 : 12) : „Of is het soms nog 
noodig, dat men u de eerste beginselen van Gods woorden gaat 
leeren, terwijl ge toch den tijd in aanmerking genomen reeds leer
meesters moest zijn ; hebt ge soms nog behoefte aan melk ?" 

Vooral waar het op preeken aankomt, moet men derhalve letten 
op den geestelijken ouderdom, de standvastigheid en den voort
gang in de volmaaktheid. 

Dit in aanmerking genomen noemt men ten derde beginne
lingen, die ofschoon zij de wereld reeds lang verlaten hebben, de 
begeerlijkheid der wereld, de neigingen en strevingen, eigen aan 
den jeugdigen leeftijd, nog niet onderdrukt hebben ; terwijl men 
tot de ouderen rekent, die een geregeld leven leiden, hun begeerten 
beteugeld hebben, bezadigd en ernstig zijn. Over dit soort ouder
dom staat geschreven (Sap. 4 : 8 . 9.) : ,,Wrant eerbiedwaardige 
ouderdom is niet de hoogbejaarde en zij wordt niet naar het aantal 
jaren geschat ; maar grijsheid is de verstandigheid des menschen 
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en Kooge ouderdom Ket leven zonder smet." D e hier bedoelde 
ouderdom wordt vooral vereischt bij het ontvangen van het priester
schap of het aanvaarden van het predikambt. Zoolang derhalve de 
vleeschelijke neigingen en de begeerlijkheid der wereld in ons 
overheerschen, is de tijd nog niet aangebroken om a a n het heil van 
anderen te werken, maar is het onze taak de verkeerde neigingen 
des har ten uit te roeien en te verwijderen. Zi j derhalve, die nog tot 
de beginnelingen in het geestelijk leven behooren, moeten in geen 
geval haken naar het predikambt. M a a r ook zij, die tot de ge
vorderden behooren, moeten zich eerst langen tijd oefenen, totdat 
zij bevestigd zijn in de deugd. Voor dien tijd kunnen zij niet zonder 
gevaar voor eigen zaligheid aan het zieleheil van den naaste 
werken. Vele aanhal ingen bevestigen dit. (Hfst. 11) 

T e n zesde scheen het den clericus toe, dat men er in deze kwestie 
niet op moest letten, of iemand de meest geschikte middelen of hoe
danigheden van G o d ontvangen had of niet. W a n t ofschoon, zoo-
als het meermalen gebeurt. G o d werkt met meer geschikte 
middelen, gebeurt het toch vaak, dat Hi j volbrengt, wat Hij wil, 
met minder geschikte werktuigen. W a n t God, zoo zegt hij, heeft 
heel de wereld bekeerd door middel van ongeletterde en tot dat 
doel minder geschikte menschen, en heeft geen gebruik gemaakt 
van geleerden, die daarvoor meer geschikt waren. Zerbolt ant
woordt hierop : Ofschoon het niet te betwijfelen is, dat G o d 
somtijds handel t buiten de natuurlijke orde en den gewonen 
loop van zaken om door sommigen bijzondere voorrechten en uit
zonderlijke genadegaven te schenken, toch rust op ons de plicht, 
voordat wij een werk ter h a n d nemen, rekening te houden met 
de ons geschonken middelen, en de van G o d ontvangen hoe
danigheden aandacht ig te beschouwen, zoodat wij volgens den 
raad van het Evangelie handelen door te voren te berekenen, 
wa t noodig is om den toren van onze volmaaktheid af te maken. 

Volgens Hugo van Sint Victor moet men zich voornamelijk voor 
twee dingen wachten : lustelooze onvoldaanheid en te drukke 
bezigheden, wan t het eerste verbittert de zoetheid des geestes en 
het tweede verdrijft de vredige rust. Lustelooze onvoldaanheid 
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bestaat in een met ongeduld gedreven worden naar dingen, waar
toe men niet in staat is, terwijl te drukke bezigheden den geest 
in hetgeen hij vermag, gehaast en ongeduldig maken. 

Velen nu worden door de lustelooze onvoldaanheid in den 
geestelijken voortgang belemmerd ; zij willen het onmogelijke en 
willen niet, wat binnen hun bereik ligt, zij bereiken niets van het
geen boven hun krachten gaat en oerenen zich ook niet in zaken, 
die binnen hun bereik liggen ; derhalve maken zij in geen van 
beide richtingen eenige vordering. Vandaar is het den mensch van 
onschatbaar voordeel, dat hij na een nauwkeurige beschouwing 
van de middelen en hoedanigheden, hem door de natuur en de 
genade geschonken, zich houdt aan een bepaalden levensregel, 
welke voor hem geschikt is en in verhouding tot zijn krachten staat. 
Hiervan mag hij noch door onvoldaanheid noch door te drukke 
bezigheden afwijken, maar hij moet er rustig tot het einde in blijven 
volharden, totdat hij het doel bereikt heeft, dat hij zich gesteld 
heeft. Maar de mensch moet niet alleen acht geven op zijn goede 
hoedanigheden en neigingen tot deugdoefening, maar ook op zijn 
gebreken en verkeerde neigingen om zoodoende te weten, waarin 
hij zich moet oefenen en waarvoor hij zich moet wachten. W a n t 
in dingen, waartoe men een zekere neiging heeft, gaat men spoedig 
vooruit ; en voor die zaken, waarheen de verkeerde neiging ons 
bijzonder trekt, moeten wij ons met nog grooter zorg wachten, want 
in dergelijke zaken dwaalt men gemakkelijker. 

Bij alles, wat we doen, moeten we dus met de grootste zorg 
letten op onze geschiktheid, middelen en hoedanigheden, en ons niet 
boven onze krachten verheffen. Ook moeten we niet meenen, dat 
God, die in geen enkel punt te kort schiet, ons zal roepen tot een of 
anderen levensstaat of werk, als Hij niet eerst de middelen heeft 
geschonken of ingestort om dit te volbrengen. Waanneer derhalve de 
aandoening niet alleen aanzet tot het goede in het algemeen, maar 
tot het goede dat in de juiste verhouding staat tot den persoon, 
levensstaat en tijd, is dit een teeken, dat zij van den goeden geest 
voortkomt. W a t de clericus over de apostelen vertelt, houdt ook geen 
steek. Wrant de apostelen hadden de meest geschikte hoedanig
heden en waren het allerbest geschikt om onderricht te geven in 
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die leer, tot welker verkondiging zij waren aangenomen. W a n t 
volgens de geleerden bestaat er een tweevoudige leer. Vooreerst de 
leer, welke net begripsvermogen van den mensch niet te boven gaat 
en die onderwezen wordt door bewijsvoering en grondstellingen, 
welke men met het natuurlijk licht van het verstand kan kennen. 
O m hierin goed onderricht te kunnen geven, moet men de kunst 
van logische bewijsvoering machtig zijn. D e tweede soort gaat het 
menschelijk begripsvermogen te boven en kan niet bewezen worden 
met natuurlijke grondstellingen, zooals de artikelen des geloors, 
zoodat het noodzakelijk was, daar G o d geen getuige van het 
onware kan zijn, ter bevestiging van een dergelijke leer wonder-
werken als getuigen aan te voeren, welke alleen door de kracht 
Gods kunnen verricht worden. 

D e apostelen nu waren aangesteld om een leer te verkondigen, 
die uitging boven het menschelijk verstand en niet kon bevestigd 
worden door een wetenschap, langs den weg der redeneering ver
kregen. W a n n e e r men nu goed oplet, d a n maakte juist die eenvoud 
en ongeschiktheid de apostelen tot bekwame en uiterst geschikte 
•werktuigen. Volgens August inus is dit het krachtigst bewijs van 
de waarheid van het christelijk geloof : Ofwel de apostelen hebben 
de wereld bekeerd door wonderen, hun onderricht bevestigend door 
teekenen en wonderwerken, zooals Marcus in zijn laatste hoofd
stuk zegt. H u n leer kan dus niet valsch zijn, daa r God, die niet 
bedriegen kan, deze bevestigt door wonderbare teekenen. Ofwel 
ze hebben het gedaan zonder wonderen, en d a n moet het toch een 
wonder genoemd worden, dat zoovele wijzen en geleerden, wijs-
geeren, heerschers en machtigen op het woord alleen van een
voudige menschen geloofd hebben in zulk een harde leer, die alle 
menschelijke begripsvermogen te boven gaat. Derhalve was de 
eenvoudigheid der apostelen een bij uitstek geschikt middel om 
een dergelijke leer te verkondigen. 

OVERZICHT DER „BRIEVEN". 

Het achttal brieven, door D u m b a r in zijn Analecta , D l . I, 

blz. 88^-113, opgenomen, duiden wij in de daar voorkomende volg-

16 
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orde aan met η ι tot en met η υ 8. De brief, afgedrukt in D e 
Katholiek, DI. 41 (1862), biz. iao^-121, is hier VII. 

Wi j laten hier den korten inhoud der brieven in chronologische 
orde volgen : 

I (Dumber η a) : Amersfoort, Juli 1398. 

Fïorentius, Gerarctus en ^Viïíιeïmus aan Lubbert ten 
Busscfie en Matiiias van Mechelen te Deventer. 1 ) 

Zij beklagen zich erover, dat de ontvangen brief zoo kort was, 
maar de liefde weerhoudt hen met een nog korteren brief te ant
woorden. De zaak der Broederschap („negotium Domini" genoemd) 
vindt in niets voortgang. Daar zij te Utrecht niets konden doen, 
zijn zij naar Amersfoort teruggekeerd en zijn zij van plan om daags 
na het feest van Maria Magdalena (Dinsdag 23 Juli) zich weer 
naar Utrecht te begeven en vandaar Amsterdam te bezoeken. Als 
zij van Amsterdam thuis komen, hopen zij een längeren brief te 
vinden. Zij spreken er hun verwondering over uit, dat de Broeders 
te Deventer zich als ballingen beschouwen, veelmeer is die naam 
op hen van toepassing. Gaarne zouden zij terugkeeren, zoo zij niet 
door de omstandigheden gedwongen moesten blijven. Zoowel 
echter het achterblijven van eenige Broeders te Deventer als het 
vertrek van andere, was een dringende eisch der liefde. Dit wordt 
uitvoerig uitgewerkt. Gaame zouden ook zíj het eerste gekozen 

1) Voor zoover uit de Brieven en andere bronnen valt op te maken, ver
toefden in Amersfoort in 1398 : 

Florentius Radewijns ; Gerard Zerbolt van Zutphen, Wil lem Klinckert 
van Schoonhoven, Johannes (vermoedelijk J. de Lemego, die door Heer 
Horens in 1395 met nog twee andere Broeders naar Amersfoort gezonden 
werd) ; Reynerus van Haarlem ; verder Jacobus, Philippus en Gysbertus, 
over wie nadere aanduidingen ontbreken. 

Te Deventer vertoefden in dat jaar : 
Lubbert ten Bussche (ook L. Bemiersz genoemd) ; Henricus Bruyn 

(Bruen) ; Amilius van Assche (ook A. van Buren genoemd naar de plaats 
zijner afkomst Assche bij Buren. Zijn familienaam was waarschijnlijk Stein-
voirt, want in de Brieven komt hij voor onder den naam : Amilius Stein-
fordie); Mathias van Mechelen; Jacobus van Vianen ; Johannes socius 
Mathie (vermoedelijk J. Becker of Joannes Pistor, die later door Horentius 
naar Windesheim werd gezonden om het stoffelijk overschot van Zerbolt 
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hebben, want dit is veel verdienstelijker en gelijk te stellen met het 

martelaarschap. Daar de toevloed van clerici te Amersfoort hen 

financieel bezwaart, vragen zij zoo mogelijk eenig geld te sparen. 

Zij eindigen met een waarschuwing aan Lubbertus en Joannes, den 

gezel van Mathias, om toch vooral voorzichtig te zijn en zich te 

hoeden voor besmetting. 

II (Dumber η 0 3) : Amersfoort, Zondag ai Juli 1398, 

's avonds 8 uur. 

Fiorentius, Geraraus en Wiïiieïmus aan Henricus, Amilius 
Sieinuoirt, Vtanen, Matmas en Joannes te Deventer. 

D e n brief, door den doodzieken Lubbertus aan Amilius gedic
teerd (Dier v. Muden, Dumber, Analecta I, biz. 43), hebben zij 
ontvangen en de droeve tijding van Lubberts ziekte heeft hen met 
smart en droefheid vervuld. D e wonde, geslagen door den dood 
van Joannes Ketel, was bijna geheeld en nu treft hen een nieuwe 
ramp. Zij zijn bedroefd, niet omdat God hem de eeuwige belooning 
wil geven, maar omdat zij in hem een medebroeder zullen ver
liezen, die hun in alles ten voorbeeld was. Het reisplan schijnt 
gewijzigd te zijn, want nu schrijven zij, dat de zaak der Broederschap 
vereischt, dat zij op het feest van Maria Magdalena (Maandag 
22 Juli) naar Amsterdam gaan. N a hun terugkeer zullen zij over
leggen, wie van hen zal overkomen, wie het best gemist kan 

naar Deventer te krengen) ; Henricus (niet nader aangegeven, mogelijk 
H. van Gouda). 

Geraadpleegde bronnen : 
Acquoy, Het klooster te Windesbeim en zijn invloed, 3 din., Utrecht 

1875—1880. 
Brinkerink, Biographieën van beroemde mannen uit den Deventerkring, 

Archief van de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht, Dl . 37 (1901), 
klz. 400—'433 ; Dl. 38 (1903), klz. 1—37, 335—376, 331'—543 ; Dl. 39 
(1903), blz. 1—39· 

Busch, Chronicon Windeshemense, ed. Karl Grube, Halle 1886. 
Delprat, Verhandeling over de Broederschap van G. Groóte 2, 

Amhem 1856. 
Dumkar, Analecta, DI. I, Deventer 1719. 
Pohl, Thomae a Kempis Opera omnia, DI. VII, klz. 314—339, Freiburg 

1933. 
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worden. Zij verzoeken zoo spoedig mogelijk bericht te zenden over 

den toestand van Lubbertus. 

^ViIheImus blijft te Amersfoort, Florentius en Gerardus zullen 

Donderdag terugkeeren. Zij geven nog den raad een groot vuur 

op de binnenplaats aan te steken en de vertrekken met azijn te 

besprenkelen. Ook moeten zij er voor zorgen, dat de zusters en 

anderen tijdig biechten en zij zichzelf niet overmatig vermoeien bij 

het verzorgen der zieken. 

Ill (Dumber η 0 4) : Amersfoort, eind Juli ^- begin Augustus, 1398. 

Florentius, Gerardus en Wilhelmus aan de Broeders te 

Deventer. 

Uit Amsterdam teruggekeerd, hebben zij de droeve tijding van 

Lubbertus' afsterven vernomen. Groot is hun smart en zij haasten 

zich den Broeders te Deventer te schrijven, dat zij één van hart met 
hen zijn in het beweenen van hun geliefden medebroeder, wiens 
deugden en voortreffelijke eigenschappen allen bekend waren. 
Juist daarom is zijn dood zoo η gevoelig verlies voor de Broeder

schap. N u zij zich in deze groóte smart nog meer één voelen met 
hun broeders te Deventer, wordt ook de scheiding steeds smarte
lijker en onverdraaglijker, en bovendien worden zij gekweld door 
angst en vrees over het lot der achtergeblevenen. Het verlangen 
naar Deventer over te komen kunnen zij bijna niet meer onder
drukken. Zij zien echter zelf in, wanneer zij hun verstand laten 
spreken, dat het beter is voor de Broederschap niet over te komen, 
voordat de pest geweken is. Ook Wermbold (van Buscop) 1 ) en 
Gysbertus ( D o u ) 2 ) raden het hun sterk af en de Deventersche 
Broeders smeeken in eiken brief toch te blijven. Toch willen zij 

1) „Idem dominus Werenboldus consueverat venire Daventriam ad 
Fratres nostros : et quamvis erat commdnis Pater devotarum in Hollandia, 
unde dominus Gherardus de Zutphania prefatus nominavit eum Apostolum 
HoIIandie, tarnen ipse dixit, quod post domum suam, cui preerat, non 
dilexit aliquam domum in tantum, quantum domum nostrani domum domini 
Florencii." (Dier van Muden, Dumbar, Analecta I, biz. 50) 

2) Tarnen generalem confessionem eius (Geert Groóte) ab ineunte etate 
audivit venerabilis et devotus presbiter dominus Gkysbertus Dou, confessor 
devotarum sororum in Amsterdam.. . In Amsterdammis fuit notabilis et 

344 



nogmaals het gevoelen van hun medebroeders a a n g a a n d e dit punt 

vernemen. Als het eenigszins mogelijk is, komen zij graag over ; 

in het tegenovergestelde geval, zouden zij toch graag twee of drie 

dagen komen om elkaar te vertroosten. D a a r Lubbertus priester 

was en tevens behoorde tot het vijftal, dat meer in het bijzonder 

met de zorg voor het huis en de boeken belast was, verzoeken zij 

h u n voor beide officies een opvolger a a n te wijzen. O o k moeten de 

Broeders te Deventer zorgen voor een zerk met opschrift op het 

graf van Ketel en Lubbertus, en diens dood berichten in W i n d e s 

heim, den Agnietenberg, enz., maar dit zullen zij wel reeds gedaan 

hebben. W a n n e e r het p lan om over te komen doorgaat, moet het 

spoedig gebeuren, want op Mar ia Hemelvaart ( D o n d e r d a g 15 Aug.) 

moeten zij weer te Utrecht zijn voor de zaak der Broederschap. 

I V ( D u m b a r η s ) : Amersfoort, Augustus 1398. 

Ftorentius, G e r a r a u s en Wilrieimus a a n Henricus Bruen, 

Amitius, jacobus, Henricus, Matnias en Joannes, hun 

beminde broeders in Christus, te Deventer. 

Ofschoon er geen nieuws te melden valt, willen zij toch de 

gelegenheid niet voorbij laten gaan een brief n a a r Deventer te 

zenden. D e uitwendige droefheid is een weinig geminderd, m a a r 

de inwendige blijft, ja vermeerdert van dag tot dag en zal pas bij 

h u n dood eindigen. H u n droefheid heeft een gegronde reden, w a n t 

zij, die sterkte a a n deugdzaamheid paarden, zijn van hen weg

genomen (zij spreken nu, alsof Amilius reeds gestorven ware) en 

een zwakke en kleinmoedige kudde is overgebleven. Zij wekken 

daarom h u n medebroeders op toch standvastig te blijven in de 

deugd en in geen enkel punt te verslappen. W a t zou er van de 

novicen terecht komen, die nog geheel en al gevormd moeten 

worden, indien sommigen onzer hen zouden aansporen tot een 

gestrenge levenswijze en anderen tot een gemakkelijk en rustig 

leven ? Hierover wijden zij vrij uitvoerig uit, m a a r zij haasten zich 

devotus vir, dominus Ghysbertus Dou nomine, confessor seu rector devo-
tarum Sororum ; qui, ut superius dictum est, recepit generalem confessionem 
magistri Gnerardi." (Dier van Muden, t.a.p.. biz. 4 en biz. 32.) 
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er bij te voegen, dat ze dit niet schrijven, omdat zij minder goede 

dingen van de Deventersche Broeders gehoord Kebben, maar 

omdat zij Kun eigen zwakheid en geneigdheid tot een gemaKKelijk 

leven kennen. Met het verzoek den brenger van dezen brief een 

antwoord mee te geven aangaande het punt, waarover zij in hun 

vorigen brief gesproken hebben (de aanwijzing van een opvolger 

voor Lubhertus) en hun opwekkende woorden niet verkeerd uit te 

leggen, besluiten zij dezen brief. 

V7 (Dumbar n 0 б) : Amersfoort, Maandag 26 Augustus 1398. 

Fiorentius, Gerardus, Jacobus, Reynerus en Wilhelmus 

aan hun dierbare broeders Henricus Bruyn, Amilius, 

Henricus, Matnias en Joannes. 

Het verlangen om naar Deventer terug te keeren wordt steeds 

sterker. G a a m e zouden zij dáár zijn om samen de lasten des levens 

te dragen en elkaar te vertroosten in het lijden, of samen te sterven. 

Er is echter één groot bezwaar : eenieder wil graag overkomen, 

maar de een wil den ander niet laten gaan. Heer Florens werd het 

verlangen al te machtig en 's Maandags voor St.-Jansonthoof

ding 1 ) beweerde hij noodzakelijk den Prior van Monnikhuizen bij 

1) De dateering levert hier eenige moeilijkheid op. Het feest van St.-Jans-
onthoofding viel in 1398 op Donderdag 29 Augustus (zie blz. 38). Zerbolt 
schrijft in brief V (Dumbar n 0 6) aan de Broeders te Deventer, dat Heer 
Florens „feria secunda ante decollationem lohannis" ongemerkt naar 
Deventer wilde vertrekken, dus Maandag 26 Augustus. Volgens brief VI 
(Dumbar n 0 1) is Zerbolt 's Maandags naar Utrecht vertrokken en Fiorentius, 
met of zonder medeweten van Zerbolt, naar Deventer. Zerbolt schrijft nu 
vanuit Utrecht een brief aan Heer Florens te Deventer en deze brief is 
gedateerd volgens Dumbar : „Scriptum feria sexta ante decollationem 
lohannis", dus Vrijdag 23 Augustus. Hier zit de moeilijkheid, want brief VI 
is zeker na brief V geschreven, ofschoon brief VI in Dumber voorop staat. 
Men zou gaan denken, dat Dumbar een fout gemaakt heeft bij het afdrukken. 
Hs. 128 G 16 uit Den Haag, het eenige Hs. waarin de brieven ons bewaard 
gebleven zijn en waarin ook brief VI voorop staat, zegt over het plan van 
Heer Florens om ongemerkt te vertrekken : „Ipse in feria 2.a ante decolla-
cionem lohannis aliquos nostrum .. . . ' De dateering van brief VI luidt hier : 
„Scriptum feria sexta ante Johannis ". In dezen tijd valt geen enkel ander 
Joannesfeest dan juist St.-Jansonthoofding. Nativïtas S. Joannis valt op 
24 Juni en komt dus niet in aanmerking. Heeft Dumbar hier eigenmachtig 
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Amnem te moeten spreken, terwijl Hendrik van Gouda, die ook 
daarheen moest, hem vergezellen zou. Reeds hadden de Broeders 
hun toestemming gegeven, toen het vermoeden ontstond, dat Heer 
Florens naar Deventer wilde gaan ; het vermoeden bleek juist en 
hij liet zich schijnbaar overhalen om bij hen te blijven. De Amers-
foortsche ballingen stellen nu de Deventersche Broeders voor de 
volgende keus : staat toe, dat één of twee, of allemaal overkomen, 
of, zoo het hun beter toeschijnt, dat dit niet gebeurt, berust dan 
geduldig in onze afwezigheid. Zij groeten verschillende bekenden 
en vragen zoo spoedig mogelijk eenig bericht over Amilius. De 
brief eindigt met de opmerking, dat, wanneer men te Deventer één 
persoon aanwijst om over te komen, het niet zeker is, dat zij het 
daarmee eens zijn. 

VI (Dumber η 0 l ) : Utrecht, Vrijdag 30 Aug. 1398 ? 

Gerardus ran Zutprien aan Heer Florens te Dementer. 

Maandag j.I. is Zerbolt naar Utrecht vertrokken, waar hij nog 
steeds verblijft terwille van het „magnum negotium". Hij verwacht, 

„decollationem" ingelascht of heeft hij een ander Hs. gebruikt ? Dit is wel 
mogelijk, want tot voor korten tijd bevond zich in het Parochie-archief van 
de R. K. Lebuinuskerk te Deventer een Hs., waarin eveneens de Brieven (9) 
waren opgenomen. Het Hs. is spoorloos verdwenen en een persoonlijk onder
zoek ter plaatse leverde geen enkele aanwijzing. In ieder geval zijn wij wel 
gedwongen te lezen : Maandag en Vrijdag voor St.-Jansonthoofding, maar 
komen, zooals reeds gezegd is, op die wijze met de chronologie in conflict. 
W a t heeft er in de brieven zelf (de autograaf) gestaan ? Daar er nog slechts 
één Hs. over is, valt dit moeilijk uit te maken. Men heeft mij gewezen op de 
mogelijkheid, dat Zerbolt zelf schreef „feria IV ante decollacionem Johannis" 
(dus met Romeinsche cijfers) en dat de afschrijver bij vergissing heeft gelezen 
„feria VI" en dit heeft overgenomen in den vorm „feria sexta". De vergissing 
kan ook bij Zerbolt zelf liggen, die wilde schrijven „feria IV" en in werkelijk
heid schreef „feria VI". Een bezwaar hiertegen is, dat bij deze veronderstelling 
ook in den aanhef van brief VII dezelfde fout begaan is. Meer waarschijnlijk 
lijkt mij, dat het „Scriptum feria sexta ante Johannis" onder brief VI een 
latere toevoeging is, gebaseerd op den aanhef van brief VII. Deze Iaat echter 
ook toe te lezen „feria sexta post decollationem Johannis" of 50 Aug., 
wat alle moeilijkheden wegneemt. Wij merken nog op, dat Fruin zich 
vergist, als hij zegt in zijn Handboek der Chronologie (1934), blz. 7a : „In 
i^gS viel 26 December inderdaad op Woensdag". Dit moet zijn : Donderdag. 
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dat Evert Foec, de deken van de St.-Salvatorkerk, vandaag zal 
antwoorden en in dat geval zal Kij morgen naa r Amersfoort ver
trekken. D e zaak der Broederschap staat er slecht voor en het zal 
noodig zijn, dat ook Abt Arnold van Dickeninge en andere 
vrienden zich met de kwestie bemoeien. D e brief van Heer Florens 
(Florentius was toch gegaan en h a d blijkbaar zijn vertrek aan 
Zerbolt meegedeeld), dien hij in dank ontvangen heeft, komt 
voornamelijk hierop neer : Ik, Florentius, zal bij de Broeders te 
Deventer blijven, totdat wij kalm overleg gepleegd hebben. 
Zerbolt vreest echter, dat Florentius te kalm en te lang zal over
leggen. W a n t het heeft bij alle vrienden den indruk gewekt, dat 
Florentius gevlucht is, en ook Zerbolt denkt er zoo over. Bovendien, 
hoe langer Florentius te Deventer blijft, des te moeilijker wordt de 
terugkeer. Ten eerste vanwege het gevaar der besmetting, ten 
tweede wegens mogelijke ziekte der aanwezige Broeders. D e tijd 
ontbreekt om nog meer redenen op te sommen. V a n het gepraat 
der menschen moet Florentius zich niets aantrekken, zoo zij zich 
ergeren, is dit een „scandalum Pharizeorum". O o k de zaak der 
Broederschap eischt zijn aanwezigheid, wan t zelfs al werken allen 
daa raan mede, d a n zal dit nog nauwelijks voldoende zijn. W a n 
neer Florentius te Deventer mocht blijven, zooals uit zijn brief valt 
op te maken, zal Zerbolt met Johannes en Reinerus te Amersfoort 
overleg plegen en het besluit zal wel zijn : wij gaan ook en sterven 
met hen, of zij moeten terugkomen en hier met ons leven. 

D e dood van Lubbert heeft hen reeds zoo aangegrepen, dat, 
wanneer Florentius en de anderen zouden sterven, het leven voor 
hen geen waarde meer heeft. D e tijd ontbreekt om nog meer te 
schrijven, daar de bode niet langer kan wachten en Zerbolt eindigt 
met aan Florentius spoedig antwoord te vragen. 

VII (De Katholiek, D l . 41 (1862), blz. 120—121) : 

Amersfoort, begin September 1398. 

Geraraus van Zutpnen aan Heer Florens en de Broeders. 

Vrijdag j.I . heeft hij in groóte haast en in droefgeestige stemming 
aan Heer Florens twee brieven geschreven (één er van is brief VI). 
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Toen hij deze brieven schreef, was hij nog niet van plan n a a r 

Amersfoort terug te keeren, m a a r dienzelfden dag heeft hij d e 

terugreis aanvaard, en zich gevoegd bij zijn broeders Phil ippus 1 ) 

en Gysbertus, d a a r de droeve stemming hem ongeduldig maakte en 

zijn tegenwoordigheid te Utrecht toch geen resultaat opleverde. 

D o o r de aanwezigheid zijner medebroeders is de rust en blijheid 

des gemoeds weer teruggekeerd. Hij verzoekt Heer Florens vriende

lijk, zoo hij niet iemand uit het huis (te Deventer) wil zenden, om 

Godswil le Phi l ippus 1 ) terug te zenden. M e t dank voor de toege

zonden b laden perkament besluit Zerbolt zijn brief. 

(Opmerkelijk is het verschil in toon in brief VI en VII.) 

VIH ( D u m b a r η y) : Amersfoort, September 1398. 

Fiorentius, Gerardus, Wi ïhe imus van Schoonhoven en 

Jacobus Vianen a a n Henricus Bruen pr. en a a n ae clerici 

Amilius en Matraas . 

Geruimen tijd waren zij niet te Amersfoort en dit is de reden, 

dat zij zoo lang niet geschreven hebben. D e dag van hun terug

keer, waa rnaa r zij zoo vurig verlangen, begint gelukkig te naderen 

en nu de toestand eenigszins bestendigd is, hebben de zaken van 

het huis en de verbetering huns levens weer hun volle belang

stelling. D e voornaamste kwestie is de keuze van een vierden 

priester, die de opengevallen plaats van Lubbertus zal innemen. 

D e antwoorden uit Deventer waren te onbepaald, zoodat zij hier

om en om andere redenen nog geen beslissing genomen hebben. 

D a a r binnenkort te Amersfoort de wijdingen worden toegediend 

en een wijding op een later tijdstip en op een meer verwijderde 

plaats wederom een scheiding zou teweeg brengen, vragen zij 

nogmaals de meening der Deventersche Broeders. W a t den 

tweeden provisor betreft, een ambt eveneens vrijgekomen door den 

dood van Lubbertus, lijkt het hun (te Amersfoort) beter, dat dit 

officie zoo mogelijk door een clericus wordt waargenomen. Zi j 

verzoeken hun de kwestie goed te overwegen en van alle kanten 

') Was wellicht Philippus de brenger van dezen brief en vreesde Zerbolt, 
dat Fiorentius hem te Deventer zou houden ? 
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te bekijken, want men moet ook rekening Kouden met een moge-
lijken opvolger voor Johannes Brinkerink of voor Heer Florens, zoo 
dezen eens komen te overlijden. Eenieder brenge dus zijn stem uit 
en deele deze persoonlijk en in 't geheim mede aan Hendrik Bruyn 
zonder voorwaarde ; wie wil kan er nog de reden bijvoegen, waar
om hij dezen of dien persoon boven een ander verkiest. Zoodra de 
uitslag te Amersfoort bekend is, zullen ook zij stemming houden. 

IX (Dumber η 0 8) : Amersfoort, October 1398. 

Florentius, Wiïrieimus, Jacohus, Johannes, Reynerus, 
Geraraus aan nun oeminae broeders in Christus : 
Henricus Bruen, Amiiius Stemroirt en Matnias in net 
Heer-Fiorensfiuis. 

Na de vele kwellingen en droeve gebeurtenissen was Vrijdag j.I. 
een blijde dag. De reden van hun blijdschap was tweevoudig : 
1 Dezen dag ontvingen zij den uitslag der stemming gehouden 
door de Broeders van Deventer en zijzelf wezen bij hun stemming 
denzelfden persoon aan ; een bewijs voor hun eensgezind verlangen 
voor Lubbertus een waardig opvolger aan te wijzen. 
2° Donderdagavond hadden zij een onderzoek ingesteld naar den 
toestand van hun geestelijk leven en de uitslag bewees, dat zij 
tijdens de ballingschap geen voortgang gemaakt hadden in de 
deugd. Hierom moesten zij eigenlijk bedroefd zijn, maar voor
noemden Vrijdag hadden zij in een geestelijk gesprek elkaar ver
sterkt en het voornemen gemaakt zich met hernieuwden ijver op de 
beoefening der verschillende deugden toe te leggen. Het verheugt 
hen uitermate weer met de Broeders vereenigd te worden en 
spoedig samen te zijn, maar nog grooter is hun vreugde, omdat zij 
allen zoo vurig en oprecht verlangen naar de volmaaktheid, opdat 
de engel des verderfs, wanneer deze terug zou komen, hen niet 
onvoorbereid vinde, zooals ze nu zijn. Heer Florens zal op Aller-
zielendag naar Amsterdam gaan en na zijn terugkeer zullen ze 
overkomen. Zoo ondertusschen de pest snel afneemt, zullen eenigen 
hunner wellicht reeds eerder komen, bv. op St.-Maartensmarkt 
(Maandag i t November). 

350 



HOOFDSTUK V. 

SAMENVATTING V A N 

ZERBOLTS OPVATTING VAN H E T GEESTELIJK LEVEN. 

De bedoeling van dit KoofdstuK is een beknopte samenvattende 
beschouwing te geven van Zerbolts voornaamste ideeën en op
vattingen van Ket geestelijk leven, zooals die vervat liggen in zijn 
geschriften, bijzonder in „De reformatione virium animae" en ,,De 
spiritualibus ascensionibus". Men verwachte dus geen karakte
ristiek van de spiritualiteit der Moderne Devotie in het algemeen, 
ofschoon wij ons haasten er bij te voegen, dat de opvattingen van 
Zerbolt, een der grootste en meest gelezen geestelijke schrijvers der 
Moderne Devotie, kenmerkend zijn voor heel de beginperiode van 
deze nieuwe godsdienstige beweging. 

ι Schuldbesef en bekeering. 
D e mensch moet vóór alles een juist inzicht hebben in zijn 

droevigen toestand. Dan pas, als wij er diep van overtuigd zijn, 
dat wij niet zijn, wat wij zouden moeten zijn, dat wij door eigen 
schuld steeds dieper en dieper gevallen zijn, komt in ons het vurig 
verlangen de vermogens der ziel te hervormen en langs de geeste
lijke trappen op te klimmen tot de hoogte, waar God ons hebben 
wil. "si mentale vis exercitium arripere, ante omnes debes descen-
sum tuum vel lapsum cognoscere, ut inde noveris tibi ascendendum, 
ubi te cernís misere prolapsum, atque illuc cognoscas te debere 
redire a valle lachrymarum, ad locum in quo te Dominus posuit, 
et ad quem te ordinavit." (cap. a, Spir.) 1 ) „Primo igitur semper 
ante mentis oculos habe, quid fuisti et unde corruisti, ut scias quid 

1) Spir. = De spiritualibus ascensionibus. 
Ref. = De reformatione virium animae. 
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esse debeas, et ad quid per exercitie tua tendas ." (cap. 3, Ref.) 
Vrij uitvoerig schildert Zerbolt den oorspronkelijken staat van 
gerechtigheid en den staat van zonde en schuld, waar in het mensch-
dom zich door A d a m s val en eigen schuld bevindt, zoodat de 
schrille tegenstelling tusschen beide des te meer opvalt. Zoo wordt 
in ons het verlangen opgewekt naa r een beteren staat, naar een 
terugkeer uit het dal van tranen naar de hoogte, waarop God 
oorspronkelijk den mensch plaatste. Zoo groeit in ons de over
tuiging, da t wij ons moeten bekeeren, in den zin van „zich keeren 
tot G o d " . Een juiste zelfkennis .— Zerbolt legt hier den vollen 
nadruk op — zal dit diep en rouwmoedig schuldbesef en dit vurig 
verlangen naa r bekeering in ons bevestigen en versterken. Schuld
besef en bekeering zijn de noodzakelijke voorwaarden om te slagen 
in de geestelijke opklimmingen. 

2° G o d reikt ons de helpende hand . 
He t doel der geestelijke oefeningen is een terugkeer en een nader 

komen tot den staat, welken wij verloren hebben. D e mensch kan 
dit echter niet uit eigen kracht, want Zerbolt stelt zich volstrekt 
niet op het humanistische standpunt, dat den mensch voorstelt als 
steeds meer vervolmaakbaar uit eigen kracht en dat men in latere 
geschriften veelvuldig aantreft. Deze overdreven voorstelling van 
de eigen potentialiteit is bij Zerbolt nog niet aanwezig. D e mensch 
heeft een geneesheer noodig, zijn eigen krachten zijn niet vol
doende, zonder de hulp van G o d kunnen wij niets bereiken. 
„Verum quia ascensus iste non est in cúrrente vel ascendente, sed 
ex dono Dei miserentis, ideo quarto tibi consulitur a Domino adju-
torium et auxilium postulandum, quia nulla est industria tua, nisi 
te in omnibus divina gratia comitetur." (cap. 1, Spir.) „ut cum D e i 
adjutorio quan tum poteris vires animae tuae deordinatas et indis-

positas ex lapsu tuo studeas reformare." (cap. 3, Ref.) 
„Primus autem fructus, qui inde (ex cognitione sui) oritur tibi, est 
scientia quam fragilitatem tuam et vitiorum fortitudinem liquido 
cognoscere, noveris omnem fortitudinem tuam ad Dominum custo-
diendam, dicens : Dominus fortitudo mea et refugium meum, etc." 
(cap. 10, Ref.) 
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Zerbolt waarschuwt uitdrukkelijk niet op eigen krachten te ver

trouwen, „nee tarnen te confidas propria virtute ascensurum, sed 

habita jugiter in adjutorio altissimi, et in protectione De i coeli 

commorare." (cap. ι, Spir.) Het idee van Christus als redder en 

verlosser beheerscht Zerbolts opvatting geheel en al, „quod propter 

te misit filium suum incamari, ut esset amicus et frater tuus, qui 

propter te mortuus est et crucifixus," (cap. 25, Ref.) „Nam passus 

est propter tuam illuminationem, redemptionem, justificationem et 

glorificationem." (Cap. 32, Spir.) 

3° D e menschelijke natuur zwak maar niet verdorven. 

Terwijl Zerbolt den vollen nadruk legt op de noodzakelijkheid 

van Christus' hulp en genade, zonder welke wij niets kunnen, 

terwijl herhaaldelijk gezegd wordt, dat wij zwak zijn en weinig 

vermogen, vervalt hij toch niet in het andere uiterste : de over

dreven voorstelling van de inzinking der menschelijke natuur ten 

gevolge van de erfzonde in den zin der latere hervormers. 

Men is het er tegenwoordig vrijwel over eens, dat Zerbolt en 

ook de vertegenwoordigers der Moderne Devotie in het algemeen, 

niet beschouwd kunnen worden als „Reformatoren vor der Refor

mation", ofschoon Hyma in zijn „The Christian Renaissance" 

(1924) zich van dit vroegere protestantsche vooroordeel niet vol

doende heeft weten los te maken. ^1) Het is wel merkwaardig, dat 

Luther in zijn commentaar op den Romeinenbrief durft zeggen, 

nergens z o o n goede beschrijving van de erfzonde (volgens de op

vatting van Luther) gelezen te hebben dan bij Zerbolt in „ D e 

spiritualibus ascensionibus". 2 ) 

Zerbolt leert echter juist het tegenovergestelde van wat Luther 

hem toedicht, hij geeft hier de zuivere katholieke leer weer. 

„Ideoque graviter cecidit (Adam) et nos omnes in eo. N a m omnes 

in eo fuimus vi quadam productiva vel seminali ratione. Itaque 

cecidimus omnes, et ut Bemardus dicit : Cecidimus simul in lutum 

!) J. de Jong. Historisch Tijdschrift. Jrg. 4 (1925), blz. 26—58. 
2 ) Luther vergist zich in den schrijver van ,,Bea tus vir" (De spiritualibus 

ascensionibus) en meent hier met Geert Groóte te doen te hebben. Vgl. 
A. Hyma, The Christian Renaissance, Michigan 1924, biz. 220 en 413. 
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et super acervum lapidum. Unde et coinquinati fuimus originali 
culpa, sed et collisi et confracti, et in omnibus viribus et potentiis 
animae optime, ut praemissum est, dispositie, graviter vulnerati. 
Amissa etenim justitie originali ipso casu et justo Dei judicio, 
ipsae vires et affectiones a suo statu prolapsae, diminutae sunt 
panter et deordinatae. Non autem omnino destructae, sed contrario 
modo se nabentes quam prius naouerunt, sibi invicem motibus suis 
et impulsibus contrariantes et repugnantes Unde contigit 
ut nunc istae vires et affectus longe aliter movent quam a Deo 
fuerunt institutae, pronae ad malum et proclives semper ad illici-
tum concupiscendum. Siquidem ratio ipsa caeca facta, erronea et 
obtusa saepe falsa pro veris recipit, frequenter inutilibus et curiosis 
se involvit. Voluntas facta est curva, saepe deteriora eligit, camalia 
diligit, spiritualia et coelestia vilipendit. Vis autem concupiscibilis 
destitute est et quodammodo prolapsa in concupiscentiam camis, 
concupiscenliam oculorum et camales voluptates, id est, gulam, 
luxuriam et avaritiam. Irascibilis vero deordinata est et prolapsa in 
superbiam vitae et gloriam mundanam Breviter ex emis
sione originalis justitiae omnes affectiones pronae sunt in malum 
ab adolescentie, imo a conceptione sua." (cap. 3, Spir.) 

De menscKelijke natuur wordt dus wel zeer zwak voorgesteld, 
maar toch nog tot iets in staat. W i j zijn niet alleen door de erf
zonde besmet, maar ook gekwetst, gekneusd en zwaar gewond. Er 
is dus een andere dispositio gekomen, de harmonie is verbroken. 
Maar Zerbolt voegt er uitdrukkelijk bij, dat onze vermogens en 
neigingen niet geheel en al vernietigd zijn en niet alle kracht ver
loren hebben. De rede is wel blind, maar ter nadere verklaring Iaat 
hij er op volgen, aen dwaling onderhevig en verduisterd, zoodat ze 
wel dikwijls, maar niet altijd, in dwaling geraakt. De wil is ver
zwakt en kiest vaak, maar ook niet altijd, het minder goede. Bij 
Zerbolt is geen spoor te vinden van de protestantsche opvatting, dat 
de mensch door de erfzonde geheel bedorven is en al het goede, dat 
hij doet, alleen en geheel van Gods genade in hem voortkomt. 

4° Daadwerkelijke samenwerking van God en den mensch. 
O p de samenwerking van God en den mensch wordt sterk de 

254 



nadruk gelegd. Bij de geestelijke opklimmingen zal al uw ijver u 
niets baten, zegt Zerbolt, „nisi te in omnibus divina gratia comi-
tetur" (cap. ι, Spir.) 

Het gebruik van „comitetur" in plaats van „praeveniat" duidt 
op deze samenwerking. O p verschillende plaatsen spreekt hij, 
doelend op de genade, van ..adjutorium Dei" en niet van „causa 
sola". D e opklimming is een „donum Dei miserentis", maar niet 
een „solum donum", ook de mensch moet medewerken. Door onzen 
eigen vrijen wil zijn wij van den hoogen staat, waarin God ons 
schiep, neergevallen en zachtjes aan moeten wij weer omhoog zien 
te komen. Bij onszelven moeten wij nagaan, hoe dat het best kan 
geschieden. „Nam ascensiones in corde debes disponere, modum 
et exercitia, quibus te vis in anteriora extendere, priusquam ascen
dere incipias in corde diligentius pertractando, ut ita in corde prius 
cogitando disponas quibus exercitiis melius recuperes amissam 
dignitatem." (cap. ι, Spir.) Tot dat doel moeten wij een ladder in 
ons hart oprichten, waarlangs wij kunnen opstijgen en staande aan 
den voet van dien ladder, zien wij onze zwakheid en ongenoeg
zaamheid. Maar dan moeten wij de handen opheffen tot God, die 
boven aan dien ladder staat en Hem vragen ons tot Zich te trekken. 
„Sed antequam incipias ascendere, debes in corde tuo scalam 
erigere, et modum quemdam proficiendi quo illuc melius devenire 
valeas ordinare. Sed adhuc in pede vel ascensu scalee positus in 
te deficiens et altitudinem ejus prospiciens, debes sursum manus 
extendere ad Dominum, qui est innixus supremae parti scalee, et 
clamare : Trabe me post te, et ita beatus eris, et sempiterna beatitu
dine perfrueris." (cap. ι, Spir.)Zoo is er voortdurend samenwerking. 

Christus heeft ons verlost, maar dit sluit niet in, dat de mensch 
nu ontheven zou zijn van eigen werkzaamheid. „Sane Christus 
morte sua preciosissima a culpa originali nos redemit, ut hujusmodi 
virium destitutio vel lex camis jam non sit culpa, cum ad eam non 
habendem non obligamur ne sit damnatio aliqua his qui sunt in 
Christo Jesu. Sed in pristinum statum rectitudinis nequáquam nos 
restituit, nec vires animae reformavit, sed ad nostrum exercitium et 
meritum nobis eas reliquit per sancta exercitia reformandas." (cap. 
3, Spir.) Het is juist het standpunt van Zerbolt, dat de komst van 

255 



CKristus op deze aarde ons een voorbeeld is en een prikkel tot de 
meest intense werkzaamkeid. In de Mensckwording bereikte de 
mensckelijke natuur kaar koogsten vorm van vervolmaakbaarkeid, 
van Ckristus moeten wij weer leeren mensck zijn. 

5 Overweging van ket leven en lijden van Ckristus. 
Vandaar dat onder de stoffen, welke Zerbolt de vrome ziel ter 

overweging voorstelt, ket leven en lijden van Ckristus de voor
naamste plaats innemen. D e navolging van Ckristus als Mensck 
is een der koogtepunten van ket op de practijk gerickte leven der 
Devoten. „Nikil apparet utilius quo salubrius occupes memoriam 
tuam, quam mysterium incarnationis Jesu Ckristi. Frequenter igitur, 
imo quotidie aliqua kora pertracta in corde tuo aliquid de vita vel 
de morte Domini tui Jesu Ckristi." (cap. 26, Ref.) „Item cogita 
semper quidquid legeris vel cogitaveris, quasi dicat tibi Ckristus : 
Hoc feci ut tu sequaris vestigia mea, te kumilies, patiens sis, tollas 
crucem suam et sequaris me, quia non est servus supra Dominum 
suum." (cap. 28, Ref.) „Stude igitur ad kabendum kabitum secun
dum etrigiem imitationis Ckristi, scilicet benignitatis, severitatis, 
kumilitatis et perspicuitatis." (cap. 52, Ref.) „Hic considera quanta 
pro te passus sit, et crucem amplectere per passionis desiderium, ut 
sicut ipse passus est injuriam, convitia, ludibria, supplicia, sic et tu 
passionem Ckristi imitando amplectere pro eo omnem passionem 
plenam injuriis, convitiis, suppliciis, ludibriis." (cap. 33, Ref.) 

D e overweging van Ckristus' leven en dood mag niet beperkt 
blijven tot een duidelijke voorstelling van de uiterlijke kandelingen 
van Ckristus. „Quid profuit inde Pilato, Herodi vel Pkarisaeis, 
quod Ckristi mores, vel gestus, aut praesentiam corporalem vide-
runt, qui eum imitari noluerunt ?" (cap. 27, Spir.) W i j moeten 
integendeel deze overweging zóó doen, dat ons kart ontvlamd wordt 
van liefde en wij daardoor gedrongen worden Hem na te volgen. 
„Pro quibus ascensionibus disponendis scire debes, quod Ckristus 
Jesus Deus et komo. Dei et kominum mediator, ipse est via per 
quam ad divinitatis notitiam simul et amorem debes ascendere 
secundum Aug. 7. Confession. ' (cap. 27, Spir.) 

D e gedeckte van de „Navolging van Ckristus" vindt kier kaar 
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eerste uitvoerige uitwerking. Zerbolt vertoont in dit punt een merk

waardige overeenkomst met den scnrijver der „Imitatio" en Ket kan 

ons niet verwonderen, dat vele vrome afschrijvers de tractaten van 

Gera rd Zerbolt en één of meer boeken der „Imitatio", of ook andere 

tractaten van dezen schrijver, zooals , ,De beneficiis Jesu Christi", 

in één Hs . vereenigd hebben. Zij ademen inderdaad denzelfden 

geest. 

6 Tegenstelling met de wereld, het stervende leven. 

In de overweging van Christus leven en dood neemt het 

H . Lijden een bijzondere plaats in. „Circa passionem dominicain 

in qua te prae caeteris exercitiis ardentius et devotius exercebis, u t 

ea quae in sacris Evangeliis legeris, ad tuam utilitatem melius scias 

reflectere ас dirigere a d propriam util itatem." (cap. 28, Ref.) 

„ E t tu homo devote si montem myrrhae, id est, amaritudinem 

poenitentiae per camis mortificationem vis a m p e r e , a tque per timo-

rem et spem a d montem et ascensionem puritatis vis ascendere 

nihil tibi utilius q u a n t u m ut n o n n u n q u a m myrrham primam de 

morte Salvatoris tui studeas colligere debes a d Christi 

passionem t a n q u a m myrrham ire, et inde al iqua a d tuam utilitatem 

trahere, sive medicinam contra vulnera passionum, sive exemple 

virtutum." (cap. 32, Spir.) 

D e opvattingen van Zerbolt, een der eerste geestelijke schrijvers 

van deze nieuwe geestesrichting, die uitvoerig en systematisch over 

het geestelijk leven heeft geschreven, worden gedragen door een 

levensbeschouwing, die zich radicaal keert tegen den geest des 

tijds. O n d e r den druk van den in vele opzichten ontmoedigenden 

tijd heeft er bij velen een inkeer plaats ; men is er van overtuigd, 

dat er een scherpe tegenstelling moet komen met de wereld. Zóó 

gaat het niet langer. M a a r ook de goedwillige Devoten onder

vonden het, dat het niet gemakkelijk is tegen den stroom op te 

roeien en Zerbolt zegt uitdrukkelijk. „Siquidem non est parvi 

laboris in prima ascensione praeteritam vitam dimittere, piangere 

et poenitere, et dignos fructus poenitentiae faceré. Sed multo 

majoris laboris vel saltern longioris est inveteratam consuetudinem 

priorem vincere, inordinatam affectionem et inclinationem ad 

17 
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inferiora deserere, immunditiam et impuritatem et affectionem con-
tractam expurgare, appetitum gulae extinguere, luxuriam depri
mere, iram surrocare, superbiam debellare, et sic de aliis affectioni-
bus vitiosis, quae omnia spectant ad purgationem timoris. Sed 
adhuc multo plus laboriosum vel saltern altior gradus est deinde 
totam an imam et affectiones quan tum ad Kunc gradum pertinet ad 
coelestia erigere, et per spem in coelestïbus habi tare ." (cap. 26, 
Spir.) D e verkeerde neigingen laten zien niet gemakkelijk ten onder 
brengen, er moet een hevige en zware strijd gevoerd worden, wil 
men de overwinning behalen. „Insurgunt enim contra te ea, quae 
laboras extinguere vitia, viriliter se contra te defendentia. E t tu 
rursum iratus insurges contra ea, et fiet inter te et tua vitia grandis 
et gravis lucta, ita ut nonnunquam résilias et iterum resipiscas, 
nonnunquam deiiciaris et iterum resurgas, a tque multoties fatigatus 
cum videris legem camis tuae tam fortem et tam importune legi 
mentis et voluntati tuae resistentem, clamare necesse habeas ex 
sententia cum Apostolo : Quis me liberabit de corpore mortis hujus? 

Incipe resistere desideriis tuis, et tunc intelliges quam 
fortes spiritus desideriorum malorum persequuntur te. Haec est 
enim pugna gravissima, qui potuerit odisse quod amat, et amare 
quod odit." (cap. 8, Ref.) D e practische Zerbolt waarschuwt 
nadrukkelijk voor overschatting van onze krachten in dezen strijd. 
„Nee enim in hac vita possumus omnes concupiscentias expurgare, 
cum ñeque ipse Pau lus perficere invenit, id est, perfectionem, quae 
est in non concupiscere secundum August inum." (cap. 42, Spir.) 
Herhaaldelijk Iaat Zerbolt duidelijk uitkomen, dat de strijd tegen 
onze bedorven natuur inderdaad zwaar is ; er is een leven van 
offer noodig, van onthechting : een stervend leven. Er moet met 
veel gebroken worden en daarom valt de nadruk op het Lijden des 
Heeren. Afzien van rijkdommen en bezittingen, niet hechten a a n 
eigen meening, maar zich stellen onder anderen, eenvoudige en 
sobere kleeren dragen, zich tevreden stellen met het allereen
voudigste op alle gebied, dat zijn de eischen van het nieuwe leven. 
D e arme lijdende Hei land is hiervan het sprekende voorbeeld, al le 
deugden werden door H e m in den hoogsten graad beoefend. „ D e 
secundo autem, quomodo tibi utiliter passionem Christi assumere 
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debes ad fructum et utilitatem, ad imitationem scilicet virtutum, 
vel fugam vitiorum, debes summo conamine ad hoc affectum et 
intellectum tuum dirigere, ut in omnibus gestis, verbis et respon-
sionibus Christi quae in historia legis passionis Dominicae sentire 
possis, quomodo Christus se habuit interius et exterius 
Et sic invenies in Christo passo omnium virtutum copiam, et contra 
omnia vitia summa medicamina." (cap. 32, Spir.) 

Zerbolt wijst vooral op het innerlijk lijden van den Heiland, dat 
het lichamelijk lijden nog overtrof. „Item devote imaginare inte-
riorem poenalitatem, quae forte exteriore poena non erat minor imo 
forsitan multo major." (cap. 28, Ref.) „Adverte nunc etiam et 
diligenter in corde colloca causas afflictionum et dolorum inter-
norum Christi, quae forsitan sensibilem poenam praecellebant.' 
(cap. 32, Spir.) Uit alles, wat Zerbolt over het lijden des Heeren 
schrijft, spreekt een sterk innerlijke opvatting van het lijden en dit 
is ook de geest, welken de devote ziel zich bij de overweging van 
dat lijden moet eigen maken. 

Bij deze overweging moeten wij drie dingen goed onderscheiden: 
het lijden zelf, de wijze waarop en de reden waarom ; dat zal onze 
meditatie vruchtbaar maken. Uitdrukkelijk geeft Zerbolt hier te 
kennen, dat hij in dit punt den H. Bernardus volgt. 

7° Harmonische deugdoefening, vooral van liefde en nederigheid. 
In de navolging van Christus ligt voor Zerbolt opgesloten de 

noodzakelijkheid van de beoefening der deugden, waarvan O. L. 
Heer ons het voorbeeld heeft gegeven. Zoowel in „De reformatione 
virium animae als in „De spiritualibus ascensionibus" geeft hij 
een vrij uitvoerige deugdenleer, waarbij hij Hugo van St. Victor als 
leidsman volgt. De strijd tegen de ondeugden moet met onver
biddelijke strengheid gevoerd worden, willen wij den wil her
vormen of ons keeren tegen de verkeerde neigingen door heiliging 
der vermogens. In het bestrijden van de gebreken gaat Zerbolt niet 
alleen negatief, maar ook positief te werk door bij elke hoofdzonde 
de correspondeerende deugd te noemen en uitvoerig de middelen 
aan te geven om die deugd te verkrijgen. In de schema's, welke wij 
aan beide hoofdwerken lieten vooraf gaan, komt deze breed-
opgezette en uitgewerkte deugdenleer duidelijk uit. 

259 



Zerbolt vestigt bijzonder de a a n d a c h t op de beoefening der 

broederlijke liefde en der nederigKeid, twee deugden zeer geliefd, 

geacht en vlijtig beoefend door de Devoten. D e practicus in het 

geestelijk leven maakt hier zijn hoofdstukken onevenredig groot, 

„omnia quae utilia sunt ас necessaria postponenda bono charitatis. 

Ideo super omnia exercitie in omnibus operibus, pro omnibus 

debemus quaerere charitatem fraternam. N e c est aliquod quod 

tantum angeli et Dominus angelorum in nobis invenire desiderant, 

sicut fraternam unionem et m u t u a m charitatem." (cap. 52, Ref.) 

H e t is echter niet genoeg, dat wij a a n onze eigen zaligheid 

werken, wij moeten ook onzen broeder helpen, onze liefde uit

strekken tot anderen. „ H o c enim secundum Hieronymum, est maxi

mum signum dilectionis, si etiam de minimis quibuslibet excessibus 

fratrem corripiamus. Igitur admoneamus proximum de peccatis, de 

moribus inordinatis, de verbis jocosis, duris, vanis et consimilibus. 

Et quem viderimus excederé in spiritualíbus exercitiis, reducamus ad 

viam, admoneamus de passionibus, durit ia, singularitate, et hujus-

modi." (cap. 52, Ref.) In „ D e spiritualíbus ascensionibus" wijdt 

Zerbolt a an dit punt een afzonderlijk hoofdstuk (cap. 69 : D e 

secundo descensu a d proximum, quo proximo condescendimus 

auxilio, vel Consilio, admonitione, vel correptione.), waaruit hier 

enkele teksten volgen. „ N a m verbum bonum est super donum 

optimum. Et major est eleemosyna spiritualis quam corporalis. 

. . . . Nec dicas in corde tuo : sufficit mihi mea salvatio, pro me 

volo esse sollicitus, non pro alio. N u m q u i d ego superior ejus sum ? 

Numqu id ego custos ejus constitutus ? Ecce talem cogitationem non 

genuit zelus De i Haec autem non de praedicatione 

publica intelligimus, sed de privata admonitione et fraterna exhor-

tatione, de qua dicitur : Unicuique mandavit Deus de proximo 

suo." (cap. 69, Spir.) In zijn werk „Super modo vivendi" (Hfst. 5) 

verdedigt Zerbolt uitvoerig de geoorloofdheid van deze broederlijke 

vermaning. 

In de levensbeschrijving der Broeders van het gemeene leven 

treffen wij herhaaldelijk de meest treffende staaltjes van diepen 

ootmoed en nederigheid. Ook Zerbolt was hierin een voorbeeld en 

in zijn werken dringt hij herhaaldelijk op beoefening van deze 
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deugd aan , welke net fundament moet zijn voor ons geestelijk leven. 
„Ut autem nane carnalem superbiam deprimens ad primum 

praedictum ascendas numilitatis gradum, necesse est, ut prius 
humilitatem veram fratribus tuis intimo cordis exhibeas affectu in 
nullo acquiescens eos laedere, ve! contristare. Item, ut continuo te 
exercées in numilious operibus et despectis officiis, ut puta in 
coquinae servitiis, vel necessariis, domum scopando, vel scutellas 
lavando, numili et abjecto nabitu t amquam pauper incedas, etc. 
Item bumiles mores et verba habere, novissimum locum eligere, 
vocabula jactantiae devitare, sicut vocari rabbi, vel Domine, etc. et 
nihil omnino jactantiae proponere. Item horam mortis nostrae 
semper ante oculos habere. Haec et his similia cum in consuetu-
dinem venerint, mentem ad humilitatem inclinant et timorem ejus 
deprimunt ." (cap. 63 , Spir.) 

D e deugdenleer van Zerbolt is harmonisch. Hij verwaarloost 
allerminst het innerlijke, maar stelt zich toch met innerlijke ge
voelens niet tevreden en wil, dat wij ook uiterlijk de deugd be
oefenen. O o k in dit punt houdt Zerbolt den gulden middelweg ; bij 
hem geen op den voorgrond plaatsen van het uiterlijke, maar even
min een overschatting van het uitsluitend innerlijk geloofs- en 
deugdleven. 

Bij de bestrijding der gebreken is Zerbolt geheel en al ingesteld 
op de practijk, hij ontveinst zich de moeilijkheden niet en veniest 
zich niet in onwerkelijkheden. W i j moeten volgens een vast p lan 
te werk gaan. „Sunt autem multi qui volentes vitia extinguere, in 
confuso contra omnia bellum arripiunt, pugnantes contra omnia, 
sed nulla devincunt, sed quasi in incertum currunt, et vacuum 
aërem verberant. Sunt alii qui hodie unum Vitium insequuntur, et 
eras contra aliud pugnant , qui quoniam debite non persequuntur, 
nullum sequuntur ad internecionem. T u autem non sic, sed ordinata 
acie procedas ad bellum." (cap. 41 , Ref.) Tot aan zijn dood zal 
men te strijden hebben, want de verkeerde neigingen zullen telkens 
terugkeeren en opvlammen. 

8° Regelmaat in alle oefeningen onder leiding van anderen. 
Niet alleen in den strijd tegen de bedorven natuur, maar in heel 
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rijn opzet doet Zerbolt zich kennen als een leermeester in het 
geestelijk leven, die terdege rekening houdt met de practijk en zijn 
leerlingen volgens een vast plan, een bepaalde methode, wil op
voeren naar den berg der volmaaktheid. W i j moeten systematisch 
en ordelijk te werk gaan, niet alles aanpakken en niets volbrengen. 
„Discute et sollicite examina, quid tibi congruit, quid tibi melius 
expedit, si nescis, aliis interroga, imo per alios dispone ascensum. 

ut omnia ordinate agas, secundum quod in corde tuo 
disposuisti, et non casualiter sicut quidam qui hodie se in isto, eras 
in alio sunt exercentes, fluidi et vagabundi, omnia arripientes et in 
nullo proficientes, omnia tentantes, et in nullo se consummantes," 
(cap. 9, Spir.) 

Zerbolt hecht veel waarde aan het zich laten leiden door een 
geestelijken leidsman, het voeren van geestelijke gesprekken met 
anderen en aan het vertrouwelijk spreken met zijn biechtvader : 
de keuze van een geestelijken leidsman of biechtvader moet dan 
ook met zorg geschieden. Ook dit is een punt van practisch belang, 
wij moeten in het geestelijk leven leiding willen aanvaarden en niet 
te veel op eigen inzicht vertrouwen. Eén van de middelen om tot 
een juiste zelfkennis te komen, is : „ut tuos defectus ab aliis 
frequenter et libenter audias." (cap. 4, Ref.) „Item salvo jure, debes 
meliori quem invenire poteris, confiten, et maxime viro spirituali, 
cui conscientiam tuam possis committere, et Consilia ab eo recipere, 
et cui in omnibus acquiesças." (cap. 36, Ref.) „Harum autem 
ascensionum in corde dispositio sit divinis scripturis conformis et 
spiritualis viri discussione approbata." (cap. 9. Spir.) ,.Si etiam 
fieri potest, talem tibi debes confessorem eligere, qui discrete et 
prudenter sciat absolvere vel ligare, cui animam tuam poteris fidu-
cialiter committere, cui statum tuum, vitam tuam, et omnia exer-
citia tua secure poteris exponere, ab eodem super singulis Consilia 
recepturus. Cumque talem confessorem inveneris, noli eum leviter 
variare." (cap. 13, Spir.) 

In dit verband zij nog opgemerkt, dat Zerbolt in „Super modo 
vivendi" (Hfst. 9) een bepaalden vorm van leekenbiecht verdedigt. 
Hij is van meening, dat dit soort biecht, in den zin van een een
voudige bekendmaking van zijn zonden of bekoringen met het doel 

аба 



hulp of raad te ontvangen van iemand, die op de hoogte is van de 
onderscheiding der geesten en het geestelijk leven uit ervaring kent, 
om verschillende redenen van zeer veel nut is. 

D e leiding van anderen kan mondeling geschieden, maar ook 
door middel van het geschreven woord. Bij de geestelijke lezing 
moet men eveneens een bepaalde methode volgen en enkele punten 
in acht nemen, zoodat wij er vrucht uittrekken. „Frequenter enim 
talem fructum et lucrum de lectione homo recipit, cum quali 
intentione et affectu ad lectionem accedit." (cap. 15, Ref.) Zerbolt 
geeft verschillende aanwijzingen, waarop men bij de geestelijke 
lezing moet letten. O p vaste tijden moet men geregeld en eerbiedig 
zijn geestelijke lezing houden, het gelezene nog eens herhalen, de 
lezing afwisselen met gebed en hiervoor geen lichte lectuur nemen. 

Telkens komt Zerbolt op ditzelfde punt terug : wij moeten orde 
en regelmaat stellen op al onze oefeningen en volgens een bepaalde 
methode te werk gaan. Later kwam men tot een al te minutieuze 
regeling van het geestelijk leven en verstarde de spiritualiteit tot 
methodiek. Dit uiterste heeft Zerbolt weten te vermijden. 

9 Methode in overweging en gebed, bepaling van stof en tijd. 
Deze zin voor methode en regelmaat spreekt wel zeer duidelijk 

in de hoofdstukken, welke Zerbolt wijdt aan de overweging en het 
gebed. A a n deze geestelijke oefeningen werd in den kring der 
moderne devoten buitengewoon veel waarde gehecht en een groot 
gedeelte van Zerbolts geschriften is hieraan gewijd. Nauwkeurig 
geeft hij aan, wat overwegen is, welke onderwerpen het meest 
geschikt zijn, den tijd, waarop dit het best kan geschieden en den 
invloed van de overweging op den wil. „Meditatio vero dicitur, 
cum ea quae legisti vel audisti, studiosa ruminatione in corde tuo 
diligenter pertractas, et per ea affectum tuum circa aliquod certum 
inflammas vel illuminas intellectum. Itaque ascendens. et jam in 
spe proficiens, frequenter in corde rumina, praecipue quae te ad 
profectum juvant puritatis, quae Hmorem incutiunt vel augent 
amorem. Ut autem meditationes tuae tibi sint fructuosae, et ut 
faciliter assuescas bonis meditationibus, duo debes diligenter consi
derare. Primum est, ut animo tuo de quibusdam utilibus materiis 
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provideas Sunt enim memoria peccatorum tuorum, 

memoria mortis, extremi judicii, poenarum infemalium, memoria 

coelestis gloriae, beneficiorum D e i et passionis Dominicae, et si q u a e 

Kujusmodi Secundum est, quod licet Komo omni tempore, 

omni bora, pro sua fragilitate niti debeat debet sibiipsi 

homo aliquas horas deputare, quibus singularius an imam exerceat, 

scopando quodammodo spiritum, et incalefaciendo a d spirituale 

desiderium. A d hoc autem secundum Hieronymum maxime con

veniens est hora matutina Н а с igitur hora homo debet 

praecipue uti, ut se excitet in al iquam devotionem, quoniam fre

quenter homo per totam diem in tali desiderio remanet ad quale se 

de m a n e excitavit.' (cap. 45, Spir.) „Dicit autem Hieronymus quod 

a d hoc expedientior est hora matutina. B e m a r d u s dicit, quod hora 

matutina et vespertina Si autem toto corde memoriam 

reformare volueris, summopere tibi expedit, ut certas materias ргае-

signas determinates tibi deputa materias . . . . Scire 

etiam debes, quod quamvis omnia q u a e in divina Scriptura repe-

riuntur, imo coelum et terra, omnia q u a e in eis sunt, de D e o 

loquantur et ins truant, non tarnen omnia aeque conveniunt ad 

utiliter meditandum. Sed ea debes potius a d medi tandum assu

mere, u n d e amplius timore concuteris, vel ascenderis ad amorem." 

(cap. 19, Ref.) 

Zerbolt hamert telkens op hetzelfde aambeeld : orde en regel

maat in al onze geestelijke oefeningen. „ Q u o d autem dictum est 

de meditationibus, ut certis temporibus singularius exerceantur, id 

idem multum expedit in omnibus exercitiis, ut scias q u a n d o unum-

quodque sis arrepturus, et q u a n d o a d aliud te versurus, ut habeas 

tempora orandi, tempora legendi, ut omnia fiant ordinate." (cap. 45, 

Spir.) A a n de wijze van bidden wijdt hij nog een afzonderlijk 

hoofdstuk, waar in op vier punten gewezen wordt. „Debes autem 

circa orationem quatuor attendere. Primo de affectu orationis, 

qualem videlicet orandi debes affectum induere, et qualum modum 

orandi assumere. Secundo quales orationes, breves a n prolixes 

debeas legere. Tertio pro quibus debeas orare. Q u a r t o quomodo te 

habebis in oratione et de attentione mentis in oratione." (cap. 46, 

Spir.) 
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W a t methode betreft, is er een zekere groei en ontwikkeling 
merkbaar. In „ D e reformatione virium animae ' wordt de stof der 
meditatie bepaald en uitgewerkt, de meest geschikte tijd aange
geven en worden in hoofdstuk 35 : D e exercitio orationis, geeste
lijke lezing en gebed als hulpmiddelen genoemd. In „ D e spiri-
tualibus ascensionibus" vinden wij dit alles nog uitvoeriger terug, 
maar in dit laatste werk heeft Zerbolt twee afzonderlijke hoofd
stukken ingelascht over de methode, welke in het algemeen bij de 
overweging (cap. 45 : D e modo meditandi) en in het gebed (cap. 
46 : D e oratione et modo orandi) gevolgd moet worden. 

A a n g a a n d e de kwestie, waa r nu precies het zwaartepunt van 
Zerbous spiritualiteit gelegen is, kan men natuurlijk in bijkomstig
heden van meening verschil len.1) O.i . ligt de groóte verdienste van 
Zerbolt hierin, dat hij de methodische meditatie algemeen bekend 
gemaakt en gepopulariseerd heeft, zooals geen schrijver vóór hem. 

10° Menschelijke voorbereiding voert tot mystieke begenadiging. 
Een vraag is steeds, in hoever geschriften als die van Zerbolt nog 

tot de mystieke werken zijn te rekenen. O m deze vraag te kunnen 
beantwoorden, is allereerst de nadere preciseering van het stand
punt der Moderne Devotie in het mystieke leven noodig. Deze voor 
die tijden moderne vorm van spiritualiteit legt bijzonderen nadruk 
op het feit, dat de mensch niet meer kan doen, maar dan ook niets 
met meer kracht moet nastreven, dan zich ontvankelijk maken voor 
de mystieke begenadiging ; daardoor houdt zij het midden tusschen 
de scholen van de „oratio acquisita" en de „oratio infusa". Zi j 
beschouwt het mystieke leven als een vrije gave Gods , wij kunnen 
er totaal geen recht op laten gelden, wij moeten dit a an G o d over
laten en ons niet te spoedig deze begenadiging deelachtig meenen. 
He t is overbekend, hoe de Moderne Devotie op een zekere Hol-
landsch-nuchtere manier streefde naar practische vroomheid en 
vanzelfsprekend stond men eenigszins gereserveerd tegenover de 

ï) J. de Jong, Ned. Kath. Stemmen, Jrg. 28 (1928), biz. 142. E. de Schaep-
drijver, La „Devotion moderne". Nouvelle Revue Théologique, Jrg. 34 (1927), 
blz. 754^—760. Herrn. Joz. Denteneer, O.Carm., Het Methodisch Gebed in 
de Nederlandsche en Spaansche Vroomheid, Ons Geestelijk Leven, Jrg. 14 
(19V1). blz. 151.—144, ig2'—201. 
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hoogste mystieke begenadiging, bijzonder wanneer deze vergezeld 
ging van uitzonderlijke verschijnselen. Herhaaldelijk wordt de 
devote ziel gewaarschuwd op haar hoede te zijn voor misleiding. 
Van den anderen kant heeft men toch een hooge achting voor deze 
hoogere vormen van geestelijk leven. Als God ze ons niet schenkt, 
mag dat niet aan ons liggen ; wij moeten ons in de vereischte 
gesteltenis brengen, ons nederig en gewillig aan den Wi l van God 
onderwerpen en Hem laten werken in onze ziel. W i j moeten God 
wel tegemoet gaan, maar wij kunnen Hem niet dwingen ook ons 
tegemoet te treden, zoo oordeelen zij zeer terecht. De mystiek van 
Ruusbroec met zijn „Siet de Bmdegom comt" werkt nog na, maar 
gezien als een uitzonderlijke begenadiging, niet als het gewone 
eindpunt van een deugdzaam leven. Veelmeer wordt het practische 
van Ruusbroec's deugdenleer overgenomen. Het standpunt van de 
Moderne Devotie in het mystieke leven kan wellicht het best 
samengevat worden als volgt : De deugd voert naar mystiek, maar 
meer als mogelijkheid dan als werkelijkheid. Vandaar dat in de 
geschriften der Devoten zoo weinig over de hoogere trappen van 
het gebedsleven gesproken wordt. 

11° Ontvankelijkheid voor de mystieke begenadiging einddoel der 
deugdoefening. De schouwing Gods slechts benadering der oor
spronkelijke gerechtigheid en der hemelsche schouwing. 

Juist om dit uitgesproken karakter van bevordering der ont
vankelijkheid voor de mystieke begenadiging, waardoor de deugd
oefening dus wordt ingeschakeld als de van onzen kant noodzake
lijke voorbereiding, kan men de werken der Moderne Devotie en 
bijzonder de beide hoofdwerken van Zerbolt in zekeren zin als 
werken van een mystieke school beschouwen. 

Dit mystieke karakter, in boven aangeduiden zin bedoeld, komt 
bij Zerbolt duidelijk uit ; uitdrukkelijk wijst hij naar dit einddoel 
der deugdoefening. De volmaaktheid van de hoogste opklimming 
bestaat in twee punten : de beoefening van de deugd uit liefde tot 
de deugd en de vereeniging met God in standvastige liefde, in 
overgeving aan Gods heiligen Wil , verzonken in de aanschouwing 
der Godheid. O p dezen hoogsten trap kunnen wij de mystieke 
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begenadiging deelacntig worden. ,,Intellectus saepe ultra se ascendit 
ad intuitum divinae speculationis, licet per speculum in aenigmate. 
Foris egreditur et cognitione et pulcbritudine creaturarum in amorem 
accenditur Creatoris. Compara istum statum ad illum de quo supe-
rius fuit dictum : Adam [in ilio] fuisse constitutum, et vide quantum 
iste ab ilio distat. Hic est status perfectionis, Kic est mons puritatis 
et perfectus ascensus perfectionis verae cnaritatis. Qui potest ascen
dere, ascendat ; qui potest capere, capiat, sed décédant segnes 
laborem fugientes. Quamvis Kic status perfectionis, nisi Dei speciali 
gratia, a nemine acquiritur, gratia tarnen dormientibus, negligentibus 
et non cooperantiKus non datur." (cap. аб, Spir.) In Ket volgende 

Koofdstuk raadt Zerholt aan zicK uit Ket leven en den dood van 

CKristus door devote oefeningen een drievoudige opldimming te 

vormen. „Tertius ascensus est jam per Kumanitatem CKristi ad 

spiritualem affectum assurgere, et jam ipsum Deum per speculum 

in aenigmate mentalibus oculis intueri, et sic ex Kumanitate ad 

notitiam et amorem divinitatis pervenire Ecce Kic est 

ultimus ascensus in Kac peregrinatione, donee ascendamus ad De i 

essentialem visionem." (cap. 27, Spir.) 

D e z e Koogste trap van Ket geestelijk leven verscKilt tocK altijd 

veel van den oorspronkelijken staat, waarin de menscK door God 

gescKapen werd. „Diligenter igitur adverte, quod Dominus Deus 

qui te ad imaginem et similitudinem creavit, quondam in tam 

sublimi dignitate te posuit, tam alto monte donorum naturalium et 

gratiarum collocavit, ut nisi ad essentialem Dei visionem proficeres, 

vix altius ascendere posses Intellectus fuit illuminatus ut 

noster primus parens, quamvis ut credimus D e u m per essentiam 

non vidit, ipso tarnen puro mentis intuitu et contemplationis excessu 

speculabatur." (cap. a, Spir.) 

Zooals uit de aangeKaalde teksten blijkt, is Zerbolt wat de 

scKouwing Gods betreft, vrij scKerp in zijn onderscKeidingen. D e 

„visio per essentiam" kan door den menscK Kier op aarde nooit 

genoten worden ; Kij bezat de ,,visio De i puro mentis intuitu et 

contemplationis excessu" in den staat van oorspronkelijke gerecKtig-

Keid, waarin God Kern scKiep ; dezen graad van GodsscKouwing 

kan Kij in den tegenwoordigen staat niet meer bereiken. 
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maar wel kan hij met behulp van een bijzondere genade Gods 
komen „ad intuitum divïnae speculationis, licet per speculum in 
aenigmate" . In tegenstelling met de school van Eckehart blijft deze 
„intuitus" bij Zerbolt nauw verbonden met de beschouwing van de 
heerlijkheid der schepping, het leven en lijden van Christus, het 
zien van het abstracte uit en in het concrete. 

12 Nadruk op het practische en menschelijke in het geestelijk 
leven. 

Ofschoon Zerbolt een eigen plaats aan de schouwing inruimt, 
wijst hij toch het sterk intellectueele van Eckehart af. Ook de affec
tief gekleurde bruidsmystiek van Bernardus ligt hem niet, daarvoor 
is zijn opvatting te nuchter en te practisch. Veeleer hebben wij in 
de mystiek van Zerbolt te zien : een harmonische opvatting van 
beide richtingen tot een gulden middelweg vereenigd, afgestemd op 
onzen nüchteren landsaard en gericht op practische deugdoefening 
met als hoogsten graad en heerlijkste bekroning de schouwing Gods . 

W e l valt het op, dat Zerbolt hier maar zelden over spreekt in 
zijn geschriften en we kunnen het betreuren, dat hij wellicht te veel 
naa r het practische en menschelijke overhelt en het goddelijke als te 
hoog gelegen eenigszins buiten beschouwing Iaat. Zerbolt was per
soonlijk op het hoogste ingesteld, hij beschrijft de schouwing als een 
op aarde te verwerkelijken ideaal. Doordat hij, evenals in nog 
sterker mate de latere schrijvers van deze richting, te veel den nadruk 
legt op het menschelijke, is het de school der Moderne Devotie, 
waarvan Zerbolt als een der grondleggers mag gelden, vergaan 
zooals later den Deïsten in de wijsbegeerte. Zij stellen G o d zoo 
hoog en zoo ver buiten het bereik der menschen, dat Hij tenslotte 
geheel en al buiten beschouwing blijft. Zoo ook is de spiritualiteit 
der Moderne Devotie geleidelijk verstard tot een methodische 
deugdleer en deugdoefening, waartegen de Protestanten met 
Luther a a n het hoofd het goed recht van innig Godsverkeer en 
Godservaring hebben gesteld. W i j hebben dit gevaar van ver
starring en ontaarding, van al te groóte vermenschelijking, van 
gebrek a a n idealisme en een zeker godsdienstig pessimisme reeds 
in de werken van Zerbolt te signaleeren. 
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13 Christus het middelpunt der oefening van deugd en gebed. 
D e mystiek van Zerbolt is verder in hooge mate Christo-cen-

trisch. Noch de bruidsmystiek noch de lichtmystiek trekt hem aan, 
geheel zijn opvatting van het geestelijk leven is gebaseerd op de 
navolging van Christus, die mensch geworden is en door mensch 
te worden de vereeniging met den mensch heeft gezocht. Sterke 
nadruk wordt gelegd op het zich aansluiten bij hetgeen Christus 
gedaan en gewild heeft, op het handelen in vereeniging met Hem, 
door H e m en in Hem, steunend op zijn genade en verdiensten, op 
het zoo innig mogelijk vereenigd zijn met het Menschgeworden 
W o o r d . Het ideaal van Zerbolt ligt in de vereeniging met Christus, 
maar d a n nog allereerst in de daad . 

Di t Christo-centrisch karakter wordt nog bevestigd door het feit, 
da t in de werken van Zerbolt Christus bijzonder als ons voorbeeld 
naa r voren wordt gebracht. D e latere ontwikkeling der Moderne 
Devotie zal het aanzijn geven aan nieuwe godsvruchten, a an een 
meer gedetailleerde beschouwing van Maria ' s moederschap, en 
daarmee aan de devotie tot den H. Jozef, tot de H . H . Joachim en 
A n n a , enz. Bij Zerbolt is hiervan geen sprake. D e Christus-mystiek, 
die reeds bij Sint Bernardus en de Franciskaansche school als de 
centrale gedachte naar voren komt, had nog geen vasten wortel 
geschoten in de Noordelijke Neder landen. Zerbolt staat nog a a n 
het begin van een nieuwe oriënteering in de godsvrucht, waarbij 
Christus treedt in de plaats van de H . Drievuldigheid. Hij hecht 
meer waarde aan een concreet beeld van de Godheid tegenover de 
ontlediging, door de school van Eckehart gepredikt en door Ruus-
broec nog niet verloochend. D e mystiek van Ruusbroec kan met 
volle recht Drievuldigheidsmystiek genoemd worden ; voor Zerbolt 
is die beschouwing van de Godheid te hoog en te abstract om ons 
steeds in het dagelijksch leven te blijven leiden. Christus treedt als 
de centrale figuur in de plaats van de verheven ver boven het 
zintuigelijke ui tgaande, beschouwing van de Drieëenheid. 

In dit verband is het zeer verklaarbaar, dat Zerbolt heel dikwijls 
verschillende Heiligen aanhaal t , meer om te hooren wat zij zeggen 
als leeraars dan als voorbeelden ter navolging. D e Heiligen zijn 
voor hem op de eerste plaats leeraars in het geestelijk leven, ons 
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voorbeeld is Christus. CKristus is hem alles. In deze opvatting is 
tevens een zekere reactie te zien tegen de vele overdreven heiligen
levens, welke in dien tijd in omloop waren. Het is bekend, dat men 
te Deventer niet hield van al die wonderverhalen. Slechts zeer 
zelden haalt Zerbolt een voorbeeld uit een of ander heiligenleven 
aan, het is alsof hij hun voorbeeld slechts kan zien in den schemer 
der legende. Nooit vinden wij bij hem een verwijzing naar de 
apocriefe Evangeliën, welke bij een verder doorwerken van de 
Christo-centrische gedachte zoo geliefd werden. Christus, gelijk Hij 
optreedt in de H. Schrift, is de allesbeheerschende figuur. 

Deze opvatting is niet heelemaal nieuw, zooals reeds werd aan
geduid, maar zij vindt hier een meer volledige uitwerking en toe
passing in de practijk van het geestelijk leven, gelijk zich dit in deze 
streken ontwikkelde. 

14o Maria : Moeder, Toonbeeld en Middelares. 
Het is begrijpelijk, dat het bij zulk een omkeer niet aanstonds 

kwam tot de consequenties, welke een later geslacht daaruit heeft 
getrokken. Men heeft de Moderne Devotie, en dus ook Zerbolt, 
wel eens verweten, dat zij de H. Maagd zoo goed als buiten be
schouwing Iaat. Dit is onjuist. Zeker, Maria komt in de geschriften 
van Zerbolt maar schaars naar voren, maar toch kan niet ontkend 
worden, dat uit de weinige plaatsen, waar hij over Maria spreekt, 
een diepe godsvrucht en hooge vereering blijkt voor de Moeder van 
Christus. „Cogita de gaudio quod habebis ibi ex societate gloriosae 
virginis Mariae," (cap. 24, Ref.) „Cogita quomodo Dominus Deus 

tuus misit Angelum suum ad sacratissimam virginem 
Mariam ut consensum praeberet atque in ejus utero conceptus est, 
et IX mensibus immoratus." (cap. 26, Ref.) „Item haec interior 
poena surrexit ex maxima compassione suae dilectissimae matris.' 
(cap. 28, Ref.) „Stat mater Jesu dolorosa sub cruce, quam Christus 
respexit et Joanni commisit," (cap. 52, Ref.) „Cogita quanta 
laetitia reginam coeli matrem Dei cum caeteris virginibus intueri, 
(cap. 24, Spir.) „missus est Angelus Gabriel, qui Virgini nuntiaret 
Dominum incamandum attende Angeli reverentiam ad 
Mariam. Mirare Dei humiliationem. Considera virginis exalta-
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tionem : Nota Mariae humilitatem, castitatem, aliasque virtutes. 

Nota ejusdem jam laetitiam, exultationem et jucundam devotionem : 

N e c obliviscere ministerii quod exhihuit Elisabeth." (cap. 29, Spir.) 

„Aspice Mariam jubilantem. . . . Maria deinde Christum ohtulit, 

et oblatione pauperum redemit quasi primogenitum. Cogita Mariae, 

Annae, Simeonis et Joseph processionem, et devotus occurre, vel 

aspice, et attende dulce colloquium et magnam devotionem. 

Attende Christi simul et Mariae ma tris humilitatem." (cap. 30, 

Spir.) „Sic cogita de beatissima virgine Maria et Magdalena, quo-

modo se habuerunt in moribus exterioribus, quia dolorosae, non 

tamen inordinate et incomposite, maxime Dei genitrix, quae пес 

unquam venialiter peccavit per aliquam deordinationem." (cap. 32, 

Spir.) „Tandem Christus matrem suam Joanni commisit :" (cap. 

36. Spir.) 

1 5 o Waardeering voor Biecht en Altaarsacrament, Christus als de 

„God met ons". 

Het kerkelijk karakter van Zerbolts ascese en mystiek — soms 

onkerkelijk genoemd ·— komt vooral uit in zijn hooge waardeering 

voor het H. Sacrament der Biecht en het H. Sacrament des Altaars. 

Uit de noodzakelijkheid van bekeering en boete volgt vanzelf, 

dat de aandacht gevestigd wordt op de biecht, het boetesacrament 

bij uitstek. „Quia vero in peccatis tuis Deum per superbiam con-

tempsisti, ideo necesse est ut te homini Dei vicario claves habenti 

humiliter subdes vice Dei, et ei tanquam Christo Domino judici tuo 

assistens humiliter et contrite et dolorose peccata tua confitearis." 

(cap. 13, Spir.) Zijn opvatting van dit Sacrament is verheven en 

zuiver katholiek. D e biecht bestaat uit drie deelen. „Prima refor

matio, est quae fit per poenitentiam, quae tribus partibus 

constat, contritione, confessione, satisfactione integratur." (cap. 36, 

Ref.) Het berouw moet voorafgaan, het is het voornaamste en 

daarvan hangt ook de vergiffenis der zonden af. Er is hier sprake 

van een werkelijk vergeven, niet van een bedekken, zooals later 

door de Protestanten zal geleerd worden. D e belijdenis moet een

voudig, nederig en waarheidsgetrouw zijn. „Post contritionem 

sequatur confessio simplex, humilis et fidelis." (cap. 36, Ref.) 
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„Debes etiam contrite et dolorose confiteri, exercens te ante con-
ressionem ad compunctionem modo quo postea habebitur, ut ita 
contritus et dolorosus venias ad confessionem Et certe 
scire debes quod secundum intentionem contritionis et humilem 
verecundiam, peccata tibi in confessione remittuntur." (cap. 13, 
Spir.) D e opgelegde penitentie moet getrouw volbrackt worden en 
is een integreerend deel van net Sacrament. Ui t kracht van het 
Sacrament heeft ze meer waarde dan de goede werken, die wij 
vrijwillig op ons nemen en wij moeten den biechtvader vragen ons 
bij het opleggen der penitentie niet te sparen. „Satisfactionem ad 
confessons arbitrium prompto animo adimplebis, eo quod sine 
satisfactione poenitentia non sit integra, ideo ñeque sufficiens." 
(cap. 36, Ref.) „Scire etiam debes quod multo plus sunt satisfac
toria bona opera tua a sacerdote tibi injuncta quam sponte a teipso 
assumpta, praecipue propter vim clavium Ecclesiae et propter 
humilem obedientiam confitentis. Ideo cum vulnera tua sacerdoti 
tuo exposueris, et ipse sicut merito debet levioribus uti voluerit 
medicamentis, insta opportune, nonnunquam importune, ut tibi non 
parcat ," (cap. 13, Spir.) Ove r de keuze van een biechtvader, enz. 
werd reeds in punt 8 gesproken. Zerbolt geeft nog den raad zijn 
dagelijksche fouten schriftelijk te noteeren om zoodoende bij het 
gewetensonderzoek de waarheid beter en gemakkelijker te kunnen 
benaderen. 

In zijn beschouwing van het H . Sacrament des Altaars legt 
Zerbolt meer den nadruk op de H . Communie, op de vereeniging van 
G o d met ons in dit geheim van hernieuwing van het H . Kruisoffer. 
Over de H . Mis als zoodanig spreekt hij niet, wel zegt hij uit
drukkelijk, dat de Hei land dit Sacrament ter gedachtenis van zijn 
Lijden heeft ingesteld. D e instelling van dit hoogheilig Sacrament 
moeten wij dagelijks overwegen, „ideoque Salvator hoc tradidit 
sacramentum, ut semper commemoremur, quia pro nobis mortuus 
est." (cap. 31 , Spir.) „Sed super omnia quotidie, et maxime Domi
nici corporis sacramenta sumpturus, memoriam facias devotissimi 
mysterii quod ibi primitus erat institutum." (cap. 27, Ref.) 

D e hoofdstukken, welke over het H . Sacrament des Altaars 
handelen ( „ D e reformatione virium animae , cap. 27 '· D e coena 
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Domini et praeparat ione ad sumpHonem corporis Christi, en „ D e 

spiritualibus ascensionibus , cap. 31 : de coena Domini) zijn warm 

en gloedvol geschreven en teekenen Zerbolts groóte liefde voor den 

Christus Eucharisticus. Zijn opvatting is, dat wij ons niet zoozeer 

moeten toeleggen op een innerlijk persoonlijk verkeer met G o d in 

het algemeen, maar met God, zooals Hi j zich aan ons wil mede-

deelen en ons zijn vergiffenis en genade schenkt, ja Zichzelf, door 

de Sacramenten van zijn Kerk. Zerbolt ziet hier Christus op de 

eerste plaats als den „God met ons", den Emmanuel , die Zich met 

ons komt vereenigen, onze zwakke krachten zal sterken en onze 

spijze wil zijn op onzen aardschen pelgrimstocht. Met groóte zorg 

moeten wij ons op het ontvangen der H . Communie voorbereiden, 

wan t hiervan hangt mede de uitwerking van het Sacrament af ; 

door een verkeerde gesteltenis zouden wij een beletsel stellen a a n 

de genadewerking. „Hoc sacramentum omnium sacramentorum 

excellentissimum, aegrotis est medicina, peregrinantibus diaeta, 

debilesque confortât, valentes delectat, languores sanat, sanitatem-

que servat Si igitur post sumpHonem hujus gloriosissimi 

sacramenti non tam saepe, non tam acerbos motus sentís iracundiae, 

luxuriae, et caeterorum hujusmodi, gratias age corpori et sanguini 

Domini , quia virtus sacramenti operatur in te, et gaude quod 

pessimum ulcus accedit ad sanitatem. Adverte tarnen quod effectus 

sacramentorum solet esse secundum dispositionem et praepara-

tionem accipientium." (cap. 27, Ref.) Bij deze voorbereiding moeten 

wij vooral op drie dingen letten. „ U t autem ipsum digne possis 

suscipere, in tribus te debes ехегсеге a d hujus Sacramenti dignam 

susceptionem requisìtis. quae sunt corporalis munditia, puritas 

conscientiae et devotio actualis ." (cap. 31 , Spir.) 

He t kerkelijk karakter van Zerbolts ascese spreekt ook uit zijn 

meeleven met de indeeling van het kerkelijk jaar in verband met 

de stof der overweging. „Has etiam meditationes secundum tem

pora poteris variare, illas assumendo quae tempori congruunt et 

pro tempore devotioni magis deserviunt, ut tempore quo peragitur 

vel recolitur in Ecclesia memoria dominicae passionis : tu te 

Ecclesiae conforma, meditationes tibi formans amari tudinum et 

passionum Christi. Sic facito et in aliis festivitatibus praecipuis 
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Ecclesiae, ut circa materiam festi versetur tuum exercitium, juxta 

consilium В. Bernardi . " (cap. 45, Spir.) 

16 Hervorming van den geest tevens hervorming van het maat

schappelijk leven. 

A a n d a c h t verdient verder, dat in de geschriften van Zerbolt een 

sterk sociale inslag merkbaar is, zoodat wij k u n n e n spreken van 

gemeenschapsmystiek. D e gedachte a a n een algemeene hervorming 

staat op den voorgrond, maar Zerbolt is er van overtuigd, dat deze 

niet zal slagen, w a n n e e r ieder niet persoonlijk bij zichzelf begint. 

Vandaar , dat hij aandringt op individueele heiligheid, m a a r de 

mensch is in dit stelsel een deel van het geheel. Heel het streven 

van de M o d e r n e Devotie was er op gericht de maatschappi j te her

vormen en weer terug te brengen tot Christus. D e grondleggers van 

deze godsdienstige beweging gevoelden, dat zij een aparte roeping 

h a d d e n te vervullen, zij waren bezield met apostelvuur. Zij 

schreven en predikten, voerden een hevigen strijd over het lezen van 

geestelijke boeken in de landstaal, gaven onderricht a a n jeugdige 

personen en allen, die tot hen kwamen, en dat alles deden zij, 

omdat niet alleen eigen heiliging, m a a r ook hervorming der maat

schappij h u n doel was. O o k Zerbolt oefende, zooals uit zijn levens

beschrijving blijkt, door zijn geschriften, zijn woord en voorbeeld, 

een grooten invloed uit op zijn omgeving en op allen, die met hem 

in aanraking kwamen. Zoover bekend is, was hij nooit als rond

trekkend apostel werkzaam, m a a r door zijn geschriften heeft hij 

ongetwijfeld meer personen tot een devoot leven gebracht, d a n hij 

ooit met preeken h a d kunnen bereiken. O p deze wijze heeft ook 

hij medegewerkt a a n de hervorming van het maatschappeli jk leven. 

17 Wijsgeerig-practische werkelijkheidszin boven theoretische 

bespiegeling. 

Tot slot de vraag : welk wijsgeerig s tandpunt n a m Zerbolt in ? 

Nergens in zijn geschriften spreekt hij ex professo over wijsbegeerte, 

m a a r zijn ideeën en opvattingen worden toch in ieder geval ge

dragen door een wereldbeschouwing. M e n moge dit wijsbegeerte 

noemen of niet, een feit is, dat élke cultuurstrooming, dus ook deze 
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godsdienstige beweging, waarvan Zerbolt een der voornaamste 
woordvoerders is, op een bepaalden wijsgeerigen grondslag staat, 
desnoods steunt op een wijsbegeerte, die zegt geen wijsbegeerte te 
willen zijn. 

De levensbescnouwing van Zerbolt steunt op een wijsbegeerte, 
uitgewerkt in etKiscne rickting en gericKt op de daad en de prac-
tijk. Zijn ascese heeft een uitgesproken concreet en zintuigelijk 
karakter. Zooals uit zijn geschriften blijkt, heeft hij een afkeer van 
speculatieve beschouwingen ; een geest van wantrouwen voor alles, 
wat zuiver bespiegeling is, is hem eigen. Liever ziet hij de God
heid in het concrete, tot de zintuigen sprekende beeld van Christus. 
Ook in de wijze van mediteeren treedt dit zintuigelijk element 
sterk op den voorgrond. Met nadruk dringt Zerbolt telkens aan op 
een plastische voorstelling om vandaar uit te komen tot liefdevolle 
gevoelens en goede voornemens. Wanneer het zintuigelijk beeld 
ontbreekt, zooals bij de overweging over de hel en den hemel, 
moet men gebruik maken van beelden en vergelijkingen, welke de 
heiligen bij het spreken en schrijven over die onderwerpen hebben 
gebezigd. Hieruit spreekt een zekere afwijzing van de abstracte 
verstandelijke bespiegeling. De practisch-nuchtere Zerbolt moet 
van het idealisme van Eckehart niets hebben, uitdrukkelijk waar
schuwt hij tegen diens boeken. Uit zijn geschriften blijkt duidelijk, 
dat hij de ontwikkeling en vervolmaking van het verstand niet 
tracht te bereiken door dit onafhankelijk te maken van het zin
tuigelijk beeld, maar de meening is toegedaan, dat het begrip uit 
het zintuigelijk beeld wordt opgebouwd. Zerbolt houdt wel degelijk 
rekening met de stoffelijk-geestelijke menschelijke natuur en hij 
staat hier geheel op Aristotelischen grondslag. Door zijn practischen 
werkelijkheidszin staat Zerbolt echter, met Geert Groóte, Thomas 
van Kempen e.a., in de Aristotelische school aan den kant der 
Nominalisten, die de overdreven dialectiek der latere Scholastieken 
en hun al te overvloedige distincties verwierpen en bovendien aan de 
wijsbegeerte een meer practische beteekenis voor het leven wilden 
toegekend zien. Vandaar, dat wij bij de Moderne Devoten geen 
diepe verstandelijke bespiegelingen aantreffen, maar wel ethische 
en practische verhandelingen, welke van nut konden zijn voor het 
dagelijksche leven. 
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Het zou onjuist zijn te beweren, dat deze verhandelingen een 
wijsgeerigen grondslag missen, al hebben Geert Groóte en Thomas 
van Kempen zich wat ongunstig over de wijsbegeerte uitgelaten 
en al zwijgt Zerbolt er zelfs geheel over. Over het algemeen staan 
de Devoten op een zeer gezond standpunt en zij hebben er zeer 
zeker het hunne toe bijgedragen de Aristotelische levensbe
schouwing in den ouden gezonden vorm ingang te doen vinden in 
ons land. De kunst der Rederijkers, de zoo hoog gewaardeerde 
Nederlandsche schilderkunst der 14e en 15e eeuw, is aan de 
school der Moderne Devotie allemauwst verwant. Deze cultuur
uitingen zijn een bewijs, hoe gezond hun wijsgeerig inzicht is 
geweest en hoe hun gematigd realisme, dat een diepen religieuzen 
inslag had, een geheel aan onzen volksaard aangepaste denkwijze 
is gebleken. 

In zijn tractaten geert Zerbolt blijk van een goede wijsgeerige 
vorming. Hij kent de werken van Sint Thomas en beroept er zich 
voortdurend op ; hij put er soms meer uit, dan hij in zijn aan
halingen verantwoordt. Hierbij blijft hij geheel en al op ethisch 
terrein, omdat heel zijn leven en werken niet zoozeer gericht was 
op hervorming van het denken als wel op hervorming van het 
leven zelf. Wanneer hij echter bij zijn beschouwingen spreekt over 
de ziel en hare vermogens, geeft hij blijk de zielkunde in Thomis-
tischen, d.i. in Aristotelischen zin te verstaan. 

Juist het feit, dat Zerbolt in zijn leer over het geestelijk leven 
steunt en voortbouwt op de „philosophia perennis", verleent zijn 
leer een hooge en blijvende waarde. Dit ook is een der diepste 
gronden, waarom zijn werken zooveel opgang gemaakt en zoo 
grooten invloed hebben uitgeoefend. Wanneer wij met recht-
matigen trots spreken over den tijd, waarin Nederland door zijn 
hooge cultuur den toon kon aangeven in Europa en ons land met 
eere genoemd werd, dan mogen wij wel bedenken, dat dit niet 
uitsluitend te danken is aan de werken onzer beeldende kunste
naars, maar ook aan werken als die van Zerbolt. Ook zij hebben 
den naam van Nederland ver buiten de landsgrenzen een goeden 
klank gegeven. 
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HOOFDSTUK VI. 

HANDSCHRIFTEN VAN D E W E R K E N V A N 

GERARD ZERBOLT V A N ZUTPHEN. 

De werken van Gerard Zerbolt hebben reeds aanstonds na zijn 
vroegtijdigen dood een zeer groóte verspreiding gevonden. Onge
twijfeld hebben de Broeders van Deventer, die het als een voor
naam onderdeel van hun levenstaak beschouwden goede boeken 
over te schrijven en deze te verspreiden, van deze werken reeds 
spoedig een groot aantal afschriften gemaakt en er daardoor een 
eerste verspreiding aan gegeven. De inhoud, aldus bekend ge
worden, heeft spoedig ook anderen tot afschrijven aangezet, aller
eerst de Kanunniken van Windesheim, in wier midden hij gestorven 
was en die er zooveel waarde aan hechtten, zijn stoffelijk overschot 
in hun klooster te bewaren. 

Jammer genoeg kan bij lange niet van alle Hss. de datum van 
vervaardiging worden vastgesteld. Of er wellicht nog een auto
graaf onder is, het is niet te achterhalen, het lijkt mij niet waar
schijnlijk. Maar wel klimmen enkele zeer zeker op tot kort bij zijn 
levenstijd. Het oudst gedateerde Hs. is van 1400, twee jaar dus na 
zijn overlijden geschreven en vroeger in het bezit van het klooster 
der Kruisheeren te Keulen, thans in het Historisches Archiv aldaar. 
Bijna even oud is een Hs. van ,,De spiritualibus ascensionibus" door 
den Karthuizer Martinus van Schiedam voor het Karthuizerklooster 
te Utrecht geschreven. Eenige jaren later, omstreeks 1407, schreef 
dezelfde ook nog „De reformatione virium animae voor zijn klooster 
over. Beide Hss. zijn nog steeds te Utrecht en worden thans in de 
Universiteitsbibliotheek bewaard. Het Stedelijk Archief te Zwolle 
bewaart van ,,De spiritualibus ascensionibus" een Hs., dat in 1411 
te W^indesheim vervaardigd werd. Jammer genoeg ontbreken hier 
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de bladen met de eerste acht hoofdstukken. Ik onthoud mij van een 
verdere opsomming van de jaren en plaatsen van vervaardiging, 
alsook van de bekende bezitters. Zij zijn, voorzoover ze achterhaald 
konden worden, achter de vermelding der Hss . aangegeven. 

Er zou reden zijn, op de verspreiding van de werken nader in 
te gaan en de thans bekende en hier meegedeelde gegevens aan 
een nadere beschouwing te onderwerpen, indien niet op het 
program van het Instituut voor de Geschiedenis der Neder landsche 
Mystiek stond, op dit proefschrift nog twee deelen te laten volgen, 
waar in in dl. II over de Bronnen, Verspreiding en Invloed van de 
W e r k e n van Gera rd Zerbolt moet worden gehandeld, in D l . III 
een kritische uitgave zijner werken het licht moet zien. Gera rd 
Zerbolt is zeer zeker als een der meest beteekenende personen van 
de Moderne Devotie te beschouwen, als degene, die in den aller
eersten tijd van haa r ontstaan met Thomas van Kempen haar 
voornaamste woordvoerder is geweest, wiens werken in den tijd, 
waar in de Moderne Devotie in binnen- en buitenland zoo grooten 
invloed heeft uitgeoefend, als een der meest sprekende vertegen-
woordigers er van heeft gegolden. He t proefschrift van Prof. Geesink 
was al een groóte stap voorwaarts in de behandel ing van zijn 
persoon en werk, vergeleken bij het eerste proefschrift van 
Dr . Koning. He t vertoont echter een zeer groóte leemte in het over
zicht van de Hss . en Drukken, welke van de werken van Zerbolt 
bestaan en thans een heter inzicht geven in zijn groóte beteekenis. 
Ik heb getracht deze leemte eenigszins a a n te vullen en gesteund 
door mijn Promotor in wijden kring nasporingen gedaan naa r de 
nog bes taande Hss . en Drukken. Een nauwkeurige omschrijving 
van de werken van Zerbolt, gelijk ze in bekende Hss . en oude 
beschrijvingen voorkomen, werd a a n een vierhonderd bibliotheken 
in binnen- en buitenland verzonden met de vraag, of wellicht in 
den schat harer Hss . nog een werk of een fragment van een werk 
van Gerard Zerbolt voorhanden was . D a n k b a a r gedenk ik hier 
de vele gegevens, welke ik behalve van mijn Promotor mocht ont
vangen van Prof. Dr . W . de Vreeze, Prof. Dr . C . de Vooys en 
D o m Huyben , O .S .B . Bovendien gewerden mij vele kostbare 
gegevens van verschillende Bibliothecarissen. D e ongetwijfeld 
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belangrijkste belooning voor onze moeite was d e mededeeling van 

D r . Deneclte van de Preussische Staatsbibliothek te Berlijn, dat 

a l d a a r was teruggevonden het zoovele jaren, n a a r men meende, 

spoorloos verdwenen, eenig bekende H s . van de Nederduitsche 

vertaling van „ D e reformatione virium a n i m a e " . Geesink verwijst 

n a a r een mededeeling van Delprat, dat in een Catalogus van 

verkochte boeken te H a m m in 1844 een H s . uit het jaar 1472 

vermeld werd onder den titel : „ W o wy de erachten der zelen 

weder scollen to rechte m a k e n " . Tevergeefs is er jaren n a a r 

gespeurd, w a a r dit eenig bekende H s . was gebleven. O n z e n 

scherpzinnigsten speurder n a a r middelnederlandsche Hss., Prof. D r . 

de Vreese, die in het bijzonder van den rijkdom, te Berlijn be

waard, een minutieuze beschrijving heeft opgenomen in zijn ВіЫіо-

theca Neer landica manuscripta, was dit waardevol H s . verborgen 

gebleven. Zulke vondsten verzoeten vele andere teleurstellingen en 

onbeantwoorde vragen. 

D e hier gegeven lijst van handschriften, al is ze zeer zeker 

een belangrijke uitbreiding van hetgeen tot heden over de ver

spreiding van de werken van Zerbolt, ook in den kring der 

eenigszins ingewijden, bekend was, is nog verre van volledig. 

D e z e bewering is niet gegrond op het feit, dat steeds nog hier of 

d a a r een H s . opduikt, m a a r op de kennis, dat er tal van Hss. in 

verschillende werken en oude catalogen staan vermeld, waarvan 

weliswaar een belangrijk gedeelte ten gronde is gegaan, m a a r 

andere zoo goed als zeker nog ergens een archief of bibliotheek 

h e b b e n bereikt, w a a r ze wel veilig, m a a r voorloopig nog voor het 

speurend oog verborgen, worden bewaard. E e n H s . van de brieven 

van Zerbolt, nog in het begin dezer eeuw aanwezig op de Pastorie 

der St.-Lebuinuskerk te Deventer, is d a a r thans niet meer aan

wezig. W a a r bleef het ? H e t is niet waarschijnlijk, dat het werd 

vernietigd. Eenige Hss., vroeger in het bezit van de Benedictijner-

abdij van St. Jacobus te Luik, zijn hoogstwaarschijnlijk in 1788 

met andere boeken en Hss . verkocht en overgegaan n a a r de 

Fürstenbergische Hofbibliothek, maar in het begin van deze eeuw 

is ook deze bibliotheek, naar ons werd meegedeeld, wel niet ver

kocht, maar toch voor een groot gedeelte overgegaan naar het 
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Bisschoppelijk Seminarie in Paderborn. Andere Hss . gingen echter 
in andere richting. He t vordert vaak jaren, voor men het juiste 
spoor heeft ontdekt. He t ontdekken van het H s . te Berlijn maant 
er toe, niet te spoedig den moed te verliezen. D e Secundogenitur-
Bibliotheek te Dresden, die eveneens een Hs . van Zerholt be
waarde , is eenige jaren geleden overgebracht naar Moritzburg. D e 
Schlossverwaltung liet ons weten, dat te dier gelegenheid „mehrere 
tausend Bände ausgeschieden (wurden) und die Schlossverwaltung 
kann hier nicht feststellen, ob sich unter diesen Bänden auch das 
von Ihnen gesuchte W e r k befunden hat. Es wird angenommen, 
da sich dasselbe hier nicht mehr auffinden lässt.' Zoo zou ik 
kunnen voortgaan met allerlei begonnen, maar niet voltooide of 
bekroonde nasporingen. M e n kan, zeker als men over een paa r 
maanden een werkkring in Nederl . Oost-Indië moet aanvaarden, een 
promotie niet uitstellen, totdat alle nasporingen ten einde zijn 
gebracht. A a n het slot van deze lijst zal ik in het kort wijzen op 
allerlei dispersa, die tot heden niet geverifieerd konden worden, 
wellicht nog een uitbreiding van de lijsten mogelijk maken. Ik geef 
hier alleen die Hss . op, van welke ik door persoonlijk bezoek a a n 
de betreffende bibliotheek of door alleszins betrouwbare inlichtingen 
het tegenwoordig bestaan heb kunnen vaststellen. Di t aantal is zoo 
groot en bevat zoovele exemplaren, die tot heden, zelfs op de be
treffende bibliotheken, vaak niet als Hss . van Zerbolt bekend zijn, 
dat deze lijst zeker als een verrijking van onze kennis omtrent zijn 
werken mag gelden. Het spreekt vanzelf, dat, waa r ik overtuigd ben, 
dat mijn lijsten niet volledig zijn, ik het ten zeerste op prijs zal stellen 
en mijn Promotor evenzeer, dat ingeval iemand nog een Hs . van 
een of meer van Zerbolts werken zou kunnen aanwijzen, daarvan 
a a n het Instituut voor de Geschiedenis der Neder landsche Mystiek 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen onder leiding van 
Prof. Brandsma mededeeling worde gedaan. Zij zal in grooten 
dank worden ontvangen. 

280 



OVERZICHT DER HANDSCHRIFTEN. 

DE SPIRITUALIBUS ASCENSIONIBUS. 

A . Latijnsche handschriften. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

i . Hs . Anholt i. Wes t / . , Fürstlich Salm-Salmsches Archiv, n 0 45 . 

2. Hs . Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, ms. lat. rol. 687. 

3. Hs . Brusseï, Koninklijke Bibliotheek, 11851^-53. 

4. Hs . Cambra i I, Bibliothèque municipale, η 2θ6. 

5. Hs . C a m b r a i il, Bibliothèque municipale, η 263. 

6. H s . D a r m s t a a t I, Landesbibliothek, η 675. 

7. H s . D a r m s t a d t ÍÍ, Landesbibliothek, η 0 1015. 

8. H s . Darmstadt III, Landesbibliothek η logo. 

g. H s . Düsseldorf, Landes- und Stadtbibliothek, B . 178. 

10. Hs . St. Gaffen, Stiftsbibliothek, g72c. 

11. Hs . Giessen I, Universitätsbibliothek, 680. 

12. Hs . Giessen ÍI, Universitätsbibliothek, 726. 

13. Hs . Kernen Z, Historisches Archiv, G . B . 8 6 1 . 

14. Hs . Kernen И, Historisches Archiv, G . B. 8 83. 

15. Hs . Keufen Ш, Historisches Archiv, G . B. 8 145. 

16. H s . Keufen IV, Historisches Archiv, G . B. 8 153. 

17. Hs . Keufen V, Historisches Archiv, G . B. 8 i g5 . 

18. H s . Keufen Vi, Historisches Archiv, W . 8 333. 

ig . Hs . Kopenhagen, D e t Kongelige Bibliotek, S. 33g8. 

20. H s . Leningrad, Oeffentliche Bibliothek, XX I XXXVI minor. 

21 . H s . Melk Ì, Stiftsbibliothek, n 0 2g7. 

22. Hs . Meffc IZ, Stiftsbibliothek, n 0 6 i 3 . 

23. Hs . Meffc IZZ, Stiftsbibliothek, n 0 768. 

24. Hs . Müncfien Z, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 4727. 

23. Hs . Müncfien ZZ, Bayerische Staats-Bibliothek, d m . 17730. 

26. Hs . Müncfien ZZI, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 18423. 

27. Hs . Müncfien ZV, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 18424. 

28. Hs . Münster , Universitäts-Bibliothek, 187. 

2g. Hs . Oxford, Magda len College, дз . 

30. H s . Parijs, Bibliothèque Mazarine, η дзо. 
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31. Hs. Subioco, Biblioteca dell' Abbazia, η 290. 

32. Hs. Trier Í, Stadtbibliothek, 725· 

33· Hs. Trier I/, Stadtbibliothek, 735. 

34. Hs. Trier Ш, Stadtbibliothek, 784. 

35. Hs. Utrecht l, Universiteitsbibliotheek, 300. 

36. Hs. Utreciit Í/, Universiteitsbibliotheek, 313. 

37. Hs. Washington, Congress Library, 105. 

38. Hs. Weenen, National-Bibliothek, 5086 (Theol. 291). 

39. Hs. Wiesbaden Í, Nassauische Landesbibliothek, Hs. 7. 

40. Hs. Wiesbaden ÍÍ, Nassauische Landesbibliothek, Hs. 49 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t : 

41. Hs. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, theol. lat. oct. 12. 

42. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 21989. 

43. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 3023^-25. 

44. Hs. Giessen, Universitätsbibliothek, 816. 

45. Hs. 's Graren/iage, Koninklijke Bibliotheek, 129 E 4. 

46. Hs. Kremsmünster ï, Stirtsbibliothek, Cod. 9. 

47. Hs. Kremsmünster íí, Stiftsbibliothek, Cod. 177 nr. 8. 

48. Hs. Kremsmünster ίίϊ, Stiftsbibliothek, Cod. 268 nr. 13. 

49. Hs. Leuren, Universiteitsbibliotheek, G. 79. 

50. Hs. Melk l, Stiftsbibliothek, 17 (A.19). 

51. Hs. Melk 11, Stiftsbibliothek, 61. <B. 26). 

52. Hs. Melk IU, Stiftsbibliothek. 114. (B. 84). 

53. Hs. Melk ÍV, Stiftsbibliothek, n0 504. 

54. Hs. Melk V, Stiftsbibliothek, n0 666. 

53. Hs. Müncfien, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 11924. 

56. Hs. Parijs, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 485. 

57. Hs. Reefeíiem, Bibliotheek van het Minderbroedersklooster. 

58. Hs. Trier Ï, Bischöfliches Priesterseminar, 129. 

59. Hs. Trier ÍÍ, Bischöfliches Priesterseminar, 152. 

60. Hs. Trier Í, Stadtbibliothek, 557. 

61. Hs. Trier ÍÍ, Stadtbibliothek, 667. 

62. Hs. Trier ffl, Stadtbibliothek, 769. 

63. Hs. Troyes, Bibliothèque et Archives municipales, η 1428. 
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64. Hs. Weenen I, Stift ScKotten, 67. 
65. Hs. Weenen il. Stift Schotten, 399. 
66. Hs. Zwolle, Stedelijk Archief. 

B. Miaaelneaerlanasche en -nederduitsche handschriften. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

67. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G 39. 
68. Hs. Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, ms. germ, quart. 

1082. 
69. Hs. Darmstadt Í, Landesbibliothek, N . 822. 
70. Hs. Darmstadt 11, Landesbibliothek, N. 984. 
71. Hs. Deüenter, Athenaeum-Bibliotheek, 101 F. 6. 
72. Hs. 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 H 18. 
73. Hs. 's Gropenhage, Koninklijke Bibliotheek, 133 F 19. 
74. Hs. Keuíen, Historisches Archiv, G. В. 8° 113. 
75. Hs. Lübeck, Stadtbibliothek, Ms. theol. germ. 4° 14. 
76. Hs. Nijmegen, Museum van Oudheden, XIV, Α. η 0 ібЬ VI. 
77- Hs. Trier, Stadtbibliothek, 807 (1337). 
78. Hs. Würzburg, Universitäts-Bibliothek, M. eh. q. 145. 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t : 

79. Hs. Darmstadt, Landesbibliothek, N. 1901. 
80. Hs. Dementer, Athenaeum-Bibliotheek, 101 E 7. 
81. Hs. 's Grauenhage l, Koninklijke Bibliotheek, 73 E 13. 
82. Hs. 's Grapenhage li, Koninklijke Bibliotheek, 128 G 19. 
83. Hs. Keuíen, Historisches Archiv, NV. f0 266. 

D E R E F O R M A T I O N E VIRIUM ANIMAE. 

A. Latijnsche handschriften. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

84. Hs. Bamberg, Staatliche Bibliothek, theol. 220. 
85. Hs. Basel, Universitäts-Bibliothek, A. VI. 30. 
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86. Hs. Baset, Universitäts Bibliothek, Α. II. 36. 
87· Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 2113. 
88. Hs. Keuten, Historisches Archiv, G. В. 8 9 2 · 
89- Hs. Kolmar, Stadtbibliothek. 
90. Hs. Leuren, Universiteitsbibliotheek, g. 82^-83. 
91. Hs. Luik l, Bibliotheek van het Groot Seminarie, 6 M 13 (2). 
92. Hs. Luik 11, Bibliotheek van het Groot-Seminarie, 6 N 8 (2). 
93. Hs. Meifc l, Stiftsbibliothek, cod. 2 (A 3). 
94. Hs. Melk II, Stiftsbibliothek, 606. 
95. Hs. Meifc Ш, Stiftsbibliothek, 665. 
96. Hs. Metz, Bibliothèque municipale et Archives historiques de 

Ia ville, η 0 6θ2. 8°. 
97· Hs. München Ι, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 3037. 
98. Hs. München II, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 4783. 
99. Hs. München Ш, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 5606. 

100. Hs. München IV, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 18634. 
101. Hs. München V, Bayerische Staats-Bibliothek, clm. 18991. 
102. Hs. Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. II. 17. 
103. Hs. Nijmegen, Bibliotheek der R. К. Universiteit, Hs. 58. 
104. Hs. Saint-Omer, Bibliothèque et Archives municipales, 

NO о 

259. 4 · 
105. Hs. Salzburg, Erzabtei St. Peter, b. XII. 27. 
106. Hs. Suoiaco, Biblioteca dell Abbazia, 164. 
107. Hs. Trier, Dombibliothek, 7 F. 
108. Hs. Trier, Stadtbibliothek, 683. 
109. Hs. Utrecht I, Universiteitsbibliotheek, 314. 
HO. Hs. Utrecht II, Universiteitsbibliotheek, 313. 
111. Hs. Weenen I, National-Bibliothek, 3710. 
112. Hs. Weenen II, National-Bibliothek, 3713. 
113. Hs. Woí/enbütteí I, Herzog-August-Bibliothek, Helmstedt 

369 
114. Hs. Wo//enbüttei II, Herzog-August-Bibliothek, Helmstedt 

589. 
115. Hs. Würzburg, Universitäts-Bibliothek, M. eh. f. 241. 
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II. O n v o l l e d i g e t e k s t : 

116. H s . Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 11915—19. 

117. H s . Keulen, Historisches Archiv, G . В. 8° 155-

118. H s . Luik, Bibliotheek van het Groot-Seminarie, 6. L. 17. 

119. H s . Reeferiem, Bibliotheek van het Minderbroedersklooster. 

B. Middelnederdnitsch handschrift (volledige tekst): 

120. H s . Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, ms. germ. oct. 181. 

SUPER MODO VIVENDI DEVOTORUM HOMINUM 
SIMUL COMMORANTIUM. 

A . Latijnsche handschriften. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

121. H s . Brussei, Koninklijke Bibliotheek, 2283—2301. 

122. H s . 's Grofenriage, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 78. 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t (hfst.7) : 

123. Hs . Schloss Heltorf te Angermuna, particuliere bibliotheek 

van Graf von Spee. 

124. H s . Frankfurt am Main, Stadtarchiv. 

125. H s . W e e n e n , Nationalbibliothek, 4287. 

B. Middelnederlandsche handschriften. 

O n v o l l e d i g e t e k s t (hfst. 7, geheel of gedeeltelijk); 

126. H s . W e e n e n , Nationalbibliothek, 13708. 

127. Hs . Leiden, Universiteitsbibliotheek (Maatschappi j van N e d . 

Letterkunde), 224. 

128. H s . Zoeterwoude, P . J. Lekkerkerker (privé). 
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D E LIBRIS T E U r O N I C A L l B U S 
ET D E PRECIBUS VERNACULIS. 

A. Latijnscn nandscnríft (volledige tekst) : 

129. Hs. Neurenberg, Stadtbibliotkek, Cent. II. 10. 

B. Middelnederlandsch handschrift (onvolledige tekst): 

130. Hs. Brusseí, Koninklijke Bibliotheek, 2285^-2301. 

D E VESTIBUS P R E Ή O S I S . 

Latijnsche handschriften (volledige tekst) : 

131. Hs. Basei, Oeffentliche Bibliothek der Universität, A. VIH. 1. 
132. Hs. Berlijn, Preussische Staats-Bibliothek, ms. theol. lat. 

quart. 240. 
133. Hs. Darmstadt, Landesbibliothek, Ν. 2776. 
134. Hs. Keulen, Historisches Archiv, W . 4 . 149. 

S C R I P T U M P R O Q U O D A M I N O R D I N A T E G R A D U S 
ECCLESIASTICOS E T P R A E D I C A T I O N I S O F F I C I U M 
A F F E C T A N T E . 

Latijnsche handschriften (volledige tekst) : 

135. Hs. Berlijn, Preussische Staats-Bibliothek, ms. theol. lat. 
quart. 240. 

136. Hs. Karisrube, Badische Hof- und Landesbibliothek, Hs. 
Karlsruhe 381. 

137. Hs. Marburg, Universitäts-Bibliothek, Ms. 55. 
138. Hs. Neurenberg, Stadtbibliothek, Cent. II. IO. 
139. Hs. Parijs, Bibliothèque Nationale, cod. lat. 10718. 
140. Hs. L/trecfit, Universiteitsbibliotheek, 386. 

BRIEVEN. 

Latijnsch handschrift (onvoll. tekst, daar brief no. 9 ontbreekt) : 

141. Hs. 's Grauennage, Koninklijke Bibliotheek, 128 G 16. 
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DE SPIRITUALIBUS ASCENSIONIBUS. 

A. Latijnsche handschriften. 

T i t e l : Tractatus (tractatulus) de spiritualibus ascensionibus. 
Oolc genoemd : De ascensione spirituali, Tractatus de tribus ascen
sionibus, de exercitiis spiritualibus, de ascensionibus et gradibus 
virtutum. De ascensione (ascensionibus) cordis in Deum. 

I n c i p i t : Beatus vir cuius est auxilium abs te, ascensiones in 
corde suo disposuit in valle lachrimamm in locum quem posuit. 
Novi homo quod ascensionum sis cupidus 

I n h o u d : zie biz. 129—165. 
E x p l i c i t (van hfst. 70) : Ut enim exterioribus inoffense deser-

viant ad cordis secreta recurrere incessabiliter curant. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

1. Hs. Anholt i. West/., Fürstlich Salm-Salmsches Archiv, η 45· 

Einde 15e eeuw, papier, 74 X 104 mm., schriftspiegel 50 X 70 
mm., 21—29 regels. 16 tatemen. Het Hs. telt 128 beschreven 
bladen en enkele schutbladen, het is ongenummerd. Het tractaat 
beslaat 113 folio's. O p fol. i i 3 v begint, met een andere hand 
geschreven, een nieuw tractaat : Hic aliqua sequuntur ex vitis 
ïratrum nostrorum prout materia convenit collationum nostrarum 
meridianarum et serotinarum. Inc. : De tribus inimicis : magister 
gerardus zoo volgen onder 31 trefwoorden kleine stukjes, 
handelend over verschillende Broeders van het gemeene leven. Van 
Gerard Zerbolt wordt daarin niets anders meegedeeld, dan dat 
Petrus Hom nooit verzuimde zijn lessen bij te wonen. 

Watermerk : Gothische Ρ met streep, daarboven bloem. Groóte overeen
komst met Briquet, Les Filigranes, n° 8659, voorkomend in de jaren 1473— 
1479-

Vgï. : Uitvoerige beschrijving en photographische reproductie van fol. ity 
tot hel einde : Carmel, Nijmegen. 

2. Hs. Beriijn, Preussische Staatsbibliothek, ms. lat. fol. 687. 

Oude signatuur : H 97, later G 5, Hugo super archa noe et 
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cetera ; 15e eeuw, papier met eenige bladen perkament, 364 

bladen, 2 1 0 X 3 1 0 mm., schriftspiegel 1 4 5 X 2 4 0 mm., 41—43 

regels. Het tractaat is opgenomen van rol. ЗЗОг—rol. 3 6 l v ; verder 

komen nog 58 gesckriften voor, waaronder verschillende van 

Joannes Gerson^ 

Watermerk: vgl. Briquet, Les Filigranes, n° 14540 en n" 1180a. Het Hs. 
behoorde eertijds aan de Karthuizers van Erfurt. 

5. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 11851—53. 

Catalogus η 2233 : 15е eeuw, papier met 13 bladen perkament, 

178 bladen, QQ X 140 mm., schriftspiegel 70 X 100 mm., 23—25 

regels. Het tractaat is opgenomen van Fol. 2r—fol. 8 i v , daarna 

volgen net leven van de H. Angela van Foligno en korte zede-

kundige punten. D e nummering van net Hs. verschilt één blad met 

die, welke in den catalogus gevolgd wordt. Het tractaat van Zerbolt 

eindigt niet fol. 82 v , maar fol. 8 i v . Fol. i v : inhoudsopgave. 

Watermerk : ossekop. Fol. l v : Liber monasterii sancii Pauli in Zonia 
canonicorum regularium prope Bruxeliam, reddatur ei. Fol. iyoT : Liber 
monasterii sancti Pauli in Zonia s i ve rubee vallis. 

Vgl. : ƒ. ν. d. Cheyn, S.J., Catalogne des manuscrits de la ВіЫ. Royale de 
Belgique, Tome ///, Brussel 1903, biz. 368. 

4. Hs. Cambrai Í, Bibliothèque municipale, η 2θ6. 

Oude nummering 201 ; 15e eeuw, papier, folio, 264 bladen, 

218 X 300 mm., schriftspiegel in twee kolommen. Het tractaat is 

opgenomen van fol. 169—fol. 203 ; verder komen nog 13 andere 

tractaten voor, o.a. het „Horologium Sapientiae . Fol. 235—239 

zijn onbeschreven. Door verschillende hand geschreven. 

Het Hs. is afkomstig „ex bibliotheca Guillelmitarum Vallencienensium", 
en behoorde in de 16e eeuw aan „Franciscus Hurlion, presbiter, de oppido 
Gouy". 

Vgl. : Catalogue général des manuscrits des Bibl. publiques de France, 
Tome XVII (Cambrai), Parijs iSQí, bh. 63—65. 

5. Hs. Cambrai H, Bibliothèque municipale, η 263. 

Oude nummering 255 ; 14e eeuw, papier, 4°, 158 bladen. 
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147 Χ 215 mm. Het tractaat werd opgenomen van fol. 94—fol. 130; 
verder komen nog 10 andere tractaten voor, o.a. „Cassiani de 
institutionibus monacnorum libri decem*. Fol. 1 : inhoudstafel. 

Herkomst : „Che livre est au monastère du Val Nostre Dame emprès 
Wallincourt, de l'ordre Saint Guillaume, à trois lieuwes petites de la cité 
de Cambray, en alant envers Saint-Quintin." 

Vgl. : Catalogue général des manuscrits des ВіЫ. publiques de France, 
Tome XVII (Cambrai), Parijs tSçi, blz. 98—99. 

6. Hs. Darmstaat I, Landesbibliothek, η 675. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens bevindt zich in de 
voormalige Grossherzogliche Bibliothek, nu genaamd Landes
bibliothek, te Darmstadt een Hs., genummerd 675, bestaande uit 
papier en perkament, geschreven =fc 1460, waarin opgenomen is 
het tractaat „De spiritualibus ascensionibus", staande op naam van 
Geert Zerbold. O p onze vraag om nadere inlichtingen mochten wij 
geen antwoord ontvangen en tevergeefs hebben wij in verschillende 
groóte bibliotheken den catalogus van Darmstadt gezocht. 

7. Hs. Darmstadt II, Landesbibliothek, n0 1015. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens bevindt zich in de 
voormalige Grossheraogliche Bibliothek, nu genaamd Landes
bibliothek, te Darmstadt een Hs., genummerd 1015, waarin opge
nomen is het tractaat ,,De spiritualibus ascensionibus", staande op 
naam van Geeraard van Zutfen. Nadere gegevens ontbreken (zie 
boven). 

8. Hs. Darmstadt lil, Landesbibliothek η logo. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens bevindt zich in de 
voormalige Grossherzogliche Bibliothek, nu genaamd Landes
bibliothek, te Darmstadt een Hs., genummerd 1090, waarin opge
nomen is het tractaat „De spiritualibus ascensionibus", staande op 
naam van Gerardus Zutphaniensis. Nadere gegevens ontbreken 
(zie boven). 

19 
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Q. Hs. Oüsseldorf, Landes- und Stadtbibliothek, В. 178. 

Einde 15e eeuw, papier van verscnillende soort, klein 8 , 82 
bladen, 140 mm., schriftspiegel 100 X 115 mm., 23^-29 regels. 
Het tractaat is opgenomen van fol. 2r>-<foI. 82 v ; verder Icomen nog 
twee andere tractaten voor. Door verschillende hand geschreven. 

Watermerk : kleine Cothische ρ met streep. Fol. 2 r : liber sancti Luytgheri 
episcopi in Werdene. 

Vgl. : Handschriflenkatalog der Landes- und Stadtbibliolheí Düsseldorf 
(geschreven). 

10. fis. St. Gaííen, Stiftsbibliothek, 972 с. 

15e eeuw, papier, 4 , 360 bladen, 145 Χ 215 mm., schriftspiegel 
87 X 146 mm., 29—30 regels. Het Hs. bestaat uit 20 sextemen, 
waarvan 1—4 staan tusschen 11 en 12. Het tractaat is opgenomen 
van fol. 341^-foI. 353 (fol. ιΓ van sextem 16 tot fol. gT van sextem 
20). D e laatste 7 bladzijden van het 20ste sextem bevatten de 
„Scala religiosorum". toegeschreven aan den H. Bernardus. In het 
Hs. zijn verder een groot aantal geestelijke tractaten opgenomen, 
o.a. de twee brieven van Jan van Schoonhoven en een gedeelte 
der Navolging (Boek III en II). 

Fol. 10 van sextern 4 vertoont een watermerk (Briquet, Les Filigranes, 
n° 14401). Het Hs. kwam in 1620 aan de bibliotheek van het klooster 
S. Joannes in Valle Thurae, dat sedert 1555 een prioraat was onder de abdij 
van St. Gallen. 

Vgl. : Verzeicfmiss der Handschriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, 
bearbeitet von Gustav Scherrer, Halle, Waisenhaus 1875, biz. 367—368. 

11. Hs. Giessen I, Universitätsbibliothek, 680. 

Oude signatuur : В. G. XVI. 36. 4. Het tractaat „De spirituali-
bus ascensionibus" is volgens den catalogus opgenomen op fol. 228 
vlg. Nadere gegevens ontbreken, daar wij op onze vraag om nadere 
inlichtingen geen antwoord mochten ontvangen en de catalogus 
zeer onvolledig is. 

Vgi. : ƒ. V. Adrian, Catalogus codicum manuscripforum Bibiiot/iecae 
Academicae Gissensis, Frankfurt am Main 1840, biz. 207. 
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12. Hs. Giessen H, Universitätsbibliothek, 726. 

Oude signatuur: В. G. XVI. 104. 12; 15e eeuw, papier, 327 
bladen, waarvan fol. 317^-327 onbeschreven zijn. Het tractaat is 
opgenomen van fol. 114^-fo]. 298. Het opgegeven explicit ,,nun-
quam declinavi" is in de laatste 20 hoofdstukken niet terug te 
vinden. Het aantal bladzijden in aanmerking genomen, meenen 
wij te mogen veronderstellen, dat het tractaat volledig is. \VeIIicht 
heeft men hij het opmaken van den catalogus een volgend tractaat 
als behoorende bij het voorafgaande beschouwd en op die wijze 
heide tractaten als één geheel genomen, zooals in dezen cata
logus meer voorkomt (zie η 8іб). Nadere gegevens ontbreken (zie 
boven). 

Vgi· : J. V. Adrian, Catalogus codicum manuscriptorum Bibíioífiecae 
Academicae Gissensis, Frankfurt am Main 1840, biz. 220. 

13. Hs. Keulen I, Historisches Archiv, G. В. 8 6 i . 

Oude signatuur F XXXJ ; papier met enkele bladen perkament, 
249 bladen, 100 X 143 mm., schriftspie gel zeer onregelmatig, wat 
het tractaat betreft 72 X 105 mm., c. 27 regels. Het tractaat is opge
nomen van fol. i1—· fol 62 r ; verder komen nog 4 andere geschriften 
voor, o.a. „De origine ordinis Carthusiensium". Schutblad r : 
inhoudsopgave. 

Herkomst : Canon, regularibus ord. sánete crucis (in het Hs. staat een 
geteekend kruis) in Colonia pertinet libellus iste. Later behoorde het Hs. aan 
de „Gymnasial-Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam het in bezit van het 
Historisches Archiv aldaar. 

Vgi- : Catalogus codicum manuscriptorum Bibi. pubi. Coioniensis (І874), 
blz. 4Q (geschreven). 

14. Hs. Keulen H, Historisches Archiv, G. В. 8° 83. 

Begin 15e eeuw, papier, 97 bladen, 105 Χ 143 mm., schrift-
spiegel 65 X go mm., 24 regels. Het tractaat is opgenomen van 
fol. ir^-fol. 9 θ ν ; hierna volgen eenige korte aanhalingen uit Kerk
vaders (fol. 90v.—9б ). 

D e slotformuul van het tractaat luidt (fol. 9θ ν) : Explicit iste liber scriptus 
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et completus per manum wilhelmi vos de gKiecen (?) anno domini m° ecce' 
xvi (?) in protesto valentii (?) Daventrie. Aan den achterkant van fol. g7 
(schutblad) is een klein papiertje geplakt, waarop gedrukt staat : Bib. des 
Croisiers. Waarschijnlijk was dit vroeger op den rug van het Hs. geplakt, 
zooals dit bij meerdere Hss. der Kruisheeren uit Keulen het geval is. Deze 
aanwijzing dateert uit den tijd der Fransche overheersching. Later behoorde 
het Hs. aan de „Gymnasial-Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam het in 
bezit van het Historisches Archiv aldaar. 

Vgí. : Cataíogus codicum manuscrip forum ßibi. pubi. Coíoniensis (1874), 
blz. 4g (geschreven). 

15. H s . Keulen lil, Historisckes Archiv , G . В. 8 ° 145. 

O u d e s ignatuur o p d e n rug v a n het H s . : 6 ; 1400, papier met 

enke le b l a d e n perkament, 132 b laden, 1 0 4 X 1 4 2 mm., schrift-

sp iege l 7 0 X lOO mm., 2 1 ^ - 2 3 regels. H e t tractaat is o p g e n o m e n 

v a n fol. i r —fol . 7 4 v , hierna volgt e e n kort stukje over het medi-

teeren o p elk uur v a n d e n d a g (Fol. 7 5 r ~ - 7 5 v ) , fol. 7 б г is onbe

schreven, rol. 7 6 v heeft zes regels schrift, daarna volgt „Epistola 

Hieronymi enz. 

D e slotformuul van het tractaat luidt (fol. 75 r): Explicit devotus liber seu 
tractatulus de spiritualibus ascensionibus. Finitus anno domini τη° ecce". 
Ipso die sanctorum martyrum Felicis et adaucti. Schutblad v : Dit sal toe colen 
wesen totten cruusbroders. Hieronder met ζ werteren inkt : Iste libellus pertinet 
ad Conventum trat rum sánete Crucis in Colonia. Volgt verder inhouds
opgave. Op den rug van het Hs. onderaan is een klein papiertje geplakt, 
waarop gedrukt staat : Bib. des Croisiers. Later behoorde het Hs. aan de 
„Gymnasial-Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam het in bezit van het 
Historisches Archiv aldaar. 

Vgí. : Cataíogus codicum manuscriptorum ßibi. pubi. Coíoniensis (1874), 
biz. 52 (geschreven). 

16. H s . K e u í e n ZV, Historisches Archiv , G . В . 8 ° 153. 

O u d e s ignatuur op d e n rug v a n het H s . : 5 ; 13e e e u w , papier, 

168 b laden, w a a r v a n fol. 1 e n fol. 168 perkament, 103 X 145 mm., 

schriftspiegel 7 0 X 103 mm., 2 7 — 2 9 regels. H e t tractaat is opge

n o m e n v a n fol. 2 r —fol. 8 o r ; verder komen nog 4 andere geschriften 

voor, o.a. , , D e venerabil i sacramento corporis et sanguin is d.n.J. 

Chr. a d q u e n d a m carthusiensem e n „ D e pass ione domini". D i t 
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laatste tractaat blijkt bij n a d e r inzien grootendeels een fragment te 

zijn uit „ D e reformatione virium a n i m a e " (vgl. η 117). 

Op het blad, dat tegen den binnenkant van den voorband geplakt is : 
Libellus fratrum crucis in colonia. Later behoorde het Hs. aan de 
„Gymnasial-Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam het in bezit van het 
Historisches Archiv aldaar. 

Vgi. : Cafaiogus codicum manuscriptorum Bibi. pubi. Coíoniensis (1874), 
biz. 52 (geschreven). 

17. Hs . Keulen V, Historisches Archiv, G . В. 8 195. 

O u d e signatuur op den rug van het H s . : 83 ; 1493, papier, 279 

bladen, voorafgegaan door drie papieren schutbladen, welke niet 

medegeteld zijn, 106 X 141 mm., schriftspiegel, aanta l regels en 

lettersoorten zeer verschillend. Alleen reeds in dit tractaat zijn 5 

verschillende h a n d e n te onderscheiden. H e t tractaat is opgenomen 

van fol. i i i r ~-foI . 1 7 t v ; verder komen nog 3 andere geschriften 

voor. 

De slotformuul van het tractaat luidt (fol. 171v) : Explicit tractatulus 
dévolus de spiritualibus ascensionibus. Deo gracias, (in rood) Anno 1493. 
Het Hs. behoorde aan de ,,Gymnasial-Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam 
het in bezit van het Historisches Archiv aldaar. 

Vgi. : Cafaiogus codicum manuscriptorum Bibi. pubi. Coíoniensis (1874), 
Ыг. 54 (geschreven). 

18. Hs . Keuíen V/, Historisches Archiv, W . 8° 335. 

Papier , 101 bladen. 105 X 147 mm., schriftspiegel 65 X lOOmm., 

23^—28 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. i r^-foI. 7 θ ν , fol. 

71 is onbeschreven, de overige b laden (fol. 7 2 г — i o i r ) worden 

ingenomen door het „ I r a c t a t u s de ventate et pace, que composuit 

venerabilis Guigo Carthusiensis" . 

De slotformuul van het tractaat luidt (fol. 7θν) : Explicit dévolus tracta
tulus de spiritualibus ascensionibus. Et pertinet domui sánete barbare in 
Colonia ordinis Carthusiensis. Collectas auf legitus (sic) seu compositus a 
domino Gerdo de Zutfania (in margine Gerhardo). 

19. Hs . Kopenhagen, De t Kongelige Bibliotek, S. 3398. 

15e eeuw, papier, 8 , 157 bladen, 103 X 144 mm., schriftspiegel 
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yo Χ 94 mm., 22—24 regels. Het tractaat is opgenomen van 
fol. 1—fol. 94 v, terwijl verder voorkomen ket „Itinerarium mentis in 
Deum" van den Η. Bonaventura en Boek IV der Navolging. Band 
uit de 16e eeuw. 

Het Hs. werd geschreven in het klooster S. Joannes in Cismaria (in 
Halsatia) en behoorde later tot de Bibliotheca Gottorpiensis. 

Vgi. : Είίβη Jörgensen, Catalogus codicum Latinorum medii aevi bibiio-
thecae regiae Hafniensis, IQ26. 

20. Hs. Leningrad, Oeffentliche BibliotKek, XX I XXXVI minor. 

In de voormalige Keizerlijke Academie te St. Petersburg bevond 
zich een Hs. met de boven vermelde signatuur, waarin opgenomen 
was een tractaat, getiteld : Incipit devotus tractatulus de spirituali-
bus ascensionibus. Of dit Hs. zich tegenwoordig in de Oeffentliche 
Bibliothek te Leningrad bevindt, is niet met zekerheid te zeggen, 
daar vele Hss. der Keizerlijke Academie naar Warschau verhuisd 
zijn. Bij een bezoek van Dr. \ V . de Vreese was het nog aanwezig. 
Verdere gegevens ontbreken, daar wij op onze vraag om nadere 
inlichtingen geen antwoord mochten ontvangen. 

Het oorspronkelijke ex-Iibris luidt : Liber Canonicorum regularium vallis 
Sci. Martini in lovanio. 

21. Hs. Meífc Í, Stiftsbibliothek, η 0 297. 

Oude signatuur E. 88. en I. 93. ; 15e eeuw, papier, 12°, 
105 X 140 mm., schriftspiegel 80 X 115 mm., 52 regels. Het trac
taat is opgenomen van fol. ir—fol. 42 r ; verder komen nog 95 andere 
werkjes voor. Tusschen fol. 13 en 14 komt een ongenummerd blad 
voor, evenzoo tusschen fol. 35 en 36. 

Watermerk : klaverblad. 

Vgl. : OngearuRte catalogus der Stiftsoibliolhek, Dl. I. 

22. Hs. Melk II, Stiftsbibliothek, n 0 6 l 3 . 

Oude signatuur L. 38. en I. 27. ; 13e eeuw, papier, 12° 
110 X 145 mm., schriftspiegel 73 X 110 mm., 30 regels. Het trac
taat is opgenomen van fol. 225v—fol. 2бз г. Volgens opgave van 

294 



ket explicit sibi ipsi vacare" eindigt het tractaat midden in 
nrst. 70, zoodat enkele regels weggevallen schijnen te zijn. In het 
Hs. komen nog 60 andere tractaatjes voor. 

Watermerk zeer onduidelijk : drie aaneensluitende boogjes. waaronder of 
•waarboven streep. 

Vgl. : Ongedrukte catalogus der Stiftsbibliothek, Ol. 1. 

23. Hs. Melk UI, Stiftsbibliothek, η 0 768. 

Oude signatuur O. l . e n D . 14. ; 15e eeuw, papier en perkament, 
4 , 145 X 315 mm., schriftspiegel 95 X 150 mm., 2θ~~22 regels. 
Het tractaat is opgenomen van rol. ioi v^-ioI. i g i r ; verder komen 
nog 4 tractaten voor, o.a. „Ex opúsculo fratris David de interiori 
hominis reformatione". 

Watermerk : kalfs- of ossekop. 

Vgi. : Ongedrufefe catalogus der Sliflsbibliothek, Dl. II. 

24. Hs. München Í, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 4727. 

1459, papier, 210 X 300 mm., schriftspiegel 135 Χ 22θ mm., 35 
regels. Het tractaat is opgenomen van fol. i4iV-foI. 18 i v . Door 
één hand geschreven. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
n ° 4555· Fol. ir : Monasterii Benedictoburani (s. Х Ш). Fol. 1411' : Explicit 
liber vite >459· 

Vgí. : Cafaíogus codicum manuscriptorum ЬіЫ. reg. Monacensis2, torn. IH, 
pars Η (1894), biz. 236. 

25. Hs. München ÍÍ, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 17730. 

Papier, 75 X 105 mm., schriftspiegel 48 X 75 mm., 16 regeis. 
Het tractaat is opgenomen van fol. 23θΓ~- fol. з88 г . 

Op bet schutblad het oorspronkelijk ex-libris : Seon (17e eeuw ?). 

Vgi. : Cafafogus codicum manuscriplorum bibi. reg. Monacensis, lom. /V, 
pars ІІЦі878), blz. ίί8. 

26. Hs. München Ш, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 18423. 

Oude gedrukte signatuur van het klooster Tegemsee Τ 101. 2 : 
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1458. papier, 210 Χ 305 mm., schriftspiegel 135 X 2iO mm., 38^-

40 regels. Het tractaat is opgenomen van rol. 73r—rol. i i 2 v . Het 

geheele Hs. tot aan fol. ι 8 5 Γ werd geschreven door W . Klammer. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
η" 14796. Fol. 1 1 2 V : finitum et scriptum per Woifgangum Klammer in 
Gmunden feria quarta post Anthonii anno domini Millesimo quadringen-
tesimo quinquagesimo octavo. Schutblad 2 V : Iste liber attinet venerabili 
cenobio sancti Quirini . . . In quo continentur . . . . (volgt inhoudsopgave). 

Vgí. : Catafogus cocficum manuscríptorum bíbf. reg. Monacensís, torn. /V, 
pars IH (1878), biz. 163. 

27. Hs. München IV, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 18424. 

Oude gedrukte signatuur van het klooster Tegemsee Τ ι O ι. . . . ; 

145б(?)» papier, 2 1 0 X 3 * 0 mm., schriftspiegel 1 4 5 X 2 1 5 mm., 

37 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 73 ~-ЛоІ. 117V. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
η 14520. Schutblad v : Iste liber attinet cenobio sancti Quirini . . . . In quo 
continentur . . . . (volgt inhoudsopgave). Op den binnenkant van den band 
staat een kortere inhoudsopgave en eenzelfde ex-libris, door een andere hand 
geschreven. 

Vgí. : Catalogus codicum manuscripiorum bibi. reg. Monacensís, lom. /V, 
paw Ш (1878), biz. 163. 

28. Hs. Munster, Universitäts-Bibliothek, 187. 

Plaatsnummer 785 ; 15e eeuw, papier, 8°, 349 bladen, 66 X 104 

mm. Het tractaat is opgenomen van fol. i69r~-foI. 287 v ; verder 

komen nog 6 andere tractaten voor. 

Het Hs. is afkomstig uit het voormalige klooster Liesborn. 

Vgí. : Jos. Ständer. Chirographe)rum in Regia Bibliolheca Paulina 
Monasteriensi Catalogus, Warschau 1889, blz. 46. 

29. Hs. Oxford, Magdalen College, 93. 

1438—1444, papier, 210 X 290 mm., schriftspiegel 170 X 230 

mm., 42^-48 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 211^-

fol. 234 (fol. 234 en 233 zijn verwisseld). In het Hs. komen nog 

с 37 andere tractaten voor, o.a. de oudste Engelsche tekst van de 
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Imitatio onder d e n titel „ M u s i c a ecclesiast ica" en een brief v a n 

W a l t e r Hi l ton a a n d e n toekomstigen Kartnuizer A d a m Hors ley . 

Watermerken : fol. 103 eenhoorn ; fol. 179 weegschaal : fol. 234 zeshoekige 
ster ; en talrijke andere. Het Hs. is afkomstig uit de Chartreuse Bethléem te 
Sheen, die in 1415 door Nederlandsche Karthuizers gesticht werd. In latere η 
lijd opnieuw ingebonden. 

Vgi. : H. O. Coxe, Catalogus codicum manuscriptorum qui in coiiegüs 
aulisque Oxoniensibus hodie adservantur, pars /ƒ (f852), biz. 4Q—51. Revue 
d'Asc. et de Myst., Dl. 7 (1926), bh. 25 vlg. Dom A. Wiimart, O. S. В., 
Auteurs spiritueis et textes dévots du moyen age latin, Parijs 1932, biz. 422. 

30. Hs . Parijs, Bibliothèque Mazarine, η 930. 

O u d e nummering 1 1 4 5 ; 15e eeuw, perkament, 112 bladen, 

1 3 6 X 2 0 5 mm. Het tractaat is opgenomen van fol. l^-fol. 62 ; 

verder komen voor Boek I en II van de Imitatio (fol. 62^-92) en 

„Tractatus de modis temptat ionum" (fol. 92—112). H e t H s . is 

opnieuw ingebonden. 

Herkomst : ,,Ce livre est des Cèlestins de Paris, 318". 

Vgi. : A. Mo/inier, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine, 
Parijs 1885, blz. 437. 

31 . Hs . Subiaco, Biblioteca dell ' Abbazia , η 0 290. 

14e eeuw (?), perkament, 100 bladen, 115 X 150 mm., 23—24 

regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. l—fol. 97 ; verder komen 

in dit H s . voor een zeer korte „Regula a u r e a " (fol. 98) en „ Q u a e -

d a m Revelationes S. Birgittae" (fol. 99). 

Vgi. : L. Allodi, Catalogo descrittivo dei Codici dell' Archivio Sublacense, 
1877, biz. 264. 

32. H s . Trier I, Stadtbibliothek, 723. 

Begin 16e eeuw, papier, 1 schutblad en 311 bladen, 211 Χ 3 3 o 

mm. H e t tractaat is opgenomen van fol. 129—fol. 139 ; verder komen 

nog 9 andere geschriften voor, o.a. Boek 1 en II der Imitatio. 

Het Hs. behoorde eertijds aan het klooster Eberhardsklausen en kwam in 
1803 in het bezit der Stadtbibliothek te Trier. 

Vgi. : Beschreibendes Verzeicímiss der Handschriften der Stadtbibliotheh 
zu Trier, Heft 6 (íQío), blz. 62—63. 
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33· fis. Trier II, Stadtbibliotkek, 735. 

1461—1464, papier, 2 schutbladen en 222 bladen, 215 Χ 298 

mm. Het tractaat is opgenomen van fol. 103^-foI. 131 ; verder komen 

nog 15 andere geschriften voor, o.a. het „Horologium sapientiae" 

van Suso. Het Hs. werd geschreven door Johannes Filter, Ьепе-
ficiaris in Buren en plebanus in Zidinchuss Pad. dioec. Fol. 2 t3«— 
219 : inhoudsopgave van het geheele Hs. Fol. 22θ~~222 : onbe

schreven. 

Achter elk tractaat volgt een vrij uitvoerige slotformuul ; zoo eindigt het 
tractaat „de spiritualibus ascensionibus" : Explicit hic iam iste devotus 
tractatulus de spiritualibus ascensionibus per me Johannem supra no ta tum 
ipso die feria quinta in profesto annunciationis b. genitricis dei, quod tunc 
occurit quinta feria post dominicam Letare a.d. 1465. . . . (volgt nog een 
mededeeling over de bisschopskeuze van dat jaar). Herkomst : Istum librum, 
quem ego Johannes Filter plebanus in Zidinchus Pad. dioec. manu propria 
scripsi pro speciali memoria do, trado et committo Ь. . Marie mediatrici dei 
et hominum in Eversclusen Trev. d i o e c . . . . a.d. 1469 Egidii. In 1803 kwam 
het Hs. in het bezit der Stadtbibliothek te Trier. 

Vgl. : Beschreibendes Verzeicimiss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier, Heft 6 (iQto), blz. 68—7<. 

34. Hs. Trier III, Stadtbibliothelc, 784. 

C. 1442, perkament, 112 bladen, 98 X 140 mm. Het tractaat is 
opgenomen van fol. 21—fol. 99 ; verder komen nog 3 andere ge
schriften voor, o.a. „libellus repudii ad mores saeculares pauperis 
animae religiosae" van Hendrik van Kalkar, en op fol. 112 eenige 
aanteekeningen uit Kerkvaders. 

Fol. 99 : Explicit devotus tractatulus de ascensionibus spiritualibus finitus 
anno d. 1442 in vigilia b. Mathei apostoli. Het Hs. behoorde eertijds aan het 
klooster St. Matthias en kwam in 1803 in het bezit der Stadtbibliothek te 
Trier. 

Vgl. ·' Beschreibendes Verzeichniss der Handschriften der Sladtbibliothek 
zu Trier, Heft 6 (icio), blz. to8—^09. 

35. Hs. LJtrecm I, Universiteitsbibliotheek, 300. 

Oude signatuur: Aevi medii script, eccl. n. 241, nog oudere: 

282 y ; ige eeuw, papier, 291 bladen, waarvan er 3 dubbel geteld 
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zijn, 4 0 , 210 mm., schriftspiegel 150 mm., 50 regels (fol. 1—96 in 
twee kolommen). Het tractaat is opgenomen van rol. 214»—Fol. 28з ; 
verder komen nog 4 andere tractaten voor, o.a. het „Soliloquium 
animae", nier toegeschreven aan Thomas van Kempen. De helft 
van het laatste (70) hoofdstuk is weggevallen, zoodat het tractaat 
eindigt : Nam dum roris homo multum occupatur et interius otiatus, 
nonnunquam ascensiones negligit et ad cor durum descendit. 

Het oorspronkelijke ex-libris : Codex monasterij s. Pauli in Traiecto 
inferiori. 

Vgí. : Cataíogus codicum manu scriptoram bibi. L/ntoersitatis Rheno-
Trajectinae, Dl. I (1887), blz. 97. 

36. Hs. Utrecht II, Universiteitsbibliotheek, 313. 

Oude signatuur : Aevi medii script, eed. n. 390, nog oudere : 
291 gg. ; c. 1400, perkament, 94 bladen, 12°, 150 mm., schrift-
spiegel 102 mm., 22 regels. Het Hs. bevat alleen dit tractaat. 

Fol. 94r : Explicit devotus tractatus de spiritualibus ascensionibus scriptus 
per fratrem martinum de sciedam ordinis cartbusiensis prope traiectum. Het 
oorspronkelijke ex-libris : iste liber pertinet ad Carthus. prope Traiectum 
inferius. 

Vgí. : Catalogus codicum manu scriptorum bibi. (Jnróersitatis Rheno-
Trajectinae, Dl. I (1887), blz. tot en Dl. II (1909), blz. 42—43. B. Kruyt-
wagen, O.F.M., De Karthuizer Martinus van Schiedam en zijn onderge
schoven werkje „De Spiritualibus Ascensionibus", Tijdsch. voor boek- en 
bibliotheekwezen, Jrg. VI (igo8), blz. 276 vlg. 

37. Hs. Washington, Congress Library, 105. 

Oude nummering : 134, genoteerd in een Belgische of Neder-
landsche catalogus van с 1870 ; 15e eeuw, perkament, 52 bladen, 
1ЪЪ X 1 95 mm., schriftspiegel 105 X 135 mm., 32 regels. Het Hs. 
bevat alleen dit tractaat. 

Het Hs. werd geschreven in Nederland en с 1840 opnieuw gebonden. 
In 1916 aangekocht uit de collectie van Rev. E. A. Dalrymple ; Ms. Ac. 
4560. 3. 8. 

Vgl. : Census oj Medieval and Renaissance Manuscripts in the United 
States and Canada, I, blz. 230. 
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38. H s . Weer ien, National-BibliotKek. 5086 (TKeoI. agi). 

O u d e signaturen : op de voorzijde van den b a n d Q . VI. g. en 

№ 600 (Tengnagelii) ; fol. l : 125. N . ccxci, ol(im) 600 (Genti-

lotti) ; s ignatura armarii : VI. E. 3. С . 1440, papier, 298 bladen, 

201 Χ 288 mm., scbriftspiegel 128 X 185 mm.. 52.—45 regels. H e t 

tractaat is opgenomen van fol. log1-—rol. 1 5 ι ν ; verder komen nog 

verschillende andere tractaten voor. 

Watermerken : runderkop, kroon en rund : vgl. Briquet, Les Filigranes, 
η" t3o6i, η" 4641 en η" 2776. Fol. ιο8 ν : Explicit tractatus de discretione 
spirituum Mgri Hainrici de Hassia anno Domini 1437 in civitate Basiliensi 
scriptum. Fol. 2Q5V : Explicit et finitum scriptum . . . . Basiliee . . . . mense 
octobri anno a nati vitate domini 1441. 

Vgí. : Tabuíae codicum, IV, 25 vlg. M. Denis, Codices ms. iheol. ВіЫ. 
Pal. Vindob., vol. I, pars 111. Weenen 1794, biz. 3348. 

39. Hs . W i e s b a d e n I, Nassauische Landesbibliothek, H s . 7. 

Begin 16e eeuw, papier, 194 b laden en 22 b laden druk, 18 

c a h i e r s : i~-6 6 . 7 s . 8 6 , g 5, 106, 1 1 e , 12 7, 13,—176, ι θ 7 ; 2 0 0 X 2 9 0 

mm., schriftspiegel 125 X 205 mm., с. 36 regels. H e t tractaat is 

opgenomen van fol. 95r~-foI. 127 v en heeft tot slotformuul : Explicit 

tractatus magistri doctorisque eximij magistri G e r h a r d i (hier werd 

„ Z u t p h a n i e " door een andere h a n d ingevoegd) Groid Reforma

tons primi canonicorum regularium institutorisque fratrum D a u e n -

trie viri religiosissimi de Sutphania (de woorden Groid*— S u t p h a n i a 

zijn doorgehaald). N a de eerste 6 sexternen volgen 22 bedrukte 

b laden (y5 en 8 6 ), w a a r o p is afgedrukt : Augustinus, D e doctrina 

Christiana seu de arte praedicandi (fol. 73—94. de nummering van 

het H s . schijnt dus gewoon door te loopen). D r u k van Fust u n d 

Schöffer in Mainz, S. Zedier, Inkunabeln nass. Bibliotheken, 

Nr . 744. 

W^atermerk : runderkop met prikkel, vgl. Briquet, Les Filigranes, η" 15059 
vlg. Het Hs. is afkomstig uit het klooster Scnönau. 

Vgí. : G. Zedier, Die Handschriften der Nassauischen Landesbibliothek 
zu Wiesbaden, Zentralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 63, Leipzig 1931, 
blz. 22—23. 

3ОО 



40. H s . WiesbacZen И, NassauiscKe Landesbibliothelc, H s . 4 9 1 ) 

15e eeuw, papier, 258 bladen, 23 cahiers : l 6 - l , 2—3 6 , 4 5 - l , 

5 5 , 6 4 - i , 7 4 , 8 7 , 9 ^ i i 5 , 124, 13 2 , 14 4. i3^-24 5 , 23 5 -i : 110 X 

160 mm., schriftspiegel 65 X i t o mm., 20—31 regels. Het tractaat 

is opgenomen van fol. 134—fol. 237 ; verder komen nog 3 andere 

tractaten voor, o.a. „Tractatus de pluralitate confessorum et de 

regimine sororum" van Frederik van Heilo (tol. 2—87). 

Het Hs. behoorde eertijds aan het klooster Johannisberg, later aan het 
klooster Notgottes. 

Vflí. : G. Zedier, Die Handschriften der Nassauischen Landesbibliolhek 
zu Wiesbaden, Zentralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 63, Leipzig iQ3i, 
biz. 58—59. 

IL O n v o l l e d i g e t e k s t : 

4 1 . Hs . Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, theol. lat. oct. 12. 

Catalogus Rose η 425 ; 15e eeuw, perkament. 87 bladen, 

100 X 132 mm., schriftspiegel c. 65 X 95 mm., 20 regels. H e t frag

ment, bes taande uit een gedeelte van hfst. 32 : D e passione 

Dominica et de tribus in quibus homo debet se exercere circa pas-

sionem Christi, is opgenomen van fol. з8г~-fol. 4 i r en heeft tot 

titel : Incipit q u a e d a m utilis doctrina super memorationem et incor-

porationem dominice passionis . . . . Inc. : Primo, ut melius com-

passionem et devotionem et huiusmodi meditatione(m) elicias, debes 

summopere hoc attendere ut semper cristum Expl. : E t 

valde mirandum, si ita respicis deum et hominem afflictum, tantis 

tribulationibus circumdatum, si non moveris affectuosa compas

sione. 

Begin en einde van hfst. 32 zijn weggelaten en ook de d a a r 

tusschen liggende tekst is niet in zijn geheel opgenomen, zoodat 

dit fragment eigenlijk weer een fragment van hfst. 32 is. 

Het Hs. is waarschijnlijk afkomstig uit het Karthuizerklooster te Stettin. 

Vgí. : Die Handschrìflenverzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu 

1) Delprat, die spreekt van № 43, meende in dit Hs. ..Sermones" van 
Gerard Zerbolt ontdekt te hebben. Zie hierover biz. 92. 
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Berlin, Bd. 13. Verzeichnis der íateíniscíien Handschriften von Vaientin 
Rose, Bd. 2, Nr. 425. D. J. M. Wüstenhoff. Archief voor Ned. Kerhgesch., 
Dl. 5 (1895), bh. 89—105. 

42. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 21989. 

Catalogus η 22θ6, oude signatuur van de abdij Pare K. X. ; 

15e eeuw, papier, 213 bladen, 135 X 199 mm., schriftspiegel 

98 X 150 mm. Het fragment, bestaande uit Kfst. 1 9 : Generalis 

modus ad rormandum meditationes de morte, enz., is opgenomen 

van fol. 6irr—fol. 6 6 v en heeft tot titel : Venerabilis modus ad 

formandas meditaciones de morte. Inc. : Meditare, o homo, et ab 

oculis tuis nunquam recédât, quod post modicum sis ab hac vita 
. . . . Expl. : . . . . maledicta sint opera tua quia etema michi 

adepta sunt supplicia de quibus liberet nos deus omnipotens nunc 
et in perpetuum. Amen. 

Watermerk : Ρ, wapenschild van Champagne, Y met bloem. Het Hs. is 
afkomstig uit de abdij Parc en maakte later deel uit van de bibliotheek van 
P. D. C. Lammens, zooals een jonger ex-Iibris aangeeft. Het werd in 1863 
aangekocht op een openbare verkoop der boeken van Van Alstein voor aa 
francs. In de 18e eeuw opnieuw ingebonden. 

Vgt. .· J. v. d. Gheyn, S.J., Catalogue des manuscrits de la ВіЫ. Royale de 
Belgique, Tome 111, Brussel Í903, blz. 35 t—553. 

43. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 5023^-25. 

Catalogus η 0 2210, oude signatuur van het Jezuïetencollege te 
Leuven Y. 4 . ; 16e eeuw (1545), papier, 189 bladen, 100 X 142 
mm., schriftspiegel 66 X 113 mm., 27^-29 regels. Het fragment, 
bestaande uit hfst. 19 : Generalis modus ad formandum medita
tiones de morte, is opgenomen van fol. 127V—fol. 129V en heeft tot 
titel : Meditationes que sequuntur exscripte sunt ex libello de 
spiritualibus ascensionibus. Inc. : Meditare, o homo, et ab oculis 

tuis nunquam recédât, quod post modicum sis ab hac vita 
Expl. : . . . et se a delectationibus purgavit, et nihil hic vitiose 
dilexit et sic de singulis. 

Fol. ιΓ en 2Г : Frater Gerardus gordyns lovaniensis. Fol. 3 r : Y. 4. CoIIegii 
Societatis Jesu Lov. M. B. Fol. I i 6 v : Explicit formula exercitii spiritualis 
Anno d. 1545. 

Vgi. : /. v. d. Gheyn, S.J., Catalogue des manuscrits de la ВіЫ. Royale 
de Belgique, Tome 111, Brussel 1903, blz. 355—356. 
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44· Hs. Giessen, Universitätsbibliothek, 816. 

Oude signatuur: B. G. XVI. 106. 12; 15e eeuw, papier, 127 
bladen, waarvan verschillende onbeschreven zijn. De inhoud van 
het Hs. bestaat uit Meditationes et Tractatus varii. Inc. : Cogita ex 
his etc. Expl. : Forte résumât. De bedoeling van den catalogus is 
waarschijnlijk het incipit en explixit van deze verhandelingen 
samen aan te geven. Onder deze geschriften wordt als η ι ver
meld : Generales meditationes de iudicio extremo. Zeer waarschijn
lijk is dit hfst. 20 van ,,De spiritualibus ascensionibus". Verdere 
gegevens ontbreken, daar wij op onze vraag om nadere inlichtingen 
geen antwoord mochten ontvangen en de catalogus zeer onvol
ledig is. 

Vgi. : J. V. Adrian, Catalogus codicum manuscriptorum Bibiiotfiecae 
Academicae Gissensis, Frankfurt am Main 1840, biz. 246. 

45. Hs. 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 129 E 4. 

Catalogus η 0 664 ; 1503, papier en 5 bladen perkament, 177 
bladen. 105 X 144, cahiers van 8 en 10 bladen, geschreven in 
Nederland. D e twee fragmenten, bestaande uit hfst. 24 : Generalis 
modus formandi meditationes de regno coelorum ad habendam 
compunctionem et desiderium ad ipsum obtinendum, en hfst. 7 : 
D e secunda examinatione qua homo seipsum discutit de toto statu 
suo interiori et exteriori, et per quam venit ad hoc ut sentiat primum 
descensum et virium animae destitutionem, zijn opgenomen van 
fol. i47r~-foI. 155Γ en van fol. i55r—fol. 15бг en hebben tot titel : 
Meditatiën voor de 7 dagen der week. Inc. (fol. 147Г) : Poteris 
autem de celesti illa patria similitudines sensibiles assumere a 
Sanctis pro nostra capacitate adiuncta. Inc. (fol. 155Г) : Examina 
igitur primo diligenter hominem tuum interiorem. 

Fol. 6 o v : Finitus Anno dni M D III in octaua nativitatis marie Per Cor 
vy (d.i. Cornelius Vyanensis, die fol. 177V zijn naam heeft geschreven). Fol. 
177V met de hand van Cornelius Vyanensis : Item iste liber pertinet fratribus 
sci gregorii in harderwich. Het Hs. werd in 1884 door het Gemeentebestuur 
van Harderwijk aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken. 

Vgi. : Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae, Voi. 1, 
's Gravenhage 1922, blz. 21?·—'2tg. 
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46. Hs . Kremsmünster I, StiftsbibliotKek, Cod . Q. 

O u d e signatuur Τ I 27. — Τ VI. 9. ; 15e eeuw, papier, 4°, 311 

bladen, 140 X 220 mm., 31 regels. H e t fragment, bestaande uit 

hfst. 19 : General is modus a d formandum meditationes de morte, 

tust. 20 : Generales meditationes de extremo judicio, quibus nomo 

potent sibi incutere timorem, en nfst. 21 : Qual i ter nomo per memo

riam poenarum infernalium timorem acquirit et compunctionem, is 

opgenomen van fol. 242ν~-fol. 2 4 5 v en heeft tot titel : Meditationes 

de propria morte, de extremo judicio, de poenis infernalibus. Inc. : 

Meditare igitur o homo de morte et a b oculis tuis n u n q u a m recédât 

Expl . : a d cordis puritatem fides vel timor 

qui est eius effectus. 

Watermerk : op drie heuvelen in cirkel een daar boven uitstekend kruis. 
In het Hs. wordt bij elke meditatie uitdrukkelijk vermeld : excerpta ex orologio 
sapiencie. 

Vgl. : Hugo Schmid, Catalogus codicum manuscripforum in Bibliotheca 
Monasterii Cremifanensis, Tom. I, Linz Í878—Ί88<, Fose. //, pag. 127; 
Fase. Ш, рад. Í48. 

47. Hs . Kremsmünster Η, Stiftsbibliothek, Cod. 177 nr. 8. 

Perkament. Hetzelfde fragment als in bovengenoemden codex 9 

en n a a r het schijnt van dit H s . afgeschreven, is hier opgenomen van 

fol. i35 r~-foI. і з 8 . Verdere gegevens ontbreken. 

48. H s . Kremsmünster Ш, Stiftsbibliothek, Cod. 268 nr. 13. 

Papier . Hetzelfde fragment als in bovengenoemden codex 9 en 

en n a a r het schijnt van dit H s . afgeschreven, is hier opgenomen van 

fol. 2i4r^—fol. 2 i 8 v . Verdere gegevens ontbreken. 

49. H s . Leuven, Universiteitsbibliotheek, G . 79. 

13e eeuw, papier, 137 bladen, 107 X 146 mm., schriftspiegel 

80 X 102 mm., 21 regels. Tusschen fol. 10 en fol. 15 ontbreken 4 

bladen, zoodat hfst. 1 en een gedeelte van hfst. 2 zijn weggevallen. 

H e t onvolledige tractaat is opgenomen van fol. i5 r^-foI. 107V. Inc. : 

dignitate te posuit, tam alto monte donorum natural ium et gratia-
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rum collocavi!:, ut nisi ad Expl. : . . . ad cordis secreta 
recurrere incessabiliter curant. 

Fol. 135 : Liber monasterii sancii Jacobi leodiensis ordinis sancti patris 
benedicti. Het Hs. werd te Leuven in 1788 verkocht aan de graven von 
Fürstenberg, waar het de signatuur droeg : N. 181 in Ascetis. Door bemidde
ling van de commissie voor herstel der Leuvensche Universiteit kwam het 
omstreeks 1920 in het bezit van voornoemde Universiteit. 

Vgl. .* J. N. Paquot, canon. Lovanii, Catalogue des livres de la Bibliothèque 
de la célèbre ex-abbaye de St. Jacques a Liège, dont la vente se fera . . . le 
3 mars 1788 et jours suivants. 

50. Hs. Melk l, StiftsbibliotKek, 17 (A. 19). 

Oude signatuur С. 79. ; 15e eeuw, deels perkament, deels 

papier, 4 0 , 15a bladen, 145 X 2 1 5 mm., schriftspiegel 105 X 170 

mm., 28 regels. Het fragment, bestaande uit nfst. 19 : Generalis 

modus ad formandum meditationes de morte, Kfst. 20 : Generales 

meditationes de extremo judicio, quibus homo potent sibi incutere 

timorem, en hfst. 21 : Qualiter homo per memoriam poenarum 

infemalium timorem acquirit et compunctionem, is opgenomen van 

fol. iio v~-foI. i i 4 r en heeft tot titel: Opusculum de meditatione 

mortis, extremi dici et de poenis inferni. Inc. : Meditare igitur, 

homo, de morte et ab oculis tuis nunquam recédât . . . . Expl. : 
fides idem timor, qui est eius effectue. 

Watermerk : klaverblad. 

Vgl. : Α. Hoelder, Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibi. 
Monasferii Mellicensis O.S.B. servantur. Voi. 7, Weenen 1889. 

51. Hs. Melk II, Stiftsbibliothek. 61. (B. 26). 

Oude signatuur I. 78. ; ige eeuw, papier, eerste en laatste blad 

perkament, 12 , 242 bladen, 105 X 150 mm., schriftspiegel 80 X 

110 mm.. 31 regels. Het fragment, bestaande uit hfst. 1 : D e quin

qué necessariis in vita spirituali proficere disponentibus, enz. 
(explicit niet voldoende bekend), is opgenomen van fol. 2 i9 r ^-
fol. 222 v en heeft tot titel : tractatulus de ascensionibus cordis. Inc. : 
Beatus vir cuius auxilium est abs te . . . . Expl. : Qui cum pâtre 
et spiritu sancto vivit et régnât unus Deus. Amen. In het Hs. wordt 

20 
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Joannes Gerson als J e auteur genoemJ. Volgens Kropff (Biblio-

tKeca Mellicensis, Vienna 1747, pag. 414, Hs . L. 96, pap . 1463) 

scKijnt J i t tractaat een bewerking te zijn van J e KanJ van Joan. 

SchlitpacKer, prior van Melk. 

Watermerk : ster. Jaar : Perficitur cum domino meus labor exiguus. 1463. 

Vflí· : Α. Hoelder, Catalogus codicum manu scrip to rum qui in Bibi. 
Monasferii Mellicensis O.S.B, servantur. Voi. J, Weenen 1889. 

52. H s . Melk lil, StìftsbibliotKek. 114. (В. 84). 

O u J e signatuur D . 16. ; 15e eeuw, perkament, 120 X 170 mm., 

scbriftspiegel 75 X I15 mm., 23 regels. H e t fragment, b e s t a a n J e 

uit nfst. l : D e quinqué necessariis in vita spirituali proficere J is-

ponentibus, tot en met Kfst. 41 : D e missione sancti spiritus, is 

opgenomen van fol. 93r^-foI. 177V en neeft tot titel : Ge ra r J i 

Zutpbaniensis tractatus J e spiritualibus ascensionibus. Inc. : Beatus 

vir cuius est auxilium abs te Expl . : Cogita effectue et 

J o n a sancti spiritus et multa similia circa spiritus sancti missionem. 

Amen . 

Vgl. : Α. Hoelder, Catalogus codicum manu scriplorum qui in Bibi. 
Monasterii Meliicensis O.S.B, seruantur. Voi. /, Weenen 1889. 

53. H s . Melk IV, Stiftsbibliothek, η 0 504. 

O u J e signatuur I. 20. ~- D . 17. ; 15e eeuw, papier, in folio, 

220 X 315 mm., scbriftspiegel 2 (65 X 213 mm.), 36 regels, twee 

kolommen. H e t fragment, b e s t a a n J e uit nfst. 1 : D e quinqué 

necessariis in vita spirituali proficere Jisponentibus, tot en met 

bfst. 41 : D e missione sancti spiritus, is opgenomen van fol. 40 v ~-

fol. 77 v en beeft tot titel : Liber J e ascensionibus et graJibus vir-

tutum. Inc. : Beatus vir cuius est auxilium abs te Expl . : 

Cogita effectus et J o n a sancti spiritus et multa similia circa spiritus 

sancti missionem. 

Watermerk : Runderkop. 

Vgt. : Ongedrufete catalogus der Stiftsbibliothek, Dl. I. 
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54· Hs. Melk V, Stiftsbibliotkek, n 0 666. 

Oude signatuur L. QÓ. ; 15e eeuw, papier, 16 , 80 X 110 mm., 
schriftspiegel 54 X 79 mm., 23 regels. Het fragment, bestaande uit 
hfst. 1 : D e quinqué necessariis in vita spirituali proficere disponen-
tibus, enz. (explicit niet voldoende bekend), is opgenomen van 
fol. 132V»—fol. 139Γ en heeft tot titel : Tractatus de ascensionibus 

cordis. Inc. : Beatus vir cuius est auxilium abs te ascensiones in 

corde suo Expl. : . . . . régnât unus Deus. Amen. Het Hs. 
werd waarschijnlijk in 1477 geschreven. 

Watermerk : kroon met kruis. 

Vfli. : Ongedrufete catalogus der Stiftsbibliothek, Di. /. 

55. Hs. München, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 11924. 

Catalogus η 464 ; 1511, papier, vermoedelijk 139 bladen, 

100 X 150 mm., schriftspiegel 75 X 125 mm., 28 regels. Het frag

ment, bestaande uit hfst. 1 : D e quinqué necessariis in vita spiri
tuali proficere disponentibus, tot en met hfst. 8 : D e tertia exami-
natione qua homo quotidie discutit se de excessibus quotidianis, 
qua homo discit sentire impuritatem cordis et de revelatione 
passionum, is opgenomen van fol. І З Г ~ Л О І . 2 i r en heeft tot titel: 

D e ascensione cordis in Deum. Inc. : Beatus vir cuius est auxilium 

abs te, ascensiones Expl. : . . . . et ita eorum fortitudinem 

et resistencias experiaris etc. Amen. Fol. і з г ^ - і 3 9 werden door 

één hand geschreven. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
η" 4909. Fol. 159 V : . . . féliciter Finit in vigilia purificacionis Marie Anno 
1511. 

Vgi. : Catalogus codicum manuscriptorum ЬіЫ. reg. Monacensis, torn. Г , 
pars Π, Ых. φ'—47-

56. Hs. Parijs, Bibliothèque Nationale, nouv. acq. lat. 485. 

15e eeuw, perkament, 101 bladen, 85 X 115 mm., schriftspiegel 
50 X 77 mm., 23^-24 regels, 9 katernen. Het fragment, bestaande 
uit hfst. 1 : D e quinqué necessariis in vita spirituali proficere 
disponentibus, tot en met hfst. 67 : Tertia descensio quantum ad 
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seipsum, qua homo iragilis non diu, vel semper spiritualibus valens 
insistere, necesse habet se in opere manuum ехегсеге, is opgenomen 
van fol. t—fol. i o i v en heeft tot titel : tractatulus de spiritualibus 
ascensionibus. D e inhoud van dit Hs. bestaat alleen uit dit frag
ment. Of hfst. 68, 69 en 70 oorspronkelijk aanwezig waren, is ons 
niet bekend. 

Vgi. : L. Deiisfe, Mss. fa fins et français ajoutés.... pendoni (es années 
1875·—1891, blz. 26. 

57. Hs. Reekhem, Bibliotheek van het Minderbroedersklooster. 

Midden 15e eeuw, verder gegevens ontbreken. In dezen ver
zamelband, waarin een aantal zeer bekende geestelijke tractaten 
opgenomen werden, komt als vierde werk voor een zevental medi
taties voor de zeven dagen der week met den begintitel der eerste 
meditatie : Incipit generalis modus formandi meditationes de regno 
celorum ad habendem compunctionem et desiderium ad ipsum 
obtinendum. De volgorde van deze aan Zerbolt ontleende medi
taties is aldus : 
In dominica. De regno celorum. = hfst. 24 
Feria secunda. Meditatie utilis de morte. = hfst. 19 
Feria tertia. [De beneficiis Dei.] = hfst. 25 
Feria quarta. De extremo judicio. = hfst. 20 
Feria quinta. De penis infemalibus. ^ hfst. 21 
Feria sexta. Meditatio devota de passione. = hfst. 33^-37 
Sabbato. De peccatis meditatio devota. = hfst. 20 (Ref.) 

Achter elke meditatie komen in het Hs. een aantal aanhalingen 
voor uit de Kerkvaders, welke bij Zerbolt ontbreken. Achter de 
laatste meditatie komen echter geen aanhalingen voor. Dezelfde 
meditatiestoffen, eveneens genomen uit Zerbolt, werden te Windes
heim gebruikt, zooals Busch in zijn Chron. Wind . aangeeft. Bij 
de opsomming van deze onderwerpen zegt Busch : „Materiam inde 
habes in Beatus mr." Dit is echter niet heelemaal juist, want de 
meditatie voor Zaterdag is genomen uit Homo quidam. 

O p onze vraag om nadere inlichtingen ontvingen wij geen 
antwoord. 
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Het Hs. werd geschreven in het zg. Bogaarden-klooster te Maastricht, een 
convent van den derden regel van Franciscus. Vandaar, dat men ook wel 
spreekt van het Maastrichtsche Hs. Het behoorde eertijds aan Mr. Thomas 
Hermans, religieus uit voornoemd klooster, gestorven als pastoor-deken van 
Mechelen sur Meuse ia Juni 1841. In 1797 had Mr. Hermans dit Hs. uit zijn 
convent weten te redden. 

Vgi. .' V. Becker, Eenige meditaties uit den ^VmαesheimerRring, De 
Katholiek, Dl. 85 (І884), hlz. 29—47, lol.—i 16. 

58. H s . Trier /, Biscböflicnes Priesterseminar, 129. 

O u d e signatuur R VII, 10. nog oudere 364 ; 15e eeuw, papier 

105 X 145 т т . , schriftspiegel 70 X 103 т т . , 21^-23 regels. H e t 

fragment, bes taande uit Hfst. 15 : Incipit secunda ascensio contra 

secundum descendum quo reditur ad cordis puritatem, et quod 

impuritas cordis in tribus consistit. Contra que tria tribus ascen-

sionum gradibus proficitur in ista secunda ascensione, tot en met 

nfst. 25 : Qual i ter nomo ex memoria beneficiorum D e i inflammatur 

a d devotionem et accendatur ad compunctionem, is opgenomen van 

fol. І І З ^ — Г О І . 130. Inc. : Ecce homo sanus factus es et deo recon-

siliatus vade et procede ulterius et amplius noli peccare. Expl. : 

Sed et te ipsum debes attendere et mirali quod tam vili tam indigno 

tam ingrato tam tepido tam negligenti tanta beneficia tanto tribuit 

affectu et amore. 

Watermerk: weegschaal, voorkomend op fol. 114, 115, 128, lig vlg. 
Fol. 130 : Nomen scriptoris nicolaus de crossin (crossm ?) Het Hs. behoorde 
vroeger aan het „monasterium St. Matthiae Apostoli prope muros Trevi-
renses". 

Vg/. : Jacob Marx, Handschriftenverzeichniss der Seminar-Bibliothek zu 
Trier, Trier-Lintz íQt2, biz. 94. (Trierisches Archiv, Ergänzungsheft І3.) 

59. H s . Trier II, Bischöfliches Priesterseminar, 152. 

O u d e signatuur R VIH, 14, nog oudere 375 ; 15e eeuw, papier, 

102 X 142 т т . , schriftspiegel 75 X 120 т т . , 23—24 regels. H e t 

fragment, beginnende met hfst. 24 : General is modus formandi 

meditationes de regno celorum ad h a b e n d e m compunctionem et 

desiderium obtinendum, bevat vermoedelijk de hoofdstukken 19, 

25, 20, 21, 33^-37 en eindigt midden in hfst. 6. H e t is opgenomen 
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van fol. io8^-foI. 120 (volgens een foutieve nummering uit de 16e 

eeuw : fol. 98.—fol. 110) en heeft tot titel : D e triplicibus ascen-

sionibus et descensionibus spiritualibus. Inc. : Dominica die. Poteris 

autem de celesti illa patria similitudines sensibiles assumere a 

Sanctis pro nostra capacitate inuentas. Expl. : . . . est enim deus 

intelligibilis quidam equitas inconvertibilis atque indeclinabilis non 

minus. WaarschijnliJK hebben wij hier te doen met het zevental 

meditaties voor de zeven dagen der week (vgl. η 57, Hs. Reekhem). 

Fol. 117 (107) vertoont een watermerk. Het Hs. behoorde eertijds aan het 
„monasterium St. Matthiae Apostoli prope muros Trevirenses". 

Vgi. : Jacob Marx, Handschriftenverzeichniss der Seminar-Bibliothek zu 
Trier, Trier—Linlz ÍQ12, biz. 108·—^09. (Trierisches Archiv, Ergänzungs
heft <3J. 

60. Hs. Trier I, Stadtbibliothek, 557. 

15e eeuw, perkament, 146 van ouds genummerde bladen, 16 , 
75 X 109 mm. Het fragment, bestaande uit hfst. l : D e quinqué 
necessariis in vita spirituali proficere disponentibus, tot en met 
hfst. ? (explicit onvoldoende bekend, zoodat het einde niet nauw
keurig bepaald kan worden), is opgenomen van fol. 3 (i)~-foI. 119V 

(117V) en heeft tot titel : Tractatulus de spiritualibus ascensionibus. 
Inc. : Beatus vir, cuius est auxilium abs te . . . . Expl. : . . . nisi 
ab humilitate. Waarschijnlijk is het fragment vroeger volledig 
geweest, want fol. 120—122 zijn niet meer aanwezig. Verder is nog 
een tractaat opgenomen van Thomas van Kempen „circa sump-
cionem venerabilis sacramenti" (fol. 123—146). 

Het Hs. is afkomstig uit het klooster St. Matthias. 

Vgl· : Beschreibendes Verzeichniss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier, Heft 5 (1900), blz. 24. 

61 . Hs. Trier ÍÍ, Stadtbibliothek, 667. 

15e eeuw, papier, 237 bladen en 4 schutbladen, volgens oude 
nummering 253 bladen, 142 X 210 mm. Het fragment, bestaande 
uit stukken, genomen uit „De spiritualibus ascensionibus, is opge
nomen van fol. 115—fol. 119 en heeft tot titel : Qualiter compunc-
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tiones et meditationes sint formandae. Inc. : Quod compunctio quae 
ex timore nascitur varie et diverse in exercitio et meditatione potest 
assumi. Expl. : propter tuam gloriam voluit sustinere. Het is moei
lijk uit te maken, welke hoofdstukken in dit fragment voorkomen. 
Het begint bij hfst. 17, want het incipit van het fragment is de titel 
van hfst. 17. Het explicit is terug te vinden bijna op het einde van 
hfst. 32. Zeker zijn niet alle tusschenliggende hoofdstukken opge
nomen. Het Hs. bevat o.a. nog het „Horologium sapientiae" van 
Suso en de 4 Boeken der Imitatio, 

Het Hs. is afkomstig uit het Dominicanenklooster te Trier. 

Vgí. : ßesc/ireibenc/es Verzeicíiniss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier, Heft 6 (tgio), blz. Í2—¡3. 

62. Hs. Trier Ш, Stadtbibliothek, 769. 

15e eeuw, papier, 10 schutbladen en 299 bladen, 107 X 146 mm. 
Het fragment is opgenomen van fol. 141—fol. 154 en heeft tot titel : 
Excerpta ex libro de spiritualibus ascensionibus. Schutblad 1^-10 : 
uitvoerige inhoudsopgave. 

Het Hs. is afkomstig uit het klooster St. Alban en kwam in 1803 in het 
bezit van de Stadtbibliothek te Trier. 

Vgí. : Beschreibendes Verzeichniss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier. Heft 6 (ig 10), blz. 94—96. 

63. Hs. Troyes, Bibliothèque et Archives municipales, η 0 1428. 

15e eeuw (1456), papier, 4°, 71 bladen, 150 Χ 219 шт. , ЗО^ЗЗ 
regeis (de helft van fol. 49 v in twee kolommen). Het fragment, 
bestaande uit hfst. 19, is opgenomen van fol. 21—fol. 22. Het Hs. 
bevat twee verschillende werken : een onvolledige en bewerkte 
tekst van de Imitatio Christi (fol. 1—36) en een soort bloemlezing 
uit de Kerkvaders (fol. 37^-7 i v ) . In den Imitatio-tekst zijn door den 
afschrijver verschillende hoofdstukken van andere schrijvers, o.a. 
van Hugo van St. Victor, Bonaventura en Dionysius den Karthuizer 
ingelascht. Eén van deze hoofdstukken is hfst. 19 van ,,De spiri
tualibus ascensionibus" onder den titel : Quod meditatio mortis 
retrahit hominem a peccato. Door verschillende hand geschreven. 
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Fol. ι : Liber sánete Mariae claraevallis (Clairvaux). Fol. 71 v : de Clara-
valle cisterciensis ordinis Lingonensis diócesis. Fol. 36 : Qui scripsit scribat, 
semper cum Domino vivat. Anno 1456. 

Vgí : Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des 
départements, Tome II, Parijs i 855, biz. 394—'З96. 

P. E. Puyol, Descriptions bibliographiques des manuscrits et des princi
pales éditions du livre De Imitalione Christi, Parijs 1898, biz. 393-—'394. 

P. Deoongnie, C.SS.R., L' "Imitation" de Clairvaux, Revue d'Asc. et de 
Myst., Jrg. 12 (1931), blz. 129—^41. 

64. Hs. Weenen Í, Stift Schotten, 67. 

Oude signatuur 50. h. 1. ; 15e eeuw, papier, 145 bladen, 4 . 
Het fragment, bestaande uit hfst. 1 : De quinqué necessariis in vita 
spirituali proficere disponentibus, tot en met de helft van hfst. 31 : 
De coena Domini, is opgenomen van fol. i02r~-foI. 143V en heeft 
tot titel : Liber de modo ascendendi alias tractatus de spiritualibus 
ascensionibus (Gerardi Zutphaniensis). Inc. : (B)Eatus vir cuius 
est auxilium abs te Ascensiones in corde suo disposuit. Expl. : Ut 
autem ipsum digne possis suscipere in tribus te debes ехегсеге ad 
hu jus Sacramenti dignam suscepcionem requisitis, quae sunt согро-
ralis mundicia puntas 

Vgl- : A. НііЫ, O.S.B., Catalogus codicum manu scriptorum qui in 
oioliotheca monasferii B. M. V. ad Scotos Vindobonae servan fur, Weenen 
en Leipzig i8gg, biz. 80—8i. 

65. Hs. Weenen II, Stift Schotten, 399. 

Oude signatuur : 55. g. 6. ; 1442, papier, 201 bladen, 8°. Het 
fragment, bestaande uit de helft van hfst. 21 : Qualiter homo per 
memoriam poenarum infemalium timorem acquirit et compunc-
tionem, tot en met hfst. 70 (einde) : De tertio descensu, quo necesse 
habet superior descendere propter curam et sollicitudinem subdi-
torum, is opgenomen van fol. ir~-foI. 721". D e slotformuul luidt : 
Explicit deuotus tractatulus (Gerardi Zutphaniensis) de spirituali
bus ascensionibus perficere volenti Anno domini M 0 C C C C 0 

XLII 0. Frater diethelmus kessler. 

Vgl. : Α. Hüot, O. S. В., Catalogus codicum manu scripforum qui in 
oioliotheca monasferii B. M. V. ad Scotos Vindobonae serranfur, Weenen 
en Leipzig 1899, blz. 435—'436. 
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66. Hs. Zwolle, Stedelijk Archief. 

1411, perkament, 99 bladen, 120 X 175 mm., sckriftspiegel 
73 X 113 mm., 25 regels. Het fragment, bestaande uit hfst. 9 : 
Quod homo debet exercitie sua prius in corde disponere et cum 
spirituali viro discutere antequam velit ascendere, et quod sancta 
exercitie non sunt leviter mutande, sed quod in ipsis est perseveran-
dum donec ad finem perveniamus, tot het einde van het tractaat, is 
opgenomen van fol. 2—fol. 80 en heeft tot titel : tractatus de spiri
tualibus ascensionibus. Inc. : et cum spirituali viro discutere ante
quam velit ascendere et quod sancta exercicia non sunt leviter 
mutande . . . . 

Op het schutblad, tegen het houten deksel geplakt, staat : Liber monasterii 
beate Marie in Wyndesim. Schutblad 2V : In hoc libro continentur Beatus 
vir tractatus de spiritualibus ascensionibus ^ Devotum exercitium cellitarum. 
Fol. 99 v : Per manus fratris Henrici Walvisch. anno Domini Millesimo 
quadringentesimo undécimo. 

Vgl. : ƒ. G. R. Acquoy, Hei Klooster te Windes/ieim en zijn invloed. Dl. 
Ill, Utrecht 1880, biz. 274. 

В. Middelnederlandsche en -nederduitsche handschriften. 

T i t e l : Een devoot Ьоеск (boecsken, boecskijn, boich, boichelgin) 
van (den, der) geestelijke (gheestelijke, gheesteliken, geistliken) 
opklimmingen (opclimminghen, upclymmen). Ook genoemd : Van 
geistlicken Opclymminghen, Vander Opclimminghen. 

I n c i p i t : Salich is die men wies hulpe ven di here is hi heeft 
die opclimminge in sijnre herten gescicket inden dale der tranen in 
die stede die hi gesettet heeft. 

I n h o u d : zie biz. 129^-165. 
E x p l i c i t : \Vant op dat den wtwendigen ambocht sonder 

scade mogen dienen So sullen si totter heimelicheit des herten 
sonder aflaten weder pinen te comen. 

Incipit en explicit naar Hs. Nijmegen. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

67. Hs. Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, I G 39. 

Catalogus, Dl. II, n 0 359 ; 1414, perkament, 109 bladen, 4°, 
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127 X i8a mm., scKriftspiegel 89 X 129 mm., 27 regels, twee 

kolommen. Fol. 108 en 109 zijn onbeschreven, fol. 109 was oor

spronkelijk tegen den band aangeplakt. Aan het tractaat gaat een 

tafel vooraf, welke loopt van fol. ir~-foI. 5 r . Het Hs. bevat alleen 

dit tractaat, is opnieuw ingebonden en heeft een latere nummering. 

Op het tweede schutblad voorin staat met latere hand : Een devoot Boek 
van Geestelijke opclimmingen. zeer oud op pargament geschreven, in den 
Jaare 1414. Dit Boeck Echt den ouder Susteren te Weesp. Fol. 107V : Dit 
boec wert gheeyndet int iaer ons heren M C C C C ende XIIII op sunte pauwels 
dach die eerste heremite. Fol. io8 r (schutblad) : Dit boec hoert toe den 
susteren in weesp van s' Jans ewangelisten huse. Het is hetzelfde Hs., dat 
vermeld staat in : Cat. V. Westphal. Meyer. Chi flets, Butk. Roy. 1764, ae 
deel. blz. 177. quarto. 1Θ75. 

Vgí. : Catalogus der Handschriften van de Universiteitsbibliotheek van 
Amsterdam. H : De handschriften der stedelijke bibliotheek met de latere 
aanwinsten. Bewerkt door Dr. M. B. Mendes da Costa, Amsterdam igo2, 
blz. 95. 

6 8 . H s . Berlijn, Preuss i sche Staatsbibl iothek, ms . germ, quart. 

1082 . 

Von Amswaldt 3 1 3 9 ; 1319, papier, 244 bladen, 135 Χ 203 

mm., schriftspiegel 100 X 140 mm., 24—26 regels, twee kolommen. 

Het tractaat is opgenomen van fol. 77 r—fol. 198V, vooraf gaat een 

inhoudstafel (fol. 74 г —77 г ) · Verder komen in dit Hs. voor : ,,Be-

dudinge op cantica canticorum I" (II in ms. germ, quart. 1093), 

„Spieghel der salicheit" van Johannes Ruusbroec en drie korte 

tractaatjes. Fol. 73 is onbeschreven. 

Watermerken (wat betreft het tractaat van Zerbolt) : vgl. Briquet, Les 
Filigranes, η" 1814 en n° 15795. D e slotformuul van het tractaat luidt (fol. 
198V): God si ghebenedyt. Amen. Sic est finis deo laus et gloria trinis. Com-
pletum Anno 1519. Het Hs. behoorde eertijds aan August Freiherr von 
Amswaldt. 

Vgí. : Hermann Degering, Kurzes Verzeichnis der germanischen Hand
schriften der preussischen Staatsbibliothek, Bd. 2, S. í8í. W . de Vreese, 
Beschrijving der Handschriften van Jan van Ruusbroec's werken, blz. ity—• 
117. Photographische reproductie van hfst I: Carmel, Nijmegen. 

69. Hs. Darmstadt l, Landesbibliothek, Ν . 822. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens is in dit Hs. een 
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tractaat opgenomen, getiteld : Van der Opclimmingen. D e slot-
formuul luidt : Dese upclymmingne synt begonnen to scnriven van 
Hermannus, priester. In den jaren ons Heren do men screif 
M C C C C XXXVI voir licKtmissen. Verdere gegevens ontbreken, 
daar wij op onze vraag om nadere inlichtingen geen antwoord 
mochten ontvangen en wij in verschillende groóte bibliothelcen 
tevergeefs den catalogus van Darmstadt zochten. 

70. Hs. Darmstadt Zi, Landesbibliothek, Ν . 984. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens is in dit Hs. een 

tractaat opgenomen, getiteld : Hye begynt eyn ynnich boichelgin 

van geistlicken upclymmen. Verdere gegevens ontbreken (zie boven). 

71. Hs. Dementer, Athenaeum-Bibliotheek, 101 F. 6. 

Catalogus n 0 53 (1736) ; eerste helft der 15e eeuw, papier, 144 

bladen, 147 X 216 mm., schriftspiegel 98 X 153 (tweede tractaat 

147) mm., 27—30 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 8 r~-

fol. i o i r . Vooraf gaat een tafel (fol. 4 r —7 r ) , na het tractaat volgt 

nog een leven van Sint Antonius (fol. I02 r ~-i44 r ) met andere hand 

geschreven. Het Hs. werd bij gelegenheid van deze beschrijving 

door den Bibliothecaris genummerd. 

Fol. V : Dit Ьоес hoert toe den susteren in brandeshuus toe deventer. 
Fol. 10ir : Finivi librum scripsi sine manibus ipsum. 

Vgl. .* ƒ. С van Slee, Catalogus der handschriften berustende op de 
Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, Afd. i, Deventer 1892, bfz. 25, n° 53 
(1736). Ca lai og os Bibliothecae publicae Daventriensis, Daventriae 1832, 
bfz. 238, n° 1736. 

7 2 . H s . 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 7 3 H 18. 

C a t a l o g u s η 6 8 5 , o u d e s ignatuur К 37, col lectie Maastr icht 4 3 2 ; 

1445, papier, 135 b l a d e n (2 ongenummerd, 133 g e n u m m e r d door 

latere hand) , 143 X 2 1 6 mm., 2 4 — 2 7 regels. H e t H s . bevat a l l een 

dit tractaat. 

ie Bladr (ongenummerd) in gelijktijdige hand : Dyt buec behoert toe den 
susteren by maeseyc Inden besloet. Vanuit Maaseyck kwam het te Maastricht 
en vandaar is het naar de Kon. ВіЫ. in Den Haag verhuisd. Fol. I 3 5 r : 
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Gheeyndt int Jaer ons heren M.CCCC XLV. den neghenteenden dach in 
loemaent op Sinte fabiaen Ende Sebastiaens Auont. Op de verso-zijde van 
het ie blad : een vierkant, in welks midden i h s ; daarboven i η r i ; en onder 
m a r i a ; in de vier hoeken i η r i ; aan elke zijde van i h s een bloem (be
schadigd). Ditzelfde merk vinden we ook in andere Hss. van het St.-Agnes-
klooster te Maaseyck afkomstig. (Vgl. : Α. ν. d. Wijnpersse, De Dietse ver
taling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae, proefschrift (Utrecht). 
Groningen—Den Haag 1926, blz. 35.) 

Vgi. : Caíaíogus codicum manuscripforum bibi. reg., Voi. 1, 's Graven-
hage 1922, blz. 240. 

73. Hs. 's Grauennage, Koninlílijke Bibliotheek, 133 F 19. 

Catalogus n0 686, collectie Acquoy, verslag K. B. 1897, blz. 40, 
η 6з ; einde 15e eeuw, papier, 275 bladen (2 ongenummerd, 273 
genummerd door latere hand), 106 X 147 mm., 17 regels. Het Hs. 
bevat alleen dit tractaat. Een lijst der hoofdstukken gaat aan het 
tractaat vooraf. 

Voor in het Hs. : ex-libris J. G. R. Acquoy. 

Vgi· : Catalogus codicum manuscriptorum bibi. reg.. Voi. 1, 's Graven-
hage 1922, blz. 24І. 

74. Hs. Keuien, Historisches Archiv, G. В. 8° 113. 

Oude signatuur Q XXIIJ ; 1430, papier, 140 bladen, 105 X 146 
mm., schriftspiegel 65 X 104 mm., 24^-27 regels. De eerste 4 
bladen worden ingenomen door „die tafele der capittelen , de tekst 
begint fol. 5V en eindigt fol. 139Γ. Het Hs. bevat alleen dit tractaat 
en werd door twee handen geschreven ; de tweede afschrijver is 
midden in fol. i i 7 v begonnen. 

D e slotformuul van het tractaat luidt (fol. I39 r) : Hier eyndet die opclym-
mynge. Anno domini iti. ecce. xxx. op sent Annendach na vesper. God sy 
gelovet. Amen. Op de voor- en achterkant van den band is met Gothische 
hoofdletters in het perkament gedrukt : V A N GHEISTEL (ik) E N OPCLEI-
M I N G E U N D E IS D E N (het nu volgende staat op den achterkant) 
C R U C E B R O D E R S IN COLLEN J H E S U S MARIA JHES. Op den mg 
van het Hs. is een klein papiertje geplakt, waarop gedrukt staat : Bib. des 
Croisiers. Op het schutblad het oorspronkelijke ex-libris : Dyt boych is der 
Cruytzebroedere bynnen Coelne. Later behoorde het aan de „Gymnasial-
Bibliothek zu Koeln" en vandaar kwam het in bezit van het Historisches 
Archiv aldaar. 
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Vgí. : Cataíogus codicum manuscriptorum Bibí. pubi. Coíoniervsis (1874), 
blz. 50 (geschreven). Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Heft X, 
Abt. i, Teil i, Keuien 1931, blz. 55—56, n° 47. 

75. Hs. Lübecfc, StadtbibliotHek, Ms. theol. germ. 4° 14. 

Oude signatuur Ν. 246. ; papier, 110 bladen, 140 Χ 210 mm., 
schriftspiegel 2 (45 Χ 150 mm.), 31 regels, twee kolommen, 14 
katernen (eerste van 6, tweede van 9, derde tot en met dertiende 
van 8, laatste van 7 bladen). Het Hs. bevat alleen dit tractaat en 
een 12-regeIig gebed in versvorm, voorkomend op rol. i i o v . 

D e watermerken : anker en runderkop met gekroonde ster, vertoonen veel 
overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, n° 391 en n° 15054 vlg. Het oor
spronkelijke ex-Iibris С I, geschreven op een papiertje, dat op den rug van 
den band geplakt is, wijst er op, dat het Hs. vroeger deel uitmaakte van de 
bibliotheek der Zusters van het gemeene leven te Lübeck. D e boeken van dit 
convent werden in 1806 krachtens een raadsbesluit naar de Stadtbibliothek 
van Lübeck overgebracht. (Vgl. : Bayerschmidt, A middle low German book 
of kings. N e w York. 1934, XV.) 

VHÍ· ·' Ρ- Hagen, Die deutschen theologischen Handschriften der Lübecker 
Stadtbibliothek = Veröffentlichungen der Stadtoibliothek der freien und 
Hansestadt Lübech, I, 2. Een nog uitvoeriger beschrijving van dit Hs., van de 
hand van P. Hagen, berust in het : Archivum Academiae (uteris cotendis 
Borussicae, Berlin, Unter den Linden 38. 

76. Hs. Nijmegen, Museum van Oudheden, XIV, A. n0 16b VI. 

Weeshuis signatuur 957, eertijds 68 ; 1446, papier, 202 bladen, 
voor- en achterin 2 perkamenten schutbladen, fol. 6з , 98 ν~-ιθ2 ν, 
1 9 3 ^ 1 9 6 , ΐ97Γ~-2θΐν zijn onbeschreven, 1 4 6 X 2 1 5 mm. Het 
tractaat is opgenomen van fol. i03r^-fol. I94 r, verder komen nog 
2 andere geschriften voor en op het einde een korte heilwensch voor 
een naamdag of verjaardag uit het jaar 1783· 

F0l.1v : Dit boec hoert to hymegen op sunte petersberch den susteren van 
der derder regel francisci. D e slotformuul van het tractaat luidt (fol. I93 r) : 
Hier eyndet een deuoet boexken van geeste (fol. 1941') liker opclimmingen 
ende van dagelixen oeffeningen ende dat waert gescreven In den iaer ons 
heren dat men screef dusent ecce ende xlvi op sante ApoIIijnnarijs auont des 
heilige mertelae(r)s 

Vgí. : L. Sormani, Inventaris van de Archieven van Het Borger-Kinderen-
^Veesfiuis, Het Arme-Kinder-Huis en De beide ^Veesfшizen ie Nijmegen, 
Nijmegen 1915, blz. 302·—'304. Photographische reproductie van fol. Í03— 
194 : Carmeí, Nijmegen. 
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77· Hs. Trier, Stadtbibliotkek, 807 (1337). 

Oude signatuur Nr. 3. D . I. a. 12, op de snede van Het Hs. : 16 ; 

1489, papier, 286 bladen, 225 X 280 mm., 37 regels, twee kolom

men. Het tractaat is opgenomen van rol. 222v~-iol. 286T, vooraf 

gaat een inhoudstafel (fol. 2 i 9 v — 2 2 2 r ) . D e catalogus geeft aan dit 

tractaat den vreemden titel : Liber de exercitio sancto rituali. D e 

eigenlijke titel is : Н е е begint eyn devoet boechelgin van geistlichen 

opclymmyn gen. 

D e slotiormuul van het tractaat luidt : Geschreven und geeyndet Int Jaer 
ons heren M. C C C C und LXXXIX op sente Gregorius avent in der vasten 
Overmitz mich brueder wilhem van Venlo ins gelrelant priester. Fol. 286 v 

oorspronkelijk ex-Iibris : Dit hoch gehoert zo den bruederen zu bruel. Later 
maakte het deel uit van de Jezuïetenbibliotheek te Trier. 

Vgí. : BescJireibendes Vereeicíiniss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier, Heft 7 (tQlt). blz. 2. 

78. Hs. Würzburg, Universitäts-Bibliothek, M. eh. q. 145. 

Oude signatuur van de Karthuizers bij Amsterdam A VI ; 1479, 
papier. 208 bladen, 29^—35 regels, twee kolommen. Het tractaat is 
opgenomen van fol. 5—fol. 136 (fol. 5^-9 Tafel der capittelen, 
fol. IO onbeschreven, fol. 11 Salich is die man . . . . ) . Verder 
komen in dit Hs. nog 4 geestelijke tractaten voor, opgenomen van 
fol. 137^-204 ; fol. 205—208 zijn onbeschreven, alsook fol. 2^-4. 

Fol. 1 en fol. 2θθ ν: Dit boeck hoert toe die Carthusers buten Aemstelredam. 
Later kwam dit Hs. in bezit van het Karthuizerklooster Tiickelhausen bij 
Würzburg en vandaar door de saecularisatie van 1803 aan de Universitäts-
Bibliothek van Würzburg. 

Vgí. : Beschrijving van het Hs. door A. Ruland in : Handschriftliche 
Zeltelhatalog der Manuscripte der Univ. Bibliothek ^VürzЬurfl, 1857. 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t : 

79. Hs. Darmstadt, Landesbibliothek, Ν . 1901. 

С. 1470, papier, 70 X ЮЗ mm., 23*—25 regels. In dit Hs. is een 

fragment opgenomen, getiteld : Guede oeffenynge van drien op-

clymmyngen in dat leven ende inder doet enristi wtten opclym-
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myngen. H e t incipit (fol. i v ) luidt aldus : H i e r om make dij myt 

ynniger oeffenynghe dr ierhande opclymmynghe in dat leuen ende 

inder doet christi D i t begin is de vertaling van een zin, 

voorkomend midden in hfst. 27 : In Christi ergo vita et morte, con

stitue tibi triplicem ascensionem per devota exercitie. D a a r wij 

slechts over spaarzame gegevens kunnen beschikken, is het einde 

van dit fragment moeilijk vast te stellen. Fol. 19V begint een nieuw 

stuk : λ λ ^ gheschieden eer onse here neder quam, evenzoo op 

fol. 3 0 v : Л ое onse vrou ginc tot elisabeth. D e z e stukken lijken ons 

niet genomen uit het „Boek der opklimmingen". Verdere gegevens 

ontbreken, d a a r wij op onze vraag om nadere inlichtingen geen 

antwoord mochten ontvangen en wij in verschillende groóte biblio

theken tevergeefs den catalogus van Darmstad t zochten. 

Op een der bladen is met een 16e eeuwsche hand geschreven : Maria van 
heeften hurt dit hoch zoe Maria van haeften. Anna Catrina van Rossum 
aensen doet gedencken. 

80. Hs . Derenter , Athenaeum-Bibliotheek, 101 E 7. 

Catalogus η 49 (1739) ; eerste helft 15e eeuw, papier en enkele 

b laden perkament, 239 b laden (1 schutblad tegen den b a n d ge

plakt, 2 losse schutbladen, 233 beschreven bladen en 3 losse schut

bladen), 4 0 , 117 X 144 mm., schriftspiegel 81 X 112 mm., 24—25 

regels (heeft alleen betrekking op het fragment). H e t fragment, 

bes taande uit een Middelnederl . vertaling van hfst. 25 : Qual i ter 

homo ex memoria beneficiorum D e i inflammetur ad devotionem 

et accendatur a d compunctionem, hfst. 26 : Incipit de tertio gradu 

hujus accensus, qui est in chántate et punta te cordis, et in quo 

consistit iste ascensus, et qualiter homo potest scire, quando venit 

ad istum gradum puritatis, vel charitatis, en hfst. 27 : D e tribus 

gradibus ascendendi contra tertiam impuritatem, quibus homo 

successive disponitur, ut D e o periectius possit inhaerere, is opge

nomen van fol. 84Γί—fol. 9 2 v . D e titels der drie hoofdstukken zijn 

met rooden inkt geschreven. Titel (fol. 84 r ) : H o e dat die mensce 

vander gehuechnisse der w a l d a d e n gods begaven wert mit ynnicheit 

ende ontfonct tot beweghelicheit. Inc. : M e r op dattu te meerre 

betruwen hebste te h a p e n ende die toecomende glorie te ver-
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crighen Expl. (fol. 8 6 v ) : Mer di selven sal tu merken ende 

verwonderen dat hi also snoeden lawen ontdancsamighe mensche 

also vele gaven wt alsoe groeter mynnen ghegeven hevet. Titel : 

Hoe die mensche weten mach als hi totter grade der puerheit of 

der mynnen ghecomen is. Inc. : In den voersegheden opclymminghe 

ende grade die daer toe horen is (fol. 87 r ) alle arbeit der beghein-

nenden ende der voertgaenden . . . . Expl. (fol. QO1) : Nochtan 

moghen sie allensken crupen ende met langhen oefeninghen yetwat 

ghenaken. Titel : Van drien graden des opclimmens in den leven 

ende in den dode onser lieuen heren ihesu cristi. Inc. : Sante 

Augustinus secht. λ ν β η ΐ sonderlinghe daerom soe hevet christus 

menschelike nature anghenamen op dat wi . . . . Expl. (fol. 9 2 v ) : 

W a n t isset dat een heeste den berch roert sie sal ghesteent werden, 

(de nu volgende onvolledige zin is met rooden inkt doorgestreept) 

O p dat tu oec tot desen opclymminghen ene manier van oefe

ninghen mogheste hebben. Hfst. 27 is niet volledig overgenomen. 

Het Hs. werd met verschillende hand en in zeer verschillende 

lettersoort geschreven. 

Schutblad IIr : Dit boec hoert int cloester to dyepenveen. 

Vgl. : ƒ. С. ν. Slee, Catalogus der Handschriften berustende op de 
Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, Deventer івдз, biz. 22—24. 

81. Hs. s Gravenhage l. Koninklijke Bibliotheek, 75 E 13. 

Catalogus η 531 : Homiliën en sermoenen van Chrysostomus, 
Augustinus, Gregorius, Beda e.a. Winterstuk ; cat. Enschedé 
№ 496. 1466. papier, 149 bladen, 213 X 293 mm., schrift-

spiegel buitenkolom 70 X 260 mm., binnenkolom 65 X 260 

mm., 44 regels. Het fragment bestaat uit hfst. 32 : D e passione 

dominica et de tribus in quibus homo debet se exercere circa 

passionem Christi, tot en met hfst. 37 : Partícula quinta. D e oor
spronkelijke titels der hoofdstukken zijn weggelaten en vervangen 
door twee opschriften, waardoor het fragment in tweeën wordt 
verdeeld : hfst. 32 en hfst. 33^-37. Het eerste gedeelte is opge
nomen van fol. lior^-fol. i i 2 r en heeft tot titel: Opten goeden 
vridach wten die gheestelike ofstighinge vander passien ons heren. 
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Inc. : le sal gaen totten berghe van mirren dat is bitterneit van peni

tencien . . . Expl. : . . . dat die gheen die di ende dynre goeden 

niet en benovet om dynre glorien wille hem weerdiende alsoe veel 

te liden. H e t tweede gedeelte is opgenomen van fol. 112r~-foI. 115V 

en Keeft tot titel : Vander passien ons heren Jesu Christi wt d e n 

selven Doec. Inc. : D o e dat feestelike ende conynclike avontmael 

ghedaen was doe stont ihesus god ende mensche . . . Expl. : AI 

des ghelikes selstu inde navolghende passien Christi om sinen wille 

a e n n e m e n al syn liden dat vol onrechts ende verwitinghe ende 

scanden ende pynlichede was. 

rol. I45 r (slot van het boek) : Dit Ьоес wort gheeynt ynt iaer ons heren 
dusent vierhondert ende ses en tsestich op sinte anthonij des martelaers dach. 

Dit Ьоес hoert toe sinte maria magdalenen susteren steende by den ber-
uoeten broeders te amstelredam. 

Vgt. : Cafaiogtis codicum manuscriptorum ЬіЫ. reg.. Voi. I, 's Gravenhage 
1922, biz. 133. 

82. H s . s Gravenhage II, Koninklijke Bibliotheek, 128 G tg. 

Catalogus η 0 687, verslag K. B. 1889, n 0 21 ; c. 1480, perka

ment, 172 bladen, 65 X QQ mm. H e t fragment bestaande uit een 

vertaling van hfst. 6, 7 en 8 van het latijnsche tractaat „ D e spiri-

tualihus ascensionibus", is opgenomen van fol. i i 4 r ^ - f o I . i 2 9 r en 

heeft tot titel : D i t is ghenomen wtten boec der geesteliker op-

clymminghe. V a n drie ondersoekingen. E n d e die eerste is hoe een 

mensche ouermids gehoechnisse der sonden wede te sinne coemt. 

Inc. : W a n t n a d e n sonden scadelike blintheit e n d e onbeuoelicheit 

volcht D a t die gheen. 

Op het blad vóór Fol. 1 : Dit boeck behoert toe katrijn claes vrancken 
dochter op roemburch ( ± 1500). 

Vgi. .· Cafaiogus coaicum manuscriptorum oioi. reg.. Voi. /, 's Graven
hage 1922, blz. 241—342. 

83 . Hs . Keufen, Historisches Archiv, W . f 266. 

O u d e signatuur Vi l i , 22 ; einde I5e~-begm 16e eeuw, papier, 

373 bladen, waarvan 4 b laden perkament en 13 onbeschreven. 

21 
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a i o X з ю mm., schriftspiegel 150 Χ 215 mm., twee kolommen. In 
het Hs. werden 8 tractaten opgenomen ; η 0 2, getiteld ,,SpegeI der 
bruyt Christi Jhesus" is onderverdeeld in 10 boeken, het 10e boek 
bestaat voor het grootste gedeelte uit een vertaling van eenige 
hoofdstukken uit „De spiritualibus ascensionibus". Het fragment, 
bestaande uit een vertaling van hfst. 28 : D e figuris et Prophetis 
et scripturis circa incamationem Christi, tot en met hfst. 41 : De 
missione Sancii Spiritus, is opgenomen van fol. 214V—fol. 224 r en 
heeft tot titel : Dit is dat tziende vnd dat leste boch van desen 
volumen vnd is van dem leuen vns heren Jhesu Cristi dat genomen 
is vs eyme boich dat genant is die geistliche vpklymmynge. Inc. : 
De materie van al der gotlicher schrifft roert van den wercken 
vnser verloesyngen und allet dat in der schrifft is . . . . Expl. : dat 
hei alleyn dyn hertz besitze vnd geyn ander dynck dat die werelt 
ynnen hait so bistu ouermytz syne hoede ewelich nv vnd namails 
bewairt. 

Het Hs. is afkomstig uit een niet nader bekend zustersklooster en opnieuw 
gebonden. 

Vfli. : Miíteiíungen aus dem Stadtarchiv von Köln, Heft X, Abt. i, Teii i, 
Keulen i93i, blz. 89—93, n" 68. 

D E R E F O R M A T I O N E VIRIUM ANIMAE. 

A. Latijnsche handschriften. 

T i t e l : Tractatus (tractatulus devotus) de reformatione (trium) 
virium (ipsius) animae. Ook genoemd : De spirituali exercitatione 
reparationis lapsus humani generis. De reparationis hominis lapsi. 
De descensu hominis de Jerusalem in Jericho. 

I n c i p i t : Homo quidam descendit de Jerusalem in Jericho. His 
verbis mystice humani generis lapsus describitur 

I n h o u d : zie biz. 98—123. 
E x p l i c i t : Itaque sic ordina tua exercitie ut in eisdem perse

verane, post hujus exilii incolatum, multis omatus virtutibus et sanctis 
operibus, dignus introire in gloriam eterne beatitudinis inveniaris-
Amen. 
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I. V o l l e d i g e t e k s t : 

84. Hs . Bamberg, Staatliche Bibliothek, theol. 220. 

O u d e signatuur Q V. 4 1 ; 15e eeuw, papier, 1 5 0 X 214 mm., 

schrirtspiegel HO X 160 mm., 53 regels. He t tractaat is opgenomen 

van fol. 25^-foI. 57. 

Watermerk : runderkop met bloem. Het Hs. is waarschijnlijk afkomstig 
uit het Benedictijnenklooster Michelsberg te Bamberg. 

Vgi. : Kataiog der Handschriften der Königliche Bibliothek Bamberg, ί, 
biz. 797 VIQ-

85. H s . Base!, Universitäts-Bibliothek, A . VI. 3°· 

O u d e signatuur Biblioth. Ord . Praed. Basil. Ρ 25 ; 1437, papier, 

120 bladen, 204 Χ 281 mm., schriftspiegel 130 X 190 mm., 36—44 

regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. 64r~-foI. goT ; verder 

komen nog een i2-tal geestelijke tractaten voor, o.a. Boek I·—III van 

de Imitatio, de „Formula novitiorum de interioris hominis refor-

mat ione" van D a v i d van Augsburg, het „Speculum monachorum" 

op n a a m van B e m a r d u s , enz. 

Watermerk : Briquet, Les Filigranes, η" 4641· Het Hs. werd vermoedelijk 
in Basel geschreven. 

Vg/. : Philipp Schmidt, Die Bibliothek des ehemaligen Dominibaner-
klosters in Basel, Basler Zeitschrift für Gesch. und Altertumsk., Bd. 18, 
blz. 196. 

86. Hs . Basei, Universitäts Bibliothek, A . II. 36. 

O u d e signatuur Biblioth. Ord . Praed. Basii. E . T. 9 ; 1436^-1438, 

papier, 231 bladen, 205 Χ 293 mm., schriftspiegel 147 Χ 213 mm., 

in het begin 50, later 40 regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. 

ІЗЗГ^-ГОІ 1 5 3 Г ; verder komen nog 11 andere tractaten voor, waar

onder verschillende van Joannes Gerson. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
η" 13003. Fol. 22v : Script. Basileae ca. 1436 per manus S. P. Fol. 23l v : 
An. do. 1438 in curia Sancti Antonii basilee (hand van Johannes Burcardi). 
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87. Hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek, II. 2113. 

Catalogus n0 2385 ; 15e eeuw, perkament, 92 bladen, 98 X 136 
mm., schriftspiegel 73 X 115 mm., nieuwe nummering. Het tractaat 
is opgenomen van rol. i<—foi. 62v ; verder komen in dit Hs. voor : 
„Ex libello domni Johannis Ruusbroec de virtutibus" (rol. 63—75v), 
fragmenten uit Bonaventura (fol. 79^-91v) en uit Bemardus (fol. 
9iv^-92v). De 6 perkamenten schutbladen voorin en fol. 74—78 zijn 
onbeschreven. Door verschillende hand geschreven. 

Op het eerste schutblad staat den naam van den vroegeren eigenaar : 
C. Valen tijns 1829. Het Hs. werd in Mei 1888 op een auctie bij M. Fiévez 
voor 286 bancs aangekocht (n° 817 van den catalogus). 

Vgf. : ƒ. v. d. Gheyn, S.J., Catalogue des manuscrits de la ВіЫ. Royale de 
Belgique, Tome Ш, Brussel 1903, biz. 458. 

88. Hs. Keuíen., Historisches Archiv, G. В. 8° 92. 

Papier, 146 bladen, 105 Χ 147 mm., schriftspiegel 70 X loo mm., 
24 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. ιΓ>—-fol. 5θΓ ; verder 
komen nog 3 andere geschriften voor, waaronder een „epistola ad 
novicios" van Geert Groóte en Boek I der Imitatio. 

Het Hs. behoorde vroeger aan de „Gymnasial-Bïbliothek zu Koeln" en 
vandaar kwam het in bezit van het Historisches Archiv aldaar. 

Vgf. : Catalogus codicum manuscriptorum Bibi. pubi. Coíoniensis (1874), 
biz. 49 (geschreven). 

89. Hs. Koímar, Stadtbibliothek. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens bevindt zich in de 
Stadtbibliothek te Kolmar een Hs., waarin opgenomen is : Tractatus 
devotus de reformatione virium animae editus per dominum Gerar-
dum de Satthama virum magne littérature habitus (sic) inter clericos 
in communi viventes. Merkwaardig, ofschoon zeer verklaarbaar, is 
hier de naamsverbastering van Sutphania in Satthama. Verdere 
gegevens betreffende dit Hs. ontbreken, daar wij op onze vraag om 
nadere inlichtingen geen antwoord mochten ontvangen en wij in 
verschillende groóte bibliotheken tevergeefs den catalogus van 
Kolmar zochten. 

334 



go. Hs . Leuven, Universiteitsbibliotkeelc. g. 82^-83. 

2e helft 15e eeuw, papier met 10 bladen perkament, 251 bladen, 

103 X 133 mm., scKriftspiegel 73 X 102 mm., 26 regels. In de 18e 

eeuw opnieuw gebonden, oorspronkelijk twee, nu één Hs . Beide 

Hss . zijn afzonderlijk genummerd, g. 82 bevat 139 en g. 83 112 
bladen. He t tractaat is opgenomen van fol. 45r<—fol. i o 6 r (g. 82). In 

Ket H s . komen nog 10 andere tractaten voor, o.a. een brief van 

Geer t Groóte „monachus bonus debet esse bumiliter obediens 

en Boek II der Imitatio. 

Fol. 7V (g. 82) : Liber monasterii sancti Jacobi leodiensis ordinis sancti 
patris benedicti. Het Hs. -werd te Leuven in 17Θ8 verkocht aan de graven von 
Fürstenberg, waar het de signatuur droeg : N. 327 in ascetis, 2 vol. Later 
kwam het door bemiddeling van de commissie voor herstel der Leuvensche 
Universiteit omstreeks 1920 in het bezit van voornoemde Universiteit. 

Vgi. : ƒ. N. Paquot, canon. Lovanii, Catalogue des livres de la Bibliothèque 
de la célèbre ex-abhaye de Si. Jacques a Liège, doni la vente se fera . . . . 
le 3 mars 1788 et jours suivants. 

p i . Hs . Luik I, Bibliotheek van het Groot Seminarie, 6 M 15 (2). 

15e eeuw, 100 X 140 mm. In dit Hs . eindigt het tractaat als volgt : 

Explicit tractatus de reformatione virium animae editus per dominum 

Ghera rdum Zerbolt. Scriptus per me fratrem henricum (?) de orschot. 

Het Hs. behoorde eertijds aan de Kruisheeren te Hoei. 

92. Hs . Luife IJ, Bibliotheek van het Groot-Seminarie, 6 N 8 (2). 

15e eeuw, 140 X 210 mm. He t tractaat is opgenomen van fol. 26^-

fol. 6 1 . D e titel luidt : Incipit tractatus de reformacione virium 

animae editus per dominum gerardum zerbolt. 

Het Hs. behoorde eertijds aan de Kruisheeren te Hoei. 

95. Hs . Melk 1, Stiftsbibliothek, cod. 2 (A 3). 

1437, papier, 4 0 , 145 Χ 213 mm., schriftspiegel 105 X 150 mm., 

35 regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. 27r~-foI. 5 6 v ; verder 

komen in dit H s . o.a. verschillende tractaten van Joannes Gerson 

voor. Merkwaardig is de foutieve naamsaanduid ing : G e r h a r d i de 
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Colonia, Begnardini, tractatus de spirituali exercitatione reparationis 
lapsus Kumani. 

Watermerk : kalf en kalfskop. Fol. 5б : Scriptum et completum Basilee 
2,6 die mensis Augusti anni domini 1437 tempore concila generalis ibidem 
celebrati per fratrem N . monachum professum monasterii Mellicensis, ordinis 
s. Benedict!, patavicensis diecesis eidem concilio incorporatum (waarschijnlijk 
is deze anonieme schrijver : Nicolaus von Dinckelspühl). 

Vgl. : Catalogus codicum manu scriptorum, qui in ВіЫ. Monasterii Meííi-
censis O.S.B, servantur. Voi. I, Weenen 1889. 

94. Hs. Melk II, StiftsbibliotKek, 606. 

Oude signatuur L. 28. ; 15e eeuw, papier, ia , 110 X 145 mm., 
schriftspiegel 80 X 110, 22 regels. Het tractaat is onder den titel : 
Tractatus valde utilis de descensu Kominis ab Jerusalem in Jericho, 
opgenomen van fol. 50r~-foI. 1 iov . Verder komen nog 7 andere 
tractaten voor. 

W^atermerk : runderkop met kruis. 

Vgl. : Ongedrukte catalogus der Stiftsbibliothek, Dl. I. Kropf/, Bibíioffieca 
Mefíicensis, Weenen 1747. biz. 70 (Hs. L. 28). 

95. Hs. Meife Ш, Stiftsbibliothek. 665. 

Oude signatuur L. 95 ; 15e eeuw, perkament, 16°, 75 X 110 mm., 
schriftspiegel 55 X 85 mm., 33 regels. Het tractaat is opgenomen 
van fol. 277r—fol. 306 ; verder komen o.a. 10 werkjes van Joannes 
Gerson voor. Als titel vinden we hier een ongeveer gelijke naams
aanduiding als in cod. 2 (A 3) : Frater Gerardus Beghardus Trac
tatus de spirituali exercitatione reparationis lapsus editus Colonie. 

Scriptum et completum per fratrem Johannem de Obernburg. 

Vgi. : Ongedrukte catalogus der Stiftsbibliothek, Dl. l. Kropff, Bibliotheca 
Mellicensis, Weenen Í747, blz. 2 i8 (Hs. L. 95). 

9 6 . H s . Metz , B ib l io thèque munic ipa le et Arch ives historiques d e 

la vi l le , η 0 6 0 2 , 8 ° . 

1495, papier. Het Hs. bevat drie tractaten : ι Summaria brevis-
que exposicio . . . . Johannis C h r y s o s t o m i . . . de cordis compunc-

326 



tione ; 2° Augustinus de contricione cordis ; 3° Incipit tractatulus 
devotus de reformacione virium anime domini Gerardi. 

Het oorspronkelijke ex-Iibris luidt : Célestinorum de Metis. D e afschrijver 
vermeldde zijn naam : Franciscus en het jaar : 1495. 

Vgl. : Catalogue général des manuscrits des Bibl. publiques des Départe
ments, Tome V (Metz, Verdun, Charleville), Parijs iSjQ, Ых. 20Q. 

97· fis. Müncíien I, Bayeriscke Staats-Bibliotkek, dm. 3037. 

1436^-1457, papier, 210 X 310 mm., schriftspiegel 140 X 220 
mm., 31^-32 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 129V*—fol. 
і6з ; verder komen nog verschillende andere tractaten voor. Het 
geheele Hs. is door één hand geschreven. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
η" 14519. Schutblad г (i6e-eeuwsche hand): Iste liber attinet monasterio 
montis sancti in Andechs, in quo continentur infrasignata : . . . . Fol. 129Γ : 
Explicit tractatus tercius fratris David de septem processibus religionis 1456. 
Fol. a i l v : slotformuul van een ander tractaat, gedateerd 1457. 

Vgf. : Cafafogus codicum manu scriptorum ЬіЫ. reg. Monacensisа, 
torn. Ш, pars II (1894), Ых. 63. 

98. Hs. München H, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 4783. 

Papier, 155 X 210 mm., schriftspiegel 83 X 150 mm., 30 regeis. 
Het tractaat is opgenomen van fol. ir^-foI. 32 г ; verder komen nog 
verschillende andere tractaten voor. 

Fol 1 r : Iste liber attinet monasterio Benedictenpeuren fol. 60. (Benedikt-
beuern) Hetzelfde ex-Iibris komt voor fol. 58 r en fol. i a i r . 

Vgi. : Cafafogus codicum manu scriptorum ЪіЫ. reg. Monacensis2, torn. IH, 
pars II (1894), Ых. 243—244. 

99. Hs. Mimcíien Ш, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 5606. 
1А57· papier, 210 Χ 500 mm., schriftspiegel 150 Χ 22θ mm., 35^-

38 regels. Het tractaat werd opgenomen van fol. 8з »—fol. ι θ 9 ν ; 
verder komen nog verschillende andere tractaten voor. 

Het watermerk vertoont veel overeenkomst met Briquet, Les Filigranes, 
n° 14796. Fol. l r (l8e-eeuwsche hand) : Monasterii B. Mariae Virg. in Diessen 
Cann. Regg. S. Aug. ad Lacum Ambrae. Fol. 109V : Explicit tractatus fratris 
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Gebhardi de colonia de spirituali exercitacione reparationis lapsus Humani. 
finitus per manus fratris Udalrici prespiteri et cononici (sic) huius monasterii 
sub anno domini 1457. 

Vgl. •* Catalogus cocficum manu scrip lorum ЬіЫ. reg. Monacensis, torn 7/7, 
pars 777 (1873), biz. 27—28. 

100. Hs. München IV, Bayerische Staats-ВіЫіотек, dm. 18634. 

Oude gedrulcte signatuur van het klooster Tegemsee X 75. 2° ; 
1471, papier, 150 X 160 т т . , schriftspiegel 90 X 150 т т . , 42 
regels. Het tractaat is opgenomen van fol. i8ir~-foI. 2θ6 ν ; verder 
komen nog verschillende andere tractaten voor. 

Aan den binnenkant van den band (voorzijde) staat : Oblatus est nobis 
liber iste a quodam sacerdote seculari pro salute anime sue et usu fratrum. 
Anno domini 1493°. Deus satis faciat in eternum. Amen. 1493 Tegernsee 
attinet liber iste. Fol. ao6 v, direct volgend op het einde van het tractaat : 
Нес magister Johannes Gerson sabbato ante Egidii LXXXI. ,,Heo—Gerson" 
is doorgestreept. 

Vgi. : Cafafogus codicum manu scriptorum ЬіЫ. reg. Monacensis, torn. TV, 
pars 777 (1878), biz. 193. 

101. Hs. München V, Bayerische Staats-Bibliothek, dm. 18991. 

Oude gedrukte signatuur van het klooster Tegemsee S. 50. 3° ; 
1483, papier, 105 X 150 т т . , schriftspiegel 80 X 110 т т . , 30^-
32 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 2r~-foI. 34 r ; verder 
komen nog verschillende andere tractaten voor. 

Fol. l v : 1483 Iste libellus attinet venerabili monasterio sancti Quirini in 
Tegemsee. Contenta Expliciunt contenta per fratrem A. professum 
in Tegernsee. 1483. 

Vgl. : Catalogus codïcum manu scriptorum ЬіЫ. reg. Monacencis, torn. 
7V, pars 777 (1878), biz. 229. 

102. Hs. Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. H. 17. 

Oude signaturen 55, 50 ^- 17 ^- N . 7 ? ; ca. 1431, perkament, 
245 Χ 325 т т . , schriftspiegel 158 Χ 244 т т . , 45 regels, twee 
kolommen. Het tractaat is opgenomen van fol. i97r^-foI. 212V ; 
verder komen nog 5 andere tractaten voor, waaronder 3 van Hum-
bertus de Romans. 
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Fol. 2б : scriptus per menus Johannis notarli in Swobach (Schwabach) 
Anno domini 1431. Het Hs. werd in 1438 gebonden door Conradus Forster 
van het Nürnbergsche klooster der Predikheeren. Sedert 1528 wordt het in 
de „Stadtbibliothek Nürnberg" bewaard. 

Vgí. : Christoph. Rannerus, Catalogus manuscriptorum bibliothecae 
Godofr., i8í8. Fritz Heintke, Humbert von Romans, der 5. Ordensmeister 
der Dominikaner, phil. diss., Heidelberg 1927. 

103. Hs. Nijmegen, Bibliotheek der R. K. Universiteit, Hs. 58. 

Oude signatuur 130228 en 96 ; 13e eeuw, papier, 235 bladen, 

110 Χ 150 mm., schriftspiegel 80 X 120 mm., 26 regels. Klein-

octavo formaat, door verschillende hand geschreven. Het tractaat 

werd opgenomen van fol. I 2 0 r . - — fol. i g6 r . Verder komen voor: 

Cursus beate virginis marie cum pluribus aliis devotis orationibus ; 

dieta de passione domini ; cursus de sacramento altaris. 

Schutblad r : In isto libello continentur (volgt inhoudsopgave). 
Fol. 2Г : Cartusiensibus in pruil. Fol. 234 v : Cartusiensibus pertinet in pruil. 
Fol. 3 r (andere hand) : Ad domum hortum angelorum in herb(ipoI)is pertinet. 
Fol. 2Г (latere hand) : Carthusiae in Buxheim. 

Het Hs. behoorde dus eerst aan het Karthuizerklooster PrüII, later aan dat 
van Würzburg (Hortus Angelorum) ten laatste aan dat van Buxheim. Aan
gekocht van Jacques Rosenthal te München (1925) voor R.M. 250. 

104. Hs. Saïnt-Omer, Bibliothèque et Archives municipales, 

№ 239. 4°. 

15e eeuw (1431), papier, geschreven in twee kolommen, behalve 

het 5e en 6e tractaat. Het Hs. bevat 8 tractaten, waarvan „ D e refor-

matione virium animae" η 5 is. D e titel van het Hs. luidt : Henrici 

Gand. et aliorum opuscula. 

Het Hs. is afkomstig uit de abdij van Saint-Bertin. 

Vgí. : Caiaíogue générai des manuscrits des Bibï. publiques des Départe
ments, Tome 111 (Manuscrits de la Bibl. de Saint-Omer), Parijs í86l, blz. í3<. 

103. Hs. Saízburg, Erzabtei St. Peter, b. XII. 27. 

15e eeuw, papier, 403 bladen, 240 X 335 mm., 49 regels, twee 

kolommen. Het tractaat werd opgenomen van fol. 37ir—fol. 393 r ; 
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verder komen nog 16 andere tractaten voor. Fol. 402^-405 zijn on

beschreven. Door verschillende hand geschreven. 

Watermerk : twee gekruiste speren. Fol. 37i r : Sequitur tractatus de spiri
tuali reparacionis lapsus humani editus per quendam fratrem Gebhardum 
de colonia (rood), „de colonia" is door een andere hand met zwarten inkt 
doorgehaald en veranderd in : Zutphaniensis. 

106. Hs. Subiaco, Biblioteca dell' Abbazia, 164. 

1495, perkament, с. 108 bladen, 120 Χ ι8θ mm., 30^-38 regels. 

Het tactaat is opgenomen van fol. i^-fol. 34 ; verder komen nog 

8 andere tractaten voor. 

Inc. (fol. 1) : Homo quidam descendebat ab ierusalem in iericho. 

Vgi. : L. Allodi, Catalogo descrittivo dei Codia dell' Archivio Suolacense, 
1877, blz. 159. 

107. Hs. Trier, Dombibliothek, 7 F. 

Perkament, 187 bladen, 105 X 145 mm., schriftspiegel 75 X 105 

mm., 21 regels. Het tractaat is openomen van fol. 53—Fol. 134 ; 

verder komen nog 3 andere tractaten voor. Fol. 135^136 bevat een 

inhoudstafel van het voorafgaande tractaat, fol. 137 en 138 zijn 

onbeschreven. 

Fol. 1 : Ex libr. Christoph. Citis de Kesselstatt, decani Paderbornensis ao 
1804. 

108. H s . Trier, Stadtbibliothek, 683. 

O u d e signatuur (schutblad) h. 79 ; 15e eeuw, papier. 1 schutblad 

en 336 bladen, 140 X 205 mm. H e t tractaat is opgenomen van fol. 

128^-foL 163 ; verder komen nog 18 andere tractaten voor. 

Het Hs. is afkomstig uit het klooster St. Alban (vgl. aanteekening op het 
schutblad) en kwam in 1802 in het bezit van de Stadtbibliothek te Trier. 

Vgi· : Beschreibendes Verzeicíiniss der Handschriften der Stadtbibliothek 
zu Trier, Heft 6 (iQio), blz. 26—я8. 

IOQ. Hs . Utrecht l. Universiteitsbibliotheek, 314. 

O u d e signatuur : Aevi medii script, eed . 240, nog oudere : 292 
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hh. ; с. 1407, perkament, 49 bladen, 4°, 235 mm., schriftspiegel 170 

mm., 35 regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. 2 r—fol. 3 i r : 

verder komen eenige excerpten voor (fol. 3 i v ^ - 3 3 v , 48 v ~-49 v ) en een 

tractaat van Mat theus de Cracovia : Dialogus de modo celebrandi 

seu recipiendi sacramentum eucharistiae (fol. 34 r ^-48 v ) . 

Fol. 51Г : Explicit scriptus per fratrem martinum de scyedam. Fol. 
48 v : dezelfde slotformuul, waaraan nog toegevoegd is : ordinis carthusiensis 
prope traiectum ; op den rand : circa annos domini 1407. Het oorspronkelijke 
ex-libris : Pertinet ad Carthusienses prope Traiectum inferius. 

Vgl. •' Catalogus codicum manu scripíorum bibí. (Jnifersifaíis Rheno-
Trajectinae, DI. I (1887), biz tot. 

110. Hs . Utrecht H, Universiteitsbibliotheek, 315. 

O u d e signatuur : Aevi medii script, eed . 228, nog oudere : 292 

q. ; 15e eeuw, papier, 262 bladen (de onbeschreven bladen mede-

geteld 275), 4° , 140 X 205 mm., schriftspiegel 108 X 152 mm., 

30^-38 regels. H e t tractaat is opgenomen van fol. 3V—fol. 4 i v , 

vooraf gaat een tafel (fol. i v ^-2 v ) . Verder komen nog 10 andere ge

schriften voor, o.a. het „Visio Tunda l i " en het tractaat van Mat theus 

de Cracovia, dat ook in Hs . 314 der Utrechtsche Universiteitsbiblio

theek voorkomt. 

Fol. av : pertinet ad regulares in traiecto. In isto volumine continentur hec 
(volgt inhoudsopgave). Fol. 4 i r : Explicit tractatus devotus de reFormacione 
trium virium animae scriptus per fratrem heinricum jacobi Canonicum 
fratrum regularium in Traiecto. 

Vgi. : Cataiogus codicum manu scriptorum ЬіЫ. Universitatis Rheno-
Trajectinae, Dl. I (1887), blz. i 02. 

l i l . H s . W e e n e n Í, National-Bibliothek, 5710. 

O u d e signatuur op de voorzijde van den hand , vermoedelijk van 

het „monasterii Lunaelacensis" : N . 2394 ; 1451, papier, 265 ge

nummerde bladen (eigenlijk 266, daa r fol. 233 tweemaal voor

komt), 24 cahiers : 12, 2—126, i3 6-2, 14—206, 2 1 4 , 22—236 , 242 ; 

222 X 302 mm., schriftspiegel 143 X 193 mm., 34—43 regels, twee 

kolommen. He t tractaat is opgenomen van fol. 2l4 r—fol. 2 J 5 V ; verder 

komen nog verschillende andere tractaten voor. Het auteurschap 



werd oorspronKelijk aan Gerson toegeschreven, maar deze fout is in 

het Hs. zelf hersteld, getuige de titel : Incipit tractatus M Jo Ger (de 

woorden „ M Jo Ger" zijn doorgehaald) de lapsu hominis a statu 

Watermerken : toren en weegschaal, vgl. Briquet, Les Filigranes n° 15870 
en n° 2410. In fol. 77 en verder meermalen in het Hs. komt een watermerk 
voor, dat niet in Briquet is opgenomen ; het stelt vermoedelijk een been in 
een ellips voor. Fol. 233v (2e kolom) einde van het tractaat : Anno ab incar-
natione domini Millesimo Quadringentesimo quinquagesimoprimo finitus est 
iste tractatus Fol. 2б5 het oorspronkelijke ex-libris : Iste liber est 
monasterij sancti Michaelis in monnsee. 

Vgl. : Tabuiae codicum, Ш, 60. 

112. Hs. W e e n e n П, National-Bibliothelc, 3713. 

Oude signatuur op de voorzijde van den band, vermoedelijk van 

het ,,monasterii Lunaelacensis" : 5004, op den rug : 129 ; 1453. 

papier, 213 bladen, 18 cahiers : ι~-ΐ7 β. ι 8 4 + 1 ; 210 Χ 292 mm., 

schriftspiegel 140 Χ 190 mm., 39 regels, twee kolommen. Het 

tractaat is opgenomen van fol. i83r~-foI. 2θ7 Γ ; verder komen nog 

verschillende andere tractaten voor. Ook in dit Hs. werd het auteur

schap oorspronkelijk toegeschreven aan Gerson. Later schijnt de 

afschrijver of een ander hieraan getwijfeld te hebben en werd de 

naam „Magister Johannes Gerson" in den titel en slotformuul 

van het tractaat doorgestreept ; in den titel is echter de naam 

„Mgr. Johannes Gerson" weer hersteld. 

Watermerk : weegschaal, vgl. Briquet, Les Filigranes, n° 2445. Fol. 207r : 
Anno domini 1453. 

Vgl. : Tabulae coatcum, 7/7, 6t. 

113. Hs. ^VotƒenbtШeí I, Herzog-August-Bibliothek, Helmstedt 

369· 

Catalogus η 0 404 ; eerste helft der 15e eeuw, papier, 248 bladen, 

2 1 0 X 3 0 0 mm., schriftspiegel 2 ( 7 0 X 2 2 5 mm.), 4I1—43 regels, 

twee kolommen. Het tractaat is opgenomen van fol. i92r~-foI. 2 i 2 r . 

D e eerste 106 bladen worden ingenomen door een woordenboek ; 

verder komen verschillende geestelijke tractaten voor. 

Fol. ιο6Γ : Explicit vocabularius bonus a reverendis magistris compilatus 
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pro utilitate pauperum scolarium. completus sub anno 1431 . . . . Het Hs. 
is afkomstig uit het Benedictijnenklooster Klus bij Gandersheim. 

Vgi. : O. v. Heinemann, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek 
zu Woí/enbüttel, DI. I, Afd. I, blz. 297 vlg. 

114. Hs. Woï/enbüttei IÏ, Herzog-August-Bibliotkelc, Helmstedt 

589. 
Catalogus η " 637, oude signatuur van het Benedictijnenklooster 

Klus : D 3 1 ; papier, 140 X 215 mm., schriftspiegel n o X 175 mm., 
34^-36 regels. Het tractaat werd opgenomen van fol. 93r~-foI. 126V ; 
verder komen nog 14 andere tractaten voor. 

Fol. 126 ν : Liber sancti Georgii in Klusa. Fol. 20QV : Explicit presens 
opusculum per me fratrem Johannem Rummrod in Clusa (Benedictijnen
klooster Klus bij Gandersheim). 

Vgl. : Ο. ν. Heinemann, Die Handschriften der Herzoglichen Bibliotheh 
zu ^Wolfenbüttel, Dl. I, Afd. I, blz. 6 i vlg. H. Herbst, Johannes von Brehel. 
Í930, blz. 16. H. Herbst, Das Benediktinerkloster Klus bei Gandersheim und 
die Burs f eider Reform, Í932, biz. 96. 

115. Hs. Würzburg, Universitäts-Bibliothek, M. eh. f. 241. 

Oude signatuur van het Würzburger klooster St. Stephan : 
Manuscripta in folio XVI ; с. 1450, papier, 331 bladen, 200 Χ 305 
mm., schriftspiegel 2 (63 Χ 243 mm.), 46 regels, twee kolommen. 
Het tractaat is opgenomen van fol. 6r^-fol. 32 r ; verder komen nog 
verschillende andere tractaten voor. 

Watermerk : runderkop met versiering in den bek. Hs. 241 is een verzamel
band, bestaande uit 4 handschriften uit de 15e eeuw. Het eerste Hs., waarin 
het tractaat werd opgenomen, bevat 171 bladen. Deze 4 Hss. werden с 1480 
in één band vereenigd, welke afkomstig is uit de boekbinderij van het klooster 
St. Stephan. Tijdens de saecularisatie van 1803 kwam het Hs. aan de Univer
sitäts-Bibliothek Würzburg. 

Vgí. : Beschrijving van hel Hs. door A. Ruland in : Handschriftliche 
Zettelkatalog der Manuscriple der Univ. Bibliothek \Vurzburg, Í855. 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t : 

116. H s . Brusseï , Koninklijke Bibliotheek, 1 1 9 1 5 — 1 9 . 

C a t a l o g u s n 0 2 2 3 4 ; 1526, papier, 345 b l a d e n , 9 6 X 143 mm. , 

schriftspiegel 6 6 X 103 m m . H e t fragment, b e s t a a n d e uit hfst. 2 0 : 
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Qual i ter fiat memoria peccatorum, is opgenomen van fol. i04 r^-foI. 

ι θ 5 Γ en heeft tot titel : E x tractatu de reformatione virium anime 

fratris Gerard i Z u t p h a n i e . Capi tu lum vicesimum. Qual i s fiet 

memoria peccatorum. Inc. : U t tibi de memoria tuorum criminum 

nascatur compunctio, talibus stimulis te concute meditando. Expl. : 

sed ut instigeris ad vitae emendationem et tolerantiam omnium tribu-

lationum. D e pagineering, welke in den catalogus gevolgd wordt, is 

onjuist. H e t fragment komt niet voor op fol. 112^-113, m a a r op 

fol. 104^-105, volgens de eigen oude nummering van Ket H s . 

Fol. 5 : Anno 1526. F. Heymer. Fol. 345 v : Finis istius libelli ex diversie 
collecti in festo exaltationis vivifice crucis Domini nostri Ihesu Christi, anno 
eius XV e XXVIo. F. Heymer. Waarschijnlijk is het Hs. afkomstig uit het 
klooster van Val-Saint-Martin te Leuven. 

Vgi. : ƒ. v. d. Gheyn, S.J., Catalogue des manuscrits de la ВіЫ. Royale de 
Belgique, Tome IH, Brussel Í903, biz. 36S—370. 

117. Hs . Keuíen, HistoriscKes Archiv, G . В. 8° 155. 

Voor de beschrijving van dit H s . zie : η ι 6 . 

Behalve het tractaat ,,De spiritualibus ascensionibus" komt in dit 

H s . een uitgebreid fragment voor uit ,,De reformatione virium 

a n i m a e " . Blijkens de bewaarde Hss . w a r e n de meditaties uit „ D e 

spiritualibus ascensionibus" in ruimen kring verspreid. D i t schijnt 

niet het geval geweest te zijn met de meditaties uit „ D e reformatione 

virium a n i m a e " ; wij hebben slechts twee Hss . kunnen ontdekken, 

w a a r deze volledig in voorkomen. D e meditaties worden telkens 

afgewisseld door een korte overweging over het lijden van Christus 

Het fragment is opgenomen van fol. l iOr~-fo]. I 2 6 r . D e volgorde 

der hoofdstukken is als volgt : hfst. 24 : Generales meditationes de 

gloria celesti ; hfst. 30 : Fasciculus secundus ; hfst. 23 : General is 

modus meditandi de extremo iudicio ; hfst. 31 : Fasciculus tertius ; 

hfst. 25 : Brevis modus meditandi circa beneficia dei ; hfst. 32 : 

Fasciculus quartus ; hfst. 21 : General is modus ad formandum medi

tationes de morte ; hfst. 33 : Fasciculus quintus ; hfst. 27 : D e coena 

domini et preparacione a d sumpcionem corporis Christi ; hfst. 34 : 

Fasciculus sextus ; hfst. 28 : D e generali modo exercitandi se in 

passione domini ; hfst. 2g : Passio Christi breviter collecta ad 
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modum fasciculorum. Fasciculus primus ; hfst. 20 : Qual i ter fiat 

memoria peccatorum ; hfst. 26 : D e vita Christi sub compendio 

collecta ut facile mediteris ; hfst. 35 : D e exercicio oracionis. 

O p het schutblad, geplakt tegen de binnenzijde van den achter

band, wordt in het kort de volgorde der meditaties, verdeeld over de 

7 d a g e n der week, aangegeven : do(minica) de gloria e tema ; 2 de 

extremo iudicio ; 3 de beneficiis dei ; 4 de morte ; 5 de p e n a e t e m a ; 

6 de passione domini ; s(abbato) de peccatis et excessibus. D e z e 

meditatiestoffen en ook de volgorde zijn juist dezelfde, als die, welke 

door den prior van W i n d e s h e i m , Vos van Heusden, a a n de zijnen 

werden aanbevolen en volgens Busch ook bij de Broeders van het 

gemeene leven in gebruik waren. In het Chron. W i n d e s h . wordt er 

echter bij gezegd : „Mater iam inde habes in Beatus vir '. 

118. H s . Luik, Bibliotheek van het Groot-Seminarie, 6. L. 17. 

O u d e signatuur van de bibliotheek der Kruisheeren te Hoei : 82 ; 

с 1400, papier, 102 X 148 mm., schriftspiegel 72 X 105 mm., 20>— 

24 regels. H e t fragment, bestaande uit de helft van hfst. 19 : D e 

certis materiis et temporibus a d medi tandum deputatis, tot en met 

hfst. 26 : Sequitur vita Christi sub compendio collecta, is opgenomen 

van fol. i3i r ^-foI. 154V en heeft tot titel : D e formandis meditationi-

bus libellus valde utilis ac necessarius. Inc. : Scire debes quod 

quamvis omnia que in divina scripture reperiuntur . . . . Expl. : et 

anime nostre cecitatem et impuritatem tactus misericordie visceribus 

amarissime deplorabat. Amen. Fol. I 3 i r (in margine) : O m n i a q u e 

hic habentur descripta sunt ex libro de reformatione virium anime 

ex capitulo 19 et deinceps . . . . Authore D . G e r a r d o de zutphania. 

Fol. I 3 i r : Meditationes S. Bernardi et aliorum varia. Sec. 14. Op den 
band : Mscr. varia Sec. 14. Fol. 1г : Conventus Cruciferorum Huy. Fol. 3V : 
liber conventus fratrum sánete crucis huyen. leodyensis dyoec. MH 

119. Hs . Reefehem, Bibliotheek van het Minderbroedersklooster. 

Voor de beschrijving van dit Hs . zie : η 57. 

Bij de behandel ing t.a.p. wezen wij er reeds op, dat de overweging 

voor den Z a t e r d a g genomen is uit ,,De reformatione virium a n i m a e " 

en wel hfst. 20 : Qual i ter fiat memoria peccatorum. 
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В. Middelnederduitscn nandschrift (volledige tekst) : 

120. H s . Berlijn, Preussische Staatsbibliothek, ms. germ. oct. l 8 l . 

1472, papier, 25 t b laden, 98 X 142 mm., schriftspiegel 100 X 110 

mm. en 65 X 75 mm., 20^-24 regels. H e t tractaat is opgenomen van 

rol. I52 r —rol. 25 i r ; verder komen in dit H s . voor een geschrift van 

R u l m a n Merswin : Von der neun Felsen, en een tractaat, dat begint : 

D e edele here u n d e god Titel van het tractaat : Di t bock 

leert uns, wo wy de erachten der zelen weder scollen to rechte maken. 

Slotrormuul : H y r endet eyn bock dat to hope gescreven hevet eyn 

erwerdich prister de het her G h e r t Zerbolt von sutfen. D e plach 

to wonende in heren rflorens hus to deventere etc. A n n o domino 

(sic) m ecce Ixxij u p aller seien dach. 

Watermerken : Ρ en Y, vgl. Briquet, Les Filigranes, η" 853a en n" 918a. 
Fol. i v : Dyt boeck höret dem closter to Dalhem und sal syn up der broder 
reuenter vor dat gemeyne beste . . . . Ex libris Christoph. Citis de Kessel
statt, Decani Paderbornensis. A" 1806. Emptum anno 1848 a Ludovico Tross, 
Hammensi. Zooais dus uit deze aanteekeningen blijkt, hebben wij hier te 
doen met het Hs., waarvan Delprat in zijn Verhandeling over de Broeder
schap van Geert Groóte2, Arnhem 1856, blz. 351, zegt : „Mij is daarenboven 
van Gerhard Zerbolt voorgekomen, in het nederduitsch : W o wij de erachten 
der zelen weder scollen to rechte maken, in handschrift van het jaar 147a 
(Catal. van verk. boeken, Hamm 1844, N . 70)." 

Vgí. : Hermann Degering, Kurzes Verzeicíims der germtmiscíien Hand
schriften der preussischen Staatsbibliothek, Dl. 3, blz. 59. Photographische 
reproductie van fol. і^ъ—•аз 1 : Carmet, Nijmegen. 

SUPER MODO VIVENDI DEVOTORUM HOMINUM 
SIMUL COMMORATsmUM. 

A. Latijnsche handschriftea. 

T i t e l : Incipiunt quedam scripta ex dictis sanctorum et deter-

minacionibus doctorum in u n u m collecta super modo vivendi devo-

torum hominum simul commorancium. 

I n c i p i t : Circa modum vivendi q u o r u n d a m devotorum 

hominum, qui simul in suis domibus vel conductis hospiciis commo-

rantur, queri potest, utrum liceat eis sic cohabitare. 

I n h o u d : zie blz. 1 6 5 ^ 1 9 8 . 
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E x p l i c i t : U n d e illa tria requiruntur ad factionem religionis, u t 

patet iuristas communiter Extravag. „ D e regularibus et transeunti-

bus ad religionem" per totum, et per Tnomas quolibeto IH, questione 

XVII, et super quar tum „Sentenciarum", distinctio XVII, et in 

multis aliis locis. 

I. V o l l e d i g e t e k s t : 

121. Hs . Brusseï, Koninklijke Bibliotkeek, 2285—2301. 

Catalogus η 1505> oude signatuur van net klooster Korssendonc 

Χ. 4· : i S 6 eeuw, papier doorschoten met perkament, 240 bladen, 

145 X 215 mm., schriftspiegel 94 X 160 mm., 32—54 regels in dit 

tractaat, verder zeer onregelmatig, soms twee kolommen, enkele 

b laden muziekschrift. Verschillende b laden zijn onbeschreven. H e t 

tractaat is opgenomen van fol. 2 r—rol. 3 2 v . H e t 7e hoofdstuk is 

voorop geplaatst van fol. 2 r —7 r , d a a r n a regelmatige volgorde. O p 

fol. 2 4 r eindigt hfst. 6 en hfst. 8 sluit direct aan . Fol. 30, w a a r hfst. 

10 begint, is beschadigd. N a het tractaat volgt op fol. 3 2 v een door 

Everard Foec uitgebracht advies, op fol. 3 5 r staat een korte samen

vatting van het advies der Keulsche juristen en van abt Arnold van 

Dickeninge en tevens wordt de veroordeeling vermeld v a n den 

Dominicaan G r a b o w op het concilie van Constanz, 31 Mei 1419. 

Hierna volgt een middelnederlandsch tractaatje over het lezen v a n 

geestelijke boeken in de landstaal, waarover later. D e rest van het 

H s . wordt ingenomen door een aantal geestelijke tractaten. Fol. i v : 

inhoudsopgave van het tractaat. O p grond van een persoonlijke 

inzage zijn wij van meening, dat de tekst in het Brusselsche H s . niet 

heelemaal letterlijk overeenstemt met dien in het H a a g s c h e H s . ; 

enkele woorden en zinnen schijnen in het Brusselsche H s . te ont

breken. W e g e n s gebrek a a n tijd konden wij tot onzen spijt beide 

teksten niet nauwkeurig met elkaar vergelijken. 

Fol. l v : Iste liber pertinet monasterio canonicorum regularium in Korsen-
donc. Fol. 140V en l 8 a v : Iste liber est monasterio de Korssendonc ргоре 
turnhout in brabantia. 

Vgí. : ƒ. ν. d. Gheyn, S.J., Catalogue des manuscrits de la ВіЫ. Royale 
de Belgique, Tome II, Brussel iÇ02, olz. 40Í—-402. F . Jostes, Die Schriften 
des Gerhard Zerbolt van Zutphen, Historisches Jahrbuch, Dl. Χ/ (I8QO), 

blz. t.—22. 
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123. H s . 's Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 70 H 78. 

Catalogus n 0 852, oude signatuur X 101, Theol. 355 ; eerste helft 

der 15e eeuw, perkament, 47 bladen, 157 X 224 mm. H e t tractaat 

is opgenomen van fol. 2 r—fol. 52 r . D a a m a volgen de adviezen der 

Keulsche juristen, van Everardus Foec (2), van een devoot en geleerd 

man, en v a n abt Arnoldus van Dickeninge. 

Blad 1 : uitvoerige inhoudsopgave van het eerste tractaat. Fol. l v : achter 
deze inhoudsopgave volgt onmiddellijk de titel van dit eerste tractaat : Inci-
piunt quedam scripta ex dictis sanctorum in unum collecta super modo 
vivendi devotorum hominum simul commorancium. Voor en achter op den 
perkamenten omslag : Scripta doctorum de congregacionibus (hand van den 
schrijver). Fol. 32 r : Sequentes questiones cum suis solucionibus , 
quas requisiti dederunt anno domini M" C C C XCVIII" Het 
Hs. heeft toebehoord aan J. Th. Royer en is vermoedelijk afkomstig uit 
Deventer of een ander Fraterhuis. 

Vgi. : Catalogus coaicum manu scriptorum orbi, reg., Vof. I, 's Gravenhage 
І922, blz. 287. A. Hyma, Is Gerard Zerbolt of Zutphen the author of the 
„Super modo vivendi", Nederl. Archief v. Kerkgesch., N. S., Dl. XV/ (ig2l). 
blz. ί 07—128. 

II. O n v o l l e d i g e t e k s t (hfst. 7 ) : 

123. H s . Schloss Heltorf te Angermund. particuliere bibliotheek 

van Graf von Spee. 

Einde 14e eeuw, 4 , ongeveer 300^-350 bladen. H e t grootste 

gedeelte wordt ingenomen door een alphabetische woordenlijst met 

verklaring. D e graaf leent het H s . niet uit en heeft ook bezwaar 

tegen een photographische reproductie. W e l werden ons enkele 

aanteekeningen, door een Neder lander uit dit H s . gemaakt, toege

zonden, waaronder, zoover wij konden nagaan, zich de volledige 

afschriften van het Latijnsche en Nederduitsche tractaatje over het 

lezen van boeken in de landstaal bevonden, (brief van 13 M a a r t 

1936) 

H e t Latijnsche tractaat komt overeen met Hfst. 7 v a n Super modo 

vivendi, zooals dat in het H a a g s c h e H s . voorkomt. H e t is echter iets 

korter, hier en d a a r zijn enkele woorden, stukken van zinnen of 

geheele zinnen weggelaten. E r is echter niets ingevoegd, zoodat wij 

dit tractaat nog met recht als een afschrift van Zerbolts werk mogen 

beschouwen. 

538 



Inc. : Circa principium hujus libri et aliorum Teutonicalium 
quaerítur utrum licitum sit libros aliquos in idiomate vulgari editos 
laicos legere, scribere aut habere. Ad quod breviter respondetur 
quod nujusmodi libros legere, scribere vel habere, dummodo 
haeresim aut errores non contineant, et . . . Expl. : Et propter hoc 
in libris in vulgari translatis, caute respiciendum est, ut sint debite 
secundum sensum debitum translati. Saepe enim error contingit in 
libris hujusmodi ex vitio incauti translatoris. 

Watermerk : Twee gekruiste sleutels, volgens De Stoppelaar, Het papier 
in de Middeleeuwen (Plaat III, n° 13 en blz. 37), voorkomend in de jaren 
1358—1433. 

Vflf. : C. G. N. de Vooys, De Dietse tekst pan het traktaat „De libris 
Teutonicalibus", Nederl. Archief voor Kerhgesch., N. S., Dl. IV (tgoy), 
blz. Í Í3—í íó . 

134. Hs. Frankfurt am Main, Stadtarchiv. 

In één der Hss., toebehoorend aan bovengenoemde bibliotheek of 
mogelijk aan de Stadtbibliothek in Frankfurt, is een tractaat opge
nomen, dat de letterlijke tekst bevat van hfst. 7 van „Super modo 
vivendi". O p onze vraag om nadere inlichtingen aangaande dit Hs. 
ontvingen wij het volgende antwoord (brief van 6 Febr. 1936) : 
„Nach unseren Repertorien hat sich das von Ihnen gesuchte Werk 
des Gerard Zerbolt im Stadtarchiv nicht feststellen lassen. D a ich 
annehme, dass sich Ihre Notiz auch auf die Stadtbibliotbek beziehen 
kann, habe ich Ihre Anfrage dorthin weitergegeben." Van de Stadt
bibliothek hoorden wij niets meer. Men zou aan het bestaan van dit 
tractaat gaan twijfelen, wanneer wij op den Carmel te Nijmegen 
geen photographische reproductie hadden van dit Hs. 

125. Hs. Weenen, Nationalbibliothek, 4287. 

Oude signatuur op den rug van het Hs. : Theol. 510, aan den 
binnenkant van den band : signatura armarii IX. F. 25, fol. i6ov 

signatuur van Hugo Blosius, bibliothecaris 1575—1608 : O . 4414 ; 
papier, 150 bladen, 154 X 210 mm., schriftspiegel 100 X 160 mm., 
aantal regels verschillend. De nummering van het Hs. is slordig ; 
de bladen, welke nu ontbreken zijn meegeteld, het getal 102 is over-
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geslagen en 87 en 94 komen tweemaal voor. Het fragment, be
staande uit hfst. 7 van „Super modo vivendi", is opgenomen van 
fol. 8v^-foI. 13 r en heeft tot titel : Queritur, utrum sit licitum sacros 
libros in vulgati editos seu de latino in vulgati translates legere vel 
habere. In de inhoudsopgave van het Hs. luidt deze titel : Utrum 
liceat legere libros in vulgari conscriptos. Inc. : Ad quos respondetur 
breviter.... Expl. : Sepe error contingit in libris huiusmodi ex vicio 
translatons, ut patet ex multis locis et verbis Iheronimi. Onmiddellijk 
hierachter volgt een fragment uit het advies van Foec, ni. het ant
woord op de 4e kwestie en een gedeelte van het antwoord op de 6e 
kwestie (fol. із г ~-із ). Zoowel Denis als Aschbach (zie hieronder) 
houden Nicolaus van Dinkelspühl (f 1433) voor den auteur. 

Watermerken : schutblad : engel, deze figuur komt bij Briquet, Les Fili
granes, niet voor ; fol. 1 vlg. : twee sleutels, vlg. Briquet n° 3856 : fol. ig vlg. : 
druiventros, vlg. Briquet η" 12QQ3 : fol. 97·—98 : kroon, vlg. Briquet η" 4685 ; 
verder verschillende voorstellingen van een runderkop, vlg. Briquet n° 14695, 
n° 14934 e.a. Fol. i 6 o v : liber fratrum conventus Canonicorum extra muros 
Missnensen (?). 

Vgi. : Tabulae codicum. Hl, 226—'228. M. Denis, Codices ms. theol. ВіЫ. 
Pal. Vindob., vol. I, pars Hl, Weenen 1794, blz. 2476 vlg., n° CCCVL 
J. Aschbach, Geschichte der Wiener Univers, im ersten Jahrh. ihres 
Bestehens, ^Veenen Í856, 440. С. J. Jellouschek, O.S.ß., Ein mitfelaíter-
liches Gutachten über das Lesen der Bibel und sonstiger religiöser Bücher 
in der Volkssprache, Beiträge zur Gesch. der Phil, und Theol. des Mittel
alters, Supplementband 111, 2. Halbband (1935), blz. 1183—1199. 

B . M i d d e l n e d e r l a n d s c h e handschrif ten. ' ) 

O n v o l l e d i g e t e k s t : (hfst. 7, gehee l of gedeeltel ijk) : 

126. H s . W e e n e n , Nat ionalbibl iothek, 13708 . 

O u d e s ignatuur : Supp l . 2 6 4 4 , o p d e n rug v a n het H s . : 6 7 6 ; 

1 3 9 3 ^ - 1 4 0 2 , perkament, 2 3 0 b laden , 190 X 2 4 9 mm. , schriftspiegel 

130 X 2 0 3 mm. , 4 8 ^ - 4 9 regels, t w e e ko lommen. H e t fragment, b e -

1) Men zou in deze lijst wellicht het Hs. van het Schloss Heltdorf te Anger-
mund verwachten. Het Nederduitsche tractaatje, dat in dit Hs. onmiddellijk 
achter het Latijnsche tractaat (hfst. 7) volgt, is m.i. geen vertaling van hfst. 7, 
maar een geheel zelfstandig pleidooi voor het lezen van heilige boeken in de 
landstaal, door den afschrijver of een ander vervaardigd. W e l beroept de 
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s taande uit een middelnederl. vertaling van hfst. 7 van „Super modo 
vivendi" is opgenomen van fol. ir~-foI. 4V en heeft tot titel : In dese 
na volgende questie wert . . . . Inc. : M e n vraecnt ort georloert 
es te lesene oft te Kebbene de Keilige boeken die in gemeinre spraken 
gemaect sijn . . . . Expl . : W a n t dicwile so gevallet of gesciet daer 
inne dolinge in dusdane boeke, wt gebreke des onbehendechs of 
onbehueds translatoers, alsoet wt jKeronimus waerde te menegber 
sat oppenbaer es. Hier es gesolveert dese questie. 

Ten onrecnte wordt dit tractaat door de Vooys de Dietscne tekst 
van , ,De libris Teutonical ibus" genoemd. D a a r hfst. 7 van „Super 
modo vivendi" en „ D e libris Teutonicalibus" naast groóte overeen
komst ook aanmerkelijk verschil vertoonen, kunnen wij in dit 
bepaa lde geval met zekerheid vaststellen, dat wij hier te doen 
hebben met een vertaling van hfst. 7. 

Fol. 6Γ : doe men screeft M C C C ende XCVI (hierna volgt een chronicon 
tot aan 1400). Fol. a8 r (kol. 1) : 1393 op den 19 dach van hoymaende. Fol. 
2 0 3 v : Vol screven is dit boec doe men screeft M C C C C ende ij op ten 
seventiensten dach van iunius. In het Aanwinstenboek der bibliotheek staat 
opgeteekend : „11 Maart 1809 : Suppl. 3644 vom К. К. ges. Hausarchiv durch 
Tausch erworben. Im Uebergabsverzeichnis Nr 676. Op den binnenkant van 
den band het oorspronkelijk ex-libris : het wapen van Oostenrijk, vereenigd 
met de wapens van Lotharingen en Bourgondië, waarboven : Appartient a 
Ia bibliothèque. Er onder stond waarschijnlijk (deze woorden zijn wegge
vallen) : archivi domestici caesarei regii secreti. 

Vgf. : Tahulae codicum, V///, 252—254 С G. N. de Vooys, De Dietse 
tekst van het tractaat „De libris Teutonicalibus", Neaerl. Archief voor Kerfc-
gesch., N. S., Dl. IV (1907), blz. 116—^34. 

127. H s . Leiden, Universiteitsbibl iotheek (Maatschapp i j v a n N e d . 

Letterkunde), 2 2 4 . 

Laatste helft 15e e e u w , papier, 8 ° , 2 1 4 b laden, 102 X 140 mm., 

schriftspiegel 7 2 X 105 mm., 2 5 — 2 9 regels. H e t H s . is met pot lood 

genummerd, d o c h onjuist. O p fol. 155 volgt fol. 160. V o l g e n s deze 

schrijver zich telkens op „dit vorgescrevene latin", maar dit is ook de eenige 
overeenkomst met het werk van Zerbolt, behalve natuurlijk, dat ze eenzelfde 
onderwerp behandelen. Wanneer men dus den invloed van Zerbolt op andere 
schrijvers bespreekt, zal men dit Nederduitsche tractaatje allerminst mogen 
overslaan. Vgl. n° 123. 

З41 



foutieve nummering zouden er 2 i 8 bladen zijn, in werkelijWieijJzijiy 

er 214. Voorin 2 perkamenten schutbladen, waarop een Latijrtscn n 

gedicht, achterin een papieren schutblad. He t fragment, handelend 

over het lezen van goede Dietsche boeken door leeken, is opgenomen 

van fol. i65 r~-foI. iógv (eigenlijk і 6 і г ~ - і б 5 ) en heeft tot titel : D i t 

capittel leert hoe die heilige raden dat die leke mensche guede 

duytsche boeke van simpelre materien eernstelike lesen sullen n a 

wijse als hier n a staet. Inc. : Augustinus scrijft in eenre epistole tot 

den greve bonifacius ende seeght. Expl. : Hiervan seegt sunte Ьег-

naert. E t were di beter dattu di selven bekendes d a n dat tu dy ver-

sumedes ende bekendes den loep der sterren, die erachte der cruden 

ende h a d d e s conste aller hemelscher ende eerdscher dingen etc. 

H e t is echter niet goed uit te maken, of wij hier te doen hebben 

met een vertaald fragment uit hfst. 7 van „Super modo vivendi" of 

uit „ D e libris l e u t o n i c a l i b u s " . H e t eerste lijkt ons echter het meest 

waarschijnlijk, d a a r van hfst. 7 een volledige middelnederl. ver

taling bestond. Bovendien is niet alles, wat hier over het lezen van 

Dietsche boeken gezegd wordt, van de h a n d van Zerbolt. D e 

stukken, welke zeker van Zerbolt zijn, komen zoowel in hfst. 7 van 

„Super modo vivendi als in „ D e libris Teutonical ibus" voor. N u 

bes taan er twee mogelijkheden : ofwel dit fragment gaat terug op 

een redactie, welke ons niet bekend is, of de afschrijver gaat zoo 

zelfstandig te werk, d a t hij minstens voor een gedeelte van het 

fragment de auteur moet heeten. O m een enkel staaltje te noemen : 

het voorbeeld, dat S. Gregorius aanhaa l t van den lammen knecht 

en dat voorkomt in hfst. 7 en in „ D e libris Teutonical ibus", wordt 

hier, opgesierd met allerlei bijzonderheden, medegedeeld. 

Verschillende watermerlcen, o.a. Gothische P, waarboven bloem, vgl. 
Briquet, Les Filigranes, η 85дз. 

Vgí. : Cataíogus der Bibliotheek van de Maatschappij der Nederí. Letter
kunde, Dl. I, Afd. I, Leiden ¡887, bh. i 8. 

128. Hs . Zoeterwoude, P . J. Lekkerkerker (privé). 

Di t Hs . bevat een middelnederlandsche vertaling van den „Pro-

fectus religiosorum van broeder David van Augsburg. Door den 

vertaler of (en) afschrijver is vóór in dit Hs . een soort verdedigings-

. . , Λ ^ ' 
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geschrift geplaatst, handelend over het lezen van goede Dietsche 

boeken door leeken in de landstaal . He t is niet goed uit te maken, 

of wij hier te doen hebben met een excerpt uit hfst. 7 van „Super 

modo vivendi" of uit , ,De libris Teutonicalibus", daar het geheele 

fragment stuksgewijze in beide tractaten is terug te vinden. He t 

eerste lijkt ons het meest waarschijnlijk, daar van hfst. 7 een vol

ledige middelnederl. vertaling bestond. Zeer waarschijnlijk ook 

bestaat er verband tusschen dit fragment en het fragment, voor

komend in Hs . Leiden, 224. In beide fragmenten komt hetzelfde 

voor ; fragment-Leiden is echter iets grooter en bevat stukken, welke 

niet in de tractaten van Zerbolt voorkomen, zooals reeds gezegd is. 

Het Hs. is afkomstig uit het klooster „tot sunte Geertruyt te Hoorn", be
hoorde later aan E. J. Koch te Amsterdam en is nu in het bezit van 
P. J. Lekkerkerker te Zoeterwoude. Op onze vraag om nadere inlichtingen 
over dit Hs., ontvingen wij geen antwoord. 

Vgl. : Cr. Smits, O.F.M., David van Augsburg en de invloed van zijn 
Profectus op de Moderne Devotie, Coll. Franc. Neerf., DÍ. 7 (ÌQ27), blz. 
171—303. 

DE LIBRIS TEUTONICALIBUS 
ET DE PRECIBUS VERNACULIS. 

A . Latijnsch handschrift (volledige tekst) : 

T i t e l : A n liceat libros divinos transferre in vulgare. 

I n c i p i t : Quon iam sunt nonnulli minus sacram scripturam intel

ligentes aut patrum sanctorum dicta considerantes seu advertentes . . 

Ι η h o u d : zie biz. 198—211. 

E x p l i c i t : Et Chrisostomus in redarguendo populum ait super 

M a t h e u m in O p e r e Perfecto, morali II. : Q u i s enim, inquit, vestrum 

hie stancium psalmum u n u m expetitis dicere aut aliam partem 

divinarum scripturarum. 

129. H s . Neurenberg, Stadtbibliothek, Cent . II. 10. 

O u d e signaturen : 46 en A, 4g ; 1417^-1430, perkament, с. 553 

bladen, 266 Χ 381 mm., schriftspiegel 172 Χ 281 mm., с. 54 regels. 

H e t tractaat is opgenomen van fol. 335 r—'rol. 3 4 i v ; verder komen 
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nog 11 andere tractaten voor, o.a. een tractaat over het verkoopen, 

Koopen en bewaren van boeken door Nicolaus von Dinkelspünl (fol. 

3 i8 r ~-324 v ) , ket advies der KeuIscKe juristen over de levenswijze 

van in gemeensenap levende leeken (rol. 325 r^-335v) en net „Scrip

tum pro q u o d a m " van Gerard Zerbolt (rol. 343v^-333v) . A a n net 

tractaat in kwestie sluit onmiddellijk a a n „Tractatus de reclusis" 

(fol. 34 i v ^-343 r ) . HieracKter volgt de slotformuul van Ket voor

gaande tractaat, zoodat de afschrijver beide tractaten als bijeen-

behoorend beschouwd heeft. 

Fol. 5V : Finitus Anno . . . 1417. Fol. 258r : Explicit . . . 1426. De band, 
welke afkomstig is uit het klooster der Predikheeren te Neurenberg, stamt uit 
de jaren 142Q'—'МЗ·· Zeer waarschijnlijk is het Hs. te Neurenberg ge
schreven. Sedert 153Θ is het in bezit van de Stadtbibliothek aldaar. 

Vgi. : Christoph. Rannerus, Catalogus manuscriptomm ЬіЫ. Goaofr., 
i8t8. A. Hyma, The „De libris Teutonicalious" by Gerard Zerbolt of 
Zutphen, Nederl. Archief voor Kerkgesch., N. S., DÍ. XV// (1924), blz. 42·—• 
70. Photographische reproductie van fol. 325-—'353 : Carmeí, Nijmegen. 

В. M i a a c l n c d c r l a n a s c n nanasenrift (onvolledige teks t ) : 

130. H s . Brüssel, Koninklijke Bibliotheek, 2285—2301. 

Voor de beschrijving van dit H s . zie : η 121. 

H e t fragment, bestaande uit een vertaald excerpt v a n „ D e libris 

Teutonicalibus et de precibus vemacul is" , is opgenomen v a n fol. 

36 r—fol. 4 2 r en heeft tot titel : Licitum est layers legere quosdam 

libros teutonicales. Inc. : Die heylighe scrift ende leert niet alleene 

enen staet der menschen, maer si leert ghemeinlic alle menschen in 

allen staten . . . . Expl. : Di t sin, sprect Jeronimus, die sanghe ende 

die minlike liedekine deses lants. H e t geheele fragment is stuks

gewijze terug te vinden in „ D e libris Teutonicalibus et de precibus 

vemacul is" . Door sommigen wordt het ten onrechte een latere om

werking van hfst. 7 van „Super modo vivendi" genoemd. 

Vgi. .· F. Jostes, Die Schriften des Gerhard Zerbolt van Zutphen, Histo
risches Jahrbuch, Dl. XI (í8go), blz. í—22, 709—719. 
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DE ΥΕΞΉΒϋΞ PRETIOSIS. 

Latijnsche handschriften (volledige t e k s t ) : 

T i t e l : Tractatus d e pretiosis vestibus. O o k genoemd : D e vestibus 

(vestimentis) pretiosis. Contra abusum vestium. D e abusu vestium. 

I n c i p i t : Sunt nonnulli qui non estimant peccatum déferre 

vestes preciosas . . . . 

I n h o u d : zie biz. 211^-221. 

E x p l i c i t : vestimenta quod in valde vilibus et abiectis et nihil 

habentibus dampnat is fit et in deserto omnium, hec crisostomus. 

131. Hs . Basel, Oeffentliche Bibliothek der Universität, A . Vi l i . I. 

O u d e signatuur Bihlioth. Ord . Praed. Basil. : G . T. 29 ; 1416^-

1419, papier, 247 bladen, 145 X 215 mm., schriftspiegel 95 X 148 

mm., 29^-31 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. i63v~-foI. 

IJl1 ; verder komen nog 16 andere tractaten voor. D e meeste zijn 

geschreven door W e r n h e r u s Walde r theym, die in den zomer van 

1404 te Heidelberg als student ingeschreven werd. 

Fol. 130V : Finitum heydelberge anno 1416 quinta feria post lacobi per 
Wemherum. Fol. 14V : Scriptum Heidelberge per Wernherum et finitum 
Luce Ewangeliste A° domini M. CCCC. XIX. Fol. 214 : Scriptum Heydel
berge per Wernherum Walderth(eym) de Altzeya. A. d. 1416 et finitum 
)2. die mensis februarii. Fol. 236 : Finitum Heidelberge sexta feria ante 
Urbanum a.d. 1416 per Wernherum. 

Vgi. .· Uitpoerige oescnrijving door Prof. Dr. G. Binz, oud bibliothecaris 
der Oeffentliche Bibliothek der Universität Basel : Carmel, Nijmegen. 

132. Hs . Berlijn, Preussische Staats-Bibliothek, ms. theol. lat. 

quart . 240. 

15e eeuw, papier, 280 bladen en 4 perkamenten schutbladen, 

140 X 210 mm., schriftspiegel 85 (95) X 160 mm., 28—38 regels. 

Het tractaat is opgenomen van fol. 95 r ~fo l . i o 8 v ; verder komen in 

dit Hs . o.a. 4 geschriften voor van Geert Groóte en bovendien nog 

een tractaat van Gerard Zerbolt, ni. het „Scriptum pro q u o d a m " 

(fol. 149V— i88 v ) . Fol. 94, 189, 190, 191, 278 v en 28o v zijn onbe

schreven. T w e e verschillende handen. 
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Watermerken: vgl. Briquet, Les Filigranes, n° 15068, n° 15168 en 
n° 12991. Buiten op den band de woorden : Gerardi Grot de Dauentria. 
Fol. 1, 191 en 278 : liber sancti petri in erfordia. Fol. 190 : presentetur ad 
monasterium sancti petri ordinis sancti benedicti erfordie religioso fratri 
bernardo rethervelt (?) de bremis. Later behoorde het Hs. toe aan Dr. Ernst 
Kamlah in Friedenau, wiens naam eveneens op den buitenband geschreven 
staat. 

Vgi. : D· ƒ. M. Wüsten/io/f, Het Tractaat „De Prefiosis Vestibus", G e n t 
's Gravenhage 1890, blz. 15 vlg. 

133. Hs. Darmstaat, Landesbibliomek, N . 2776. 

Volgens de ons ten dienste staande gegevens is in dit Hs. een 

tractaat van Gerard Zerbolt opgenomen, getiteld : D e abusu ves-

tium. Het Hs. werd с 1420 geschreven en bevat o.a. „aliquos artí

culos de focaristis, quos venerabilis magister GKeraerdus dictus 

groet pie memorie collegit". Het Hs. is afkomstig uit de abdij 

St. Jacques te Luik.1) Verdere gegevens ontbreken, daar wij op onze 

vraag om nadere inlichtingen geen antwoord mochten ontvangen 

en wij in verschillende groóte bibliotheken tevergeefs den catalogus 

van Darmstadt zochten. 

134. Hs. Keulen, Historisches Archiv, W . 4 . 149. 

15e eeuw, papier, 228 bladen, 137 X 208 mm., schriftspiegel 

102 X 156 mm., с. з 8 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 

22 i r — fol. 2 2 8 r ; verder komen nog verschillende andere tractaten 

voor. 

Boven het tractaat staat met een andere hand geschreven : Contra abusum 
vestium Gerhardi Zerbolt de Zutphania. Volgens den Bibliothecaris is deze 
toevoeging afkomstig van een Karthuizer uit de 16e eeuw. Het Hs. behoorde 
oorspronkelijk aan het Karthuizerklooster te Keulen, kwam later in bezit van 
Prof. Ferd. Fr. Wallraf (1748.—'1824) en bevindt zich nu in het Historisches 
Archiv te Keulen. 

I ) In de Landesbibliothek te Darmstadt worden 85 Hss. bewaard, afkomstig 
uit de abdij St. Jacques te Luik en verspreid over de nummers 14^—'3777· Deze 
Hss. waren eertijds in bezit van Baron Hüpsch. 
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SCRIPTUM PRO QUODAM INORDINATE GRADUS 
ECCLESIASTICOS ET PRAEDICATIONIS OFFICIUM 
AFFECTANTE. 

Latijnscne nanascnriften (volledige tekst) : 

T i t e l : Scriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasticos 
(et praedicationis officium) affectante. Ook genoemd : Tractatus 
de ecclesiasticis dignitatibus. 

I n c i p i t : Consulit quidam clericus non excessive quamvis 
forsitan mediocris littérature . . . . 

I n h o u d : zie blz. 222—241. 
E x p l i c i t : Ergo convenientissimum medium ad docendum 

talem doctrinam fuit simplicitas apostolorum. Amen. 

135. Hs. Berlijn, Preussische Staats-Bibliothek, ms. theol. lat. 
quart. 240. 

Voor de beschrijving van dit Hs. zie : η 132. Het tractaat is opge

nomen van fol. i49 r—fol. i 8 8 v ; daarna volgt de „tabula capitu-

lorum '. 

136. Hs. Karísrune, Badische Hof- und Landesbibliothek, Hs. 
Karlsruhe 381. 

15e eeuw (na 1449), papier, 227 bladen, 215 X 305 mm., schrift-
spiegel 155 X 240 mm., 36—37 regels. Het tractaat is opgenomen 
van fol. i65v—fol. i 8 4 r ; daarna volgt : Informacio doctoris Johannis 
Bremer super officio predicacionis (fol. i84r—fol. t85r). Verder 
komen nog 12 andere geschriften voor, waaronder „De imitacione 
Christi" en „De Anno lubileo' (1449). 

Fol. 2Г : Orate pro Gherwino de hameien doctore. Het Hs. kwam in 1786 
in bezit der Marltgräfl. Bad. Hofbibliothelc bij gelegenheid van de veiling der 
bibliotheek van Anton Julius von der Hardt. 

Vgí. : Die Handschriften der Badischen Hof- und Landesbibliotheh in 
Karlsruhe, Bd. 4 : Die KaAsruher Handschriften, Karlsruhe 1896, biz. 47—'48. 
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137· Hs . Marburg , Universitäts-Bibliothek, Ms . 55. 

O u d e s igna tuur : D 1 8 ; 1463, papier, 1 4 4 X 2 1 0 mm., scKrift-

spiegel 105 X 165 mm., 35 regels. Het tractaat is opgenomen van 

fol. i^-fol. 28 r . D e pagineering, welke H e r m a n n in zijn catalogus 

volgt, stemt niet overeen met de nieuwe nummering van het Hs . 

He t tractaat wordt nier toegeschreven aan Geert Groóte. 

Het Hs. is afkomstig uit de Benedictijnerabdij Corvey (Saksen) en kwam 
vandaar in bezit der Marburger Universiteitsbibliotheek. 

Vgi. : Саг. Frid. Hermaan, Catalogus coaicum manuscriptorum, qui in 
ЬіЫ. Acad. Marb. asservanlur. Marburg Í838, biz. 75. 

138. Hs . Neurenberg, Stadtbibliothek, Cent . II. 10. 

Voor de beschrijving van dit H s . zie : η 129. 

H e t tractaat is opgenomen van fol. 343 v—fol. 3 5 3 v . 

Vgi. : A. Hyma. Het „Scriptum pro quodam inordinate gradus eccle-
siasticos et praedicationis officium affectante" door Gerard Zeroolt van 
Zutphen, Nederl. Archief voor Kerhgesch., N. S., Di. XX (1927), blz. 179-232. 

139. H s . Parijs, Bibliothèque Nationale , cod. lat. 10718. 

4468 , papier, 145 X 205 mm., schriftspiegel 104 X 163 mm., 

c. 32 regels. He t tractaat is opgenomen van fol. ιιιΓ*-*fol. 134V ; 

verder komen nog verschillende andere tractaten voor. 

Herkomst : Liber iste pertinet Carthusiensibus in Colonia. 

Vgi. : L. Delisle, Inventair des mss. 8823—11503 du fonds latin, blz. go. 

140. H s . Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 386. 

O u d e signatuur : Aevi medii script, eed. n. 243, nog oudere : 

2 8 3 0 ; 15e eeuw, papier, 278 bladen, 220 mm., schriftspiegel 165 

mm., 32—'41 regels. Het tractaat is opgenomen van fol. 2б г—fol. 4 7 v 

(nieuwe nummering fol. 5 i r ~-94 v ) . Verder komen in dit H s . een 

groot aanta l geestelijke tractaten voor, o.a. „Epistola a d q u e n d a m 

fratrem infirmum in capite van Geert Groóte. 

Herkomst : pertinet regularibus in traicelo. 

Vgi. : Cataiogus coaicum manu scripiorum oioi. Univ. Rneno-Trajectinae, 
Dl. I (1887), blz. 130—132. 
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BRIEVEN. 

Latijnsch handschrift (onvolledige tekst, daar brief no. 9 ontbreekt): 

141. H s . 's Gravennage, Koninklijke Bibliotheek, 128 G 16. 

Catalogus n 0 845, Verslag Kon. ВіЫ. 1898, η 0 26 ; 2e helft 15e 

eeuw, papier, 242 bladen, niet meegeteld 9 schutbladen voorin en 

5 achterin, 103 X 142 mm., schriftspiegel begin van het H s . 60 X 

90 mm., later 64 X 95 mm., 20^-24 regels. Nummer ing zeer slordig, 

tusschen fol. 100 en 101 een blad overgeslagen, deze fout later weer 

hersteld door 187 over te slaan, 215 is dubbel geteld. D e „8 Brieven" 

zijn opgenomen van fol. i84 r—fol. 2θ3 Γ . Onmiddelli jk daarachter 

volgt een stukje over Rudolph Dier van M u d e n en eenige zusters, 

die a a n de pest gestorven zijn (fol. 203 v ^-204 r ) I fol. 2 0 4 v — 2 0 7 v zijn 

onbeschreven. Verder komen in dit H s . voor : „Vitae van Geer t 

Groóte, Floris Radewijns en andere prioren van het fraterhuis te 

Deventer, geschr. door Rodolphus Dier de M u d e n en anderen, 

benevens . . . . andere geschriften van en betreffende Broeders 

des Gemeenen Levens. D e inhoud van dit Hs . . waaronder de 8 

Brieven, werd gedeeltelijk door Dumbar , Analecta I (1719), blz. ti—· 

223, uitgegeven, zoodat het Hs . vermoedelijk a a n D u m b a r heeft 

toebehoord. Waarschijnl i jk echter heeft D u m b a r voor zijn uitgave 

ook andere Hss . benut, zooals blz. 247 is aangetoond. 1 ) Schutblad 

V : inhoudsopgave van het H s . 

^ In een uitvoerig artikel : Eenige ascetische tractaten, afkomstig van de 
Deventersche Broederschap van het gemeene leven, in verband gebragt met 
het boek van Thomas a Kempis De Navolging van Christus, gepubliceerd in : 
Archief voor de Gesch. ν. h. Aartsbisdom Utrecht, DI. 10 (1882), blz. 321-^ 
498, maakt Mgr. J. F . Vregt melding van twee codices, een HoIIandschen en 
Latijnschen, welke behoorden tot de Bibliotheek van de Parochiekerk te 
Deventer. In dezen Latijnschen codex waren opgenomen negen brieven, 
„door Florentius Radewijns, Gerard van Zutphen en andere hoofden of 
voorname leden der Broederschap in het jaar 1398 uit verschillende plaatsen, 
meestal echter uit Amersfoort, geschreven aan de Broeders van het Frater
huis te Deventer." Beide Hss. zijn echter op onverklaarbare wijze ver
dwenen. Ofschoon mij bij een persoonlijk bezoek welwillend inzage verleend 
werd in het Parochiearchief der R. K. Lebuinuskerk, mocht het mij niet 
gelukken eenig spoor van deze Hss. te ontdekken. Of deze Latijnsche codex 
identiek is met het merkwaardig handschrift, afkomstig uit het Deventersche 
Fraterhuis en waarin brief n" 9 werd gevonden, is niet te achterhalen (vgl. 
blz. 91). 
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Schutblad ΙΙΙΓ ; Iste liber pertinet ad librarian! que est daventrie in domo 
domini florencij. Schutblad IVV : Pertinet hie liber domui Fiorenti] Daventrie, 
Fol. ir : Ad usum A. G. Hellendoorn I. A. С Schutblad Цг : H. W . Tyde-
man. Het Hs. werd in 1898 aangekocht. 

Vgl. : Caíaíogus coaicum monuscripforum ЬіЫ. reg.. Voi. 1, 's Graven-
hage tgi2, biz. 286. Clarisse, Archief voor Kerk. Gesch., Di. 1 (i82g), 
biz. 394—597· 

A A N T E E K E N I N G E N . 

Vooreerst willen wij de a a n d a c h t vestigen op eenige Hss., waar

over wij geen voldoende gegevens konden verkrijgen of waarvan 

de tekst veelal in die mate van d e n oorspronkelijken tekst van 

Zerbolt afwijkt, dat zij meer moeten worden beschouwd als mate

riaal voor de studie van Zerbolts invloed. 

In de Universiteitsbibliotheek te Utrecht worden nog twee Hss . 

bewaard, waarvan de tekst duidelijke sporen draagt van Zerbolts 

invloed. H e t zijn de Hss. 182 en 183, samengesteld door 

W i l h e l m u s Dicbier. H s . 182 : Registrum tripertitum exercitionum 

incipientium, proficientium et devotorum, bevat meditaties uit „ D e 

spiritualibus ascensionibus' ; in H s . 183 : M a n u a l e religiosorum 

continens tractahis variorum auctorum, collationes, e t c , heeft het 

eerste gedeelte tot titel : Pr ima pars manual is continet exercitia 

incipientium vitam spirihialem de spiritualibus ascensionibus. D e 

tekst is echter op dusdanige wijze door den afschrijver veranderd, 

dat wij dezen niet meer als oorspronkelijk werk van Zerbolt k u n n e n 

beschouwen. 

H s . 1586 v a n de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, getiteld : 

Compilatio ex diversis doctorum dictis, en samengesteld door Dire 

van Herxen, bevat een aanhal ing uit „ D e vestibus pretiosis" van 

G e r a r d Zerbolt. D e z e aanhal ing komt voor in het eerste gedeelte 

van het H s . : Liber de instructione religiosorum ex diversis doctorum 

dictis excerptus. E e n nieuw bewijs, dat het woord „doctor" in dien 

tijd niet uitsluitend gebruikt werd als academische titulatuur, (zie 

blz. 82). 
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O m tot een zoo volledig mogelijke verzameling te komen van 
letterlijke of door den afschrijver aanmerkelijk veranderde teksten 
van Zerbolt, zou nog een nader onderzoek moeten worden inge
steld naa r de volgende Hss . : 

H s . Cambra i , Bibliothèque municipale, waar in meditaties voor 
eiken dag der week voorkomen. 

Hss . München , Staatsbibliothek, nrs. 18420, 18590 en 18609. 
H s . Parijs, ВіЫ. Ste. Geneviève, 3467. 
Hs . Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 358, fol. 25 v , 27v , 29 v 

en 3 i v . 
Hss . Woí /enbüt te í , Herzog August-Bibliothek, nrs. 404, 637 

en 785. 

In deze Hss . komen nog teksten of korte uittreksels uit de werken 
van Zerbolt voor. W i j gingen daarop echter niet in, omdat ons dit 
meer scheen te liggen op het terrein van den bewerker van Deel II : 
Bronnen en invloed van Zerbolt. 

In de inleiding op de lijst van handschriften zeiden wij reeds, 
dat deze lijst geen aanspraak kan maken op volledigheid. W i j 
laten hier nog enkele aanteekeningen volgen over verstrooide Hss. , 
welke wij niet konden achterhalen of beschrijven. W i j twijfelen er 
niet aan , of ook deze lijst van aanteekeningen zal nog uitgebreid 
kunnen worden. Een groóte leemte schijnt ons dit echter niet meer, 
omdat wij er in s laagden een voldoend aantal Hss. , waaronder zeker 
de voornaamste, op te sporen, welke voor een kritische uitgave noodig 
zullen zijn. Deze voorarbeid moge niet geheel afgesloten zijn, men 
kan er toch veilig een dergelijke uitgave op bouwen. W i j durven 
dit te geruster beweren, indien men bovendien rekening houdt met 
de vele drukken, waarvan de lijst achter deze aanteekeningen volgt. 

Bij deze losse gegevens over genoteerde doch verstrooide hand
schriften volgen wij de alphabetische volgorde der plaatsen, waa r 
men deze Hss . signaleerde. 

Th . Gottl ieb maakt in zijn Mittelalterliche Bibliothekskataloge 
Oesterreichs, Bd. I, W^eenen 1915, melding van 5 Hss . van werken 
van Zerbolt, vroeger volgens den door hem uitgegeven catalogus 
aanwezig in de bibliotheek der Karthuizers te Aggsbach. D e cata-
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logus stamt uit de 2e helft der 15e eeuw. E r is sindsdien zooveel 

in Aggsbach gebeurd, dat wij het spoor dezer Hss . niet vermochten 

te volgen. 

In een ouden catalogus van 1477, uitgegeven door L e h m a n n , 

Mittelalterliche Bibliothekskataloge, Bd. I. Deutschland, biz. 10, 

wordt medegedeeld, dat in het Spital te Biberach een H s . werd 

bewaard, waar in opgenomen was „tractatus de reformatione virium 

a n i m a e " . Of dit H s . nog bestaat en w a a r het gebleven is, kon door 

ons niet worden achterhaald. 

In den catalogus van het St. ВагЬага-KIooster te Delft worden 

onder η 24 vermeld : Item ij boeken van der opclimminghe. 

Prof. Moli is van meening, dat wij hier te doen hebben met een 

vertaling van ,,De spiritualibus ascensionibus en van „ D e refor

matione virium animae ' . Vgl. : W . Moli, D e Boekerij van het 

St. ВагЬага-KIooster te Delft, in de tweede helft der vijftiende 

eeuw, Kerkhist. Archief, D l . 4 (1866), blz. 209^-285, meer in het 

bijzonder blz. 263—264. 

L e h m a n n vermeldt in zijn „Handschriften des Erfurter Benedik-

tinerklosters S. Petri onder de codices der Sekundogenitur-

Bibliothek te Dresden, welke door J. Petzholdt beschreven werden: 

O . 3. (Petzholdt η 7), perkament, saec. XIV/XV, Liber S.Petr i in 

Erfordia (in catalogus van 1783: ms. 8 . 59), G e r a r d u s de Z u t p h e n , 

D e reformatione virium animae. D e Sekundogenitur-Bibliothek 

werd in 1929 n a a r het slot Moritzburg overgebracht, bij welke 

gelegenheid duizenden b a n d e n een andere bestemming kregen. D e 

beheerder van de slotbibliotheek is van meening, dat het niet uit 

te maken is, of het tractaat van Zerbolt hier bij geweest is. O p het 

slot Moritzburg is het niet aanwezig (brief van 20 Febr. 1936). 

Vgl. : Studien u n d Mitteilungen ζ. Gesch. d. Benediktinerordens, 

D I . X L I V (1926). blz. 90. 

Sanderus, Chorographia sacra Brabantiae, D I . I, blz. 115, maakt 

melding van een H s . te Doornik, Bibliotheek van het Bisschoppe

lijk Seminarie, waar in een tractaat van Zerbolt opgenomen is. E e n 

onderzoek n a a r dit H s . leverde geen resultaat op. 

In den catalogus van het Karthuizerklooster Salvatorsberg te 

Erfurt, einde 13e eeuw, wordt melding gemaakt van een Hs., 
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waarin het tractaat ,,De reformatione virium animae" opgenomen 
is. Dit Hs. werd beschreven in de Mittelalterliche Bibliotheks
kataloge Deutschlands und der Schweiz, Bd. I (1928), blz. 343, 
n 0 F . 11. Volgens voornoemden catalogus is het Hs. nu in het bezit 
van den Bisschop van Clifton (Engeland). Verdere gegevens 
ontbreken. 

Prof. Dr. W . de Vreese deelde ons nog een aanteekening mede, 
volgens welke in 1468 Elisabeth Sgrutters een Nederlandsche ver
taling van „De spiritualibus ascensionibus" schonk aan het Hof 
ter Hoyen te Gent, met den titel : Geeraert van Zutfen, den Bouc 
van den gheesteliken upclemminghe. W i j konden dit Hs. echter 
niet achterhalen. 

Nog vonden wij aangeteekend, dat Hs. 286 van het Benediktiner
stift Göttiüeig het tractaat „De reformatione virium animae" zou 
bevatten. Uit een schrijven van 27 Januari 1936 blijkt ons echter, 
dat in genoemd Hs. noch titel noch inhoud van dit tractaat te 
vinden is. 

Volgens een aanteekening van Prof. de Vooys moet zich te 
Hamburg een Hs. van „De spiritualibus ascensionibus" bevinden. 
Correspondentie hierover met den Direktor, Prof. Dr. G. Wah l , 
bracht geen opheldering. Het onderzoek wordt nog bemoeilijkt, 
daar het tractaat waarschijnlijk anoniem is en de catalogus geen 
register heeft. Een nader onderzoek is hier gewenscht. 

Nog bracht Dom Huyben ons op het spoor van een Hs. uit de 
abdij van Zwiefalten, thans waarschijnlijk bewaard in Karlsruiie. 
Het zal wellicht een fragment bevatten uit „De reformatione virium 
animae". Het handelt van rol. 157»—164 over de reformatione 
memorie, wat intusschen voor een toekenning aan Zerbolt niet 
voldoende is, omdat hier David van Augsburg voor Zerbolt een 
op de voet gevolgd voorbeeld is geweest. Daar het fragment hier 
staat tusschen allerlei fragmenten van andere schrijvers, lijkt ons 
dit meer te liggen op het terrein van de studie van Zerbolts invloed, 
waarover in dl. II uitvoeriger wordt gesproken. 

In een ouden catalogus van Nie. Bouxhon, с 1667, over de abdij 
St. Jacques te Luik, wordt melding gemaakt van twee Hss., ni. E 
39 : Devotus tractatus Gerardi Zutphaniensis, scriptus per quem-
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dam e coniratribus nostris anno 1433. en E 78 : Tractatus devotus 
de reformatione virium animae, quem composuit D . Gherardus 
Zutphania Daventriensis. Hunc librum nobis reliquit Arnoldus de 
Momalia. 1422. D e Hss. dezer abdij zijn naar alle windstreken 
verstrooid. W i j maakten reeds melding van 85 Hss., thans bewaard 
te Darmstadt, en van een andere groep te Paderborn uit de 
Fürstenbergische Bibliothek. Andere gingen naar Leuven, Brussel, 
Luik, enz. D o m Donatien de Bruyne, O.S.B., was, toen hij over
leed in 1935, bezig met het opmaken der geschiedenis dezer Hss. 
Zijn onderzoek is nog niet afgesloten. D e twee vermelde Hss. van 
Zerbolt vermochten wij niet terug te vinden. Zij zullen nog wel 
aan het licht komen, indien ze al niet, zonder dat de herkomst ons 
bekend werd, in onze lijst een plaats vonden. 

Volgens een ouden catalogus van 1483, uitgegeven door 
Th. Gottlieb, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Oesterreichs, 
Bd. I, Л еепеп 1913, bevonden zich in de Stiftsbibliothek te Melk 

o.m. de volgende Hss. van Gerard Zerbolt : D . 83 (tract, de 

ascensionibus et gradibus virtutum) ; D . 90 (tract, de ascensione 

cordis in Deum) ; D . 91 (tract, notabilis de ascensionibus cordis) ; 

D . 110 (tract, quidam de spirituali exercitatione reparacionis lapsus 

humani) ; D . 120 (tract, de ascensionibus); D . 124 (libellus trac-

tans ascensiones et gradus virtutum) ; D . 127 (tract, multum utilis 

de descensu hominis ab Jerusalem in Jericho) ; F. 21 (tract, de 

ascensionibus cordis) ; F. 60 (meditatio de reparacione lapsi). D e 

Z E . Pater Bibliothecaris was zoo goed van de nu in Melk bewaarde 

Hss. van Gerard Zerbolt de oude signatuur op te geven, maar van 

de bovengenoemde Hss. schijnt er geen enkel meer in Melk aan

wezig te zijn. Of deze Hss. nog bestaan en waar ze op het oogen-

Ыік bewaard worden, is moeilijk uit te maken. 

Catalogus XXII van Jacques Rosenthal te München maakt 
onder η 0 18 melding van een Hs. van „ D e reformatione virium 

animae" uit de 16e eeuw, 82 bladen, in 12 , vélin. Een vraag aan 
het Antiquariaat van Rosenthal te München bleef zonder 
antwoord. 

Een oude catalogus van A. de Reume, 30 /4 , 1866, vermeldt 
onder n 0 79 : Geeraard van Zutphen, Incipit devotus tractatulus. 
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de Spiritualibus Ascensionibus, in 4 , demi-veau fauve. Manus
crit du X V e siècle, sur vélin, 52 feuillets, écriture en rouge et en 
noir, initiales en couleurs. Annotations au premier feuillet en fait 
connaître l'auteur : Gerardus Zutpnaniensis, un des frères de la 
vie commune dans les Pays Bas. Uit de nier verstrekte gegevens 
meenen wij te mogen besluiten, dat dit Hs. Ketzelfde is, als wij 
onder η 37, Hs. λ ν β Β ί ύ ^ Ι ο η , Congress Library beschreven. 

Volgens een catalogus van J. de Meyer, 1869, η 73, werd in 

dat jaar een Hs. van Zerbolt verkocht aan Ch. de Brou te Brussel 

voor 850 fr. Het is niet onmogelijk, dat het een plaats vond in een 

der groóte bibliotheken, maar wij konden dit niet nagaan. 

Hetzelfde geldt van een Hs., volgens den antiquariaats-catalogus 
342 van Maggs, η 170, in 1930 verkocht. Het Hs. is afkomstig 

van het Karthuizerklooster van Buxheim en omstreeks 1460 ge

schreven. 

Omtrent het Hs. Helmstedt 807 van de Herzog August-

Bibliothek te Wol/enbüttel konden wij niet tot zekerheid geraken. 
Het betreft een fragment, dat aan , ,De reformatione virium animae" 
schijnt ontleend en een overweging inhoudt over het lijden. Een 
nauwkeuriger onderzoek, dan wij konden instellen, zal hier spoedig 
klaarheid brengen. 

Zeker verloren is een Hs. van het tractaat „ D e spiritualibus 
ascensionibus ", dat bewaard werd in de oude stadsbibliotheek van 
Straatsburg. Bij de belegering der stad op 24 Augustus 1870 is 
deze bibliotheek met al hare schatten verbrand. Het Hs. werd 
beschreven door G. Haenel, Catalogi libroram manuscriptorum, 
qui in hibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae M., 
Hispaniae, Lusitaniae asservantur, Leipzig 1830, kol. 454. Vgl. : 
Dictionnaire des Manuscrits, Migne I, 1379. NV. Zuidema, Suver-
licke boecskens in de Bibliotheek te Straatsburg, Tijdsch. ν. Ned. 

Taal en Letterk., 1890, biz. 269—272. 

N a deze lijst van verstrooide of niet meer te achterhalen Hss., 

meenen wij nog op enkele Hss. te moeten wijzen, welke ons in 

catalogen of particuliere mededeelingen als werken van Zerbolt 

waren aangeduid, maar bij nader onderzoek geen werk van Zerbolt 

bevatten. 
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Hs. Breslau, Staats- und Universitätsbibliothek, I F 6θθ, fol. 78^-
83. Het hier opgenomen tractaat is het „Itinerarium mentis in 
Deum" van den H. Bonaventura. Hetzelfde geldt van Hs. Danzig, 
Stadtbibliothek (Marienbibliothek). F. 331. fol. 86 v . 

Hs. Brugge, Stadsboekerij, 222, fol. 77r~-87r, bleek bij nader 
onderzoek een fragment te bevatten uit David van Augsburg, „De 
exterioris et interioris hominis compositione". Boek II, hfst. V. D e 
titel aan het Hs. gegeven : Tractatus de reformatione interioris 
hominis, is hier misleidend. 

Het tractaat „De gradibus ascensionis in Deum : Beatus vir", 
opgenomen in Hs. Cambridge, University Library, 1724 (li, I, 32), 
fol. 211^-214, Ыеек niet ontleend aan Zerbolt, maar evenals de 
bovengenoemde Hss. van Breslau en Danzig, aan het „Itinerarium 
mentis in Deum" van den H. Bonaventura, dat hetzelfde incipit 
heeft als „De spiritualibus ascensionibus". Het fragment omvat 
hfst. 1 tot en met de eerste regels van hfst. 3. 

Hs. Metz, Bibliothèque de la ville, n0 495, bevat een anoniem 
tractaat, getiteld : De Ascensione mentis in Deum per scalas rerum 
creatarum. De titel doet denken aan Zerbolt of aan den H. Bona
ventura, maar in beider werken vonden wij dit tractaat niet terug. 

Twee korte fragmenten „Fasciculus mirre" en „De resurrectione 
etc" , welke voorkomen in een Hs. van de Vaticaanscfie Biblio
theek, Palat. lat. 381, fol. l i v en fol. 17V—i8v, en door sommigen 
aan Zerbolt worden toegeschreven, blijken niet aan zijn werk 
ontleend. 
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HOOFDSTUK VII. 

DRUKKEN V A N D E W E R K E N 

V A N G E R A R D ZERBOLT V A N Z U T P H E N . 

W i j volgen Kier dezelfde volgorde als bij de opgave van de 
nandscnrirten. Het is een lange lijst, die getuigenis aflegt van 
de groóte verspreiding, welke zijn werken gevonden bebben. Is 
reeds het aantal handsckriften, dat nog heden is bewaard, zeer 
aanzienlijk te noemen, het is opmerkelijk, hoeveel drukken, nadat 
de eerste omstreeks i486 te Deventer van de pers kwam, achter
eenvolgens in korten tijd en in verschillende landen het licht zagen. 
Hoewel wij de oplage van verreweg de meeste drukken niet 
kennen, mogen we deze toch wel zoo groot achten, dat wij ge
rechtigd zijn te zeggen, dat op het einde der 15e en in het begin 
der 16e eeuw zeker bij de tienduizend exemplaren van zijn hoofd
werk over de Nederlanden, Duitschland, Zwitserland, Frankrijk 
en Spanje verspreid waren. De oplage in Montserrat bij Barcelona 
bedroeg 810 exemplaren. Van i486 tot 1539 tellen we toch 
alleen van het hoofdwerk „De spiritualibus ascensionibus" in de 
Latijnsche taal 15 incunabel- en post-incunabel-drukken. 

Het was geen gemakkelijke taak, al deze drukken na te gaan en 
door onderlinge vergelijking tot onderscheiding van de verschillende 
opgaven daarover te komen. W e l is de laatste jaren zeer veel 
gedaan ter beschrijving van de incunabel- en post-incunabel-
drukken, maar de beschrijvingen tot heden verschenen, bepalen 
zich tot afzonderlijke landen of bibliotheken, de exemplaren ter 
contrôle of vergelijking zijn vaak ver in het buitenland te zoeken, 
soms in nog slechts heel enkele exemplaren voorhanden. W'el loopt 
sinds jaren de bewonderenswaardige Gesamtkatalog der Wiegen
drucke, maar wij troffen het slecht met onzen schrijver, wiens naam 
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Zerbolt de Zutphania (Gerardus) hem voorloopig niet aan de orde 
deed stellen. Toch ontvingen wij van de Commissie voor de uitgave 
er van zeer waardevolle inlichtingen, terwijl verschillende biblio
thecarissen, waarlijk te velen om allen te noemen, ons niet slechts 
voor de beschrijving der handschriften, maar ook voor de om
schrijving der drukken buitengewoon groóte diensten bewezen. 
Ondanks al dezer hulp zal de beschrijving nog niet volmaakt zijn. 
Er bleven hier en daar twijfels, welke wij, in den betrekkelijk 
korten tijd ons toegemeten, niet konden oplossen. Toch vertrouwen 
wij, dat een belangrijke stap in de goede richting is gezet en thans 
voor het eerst een overzicht is verkregen, dat op de verspreiding 
van de werken van Gerard Zerbolt van Zutphen een nieuw licht 
werpt. 

Zal ons overzicht vooral belangrijk worden geacht voor de 
opgave van de oudste drukken, niet minder aandacht verdient, dat 
men met het drukken van Zerbolts werken is doorgegaan alle 
eeuwen door. En terwijl wij dit schrijven, is nog weder een nieuwe 
druk van zijn hoofdwerk in het Latijn en in het Nederlandsch in 
België ter perse. 

OVERZICHT DER DRUKKEN. 

D E SPIRITUALIBUS ASCENSIONÏBUS. 

A. Latijnsche drukken. 

I. Voííedige tefcst : 

i. omstreeks i486, Deventer, Jacob van Breda. 
2. omstreeks 1488, Keulen, Ulrich Zeil ,,apud Lijskyrchen". 
3. vóór 14QO, Base!, Johann Amerbach. 
4. 1490, Lübeck, Mohnkopfdruckerei. 
5. 1483^-1493, Straatsburg, Johann Prüss. 
6. omstreeks 1495, Parijs, Jean Dupré. 
7. omstreeks 1496, Parijs, Jean Petit. 
8. omstreeks 1496, Parijs, Robert de Gourmont. 
9. omstreeks 1498, Keulen, Johann Landen „infra 16 domos". 

10. 1499, Montserrat, Juan Luschner. 

SSO 



i l . omstreeks 1500, Augsburg, Antonius Sorg. 
12. 1499—1517, Keulen, Cornelis van Zyrickzee. 
13. omstreeks 1507, Parijs, Gilles de Gourmont. 
•4· 15Ъ9' Keulen, Melchior Novesianus. 
ig. 1579, Keulen, L. Aiectorius et Haeredes J. Soteris. 
16. 1579, Parijs 
17. 1618, Keulen, ed. de la Bignè (tettia). 
18. 1624, Parijs, ed. de la Bignè (quarta). 
19. 1632, Lyon, ed. Henricus Sommalius S.J. 
20. 1644, Parijs, ed. de la Bignè (quinta). 
21. 1654, Parijs, ed. de la Bignè (sexta). 
22. 1672, Lyon, ed. de la Bignè (séptima). 
23. 1677, Lyon, ed. de la Bignè (octava). 
24. 1936, Brussel, ed. Kanunnik Mahieu. 

II. Onvolledige tekst : 

25. 1884, Leiden, ed. V. Becker, S.J. 
26. 1895. 's Gravenhage, ed. D. J. M. Wüstenhoff. 

B. Drukken van vertalingen (volledige tekst): 

I. Nederduitsch : 

27. einde 15e eeuw, Basel, Johann Amerbach. 
28. einde 15e eeuw, Heidelberg, Heinrich Knoblochtzer. 

II. Nederlandsch. : 

29. omstreeks 1514, 's Hertogenbosch, Laurens Hayen. 
30. 1688, Antwerpen, Frederik van Metelen. 
31. 1936, Brussel, ed. Kanunnik Mahieu. 

III. EngeïscK : 

52. 1908, Londen, Bums & Oates. 

D E R E F O R M A T I O N E VIRIUM AN1MAE. 

A. Latijnsene drukken. 

I. VoKedige tehst : 

33. 1492, Basel, Johann Amerbach. 



34 
35 
36 

37 
38 

39 
40 

4і 

42 

43 
44 

1493· Parijs. Georges Mittelhus. 
1539, Keulen, Melchior Novesianus. 
1579, Keulen, L. Alectorius et Haeredes J. Soteris. 
1579, Parijs 
1618, Keulen, ed. de la Bignè (tertia). 
1624, Parijs, ed. de la Bignè (quarta). 
1632, Lyon, ed. Henricus Sommalius, S.J. 
1644, Parijs, ed. de la Bignè (quinta). 
1654, Parijs, ed. de la Bignè (sexta). 
1672, Lyon, ed. de la Bignè (séptima). 
1677, Lyon, ed. de la Bignè (octava). 

II. Onvolledige lebst : 

45. 1884, Leiden, ed. V. Becker. 

В. Nederlandsche druk (volledige tekst) : 

46. 1688, Antwerpen, Frederik van Metelen. 

S U P E R M O D O VIVENDI D E V O T O R U M H O M I N U M 

SIMUL C O M M O R A N T I U M . 

A. Latijnsche drukken. 

I. Voiïedige tefest : 

47. 1926, Utrecht, ed. Dr. A. Hyma. 

II. Onvolledige tekst (hfst. j) : 

48. 1890, München, ed. Prof. Dr. Fr. Jostes. 
49. 1894. München, ed. Wilhelm Preger. 
50. 1935. Münster i W . . ed. Dom C. J. Jellouschek, O.S.B. 

B. Middelnederlandsche drukken. 

Onuolíedige tekst (hfst. 7, geheel of gedeeltelijk) : 

51. 1907, 's Gravenhage, ed. Prof. Dr. C. G. N. de Vooys. 
52. 1927. 's Hertogenbosch, ed. Crispinus Smits, O.F.M. 
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D E LIBRIS TEUTONICALIBUS 
E T D E PRECIBUS VERNACULIS. 

A. Latijnsene drukken. 

I. VoHedige tekst : 

53. 1924, 's Gravenhage, ed. Dr. A. Hyma. 

II. Onroïïedige tekst (Excerpta duo) : 

54. 1651, Leiden, ed. Jacobus Revius. 
55. 1719, Leiden, ed. H. F. van Heussen (prima). 
56. 1753. Antwerpen, ed. H. F. van Heussen (secunda). 
57· í755' Antwerpen^-Utrecht, ed. H. F. van Heussen (tertia). 
58. 1839, Dresden, ed. F. G. P. Schöpff. 

B. Nederlandsche drukken (onvolledige tekst) : 

39. 1861, Groningen, P. van Zweeden. 
60. 1890, München, ed. Prof. Dr. Fr. Jostes. 

D E VESTIBUS PRETIOSIS. 

Latijnsche druk (volledige tekst) : 

61. 1890, 's Gravenhage, ed. D. J. M. Wüstenhoff. 

S C R I P I U M P R O Q U O D A M INORDINATE G R A D U S 
ECCLESIASTICOS ET PRAEDICATIONIS OFFICIUM 
AFFECTANTE. 

Latijnsche drukken (volledige tekst) : 

ба. 1879, Amsterdam, ed. Prof. Dr. G. H. J. W . J. Geesink. 
63. 1927, s Gravenhage, éd. Dr. A. Hyma. 

BRIEVEN. 

Latijnsche drukken: 

64. 1719, Deventer, ed. Gerhardus Dumbar. 
65. 1862, Leiden, ed. V. Becker, S.J. 
бб. 1879, Amsterdam, ed. Prof. Dr. G. H. J. W . J. Geesink. 
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D E SPIRITUALIBUS A S C E N S I O N I B U S . 

A . Latijnsche drukken. 

I. Voïïedige tekst : 

ι. o m s t r e e k s i486, D e v e n t e r , J a c o b v a n B r e d a . 

G e r a r d u s d e Z u t p b a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 

Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 

debent esse cauti. 

ζ. pi. ζ. dr. ζ. j . 

136 Ы. Sign, а^-г telkens 8 Ы., 21 regels, gotK. letter, type l. 

Bi. 1 blanco. 

Titel : Ы. 2T, sign, a i : Incipit deuotus tractatul(us) domini // 

Gerardi zutphanie de spiritualibus // ascensionibus. omnibus in 

spirituali // vita p(ro)ficere volentibus no min(us) neces // sarius 

q(ua)m vtilis. D e quinq(ue) necessa // rijs in vita religiosa 

p(ro)ficere dispone // tibus. Caplm primu. // [B] Eatus vir cuius 

est auxi // lium abs te. ascësiones / / in corde disposuit i valle / / 
lacrimaru in locum que / / posuit. Novi nomo 

Einde : Ы. ί 3 θ υ , sign, г ij, regel 3 : cordis secreta гесиггеге inces-

sabiliter//curant etc. // Explicit deuotus tractatulus dm//Gerardi 

zutphanie de spiritualibus // ascensionibus. 

Bí. í 3 l r , sign, г iij : D e quatuor in quibus incipientes // deo 

seruire debent esse cauti si p(ro)ficere // volunt. // [Q]Uatuor 

autem sunt in quibus // novi et incipiëtes cauti debet / / esse si 
volunt p(ro)ficere. Primu / / ut ab illa 

Einde (van net aanhangsel) : Ы. í34v, regel 3 : Oportet christum 
pati, et ita intrare / / in gloriam suam. / / Laus deo. 

BÏ. 133 en 136 bianco. 
Campbell 797. Hain 16295. Pellechet 5114. 
Aanwezig : 's Gravenhage, Koninkl. Bibl. ; Warmond, Groot-

Seminarie ; Anholt. Fürstl. Salm-Salmsches Archiv ; Brugge, 
Bisdom ; Cambridge, University Library ; Darmstadt, Landesbibl. ; 
Düsseldorf, Landes- und Stadtbibl. ; Hamburg, Staats- und 
Universitätsbibl. ; Hildesheim, Bischöfl. Gymnasium Josephinum ; 
Keulen, Universitätsbibl. ; Leuven, Universiteitsbibl. ; Luik, 
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Universiteitsbibl. ; Memmingen, Oeffentl. ВіЫ. ; Münster, Bischöfl. 
Priesterseminar ; Parijs, Bibliothèque Nationale ; Straatsburg, 
Universitätsbibl. ; Weenen, Nationalbibl. 

Met betrekking tot dezen druk scKrijft Voullième (Der Buchdruck Kölns bis 
Zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, Bonn 1903, hlz. 108, als noot onder 
n° 247), dat Hain 16395 geen Keulsche druk is, doch volgens Campbell 797 
moet worden toegewezen aan Jacob van Breda te Deventer omstreeks i486. 

2. o m s t r e e k s 1488, K e u l e n , U l r i c h Z e i l ( a p u d L y s -
k y r c h e n ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. j . 

Te zamen met Bertholdus, O.P., Horologium devotionis circa 
vitam Jesu Christi en (Thomas a Kempis), Meditationes devotissi-
mae de vita et beneficiis salvatoris Jesu Christi cum gratiamm 
actione. 

123 (Horologium), 128 (Meditationes) en 120 (De spiritualibus 
ascensionibus), te zamen 370 Ы. Sign, a—o telkens 8, p. 10, 
A—Q, aa^-pp telkens 8 Ы., 22 regels, type 4. Opschriften in type 2. 

Titeï : Ы. 25 ίr, sign, αα j : Tractatus de spiritua // libus ascen
sionibus // 

Bl. 25tv blanco. 

Bl. 252 r : Incipit deuotus trac- // tatul(us) dñi Gerardi zut / / 
phanie de spualib(us) ascë- / / sionib(us) : oibus in spûali / / vita 
p(ro)ficere volëtib(us) : nô min(us) necessari(us) q(ua)m vtil(is) / / 
De qnq(ue) necâriis i vita / / religiosa p(ro)ficere dispo- / / nêtibus. 
Capi. i. / / [B]Eatus vir cui(us) est auxiliü abs / / t e : 

Einde : Ы. 365υ, regel i 2 : te recurrere incessabiliter curant etc. 
// Explicit deuotus tractatulus do // mini Gerardi Zutphanie de 
spiri- // tualibus ascensionibus. // 

Aannangsel : bl. Збб г : De quatuor in quib(us) // incipientes 
deo seruire de // bent esse cauti si profice // re volunt. // 
[Q]Uatuor autë sunt in qbus no / / ui & incipiëtes cauti debent 
e(ss)e. 
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Einde (van het aanhangsel) : Ы. 36QT, regel 8 : tet xpm pati. & 

ita intrare in gloria suam // Laus deo // Impressum Colonie apud 

Lijslcyrchen. 

Bï. збр1* en 370 blanco. 

Copinger II 1008. Hain 2995 = 8931, 1 0 9 9 3 = 1 0 9 9 5 . Polain 

628. Proctor 917 A, 918, 918 A. VouIIième 246. 
Aanwezig : Brugge, Paters Jezuïeten ; Brussel, Koninlcl. ВіЫ. ; 

Londen, British Museum. 

Vgl. over Ulrich Zell aus Hanau, die te Keulen in het huis der Familie 
Lyskyrchen woonde : VouIIième, Die deutschen Drucker, Berlijn 1922, 
blz. 40 vlg. 

3. v o o r 1490, B a s e l , J o h a n n A m e r b a c h . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. pi. ζ. dr. ζ. j . 

68 Ы. Sign, a—h telicene 8 Ы., i 4 ЬІ., 3 ° regels, typen 9 en 15. 

Voor initialen Ideine letter. 

Titet : f>l. i r : Tractatus de spiritua // libus ascensionibus. // 

Bï. iv bianco. 
Bï. 2, sign, a 3 : Incipit deuotus tractaculus (I) domini / / Gerardi 

zutphanie de spiritualibus ascë- / / sionibus : omnibus in spirituali 
vita proli- / / cere volentibus : no minus necessarius qm / / vtilis. D e 
quinqué necessariis in vita те-// ligiosa proricere disponentib(us). 

Ca. j . // bEatus vir cujus est auxiliu abs te : as- // censiones in 

corde disposuit in valle la // chrymaru in locu quem posuit . . . . 

Einde : Ы. 66r, sign, i , reget 25 : . . . U t eni exteriorib(us) 

officiis inoffese deseruiät / / ad cordis secreta recurxere icessabilit(er) 
curât etc. / / Explicit deuotus tractatul(us) dñi Gerardi zut / / phanie 
de spualibus ascensionibus / / 

Aanriangsei : Ы. 66v, sign, i2 : D e quatuor in quib(us) incipientes 

deo // seruire debent e(ss)e cauti, si p(ro)ficere volunt. // qUatuor 

aut(em) sunt in quibus noui et incipien // tes cauti debent esse si 

volunt p(ro)ficere 

Einde (van het aanhangsel) : oí. 68r , regeí 13 : . Luce ultimo. 
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Oportet Xpm pati : et ita itra / / re in gloriam suä / / Laus deo / / 
BÏ. 68 υ bianco. 
Hain-Copinger 16296. Panzer IV. p. 214. N . 1330. Pellecket 

5116. Polain 1584. Proctor 7638. VouIIième : Berlin 481. 
Aanwezig : Amsterdam, Koninkl. Academie ; Nijmegen, Univer-

siteitsbibl. ; 's Gravenhage, Museum Meermannianum ; Anholt, 
Fürstl. Salm-Salmsches Archiv ; Augsburg, Staats-Kreis-und-
Stadtbibl. ; Berlijn, Preussische Staatsbibl. ; Bonn, Universitäts-
ЬіЫ. ; Brugge, Bisdom ; Cambridge, University Library ; Darm
stadt, Landesbibliothek ; Erfurt, Stadtbücherei ; Erlangen, Univer-
sitätsbibl. ; Freiburg i. Br., Universitätsbibl. ; Grenoble, Biblioth. 
municipale ; Halle, МагіепЬіЫ. ; Hildesheim, Dombibl. ; Karls
ruhe, Badische Hof- und Landesbibl. ; Keulen, Stadtbibl. ; Kolmar, 
Stadtbibl. ; Luik, Groot-Seminarie ; Maihingen (Schwaben), Fürstl. 
Öttingen-Wallersteinsche ВіЫ. ; Mainz, Stadtbibl. ; Londen, 
British Museum ; Manchester, John Rylands Library ; Metz, 
Bibliothèque municipale ; München, Staatsbibl. ; Osnabrück, 
Gymnasium Carolinum ; Poitiers, Bibliothèque municipale ; 
Rostock, Landesbibl. ; Trier, Stadtbibl. ; Tubingen, Evangelisch
theolog. Seminar ; Weenen, Nationalbibliothek. 

Het exemplaar, bewaard in de ВіЫ. der Koninkl. Academie te Amsterdam 
en door Geesink in zijn proefschrift, biz. 146, vermeld als een druk van 
Anth. Koberger te Neurenberg omstreeks 1495 is na nauwkeurige verge
lijking een exemplaar gebleken van den druk van Jonann Amerbach te 
Basel. 

In Catalogue of books printed in the XVth century, now in the British 
Museum, London 1908 w., wordt onder de vermelding van dezen druk mede
gedeeld : Amerbach and Petri presented fourteen copies each of this and the 
following (Thomas a Kempis, De vita et beneficiis Salvatoris Jesu Christi) 
to the Basel Charterhouse in 1488 or 1489. 

4. 1490, L ü b e c k , M o h n k o p f d r u c k e r e i . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. dr. 

Te zamen met Speculum Beati Bernardi abbati s de honéstate 
vitae ; De octo punctis quibus pervenitur ad perfectionem vitae 
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spiritualis ejusdem ; D e quindecim signis divinae praedestinationis 

ex oratione dominica ; Meditationes beati Anselmi ; Planctus beati 

Augustini de Virginitate; Regula spiritualiter in Christo vivere 

volentium ; Viginti passus de virtutibus bonorum religiosorum ; D e 

Septem gradibus contemplationis ; D e quatuor gradibus scalae 

spiritualis ; Epilogus de quadruplici exercitie spirituali. 

304 Ы. Sign, a^-z, dan de afkortingsteekens voor (en) en (us), 

daama A — N telkens 8 Ы., i g regels, type 1. Voor de initialen 

kleine letter. 

Titel : ot. ir, sign, a ij : Tractat(us) de spualibus ascësionib(us). 
D e quatuor in quibus incipiëtes / / deo seruire debent esse cauti. 

Bi. iv : Tabula capituler / in libro sequenti. 

BI. 9r , sign, o i : Incipit deuohis tractatulus / / dm Gerardi 
zutphanie de spiri / /tualibus ascesionibus. omnibus / / in spirituali 
vita р(го)іісеге volen //tibus non minus necessarius q(ua)m vtilis. 

D e quinq(ue) necessarijs // in vita religiosa p(ro)ficere dispo // 

nentibus. Cap. primum bEatus vir cuius est // auxiliu abs te : 

asce // siones i corde dispo // suit in valle lacrima // rum in locu 

que po // su i t . . . . 

BI. 3 0 4 r : Impressum Lübeck anno / / dm Millesimo quadringen 
/ / tesimo nonagésimo / / Daaronder drukkersmerk : Dubbel шареп. 

Hain-Copinger 16298. Panzer I 526. Proctor 2632. Voullième : 
Berlin 1472. 

Aanwezig : Berlijn, PreussiscKe Staatsbibl. ; Halberstadt, Dom
gymnasium ; Hamburg, Staats- und Universitätsbibl. ; Hildeskeim, 
Biscnöfl. Gymnasium Josepninum ; Hildesheim, Biscnörl. Priester
seminar ; Jena, Universitätsbibl. ; Kiel, Universitätsbibl. ; Kopen-
Kagen, Kongelige ВіЫ. ; Londen, Brit. Museum ; Lübeck, Stadt-
bibl. ; Paderborn, Theod. ВіЫ. ; Wolfenbüttel, Landesbibl. 

Deze druk is soms toegeschreven aan Matthaeus Brandis, schijnt echter 
met meer recht toegeschreven te kunnen worden aan de Mohnkopfdruckerei. 
Vgl. Seelmann, Der Lübecker Unbekannte, Centralblatt für Bibliothek
wesen, I, blz. 19 ; Hain-Copinger, Supplement to Hains Repertorium 
Bibliographicum, Londen 1903, blz. 358. Naar het drukkersmerk op het 
laatste blad : twee schilden, een met drie poppen, het andere met monogram, 
spreekt de catalogus van het British Museum van „The Poppy Printer 
Matthaeus Brandis ?" 
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5· 1483^-1493· S t r a a t s b u r g , J o h a n n P r ü s s . 

G e r a r d u s d e Z u t p K a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanbangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. pi. ζ. dr. ζ. j . 

Te zamen met (TKomas a Kempis), Meditationes devotissimae 

de vita et benericiis salvatoris Jesu Cnristi cum gratiarum actione, 

en Bertboldus, O.P., Horologium devotionis circa vitam Jesu 

CKristi. 
104 ( D e spiritualibus ascensionibus), 114 (Meditationes), en 86 

(Horologium), te zamen 304 Ы. Sign. A^-Z, Aa—Pp telkens 8 Ы., 

24 regels, typen 7 en 8. Voor initialen kleine letter. Met Houtsnede. 

Titel : ol. ir : Tractatus de spiri // tualibus ascësionib(us). 
Bi. 2 r : Incipit deuotus tra / / ctatulus dñi Gerardi zutpkanie d. 

spü / / alib(us) ascësionib(us) : oibus in spüali vita p(ro) / / ricere 
volëtib(us) : ηδ min(us) necessari(us) q(ua)m vtil(is). // D e 

quinq(ue) necessarijs in vita religio // sa p(ro)ficere disponentibus. 

Ca. 1. // b Eatus vir cuius est auxili- // um abs te : ascësiones i 
cor- / / de disposuit in valle lachri / / mani i locü qué p o s u i t . . . . 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. í 03 , regel 16 : Oportet nos per 
mul / / tas tribulationes intrare i regnü di. Luc. / / ulti. Op(or)tet 
xpm pati et ita itrare in glo- / / nam suam. / / Laus deo. / / 

Copinger 3954. Hain 2991 = 8929 ; 2997 = 8933 ; 16294. 
Potain 1582. Proctor 564 ; 564a. VouIIième : Berlin 2375. 

Aanwezig : Berlijn, Preussische Staatsbibl. ; Brussel, Koninkl. 
Bibl. ; Danzig, Stadtbibl. ; Darmstadt, Landesbibl. ; EicKstätt, 
Staatlicke Bibl. ; Erfurt, Stadtbücherei ; Frankfurt a/M., Stadtbibl.; 
Freiburg i. В., Universitätsbibl. ; St. Gallen, Stiftsbibl. ; Leipzig, 
Universitätsbibl. ; Londen, British Museum ; Mainz, Stadtbibl. ; 
Melk, Stiftsbibl ; München, Universitätsbibl. ; Pannonhalma, 
Benediktiner-Erzabtei ; Salzburg, Stiftsbibl. Sankt Peter ; Stock
holm, Kungl. Bibl.; Stuttgart, Landesbibl.; W e e n e n Nationalbibl.; 
Wiesbaden, Nassauische Landesbibl. ; Wolfenbüttel, Landesbibl. 

Met belrekking tot dezen druk schrijft VouIIième (Der Buchdruck Coins 
bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, Bonn 1903, biz. 108, als noot 
onder η" 247), dat Klemm 351 ten onrechte den druk bij Hain 16294 op 
naam stelt van Heinrich Quentell te Keulen. 
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6. o m s t r e e k s 1495, P a r i j s , J e a n D u p r é . 

G e r a r d u s α e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. dr. ζ. j . 
68 Ы. Sign, [aa] ЬЬ^-іі telkens 8, behalve ii met slechts 4 Ы., 

30 regels, goth. letter, ae grootte. 
Titel : Ы. lr : Tractatus de spiri // tualibus ascensio- // nibus. 
BI. i " bianco. 
Bi. 2 r : Incipit deuot(us) tractaculus domini Gerardi // zutphanie 

de spiritualibus ascensioib(us) : omib(us) // in spirituali vita 
p(ro)ficere volentibus : ηδ minus // necessarius q(ua)m vtilis. De 
quinqué necessariis i vita / / religiosa proficere disponëtibus Ca i. 
/ / [BJEatus vir cuius est auxilra abs te : / / ascësiones i corde 
disposuit 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. 68v, regel 27 : Luce ultio. 
Opor- // xpm pati et ita itrare i gloriam suam // Finis // 

Copinger 6618. Pellechet 3115. Polain 1383. 
Aanwezig : Augsburg, Staats-Kreis-und Stadtbibl. ; Luik : 

Groot-Seminarie ; Orleans, ВіЫ. municipale ; Parijs, ВіЫ. Natio
nale (2 ex.). 

7. o m s t r e e k s 1496, P a r i j s , J e a n P e t i t . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. j . 

64 Ы. Sign, a*—h telkens 8 bl., 31 regels, goth. letter, 2e grootte. 
Titel : Ы. ίr : Tractatus despiritua- // libus ascensionibus // 

met drukkersmerk van Jean Peut. 

Bl. lv bianco. 
Bl. 2r, sign, a и : Domini Geraldi zuthphanie, de spiritualib(us) 

asce- // sionibus, deuotus tractatulus, omnibus in spiritua- // li 
vita proficere volentibus et de quattuor in quibus // incipientes deo 
seruire debent esse cauti non minus // necessarius q(ua)m vtilis 
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Incipit féliciter / / De quinqué necessariis in vita religiosa proficere 
/ / disponentibus. Ca. i. / / Ь Eatus vir cuius est auxilium abs te : 
//ascensiones in corae 

Einae (van het aanhangsel) : Ы. 64T, regel g : Oportuit xpm pati 
et ita intrare in gloria suam. // FINIS. 

BI. 64V bianco. 
Copinger 6617. Pellecket 5118. Polain 1585 a. 
Aanwezig : Averbode, Abdij ; Verdun, Bibliothèque municipale. 

Dit is dezelfde druk als de volgende, alleen met dit verschil, dat op blad 
1 in plaats van het drukkersmerk van Jean Petit dat van Robert (de) Gour-
mont is afgedrukt. Vgl. Polain 1585 en 1385a. 

8. o m s t r e e k s 1496, P a r i j s , R o b e r t d e G o u r m o n t . 

G e r a r d u s d e Z u t p b a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanbangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. pi. ζ. j . 
64 Ы. Sign, а—К telkens 8 Ы., 31 regels, goth. letter, ae grootte. 
Titel : ot. iT : Tractatus de spiritua- // libus ascensionibus met 

drukkersmerk van Robert Gourmont 1). 
Bi. tv blanco. 
BI. 2 r, sign, α ¿i : Domini Geraldi zuthphanie, de spiritualib(us) 

asce- / / sionibus, deuotus tractatulus, omnibus in spiritua- / / li 
vita proficere volentibus et de quattuor in quibus / / incipientes deo 
seruire debent esse cauti non minus / / necessarius q(ua)m vtilis 
Incipit féliciter. / / De quinqué necessariis in vita religiosa proficere 
/ / disponentibus. Ca. i. / / b Eatus vir cuius est auxilium abs te : 
/ / ascensiones in corde disposuit i valle //lachrimar/ in locum que 
posuit. No / / vi homo quam ascensionü sis cupidus. 

!) Het titelblad geeft in houtsnede het drukkersmerk van Robert de Gour
mont. In de beschrijving van Polain wordt de druk geplaatst op naam van 
Antoine Chappiel voor Robert de Gourmont. In een opgave van de Kommis
sion f. d. Gesamtkatalog der Wiegendrucke wordt de druk toegeschreven 
aan Antoine Denidel voor Rob. d. G. Antoine Denidel en Robert de Gour
mont werkten in 1498 en 1499 samen voor een uitgave van Homerus. Antoine 
Denidel drukte ook voor Robert de Gourmont. Vgl. Hain-Copinger, Supple
ment to Hain 's Repertorium Bibliographicum, Londen 1902, dl. II, blz. 389. 
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Eiruíe : bf. 62 r . sign, fi vi : deserviät ad cordis secreta recurre' 
icessabilit' curât. 

Einde : Ы. 62υ : Elxplicit deuotus tractatulus dñi Geraldi zutpha 
/ / n i e de spüalibus ascensionibus / / D e quattuor in quibus inci
pientes deo seruire de / / bent esse cauti si proricere volunt / / 
q Uattuor aut sunt in qbus noui et incipientes / / cauti debent 
esse . . . . 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. 64r, regel Q : Oportuit xpm 

pati et ita intrare in gloria suam. // FINIS. 

BÍ. 64v bianco. 
Copinger 6615, vgl. 6617. Pellechet 5117. Polain 1585. 
Aanwezig : Utrecht, Universiteitsbibl. ; Brussel, Koninkl. ВіЫ. ; 

Eichstätt, Staatliche ВіЫ. ; Luik, Groot-Seminarie ; Lyon, Biblio

thèque municipale. 

9. O m s t r e e k s 1498, K e u l e n , J o h a n n L a n d e n ( i n t r a 16 
d o m o s ) . 

O e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

ζ. j . 

Te zamen met Bertholdus, O.P., Horologium devotionis circa 

vitam Jesu Christi en (Thomas a Kempis), Meditationes devotissi-

mae de vita et beneficiis salvatoris Jesu Christi cum gratiarum 

actione. 

66 (Horologium), 68 (Meditationes) en 64 ( D e spiritualibus 

ascensionibus), te zamen 198 Ы. Sign, a ij~-h ν. В—R, bb^-ii, 

telkens 8 Ы., 31 regels. 

Titei : bí. i 35 r : Tractatus de spüali- / / bus ascensionibus. 
Bi. Ι 3 5 υ bianco. 

Bí. í 3 6 r : Incipit deuotus tractatulus dm //Gerardi zutphanie de 
de spualib(us) aseen / / sionibus. omnibus in spirituali vita / / 
proficere volentibus, nò minus neces- / / sarius q(ua)m vtilis. 
D e quinq(ue) neces- / / sarijs in vita religiosa proficere dis- / / 
ponentibus, Capitulum primum. [BJEatus vir cuius est auxilium abs 
te. aseen / / siones 
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Einde (van het aanhangsel) : Ы. íQ8r, regel 30 : re in gloriam 
suam / / Impressum Colonie infra sedecim domos. 

Bi. ÍQ8V : Een grove houtsnede : Maña met het Kindje. 
Polain 630. Proctor 1481. Voullième 247. 
Aanwezig : Londen, BritisK Museum ; Luik, Universiteitsbibl. 

(2 ex.) ; Olmütz ? 

Een afbeelding van deze houtsnede in : Voullième, Die deutschen 
Drucker, Berlijn 1922, biz. 55, waar ook eenige bijzonderheden over Johann 
Landen, die tot 1507 te Keulen woonde in de straat „Unter 16 Häusern". 

IO. 1499, M o n t s e r r a t , J u a n L u s c h n e r . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

84 Ы. Sign. a~-k telkens 8, I. 4 Ы.. 26—27 regels, goth. letter. 

Voor de initialen ten deele hoofdletter, ten deele kleine letter. 

Titel : oí. i r : Tractatus de spiritu / / alibus ascensionibus. 
Bl. 2r : Tabula. 
BÍ. 5 r : Incipit devotus tractatulus domini / / Gerardi zutphanie 

de spiritualibus ascensionibus / / omnibus in spirituali vita profi-
cere volentibus / / non minus necessarijs (I) quam utilis. / / D e 
quinqué necessariis in vita геіі // giosa disponentibus. ca. j . // 

I (I)Eatus vir cuius est // auxilium abs te : 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. 8 з > sign. I iij, regel i g : 

Oportuit christum pati et ita intrare in gloriam suam. // Explicit 

devotus tractatulus domini // Gerardi de zutphanie. de spirituali // 

bus ascensionibus, una cum tracta // tufo de quattuor in quibus 

incipie // entes deo servire : debent esse cauti : si // proficere 

volunt ad permaximam // utilitatem in vita spirituali profice // re 

cupientibus in Monasterio beate // Marie virginis de monteserrato 

// o r d ì / / nis s aneti benedicti de observantia Im / / pressum. per 
Johanne Luschner ala / / manum Sub expensi eiusdem mo / / 
nasterij. Anno domini. Millesimo qua / / dringentesimo nonagesi-
monono. / / xvj. mensis Maij. 

Haebler, ВіЫ. Iberica S. XV, 292 (Vgl. di. I, blz. 135). Haebler, 

Tipogr. Iberica N . 150. Hain 16297. Panzer. IV. 365.6. Méndez, 
Tipogr. Iberica N . 37, blz. 173. 

571 



Aanwezig : Barcelona, ВіЫ. Provincial у Universitaria ; Cáceres, 
ВіЫ. Provine. ; Coimbra, ВіЫ. Gérai de Universidade ; Gerona, 
ВіЫ. Provine. ; Londen, Brit. Museum ; Madrid, ВіЫ. Nacional 

(5 ex.) ; Madrid, Academia Española ; Madrid, ВіЫ. de S. Isidro ; 

Orense, ВіЫ. Provine. (2 ex.) ; Oviedo^ ВіЫ. Provine, y Univers. ; 

Santiago de Compostela, ВіЫ. Univers. (3 ex.). 

11. o m s t r e e k s 1500, A u g s b u r g , A n t o n i u s S o r g . 

G e r a r d u s d e Z u t p k a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 

Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 

debent esse cauti. 

ζ. pi. ζ. dr. ζ. j . 

Te zamen met Thomas a Kempis, Meditationes de vita et bene-

fieiis salvatoris Jesu Christi cum gratiarum actione. 

216 Ы. Sign, a—ζ, daarna twee gemerkt met de afkortings-

teekens van (et) en (us), een met A en het laatste met j , alle met 

8 Ы. Signatuur op alle bladen. 25 regels, goth. letter, 3e grootte, 

typen 6, 7 en 5. 

Bt. i r : D e vita & beneficijs saluatoris Ie // su christi deuotissi-

mas meditatiöes / / cum gratiarü actione. Et perlucidu tractatü 
atq(ue) duotu domini Gerar / / di Zutphanie de spiritualibus 
ascë / / sionibus totus libellus continet. 

Titei : Ы. to8r, sign, o iiij : Incipit deuotus tractatulus do // mini 

Gerardi Zutphanie de spiritua // libus ascensionibus. omibus in 

spi // rituali vita proricere volentibus no // minus necessarius qua 

vtilis D e quinq(ue) necessarijs in vita religiosa // proficere dispo-

nentibus // Capitulum. j . // 

BÍ. io8v : [BJEatus vir cuius est auxilium / / abs te : ascensiones 
in corde di- / / sposu i t . . . . 

Einde : Ы. 2o8r, sign. A viij, regel 21 : trare in gloriam suam 

// Laus deo 

Βί. 2o8v bianco. 

Bl. 20Qr, sign, j : Incipit tabula presentís libelli. 
Hain 10994. Polain 3778. Proctor 1725. 

Aanwezig : Antwerpen, Paters Jezuïeten ; Leuven, Collegium 
phil.-theol. ; Leuven, Universiteitsbibl. ; Londen, British Museum. 
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12. 1499—' 15'ί7· K e u l e n , C o r n e l l s v a n Z y r i c k z e e . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 

M e t aanhangse l : D e quatuor in quious incipientes deo servire 

debent esse cauti. 

ζ. pi . ζ. dr. ζ. j . 

6ο Ы. Sign. A — E met 8, F met 4, G en H met 8 Ы., 32 regels, 

goth. letter. 

Titei : Ы. tr : Tractatus de spiritu // elibus ascensionibus // M e t 

een houtsnede : Maria met G o d a . Kina in stralenkrans op halve 

maan, dat oofc uoorRomt op oí. ÍQ8V van den druk van Johann 

Landen (í4Q8). 

Bl. i» blanco. 

BI. 2r : Incipit deuotus trac / / tatul(us) dñi Gerardi zutphanie de 

spüalibus / / ascensionibus. oibus in spüali vita proficere vo / / 

lentibus. non minus necessarius q(ua)m vtilis / / 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. 6or, regel 2Q : lationes intrare 

in regnum dei Luce ultimo. Oportet // christum pati & ita intrare 

in gloriam suam // 

Copinger 6616. Schreiber 4098. 

Aanwezig : Cambridge, University Library ; Chicago, Newberry 

Library ; Dresden, Sächsische Landesbibl . ; Kassel, Landesbibl . ; 

München , Staatsbibl. 

Cornelius van Zyrickzee is de laatste drukker, die nog in de 15de eeuw te 
Keulen begon. Hij woonde in de Stolkgasse tegenover het klooster der 
Dominicanen, waardoor zijn drukkerij soms : „Apud Praedicatores" genoemd 
werd. Zijn oudste druk is van 28 Febr. 1499. De laatst gedagteekende is van 
1517. Vgl. VouIIième, Die deutschen Drucker, Berlijn 1922, biz. 56. 

13. o m s t r e e k s 1507, P a r i j s , G i l l e s d e G o u r m o n t . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 

Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 

debent esse cauti. 

ζ. j . 

64 Ы. Sign, a a a ^ h h h telkens 8 Ы.. 31 regels, goth. letter. 

Titel : Tractatus de spiritualibus ascensionibus cum omnibus in 
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spirituali vita proficere volentibus et die quatuor in quibus inci
pientes deo servire Jebent esse cauti. 

O p het einde : Finis. Paris : Gilles Gourmont met noutsneae 
nan het drukkersmerk. 

Aanwezig : Londen, British Museum. 

Felix Balligault (Baligaut oi Baligault) drukte o.a. pro Gilles Gourmont, 
50 Oct. 1499, Limos, Dubia in insolubilibus. Copinger II 360a. Vgl. Hain-
Copinger, Suppl. to Hain s Repertorium Bibliographicuin, Londen IQ02, 
dl. II, biz. 336'—'З37. D e hier meegedeelde druk is blijkbaar het exemplaar, 
dat in Catalogus XVI (Mystico-Ascetica) van Jacques Rosenthal werd aan
geboden onder N . 461 als „édition très rare et recherchée, absolument incon
nue à tous les bibliographes". 

M· 15Ъ9' K e u l e n , M e l c h i o r N o v e s i a n u s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionihus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

144 Ы. Sign, a met 8, Ь met 4, A — Q met 8. R met 4 Ы., 
32 regels. 

Titel .· Ы. ir .Ό. C E R A R // DI ZUTPHAN1ENSIS VI- // ri 
pii iuxta ac eruditi opuscu // la duo, ad uitam corrigen // dam 
recteq(ue) insti tuen // dam quibusuis ас- // commoda. // I. D e 
reformatione interiori seu virium // animae. // II. D e spiritualibus 
ascensionibus. // Emaculathis atq(ue) olim in lucem aedi- // ti, 
nuncque primum Indicibus aucti. // met drukkersmerk : schild 
waarop een slang, gekronkeld om een pijl. Coloniae apud 
M E L C H I O R E M N O // vesianum. Anno M.D.XXXIX. 

Bï. 2V, sign, a ij : Ex Carthu. / / Coloniën. Anno M.D.XXXIX. 
BI y, sign, а щ : INDEX C A // P I T U M LIBRI PRI- // mi, 

qui est de reformatio // ne uirium animae. // 
BÍ. 4V. sign, a Ш/, regel 16: INDEX C A P I T U M // Libri 

secundi, qui est de spi- // ritualibus ascensionibus. // 
BÏ. gr, sign. Ь : INDEX AL- // P H A B E T I C U S IN SE- // 

quêtes duos libros, cuius prior nume / / rus librum, posterior per 
capitis assi- / / gnationem, folium dénotât, literae au / / tem 
subiunctae, folii paginam. / / 
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Bi. t3Ti—>64T, sign. A^-G ν : De refonmatione interiori seu uirium 
animae. 

BÍ. 6 ^ , sign. Gi>; LIBRI SECUN- / / DI. QUI EST D E 
SPI- / / ritualibus ascensionibus. / / C A P U T I : De quinqué neces-
sarijs in uita spi- / / rituali proficere disponentibus. / / Beatus 
vir etc. 

Einde : Ы. 142r, sign. R : Ut enim exterioribus of f icijs inoffense 
aeser- // uiant, aa cordis secreta recurrere incessabiliter // curant, 
& caetera. 

Aanfiangsel : ί>ϊ. I42v : D e quatuor, in quibus incipien- // tes 
deo seruire, debent esse cauti, si // proficere uolunt. // 

Einde (van het aanhangsel) : Ы. I44r, sign. R Hij, regel 25 : 
Actu. 14. Oportet // nos per multas tribulationes intrare in regnum 
// dei. Lucae ultimo. Oportet Christum pati, et ita // intrare in 
gloriam suam. // FINIS. 

Aanwezig : 's GravenKage, Koninkl. Bibl. 

1 5· 1579· K e u l e n , L u d o v i c u s A l e c t o r i u s e t H a e r e d e s 
J a c o b i S o t e r i s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Te zamen met De reformatione virium animae en Hugo Carthu-
sianus, Hortulus Devotionis. 

270 Ы. (540 biz.). Sign, a met 12, b met 6. A—X met 12, 
Y met 4 Ы. 

Titei : Ы. i : Piissimi ac // Eruditissimi Vi- // ri D. Gerhardi // 
Zutphaniensis // Opuscule duo, diuina pror- // sus et aurea. // 
I. D e reformatione interiori, seu virium // animae. // II. D e spiri
tualibus ascensionibus. // Quibus accessit, // Hortulus Devotio- // 
nis, varus piorum ex- // ercitiorum floribus peramoenus, // iam 
primum diligentissime // repurgatus & et typis excusus. // D . 
Hugonis Carthusiani. // Coloniae, Apud Ludovicum Alectorium 
et Haeredes // Jacobi Soteris. // Anno M.D.LXXIX. 

BL 784 (biz. 157), sign. E i2 : D e spiritualibus ascensionibus. 
Aanwezig : Amsterdam, Begijnhof. 
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i6. 1579. P a r i j s 

G e r a r a u s d e Z u t p n a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

J. F. Foppens, Bibliotbeca belgica sive virorum in Belgio vita 
scriptisque illustrium catalogus, libroramque nomenclatura . . . . 
Bruxellis 1739, maakt in voce „Gerardus de Zutpbania" melding 
van een tweede uitgave in 1579 en wel te Parijs : „Liber uterque 
(n!. De reiormatione virium animae en De spiritualibus ascensioni
bus) simul impressus Parisiis et Coloniae 1579". Van den druk te 
Parijs kon ik echter geen exemplaar achterhalen. 

17. 1618, K e u l e n , ed . d e Ia B i g n è ( t e r t i a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Opgenomen in : Magna Bibliotheca veterum Patrum et antiquo
rum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino de Ia 
Bignè Sorbonico in Academia Parisiensi Theologo collecta, et 
t e r t i o in lucem edita ; nunc vero plus quam centum Authoribus, 
et Opusculis plurimis locupletata. Historica methodo per singula 
saecula, quibus scriptores quique vixerunt, disposita ; et in XIV 
tomos distributa : opera et studio doctissimorum in Alma Universi-
tate Colon. Agripp. Theologorum ac Profess. Coloniae Agrippinae, 
Sumptibus Antonii Hierati, sub signo Gryphi. Anno MDCXVIII, 
Saeculo sive Tomo Decimoquarto, biz. 180—228 : Gerardi Zutpha-
niensis viri pii iuxta ac eruditi opuscula duo, ad vitam corrigendam 
recteque instituendam quibusuis accommoda : I. De reformatione 
interiori seu virium animae (blz. 182—200). II. De spiritualibus 
ascensionibus (blz. 200—228). Overdruk van den druk „ex Carthus. 
Coloniens. Anno MDXXXIX". Vgl. n0 14 : 1539, Keulen, 
Melchior Novesianus. 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek. 

In dezen derden druk van de Bibliotbeca van de la Bignè zijn voor het 
eerst de werken van Gerard Zerbolt opgenomen. In den tweeden druk, aan
wezig op het Groot-Seminarie te Warmond, komen zij nog niet voor. 
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i8. 1624, P a r i j s , ed. d e l a B i g n è ( q u a r t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p n a n i a : De spirihialibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Opgenomen in : Bibliotnecae Patrum et veterum Auctorum 
ecclesiasticorum Tomus Quintus, qui conscriptas ab illis Parae-
neses, et varia de moribus opuscula complectitur. Per Margarinum 
de la Bignè ex alma Sorbonae Schola Tkeologorum doctorem 
Pariensem, editione q u a r t a . Parisiis MDCXXIV, blz. 833^-936 : 
Gerardi Zutphaniensis viri iuxta ac eruditi opuscula duo, ad vitam 
corrigendam recteque instituendam quibusuis accommoda : I. De 
reformatione interiori seu virium animae. II. De spirihialibus ascen
sionibus. Vgl. η ly. 

In de derde uitgave van 1618 werden Zerbolts werken naar 
tijdsorde in het laatste deel opgenomen, in deze vierde uitgave zijn 
ze naar hun inhoud naar dl. V overgebracht. Het aanhangsel, dat 
in de derde uitgave zonder aanduiding van hoofdstuk na een regel 
wit onmiddellijk achter Caput LXX volgde, is in deze vierde uit
gave aangeduid als Caput LXXI. 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek ; Warmond, Groot-
Seminarie. 

19. 1632, L y o n , ed. H e n r i c u s S o m m a l i u s , S.J. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spirihialibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Opgenomen in : Ven. Viri Thomae Malleoli a Kempis, Canonici 
Regularis Ordinis D. Augustini Opera Omnia, ad Autographe 
ejusdem emendata, aucta opera et studio R. P. Henrici 
Sommalii e Societate lesu. Edita Lugdunis. Anno Domini 
MDCXXXII. 

Aanwezig : ? 

20. 1644, P a r i j s , ed. d e Ia B i g n è ( q u i n t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spirihialibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 
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Opgenomen in : Bibliotnecae Patrum et veterum Auctorum 
ecclesiasticorum Tomus Quintus. Per Margarinum de la Bignè ex 
alma Sorbonae Schola Tneologoram doctorem Parisiensem, editione 
q u i n t a . Parisiis MDCXLIV, blz. (Icolom) 833—936: Gerardi 
ZutpKaniensis viri iuxta ac eruditi opuscule duo, ad vitam corrigen-
dam recteque instituendam quibusuis accommoda : I. De reforma-
tione interiori seu virium animae. II. De spiritualibus ascensionibus. 
Vgl. η 0 14, n 0 17 en η 0 18. 

Aanwezig : Groningen, Universiteitsbibliotneek. 

21. 1634, P a r i j s , ed. d e l a B i g n è ( s e x t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Opgenomen in : Magna BibliotKeca veterum Patrum et anti
quorum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino 
de la Bignè, ex alma Sorbonae Schola celeberrimo Theologo 
Doctore Parisiensi composita, postea studio doctissimorum Colo-
niensium Theologorum ac Professorum aucta, nunc vero additione 
ducentorum circiter Authorum, tam Graecorum, qui in editione 
Coloniensi, quam Latinorum qui in Parisiensibus desiderakantur, 
locupletata, accuratissime emendata, & in XVII Tomos distributa. 
Parisiis, apud Ioannem Billaine, Simeonem Piget et Frederic. 
Leonard, Via lacobea, M.DC.LIIII. Tomus Quintus, blz. (kolom) 
833—936 : D . Gerardi Zutphaniensis, viri pii iuxta ac eruditi, 
opuscula duo, ad vitam corrigendam recteque instituendam quibu
suis accommoda : I. De reformatione interiori seu virium animae. 
II. De spiritualibus ascensionibus. Vgl. η 0 14, n 0 17, η i8 en 
η 0 20. Het aanhangsel is hier opgenomen als hfst. 71. 

Aanwezig : Nijmegen, Collegium Berchmanianum Societatis 
Jesu. 

22. 1672, L y o n , ed. d e l a B i g n è ( s é p t i m a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 
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Opgenomen in : Maxima Bibliotheca veterum Patrum et anti
quorum scriptorum ecclesíasticorum, primo quidem a Margarino 
de Ia Bignè in Academia Parisiensi Doctore Sorbonico, in lucem 
edita. Deinde celeberrimorum in Universitate Coloniensi Doctorum 
studio, plurimis Authoribus, et Opusculis aucta, ac Kistorico 
methodo per singula saecula quibus scriptores quique vixerunt 
disposila. Нас tandem Editione Lugdunensi ad eandem Colonien-
sem exacta novis supra centum Authoribus, et Opusculis Kactenus 
desideratis. locupletata, et in tomos XXVII. distributa. Lugduni, 
Apud Anissonios, MDCLXXII. Tomus XXVI, blz. 234—288 : 
Gerardi Zutpnaniensis viri iuxta ac eruditi opuscula duo, ad vitam 
corrigendam recteque instituendam quibusuis accommoda : I. De 
reformatione interiori seu virium animae. II. D e spiritualibus ascen-

. . T \ 7 Ϊ Ο О O r » 0 О 

siombus. Vgl. η 14, η 17, η ισ, η 2θ en η 21. 
Aanwezig : ? 

23- 1677· L y o n , ed. d e l à B i g n è (octava). 

G e r a r d u s d e Z u t p k a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : De quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Opgenomen in : Maxima Bibliotheca veterum Patrum et anti
quorum scriptorum ecclesíasticorum, primo quidem a Margarino 
de la Bignè . . . in lucem edi ta . . . Нас tandem editione Lugdunensi 
locupletata et in Tomos XXVII distributa. Lugduni, Apud Anisso
nios, MDCLXXVII. Tomus XXVI. blz. 234-288 : Gerardi Zutpha-
niensis viri iuxta ac eruditi opuscula duo, ad vitam corrigendam 
recteque instituendam quibusuis accommoda : I. D e reformatione 
interiori seu virium animae. II. De spiritualibus ascensionibus. Een 
tweede drulc van de Maxima Bibliotheca Lugdunensis. Vgl. η 22 : 
1672, Lyon, ed. de la Bignè (séptima). 

Aanwezig : 's Gravenhage, Koninkl. Bibl. ; Nijmegen, Collegium 
Albertinum Ordínis Praedicatorum. 

24. 1936, B r u s s e l , ed. K a n u n n i k M a h i e u . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
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Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. 

Naar een incunabel (η 3, Basel) in de bibliotheelc van het Bisdom 
Brugge uitgegeven door Mgr. Jer. Mahieu, Kanunnik en Vicaris-
generaal van het Bisdom Brugge, te Brussel, bij L. van LOOCK, 

Koninklijke straat 259 (ter perse). 

II. Onvolledige tekst : 

25. 1884, L e i d e n , ed. V. B e c k e r , S.J. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Hfst. 19, 20, 21, 24, 25, 33^-37. 

Naar een Hs. in het Minderbroedersklooster te Reekhem (België) 
uitgegeven door V. Becker in „De Katholiek, Godsdienstig, 
Geschied- en Letterkundig Maandschrift", DI. 85 (Leiden, J. W . 
van Leeuwen, 1884), biz. 40^-47, 101^-116: Generalis modus 
formandi meditationes de regno celorum ad habendam compunc-
tionem et desiderium ad ipsum obtinendum : 
In dominica : De regno celorum (hfst. 24) 
Feria secunda : Meditatie utilis de morte (hfst. 19) 
Feria tertia : [De beneficiis Dei] : (hfst. 25) 
Feria quarta : De extremo judicio (hfst. 20) 
Feria quinta : De penis infemalibus (hfst. 21) 
Feria sexta : Meditatio devota de passione (hfst. 33^-37) 
(de meditatie voor den Zaterdag : De peccatis meditatio devota, is 
ontleend aan : De reformatione virium animae, hfst. 20). 

Aanwezig : Nijmegen, Universiteitsbibliotheek. 

26. 1893, ' s G r a v e n h a g e , ed . D. J. M. W ü s t e n h o f f . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Hfst. 32 : De passione Dominica et de tribus in quibus homo 
debet se exercere circa passionem Christi. 

Naa rHs . Berlijn, Preussische Staatsbibl., theol. lat. oct. 12, uitge
geven door D. J. M. Wüstenhoff in „Archief voor Nederlandsche 
Kerkgeschiedenis", Dl. 5 ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895), 
blz. 89^-105 : ,,Florentii parvum et simplex exercitium ', naar een 
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Berlijnsch handschrift medegedeeld door D. J. M. Wüstenhoff, 
blz. 103W. : Incipit quedam vtilis doctrina super memoratione et 
incorporatione dominice passionis, que docet diligenter recolligere 
causas cristi dolorem augmentantes, que quidem cause pro cristi 
passione perfectius ruminanda et pro compassione menti nostre 
incucienda ad quemlibet articulum possunt applicali. Possunt 
tarnen iste cause singulariter exerceri et ruminali in die dominica, 
vt per easdem ceteris feriis sequentibus articuli passionis singulatim 
possint lacius dilatali et compunclius et magis compassive exerceri. 
Ex libello qui incipit „Beatus vir' . 

В. Drukken van vertalingen (volledige tekst). 

I. Nederduitsch : 

27. e i n d e 15e e e u w , B a s e l , J o h a n n A m e r b a c h . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : Gebeden. Nederduitsche tekst. 

170 Ы. Sign, a met 6, Ь^-u met 8, χ met 12 Ы., 23 regels, type 3. 
Voor initialen meest kleine letter. 

Titel: Ы. lr : [E]In andechtiger [Tractat] doctor Herr Ger // 
hartz von Zutzphan vö geistliche / / uffstigungen genomen us der 
hey / / ligen geschrift und gezogen / / W i e man sich üben sol in 
dem nach ge / / schribenen dingen. 

Bf. tv : Tabula, welke eindigt Ы. 6V, regel ig. 
Bf. у7 : Das erst capitel ist von fünff noturftigë / / dingen den 

menschen ze wissen sich zeschic / / ken in den vffstigungen zu 
zenemen vnd / / sint die wort des anfangs genome vs de / / seligen 
propheten dauid des Ixxxiii psal / / men in latin also ratend Btus 
vir cuius ë / / auxiliü abs te 

Einde (van het aanhangsel) : of. ί7θ υ , regel 16 : Von der porten 
der hell о her er lös ir se / / len. Si syen ruwen in frid. Amen. / / 
Herr erhör. 

Pellechet 5119. Reichling 365. 
Aanwezig : Berlin, Preussische Staatsbibl. ; Besançon. ВіЫ. 

municipale ; Donaueschingen, Fürst!. Fürstenbergische Hofbibl. ; 
Luzem, Kantonsbibl. 
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28. e i n d e 15e e e u w , 
H e i d e l b e r g , H e i n r i c h K n o b l o c h t z e r . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ancensionibus. 
Met aanhangsel. Nederduitsche tekst. 

2. pi. z. dr. z. j . 
160 bl. Sign, a—I niet regelmatig, δ bl. niet genummerd, 15a 

slecht genummerd, 22 regels, type 8. 

Ttteï : hl. ίr : Eyn Tractat von den // geystlichen vffstigügen. 
Bi. 2 r, sign, o ij : (E) In andachtiger Tractat / / doctor herr 

Gerhart von / / Zutphan von geistlichen vfstigügen genomen vss / / 
der heyligen geschrifft uñ gezogë, volgt tabula, шеі^е eindigt Ы. 8V. 

Bl. g, sign. Ь j : Das erst capitel ist von fünf no / / turfftige dinge 
den menschen zuwiesen 

Einde : Ы. ί 6o r, onjuiste sign. I. ij, regel 17 : Das wir nach-
volger syent unnd // werdet der 1ère diss büchlins / das geh / / vns 
allen got in der ewikeit Amen. 

Hain 16299. Proctor 1941. Voullième : Berlin 2622. 
Aanwezig : Berlijn, Preussische Staatsbibl. ; Eisleben, St. 

Andreaskirche (Turmbibl.) ; Karlsruhe, Badische LandesbibI. ; 
Laubach, Grafi. Solm-Laubachsche Bibl. ; Londen, British 
Museum ; München, Staatsbibl. ; Weenen, Nationalbibl. 

In den catalogus van het British Museum met voorbehoud aan Johann 
Zainer in Ulm toegeschreven. De Kommission f. d. Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke in Berlijn schrijft den druk toe aan Knoblochtzer. In den 
catalogus van het British Museum wordt aangegeven 161 hl. met de be
merking, dat Ы. Q blanco is. 

II. Neaertanascri : 

29. o m s t r e e k s 1514. ' s H e r t o g e n b o s c h , L a u r e n s H a y e η. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel. Nederlandsche tekst. 

84 bl. Sign. A—M, telkens 8 Ы., alleen D. G. en L. met 4 bl., 
21 regels, goth. letter. 

Titel : Vanden drye gheestelijken opganghen. 
Een deuoet ende // Suyverlijck boexken gheheytë inde Ia / / tijn 

,,De spiritualibus ascensioibus" nv / / eerst ouergeset w t dë latijn 
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in duytschen / / By eene eewerdighë (Î) prioer väde regu / / lieren, 
wiens naem gescreven moet we / / sen int Ьоеск des leuens. Eñ 
is vol ghee / / stelicker leerighë, hoemen w t den val d' / / sonden 
weder om geestelic op clime sal / / tot een doecndelic leuen. Met 
houtsnede : wapen met schild. 

Bi. îv. Cvm Privilegio Imperiali. Met fioutsneae : Keizerti/fe 
wapen. 

Bf. 2r : Hier beghint een deuoot tractaetken / / vanden drye op-
ganghen. 

Einde : Ы. 85v : Hier voleyndt dit tegëwoer / / dich boexken. 
Nijhoff en Kronenberg aaiQ. 
Aanwezig : 's Gravenhage, Koninkl. ВіЫ. 

SO. 1688, A n t w e r p e n , F r e d e r i k v a n M e t e l e n . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel. Nederlandsche tekst. 

Titel : 
Een Godlijk en Uytstekend Boek, Beschreven van den seer God-

vruchtigen en Geleerden Heer G E R A R D U S SUTPHANIENSIS. 
Niet alleen nut en bequaem voor alle Kloosterlijke, maer ook voor 
alle andere persoonen, die een geestelijk leven willen leijden. 
Verdeelt in twee Deelen. I. Van de waere Hervorming des in
wendigen Mensch of der krachten van de Siel. II. Van de Geeste
lijke opklimmingen. Uyt het Latyn in t Nederduyts vertaelt Door 
Hr. en Mr. W . F. P. van L. en D. van F. (met kopergravure, voor
stellend de vier Evangelisten) t ' A N T W E R P E N , By FREDERIK 
van METELEN, Boekverkooper in de Warmoes-straet / in de vier 
Evangelisten. 1688. 

496 hlz. met voorin : Titel (Ы. 1), Voor-reden (Ы. a—7) en Leven 
van den seer uytnemenden Heer Gerardus Zutphaniensis Schrijver 
van dit Godvruchtig Boek. Beschreven Van den Saligen en Hoog
geleerden Thomas a Kempis (Ы. 8^-13), terwijl na blz. 496 nog 
11 ongenummerde bladen volgen met Bladwijzer op de beide 
Boeken. 

Biz. i : Het eerste Deel : Van de waere Hervorming des in
wendigen Mensch, of der krachten van de Siel. 
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Biz. 20 i : He t tweede Deel : Hande lende van de Geestelijke 
Opldimmingen. 

Het in de Latijnsche uitgaven als aanhangsel opgenomen 
hoofdstuk uit Dav id van Augsburg is hier opgenomen als : 
Btz. 488 : Het LXXI. Capittel . V a n vier dingen waer in die, de 
welke Godt beginnen te dienen, moeten voorsichtig zijn, indien sy 
voortgang willen doen. 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek. 

Mr. J. S. van Doominck, Vermomde en Naamlooze Schrijvers (Leiden, 
E. J. Brill, 1883) Dl. I, bol. 653 zegt van de initialen W . F. P. : „waar
schijnlijk W . Petri. Onder deze initialen verscheen te Amsterdam in 1687 
in 24° : „Het heerlijk leven en sterven van den wijtberoemden martelaar en 
bloedgetuygen den H. Vitus, Patroon van veel landen en steden, en eertijds 
van de godvruchtige inwoonders en burgers van de overtreffelijke stad 
Leeuwarden". Mr. ^W. F. P. v. L. zou dan waarschijnlijk zijn : Mr. W . F. 
Petri van Leeuwarden. 

3 1 . 1936, B r u s s e l , e d . K a n u n n i k J e r . M a h i e u . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Neder landsche tekst. 

Vrij naar het Hs . van het Brandeshuus, thans in de Athenaeum-
bibliotheek te Deventer, in een Vlaamsche bewerking uitgegeven 
door Mgr. Jer. Mahieu, Kanunnik en Vicaris-generaal van het 
Bisdom Brugge, te Brussel bij L. van Loock, Koninklijke straat 259 
(ter perse). 

III. Engeíscíi : 

32. 1908, L o n d e n , B u r n s & O a t e s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e spiritualibus ascensionibus. 
Met aanhangsel : D e quatuor in quibus incipientes deo servire 
debent esse cauti. Engeische tekst. 

In Engelsche vertaling uitgegeven door J. P . Ar thur : T h e Spiri
tual Ascent. A devotional Treatise by Gera rd or Zutphen . W i t h a 
Life of the Author by Thomas a Kempis. London : B u m s & Oates . 
Orcha rd Street. YV. mcmviij. xviij en 168 biz. : 

Biz. i : Here beginneth the devout treatise of Gera rd of Zu tphen 
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concerning the steps that lead upward in the Spiritual Life ; which 
treatise is not less needful than profitable to all them that desire to 
make progress in that life. 

Biz. i60 : Here endeth the devout treatise of Gerard of Zutphen, 
concerning Spiritual Ascents. 

Biz. lot : Concerning four things in which they who are 
beginning to serve God must be cautious if they would make 
progress. 

Aanwezig : Nijmegen, Carmel. 

D E R E F O R M A T I O N E VIRIUM ANIMAE. 

A. Latijnsche drukken. 

I. VoííeJige tekst : 

33. 1492, B a s e l , J o h a n n A m e r b a c h . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De reformatione virium animae. 
z. pi. z. dr. 
60 Ы. Sign, a—g telkens 8 Ы., h met 4 Ы., 27—28 regels, goth. 

letter, 3e grootte. Voor initialen kleine letter. 
Titeí : Ы. í r : De reformatiöe / / virium anime. / / 
BÍ. ív : Houtsnede, voorstellend : Onder een boom, waarom 

slang RronReit, Eva den appel overreikend aan Adam. Daarom
heen rand met boven en onder dierenfiguren. 

Bi. 2 r, sign, a 2 : Annotatio capituIor(um) tractatuli sub- / / 
scripti : De reformatiöe viriü anime. / / De lapsu hominis a s ta tu . . . 

Bi. 4r, sign, a 4 : Incipit tractatulus deuot(us) de re / / formatione 
virium anime : Domini / / Gerardi de zutphania. / / De lapsu 
hominis a statu rectitu- / / dinis : et de ordinatione virium ani- / / 
me. Ca. I. / / h Omo quidam descëdit de hierusa / / lem in 
hiericho 

BÍ. 6oT, sign, h 4, regel 8 : et Sanctis opib(us) : dign(us) introire 
i gloria eteme / / beatitudinis inueniaris : Amen. / / Explicit tracta
tulus bon(us) & valde deuot(us) : maxime p(ro) religiosis : et etiä 
alijs vitam suam / / emendare volentib(us) : qui intitulât' : De 
refor- / / matione viriu anime : Anno dñi. M.cccc xeij. 

BÍ. 6ov blanco. 

25 
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Hain 16291. Pellechet 5120. Polain 1586. Proctor 7594. 

Aanwezig : Deventer, Stedelijke ВіЫ. ; 's Gravenhage, Koninkl. 

ВіЫ. ; Museum Meermannianum ; Warmond, Groot-Seminarie ; 

Aschaffenburg, Stiftsarchivbibl. ; Augsburg, Staats-Kreis-u. Stadt

bibl. ; Avignon, Bibliothèque municipale ; Besançon, Bibliothèque 
et Archives municipales ; Berlijn, Preussische Staatsbibl. ; Breslau, 
Staats- u. Universitätsbibl. ; Brussel, Koninkl. Bibl. ; Cambrai, 
Bibliothèque municipale ; Chaumont, Bibliothèque municipale ; 
Coblenz, Stadtbibl. ; Darmstadt, Landesbibl. ; Eichstätt, StaatI. 
Bibl. ; Frankfurt a/M., Stadtbibl. ; Freiburg i. Br., Universitäts
bibl. ; Grenoble, Bibliothèque municipale ; Karlsruhe, Badische 
Hof- und Landesbibl. ; Keulen, Universitätsbibl. ; Kolmar, Stadt
bibl. ; Kopenhagen, Kongelige Bibl. ; Londen, British Museum ; 
Mainz, Stadtbibl. ; Mainz, Gutenberg-Museum ; München, Uni
versitätsbibl. ; München, Staatsbibl. ; Osnabrück, StaatI. Gymna
sium Carolinum ; Parijs, ВіЫ. Nationale ; Parijs, ВіЫ. Ste Gene

viève : Regensburg, Kreisbibl. ; Salzburg, Stiftsbibl. St. Peter ; 
Straatsburg, ВіЫ. universitaire et régionale ; Stuttgart, Landesbibl. ; 
Tübingen, Evangelisches Theologisches Seminar (Stift) ; Upsala, 
Universitetsbibl. ; W e e n e n , Nationalbibl. 

34. 1493. P a r i j s , G e o r g e s M i t t e l h u s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 
z. pl. z. dr. 
60 Ы. Sign, a Ь^-g telkens 8 Ы., h met 4 bh, 27 regels, goth. 

letter, 2e grootte. Voor initialen kleine letter. 

Titel : Ы. ir : D e reformatione // virium anime. // 

Bi. i* blanco. 

Bi. 2r : Annotatie capitulorum tractatuli // subscript! : de refor-

matiöe viriu aie / / D e lapsu hois a statu rectitudinis et deor / / 
dinatione 

Bi. 4r : D e reformatiöe viriu aie. / / Incipit tractatulus deuotus 
de / / reformatione virium aie. Domini / / Gerardi de zutphania. D e 
lapsu / / hois a statu rectitudinis : et de or- / / dinatione viriü anime. 
Capitulü. i. / / h Omo quidä deseëdit de hierusalë / / in hiericho. 
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His v'bis mistyce nu- // mani generis lapsus describitur : // ac sub 

signiiicatione 

Einde : Ы. 6or, regel g : tus virtutib(us) et Sanctis op(er)ïb(us). 
dign(us) itroire / / in gloriam eterne beatitudinis inueniaris. / / 
Amen. / / Explicit tractatul(us) bon(us) et valde deuo / / tus. 
maxime pro religiosis. & etiä alijs vita / / sua emëdare volentib(us). 
qui intitulatur. D e / / reformatione virium anime. Anno Domini 
/ / M.cccc.xciij. / / 

Bl. 6ov bianco. 

Hain 16292 = 16293. Pellechet 5121. Polain 1587. Proctor 
8111. 

Aanwezig : Utrecht, Universiteitsbibl. ; Aschaffenburg, Stifts-
archivbibl.; Besançon, Bibl. municipale; Brussel. Koninld. Bibl. ; 
Donaueschingen, Fürst!. Fürstenbergische Hofbibl. ; Eichstätt, 
Staatl. ВіЫ. ; Enghien, Paters Jezuïeten ; Epinal, Bibl. municipale ; 
Lissabon, Bib!, universitaria ; LUIK, Groot-Seminarie ; Madrid, Bibl. 
Nacional ; Metz, Bib!, municipale ; München, Staatsbibl. ; Namen, 
Museum ; Parijs, Bib!, nationale (4 ex.) ; Tübingen, Wilhelms-
Stift ; Zwickau, Stadtbücherei. 

55· 1 539' K e u l e n , M e l c h i o r N o v e s i a n u s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 
Vgl. n 0 14 : D e spiritualibus ascensionibus, 1539. Keulen, 

Melchior Novesianus. 

BÏ. i 3 ^ 6 4 ' , sign. A~R ν : D . G E R H A R // D I Z U T P H A -

N I E N // sis viri pijssimi, opuscule II. ne // dum religiosis, uerum 

& qui- // busuis, uitam corrigere institu- // entibus, accommoda. 

Primum est de reformatione interiori seu // uirium anime : 

Bl. i 3 r , sign. A, regel io : Caput I. // D e lapsu hominis a 

statu rectitudi // nis, & de ordinatione uirium // animae. // 

H O M O Q U I D A M D E // scendit de Hiemsalem in Hie // richo. 

His verbis mystice hu- // mani generis lapsus describi // tur 

Bi. 64 r , sign. G ν, regel 22 : Itaque sic ordina tua ехегсі // tia, 

ut in eisdem perseverane, post huius exilij // incolatum, multis 

omatus virtutibus // & Sanctis operibus, dignus // introire in 

gloriam aeter // ne beatitudinis // inueniaris // Amen. // 
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Aanwezig : 's Gravenhage, Koninld ВіЫ. ; Berlijn, Preussische 

Staatsbibl. ; Gaesdonclc, Hilfpriesterseminar. 

36. 1579, K e u l e n , L u d o v i c u s A l e c t o r i u s e t H a e r e d e s 

J a c o b i S o t e r i s 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e rerormatione virium animae. 

Te zamen met D e spiritualibus ascensionibus en Hugo Carthu-

sianus, Hortulus Devotionis. 

Vgl. η 0 15 : D e spiritualibus ascensionibus, 1579, Keulen, 

L. Alectorius. 

Bi. içr (blz. 37), sign. A ί : D e reformatione virium animae. 

Aanwezig : Amsterdam, Begijnhof. 

57. 1579, P a r i j s 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 

Vermeld in J. F. Foppens, Bibliotneca Belgica. Vgl. η і б : D e 

spiritualibus ascensionibus, 1379, Parijs 

38. 1618, K e u l e n , e d . d e l a B i g n è ( t e r t i a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 
Opgenomen in: Magna Bibliotheca veterum Patrum et anti

quorum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino 
de la Bignè . . . collecta, et t e r t i o in lucem edita . . . Coloniae 
Agrippinae, sumptibus Antonii Hierati, sub signo Gryphi. Anno 
MDCXVIII, Saeculo sive Tomo Decimoquarto, blz. 108 w . Vgl. 
η 0 17 : D e spiritualibus ascensionibus, 1618, Keulen, ed. de la 

Bignè (tertia). 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibl. 

39. 1624, P a r i j s , e d . d e l a B i g n è ( q u a r t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 
Opgenomen in : Bibliothecae Patrum et veterum Auctorum eccle

siasticorum Tomus Quintus . . . per Margarinum de la Bignè . . . 
editione q u a r t a . Parisiis M D C X X I V , blz. 833 w . 
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Vgl. η ι8 : De spiritualibus ascensionibus, 1624, Parijs, ed. 
de la Bignè (quarta). 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibl. ; Warmond, Groot-Semi-
narie. 

40. 1632, L y o n , ed . H e n r i c u s S o m m a l i u s , S.J. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De reformatione virium animae. 
Opgenomen in: Ven. Viri Гпотае Malleoli a Kempis, Canonici 

Regularis Ordinis D. Augustini Opera Omnia, ad Autograpna 
ejusdem emendata, aucta . . . opera et studio R.P. Henrici Som-
malii e Societate lesu. Editio quarta. Lugdunis. Anno Domini 
MDCXXXII. Vgl. η ig : De spiritualibus ascensionibus, 1632, 
Lyon, ed. Henricus Sommalius, S.J. 

Aanwezig : ? 

4t . 1644, P a r i j s , ed. d e l a B i g n è ( q u i n t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De reformatione virium animae. 
Opgenomen in : Bibliothecae Patrum et veterum Auctorum 

ecclesiasticorum Tomus Quintus. Per Margarinum de la Bignè ex 
alma Sorbonae Scbola Theologorum doctorem Parisiensem, editione 
q u i n t a . Parisiis MDCXLIIII, blz. (kolom) 833 vv. Vgl. η 0 20 : D e 
spiritualibus ascensionibus, 1644, Parijs, ed. de la Bignè (quinta). 

Aanwezig : Groningen, Universiteitsbibl. 

42. 1654, P a r i j s , ed. d e l a B i g n è ( s e x t a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De reformatione virium animae. 
Opgenomen in : Magna Bibliotheca vetrum Patrum et antiquo

rum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino de la 
Bignè . . . composita . . . nunc locupletata . . . et in XVII Tomos 
distributa. Parisiis. apud loannem Billaine, Simeonem Piget et 
Frederic. Leonard, Via lacobea, M.DC.LllII. Tomus Quinhis, 
blz. (kolom) 833 vv. Vgl. η 0 21 : De spiritualibus ascensionibus, 
1654, Parijs, ed. de la Bignè (sexta). 

Aanwezig : Nijmegen, Collegium Berchmanianum Societatis 
Jesu. 
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43· 1672, L y o n , e d . d e l a B i g n è ( s é p t i m a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p k a n i a : D e reformatione virium animae. 
Opgenomen in : Maxima Bibliotheca veterum Patrum et anti

quorum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino 
de la Bignè . . . in lucem edita . . . Нас tandem Editione Lug-

dunensi locupletata et in tomos XXVII distributa. Lugduni, Apud 

Anissonios. MDCLXXII. Tomus XXVI, biz. 234 w . Vgl. η 0 22: D e 

spiritualibus ascensionibus, 1672, Lyon, ed. de la Bignè (séptima). 
Aanwezig : ? 

44. 1677, L y o n , e d . d e l a B i g n è ( o c t a v a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p n a n i a : D e rerormatione virium animae. 
Opgenomen in : Maxima Bibliotheca veterum Patrum et anti

quorum scriptorum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino de 
la Bignè . . . in lucem edita . . . Нас tandem Editione Lugdunenst 

. . . locupletata, et in tomos XXVII distributa. Lugduni, Apud 

Anissonios, MDCLXXVII. Tomus XXVI, biz. 234 vv. Vgl. η 0 23 : 

D e spiritualibus ascensionibus, 1677, Lyon, ed. de la Bignè 
(octava). 

Aanwezig : 's Gravenhage, Koninkl. ВіЫ. ; Nijmegen, Collegium 

Albertinum Ordinis Praedicatorum. 

II. Onvolledige tekst : 

45. 1884, L e i d e n , e d . V. B e c k e r , S.J. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e reformatione virium animae. 

Hfst. 20. 

Naar een Hs. in het Minderbroedersklooster te Reekhem (België) 
uitgegeven door V. Becker in „De Katholiek, Godsdienstig, Ge
schied- en Letterkundig Maandschrift", Dl . 85 (Leiden, J. W . van 
Leeuwen, 1884), biz. 115^-116: Sabbato. D e peccatis meditatio 
devota. Vgl. η 0 25 : D e spiritualibus ascensionibus, 1884, Leiden, 

ed. V. Becker. 

Aanwezig : Nijmegen, Universiteitsbibliotheek. 
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В. Nedcrlandsclie dra к (volledige tekst) : 

46. 1688, А п І \ е ф е п , F r e d e r i k v a n M e t e l e n . 

G e r a r d u s d e Z u t p k a n i a : D e reformatione virium animae. 
Nederlandsche tekst. 

Een Godlijk en Uytstekend Boek, Beschreven Van den seer 
Godvruchtigen en Geleerden Heer G E R A R D U S SUTPHA-
NIENSIS . . . Verdeelt in twee Deelen : I. Van de waere Her
vorming des inwendigen Mensch of der Krachten van de Siel. 
II. Van de Geestelijke Opklimmingen. Vgl. η 0 30 : De spirituali-
bus ascensionibus, 1688, Antwerpen, Frederik van Metelen. Het 
eerste Deel : Van de waere Hervorming des inwendigen Mensch, 
of der krachten van de Siel (blz. 1—200). 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek. 

S U P E R M O D O VIVENDI D E V O T O R U M H O M I N U M 

SIMUL C O M M O R A N T I U M . 

A. Latijnsene drukken. 

I. Volledige tekst : 

47. 1926, U t r e c h t , ed. D r . A. H y m a . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. 
Naar Hs. 's Gravenhage, Kon. Bibl., 70 H 78, uitgegeven door 

A. Hyma in ,,Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom 
Utrecht", Dl. 52 (Utrecht, Wed. J. R. van Rossum, 1926), blz. l^-
100 : Het traktaat „Super modo vivendi devotorum hominum simul 
commorantium" door Gerard Zerbolt van Zutphen. Uitgegeven 
door A. Hyma, Ph. D. 

II. Onuotteaige tefest (hfst. 7) : 

48. 1890, M ü n c h e n , ed . Prof . D r . Fr . J o s t e s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. Caput 
VII : Utrum sit licitum sacros libros in vulgati . . . . legere vel 
habere. 
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Naar Hs. Brussel. Kon. Bibl., 2285—2301, uitgegeven door 
Prof. Dr. Fr. Jostes in „Historisches Jahrbuch", Bd. XI (München, 
Herder, 1890), biz. t—22, 709—717 : Die Schriften des Gerhard 
Zerbolt van Zutphen „De libris teutonicalibus". Von Franz Jostes. 
BIz. 14—22 : Queritur utrum sit licitum sacros libros in ydiomate 
vulgari editos seu de latino in vulgari transíalos láyeos legere vel 
habere. 

49. 1894, M ü n c h e n , ed. W i l h e l m Ρ re g er. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. Caput 
VII : Utrum sit licitum sacros libros in vulgari . . . . legere vel 
habere. 

Naar Hs. 's Gravenhage, Kon. Bibl., 70 H 78, uitgegeven door 
Wilhelm Preger in „Abhandlungen der historischen Ciasse der 
Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften". Bd. XXI 
(München, Verlag der K. Akademie in Kommission des G. 
Franz'schen Verlags, J. Roth, 1898), I. Abteilung (1894—1898), 
blz. 11—164 : Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegung in 
den Niederlanden in der 2 Hälfte des 14 Jahrhunderts. Von 
Wilhelm Preger. Blz. 54—61 : Aus Gerhard Zerbolts von Zütphen 
Schutzschrift für die Brüder und Schwestern vom gemeinsamen 
Leben. 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek. 

50. 1935, M ü n s t e r i. W . ed. D o m C a r l . J o b . J e l l o u -
s c h e c k , O.S.B. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. Caput 
VII : Utrum sit licitum sacros libros in vulgari . . . . legere vel 
habere. 

Naar Hs. Weenen, Nationalbibl., 4287, uitgegeven door Dom 
Carl. Joh. Jellouschek, O.S.В., in „Beiträge zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Mittelalters , Supplementband III, 
2ter Halbband (Münster i. W . , Verlag der Aschendorffschen 
Verlagsbuchhandlung, 1935), blz. 1181 — 1199: Ein mittelalter-
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liches Gutachten über das Lesen der Bibel und sonstiger religiöser 
Bücher in der Volkssprache. Von Carl Joh. Jellouschelc, O.S.B. 
BIz. 1181 : Einleitung. Blz. 1186/—1199 : tekst. 

В. Middelnederlandsche drukken. 

Onroiteaige tekst (nfst. 7, geheel of geaeeltelijk) : 

51. 1907, 's G r a v e n h a ge, ed. P r o f . D r C. G. N. d e V o o y s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. Caput 
VII : Utrum sit licitum sacros libros in vulgari . . . . legere vel 
habere. Middelnederlandsche tekst. 

Naar Hs. Weenen, Nationalbibl., 13708, uitgegeven door 
Prof. Dr. C. G. N. de Vooys in „Nederlandsch Archief voor Kerk
geschiedenis ", Nieuwe Serie, Dl. IV ('s Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1907), blz. 115—134: De Dietse tekst van het traktaat: 
,,De libris Teutonicalibus ", door Dr. C. G. N. de Vooys. Blz. 117 : 
In dese navolgende questie wert geprueft met menegher sentencien 
ende auctoriteiten der heileghen ende der leeraren, dat georloeft es 
te lesene ende te hebbene boeke die in gemeinre spraken gemaect 
sijn oft getranslateert, dat es overgetrocken, op dat die dingen daer 
mede sijn oft toecomen, daer hier na af ghescreven steet, die daer 
toe behoeren. 

52. 1927, ' s H e r t o g e n b o s c h , ed. C r i s p i n u s S m i t s , O.F.M. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : Super modo vivendi. Caput 
VII : Utrum sit licitum sacros libros in vulgari . . . . legere vel 
habere. Middelnederlandsche tekst (verkort). 

Naar een Hs. in bezit van den Heer P. J. Lekkerkerker te Zoeter-
woude uitgegeven door Crispinus Smits, O.F.M, in „Collectanea 
Franciscana Neerlandica' , Dl. I ('s Hertogenbosch, Teulings-Uit-
geversmaatschappij, 1927), blz. 171.—-203 : David van Augsburg 
en de invloed van zijn Profectus op de Moderne Devotie. Door 
fr. Crispinus Smits, Leuven. Blz. 201 : Aanhangsel. Over het lezen 
van boeken in de landtaal. 
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D E LIBRIS T E U T O N I C A L I B U S E T 

D E P R E C I B U S VERNACULIS. 

A. Latijnsche draklcen. 

I. Volledige te fest : 

53. 1924, 's G r a v e η h a g e, éd. D r . A. Н у m a. 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e libris Teutonicalibus et de 
precibus vemaculis. 

Naar Hs. Nürnberg, Stadtbibl., Cent. II. 10, uitgegeven door 
A. Hyma in „Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis", 
Nieuwe Serie, DI. XVII ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924). 
blz. 42«—70 : The „De libris Teutonicalibus" by Gerard Zerbolt of 
Zutphen by A. Hyma, M. A. Biz. 45 w . : An liceat libros divinos 
transferre in vulgare. 

II. Onvolledige tefest (Excerpta duo) : 

54. 1651, L e i d e n , ed . J a c o b u s R e v i u s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De libris Teutonicalibus et de 
precibus vernaculis. Excerpta duo. 

Naar een Hs., vroeger in Deventer, uitgegeven door Jacobus 
Revius in „Daventriae Illustratae sive Historiae Urbis Daven-
triensis Libri sex" (Lugduni Batavomm, ex Officina Petri Lef f en. 
A 0 MDCLI), blz. 41^-58 : Ex libello Gerardi Zerbolt Presbyteri. 
fratrie domus D. Florentii in Daventria, de libris Teutonicalibus, 
excerpta duo. e membranis Bibliothecae Daventriensis. Blz. 41^-
55 : Primum, de utilitate lectionis sacrarum literarum in lingua 
vulgari. Ontbreekt : Qui libri dicuntur subtiles respectu secularium 
personarum. Volgt blz. 55^-58 : Excerptum alteram De precibus 
vernaculis (tot het einde). 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibl. ; Nijmegen, Carmel. 

55. 1719, L e i d e n , ed . H. F. v a n H e u s s e n . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De libris Teutonicalibus et de 
precibus vemaculis. Excerpta duo. 

Volgens de uitgave van Jacobus Revius (vgl. η 0 54 : 1651, Leiden, 
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ed. Jacobus Revius) uitgegeven door H. F. van Heussen, S. Theol. 

Lector en Vicarius Trajectensis, in „Historia Episcopatuum foede

rati Belgii utpote Metropolitani Ultrajectini, necnon Suffraga-

neorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis 

et Middelburgensis. . ." per H. F. v. H. Sac. T. L. Vie. Tr. Lug-

duni in Batavis, typis Christian! Vermey. Anno M D C C X I X . Pars 

Ш : Historia seu Notitia Episcopatus Daventriensis . . . altero prelo 

auctior ac emendatior. Biz. 88—96 : Ex libello Gerardi Zerbolt 

Presbyteri, Fratris Domus D . Florentii in Daventria, de libris Teu-

tonicalibus, excerpta duo, e membranis Bibliothecae Daventriensis. 

Aanwezig : s Gravenhage, Коп. ВіЫ. 

56. 1733, A n t w e r p e n , e d . H. F. v a n H e u s s e n ( s e c u n d a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p n a n i a : D e libris Teutonicalibus et de 

preeibus vernaculis. Excerpta duo. 

Volgens de uitgave van Jacobus Revius uitgegeven door H. F. 

van Heussen in „Historia Episcopatuum foederati Belgii" (vgl. 

и 0 35 : í719> Leiden, ed. H. F. van Heussen). Tweede druk : Ant-
verpiae, Apud Job. Bapt. Verdussen, MDCCXXXIII , biz. 88—96. 

Aanwezig : 's GravenKage, Kon. Bibl. 

37· 1 735. A n t w e r p e n — ' U t r e c h t , é d . H. F. v a n H e u s s e n 
( t e r t i a ) . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e libris Teutonicalibus et de 
preeibus vernaculis. Excerpta duo. 

Volgens de uitgave van Jacobus Revius uitgegeven door H. F. 
van Heussen in „Historia Episcopatuum foederati Belgii" (vgl. 
n° 55 : 1 7 1 9 · Leiden, éd. H. F. van Heussen). Derde druk : 
Antverpiae, Apud Joh. Bapt. Verdussen et Ultrajecti, apud Herrn, 
et Joh. Besseling, M D C C L V , biz. 88—96. 

Aanwezig : 's Gravenhage, Kon. ВіЫ. ; Leiden, Universiteitsbibl. 

58. 1859, D r e s d e n , é d . F. G. P. S c h ö p f t . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : D e libris Teutonicalibus et de 
preeibus vernaculis. 
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Volgens de uitgave van Jacobus Revius (vgl. η 54 : 1651, 
Leiden, ed. Jacobus Revius) uitgegeven door F. G. P. Schöpff in 
„Aurora sive Bibliotheca selecta ex scriptis eorum, qui ante Luthe-
rum Ecclesiae studuerunt restituendae", ediderunt Frid. Guil. 
Pistoth. Schöpff, Diac. apud Plavienses Variscos, et Herrn. Osw. 
Neumann, muneris sacri ad aedem b. Annae, quae Dresdae est, 
minister vicarius, torn. V : I. Gerardi Zerbolti Zutphaniensis de 
literis sacris in lingua vulgari legendis et de precious vernaculis 
libellorum partes, quae leguntur in J. Revii Daventria. Edidit Frid. 
Guil. Pistoth. Schöpff, Diac. apud Plavienses Variscos. Dresdae, 
apud Adler et Dietze, Biblioplas, MDCCCLIX. Blz. 3—33 : tekst 
volgens Revius met enkele verbeteringen. Blz. 68—69 : Notae in 
Zerbolti de libris teutonicalibus lib. 

Aanwezig : Leiden, Universiteitsbibliotheek. 

В. Nederlandsche drukken (onvolledige tekst) : 

59. 1861, G r o n i n g e n , P. v a n Z w e e d e n . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De libris Teutonicalibus et de 
precibus vernaculis. Excerpta duo. Nederlandsche tekst. 

De twee exerpta door Revius gegeven (vgl. η 54 : 1651, 
Leiden, ed. Jacobus Revius) in het Nederlandsch vertaald in „De 
Bijbel aan allen ter lezing aanbevolen, door eenen geestelijke der 
Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland uit de veertiende eeuw, 
Gerard Zerbolt van Zutphen", Groningen, P. van Zweeden, 1861. 
Blz. Ill—VI : Inleiding : Aan de Roomsch-Katholieken in Neder
land, geteekend : W . Uit den inhoud blijkt, dat W . katholiek is, 
verdere aanduidingen omtrent den vertaler ontbreken. 

Aanwezig : 's Gravenhage, Kon. Bibl. : Leiden, Universiteitsbibl. 

60. 1890, M ü n c h e n , ed. Prof . D r . Fr . J o s t e s . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De libris Teutonicalibus et de 
precibus vernaculis. Middelnederlandsche tekst (verkort). 

Naar Hs. Brussel, Kon. Bibl., 2285—2301, uitgegeven door 
Prof. Dr. Fr. Jostes in „Historisches Jahrbuch", Bd. XI (München, 
Herder, 1890), blz. 1—22, 709—717 : Die Schriften des Gerhard 
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Zerbolt van Zutphen „De libris teutonicalibus". Von Franz Jostes. 
BIz. 7 1 1 ^ 7 1 7 : Die niederländische Bearbeitung des Pseudo-
Zerboltschen Traktates : Licitum est laycis legere quosdam libros 
theutonicales. 

D E VESTIBUS PRETIOSIS. 

Latijnsche druk (volledige tekst): 

6t. 1890, 's G га ν e n h a g e, ed. D. J. M. W ü s t e n h o f f . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a : De vestibus pretiosis. 
Naar Hs. Berlijn, Preussische Staatsbibl., ms. theol. lat. quart. 

240, uitgegeven door D. J. M. Wüstenhoff in „Het tractaat „De 
pretiosis vestibus" medegedeeld door D. J. M. Wüstenhoff, 
Gent (België), H. Engelcke, Boekhandelaar, Oud Huis Clemm ; 
's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 48 blz. BI. 3—30 : inlei
ding ; blz. 31—48 : tekst. 

Aanwezig : 's Gravenhage, Kon. Bibl. 

SCRIPTUM P R O Q U O D A M INORDINATE G R A D U S 

ECCLESIASTICOS ET PRAEDICATIONIS OFFICIUM 

AFFECTANTE. 

Latijnsche drukken (volledige tekst) : 

6a. 1879, A m s t e r d a m , ed. Prof . D г. G. H. J. W . J. G e e s i n k . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a , Scriptum pro quodam inordinate 
gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectante. 

Naar Hs. Utrecht, Universiteitsbibl., 386, uitgegeven (eenigszins 
verkort) door Prof. Dr. G. H. J. W . J. Geesink in „Gerard Zerbolt 
van Zutfen ", Academisch Proefschrift van Utrecht (Amsterdam, 
C. A. J. Geesink, 1879), blz. 50—79. 

63. 1927, 's G r a v e n h a g e , ed. D r . A. H y ma. 

G er a r d u s d e Z u t p h a n i a : Scriptum pro quodam inordi
nate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectante. 

Naar Hs. Neurenberg, Stadtbibl., Cent. II. 10, uitgegeven 
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door A. Hyma, ph. d. in „Nederlandsch Archief voor Kerk
geschiedenis." Nieuwe Serie, DI. XX ('s Gravenhage, Martinus 
Nijhoff, 1927), blz. 179^232 : Het „Scriptum pro quodam inordi
nate gradus ecclesiasticos et praedicationis officium affectante" door 
Gerard Zerbolt van Zutphen. Uitgegeven door A. Hyma, Ph. D. 

BRIEVEN. 

Latijnsene drukken: 

64. 1719, D e v e n t e r , ed. G e r h a r d u s D u m b a r . 

G e r a r d u s d e Z u t p h a n i a et alii : Epistolae. 

Naar een Hs., destijds te Deventer, uitgegeven door Gerhardus 
Dumbar in „Analecta seu Vetera aliquot scripta inedita", Tomus 
primus (Daventriae, apud Johannem van Wyk, 1719). biz. 88— 
113 : Sequuntur litere nonnulle (acht brieven, waarvan de eerste 
van Zerbolt alleen, de overige van Zerbolt met anderen). 

Aanwezig : s Gravenhage, Koninkl. Bibl. ; Leiden, Universi
teitsbibliotheek ; Nijmegen, Universiteitsbibliotheek. 

65. 1862, L e i d e n , ed. V. B e c k e r , S.J. 

G e r a r d i d e Z u t p h a n i a : Epistola. 

Naar een Hs., afkomstig uit het Fraterhuis te Deventer, uitge
geven in ,,De Katholiek, Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig 
Maandschrift", Dl. 41 (Leiden, J. W . van Leeuwen, 1862), blz. 
120—121 : Epistola domini Gherardi de Zutphania ad dominum 
Florentium et fratres, postquam emissus erat propter pestilenciam. 

Aanwezig : Nijmegen, Universiteitsbibliotheek. 

66. 1879, A m s t e r d a m , ed. P r o f . D r . G. H. J. W . J . G e e s i n k . 

G e r a r d i d e Z u t p h a n i a : Epistola. 

Naar den druk van Dumbar opnieuw uitgegeven door Prof. Dr. 
G. H. J. W . J. Geesink in „Gerard Zerbolt van Zutfen", Acade
misch Proefschrift van Utrecht (Amsterdam, С. A. J. Geesink, 
1879), biz. 16*—18 : Specialissimo sibi in Christo Domino Florencio, 
viro devoto, Vicario Daventrie, Gerhardus Zutphanie pars vestii 
(de eerste der acht brieven door Dumbar uitgegeven). 
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