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Alle andere personen en instellingen die hier niet met name zijn genoemd mogen ver
zekerd zijn van mijn erkentelijkheid.
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Bovengenoemde handschriften bevatten werk van Gerlach Peters. De siglen bestaan uit
een of twee letters, eventueel gevolgd door een cijfer. De eerste letter is een kapitaal in
dien het handschrift Middelnederlands werk of werk in Middelnederlandse vertaling van
Peters bevat; kenletters in minuskel worden alleen gebruikt voor handschriften met La
tijns werk. De siglen zijn zoveel mogelijk afgeleid van de naam van de stad waarin het
handschrift bewaard wordt.
Overige afkortingen
В
Breviloquium van Gerlach Peters
bnd(n). band(en)
BNM Bibliotheca Neerlandica Manuscripta. Collectie van handschriftbeschrijvingen,
fiches en aantekeningen van Prof. Dr. W. de Vreese, bewaard in de Bibliotheek
van de Rijksuniversiteit te Leiden
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in-folio
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kolom(men)
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noot
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pagina('s)
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rubriek
Solüoquium van Geriach Peters
uitgave
en volgende
Eerste Brief van Geriach Peters
Eerste Brief, bewerkte versie van Geriach Peters
Tweede Brief van Geriach Peters

1. INLEIDING
De wetenschappelijke belangstelling voor Gerlachs werk zet in met de nog
altijd lezenswaardige studie uit 1859 van Willem Moll, 'Gerlach Peters en
zijne schriften, eene bijdrage tot de kennis van den letter-arbeid der school
van Geert Grote en Florens Radewijns' {Kerkhistorisch Archief 2 (1859)
145-246). Sedertdien verschenen maar liefst vier dissertaties (De Stoppelaar
1900, Mak 1936, Gericke 1942, Weismayer 1962) en een belangrijk artikel
(Deblaere 1968), die het Soliloquium als voornaamste onderzoeksobject
hadden. Tot nu toe bleven Gerlachs Brieven, die hij aan zijn zuster Lubbe,
een 'econome' van het Meester-Geertshuis te Deventer, schreef, echter weinig bestudeerd.
In het tweede deel 'Gerlach Peters' leven en werk' wordt eerst ingegaan
op de biografie van Gerlach Peters. Hoewel zijn levensloop door verschillende onderzoekers reeds enkele malen geschetst werd, bleven er toch tegenstrijdige elementen in die beschrijvingen van zijn levensloop bestaan,
zoals ten aanzien van zijn inkleding en zijn wijding tot priester. Bc heb gepoogd de belangrijkste momenten uit Gerlachs leven opnieuw te schetsen.
Slechts een enkel element is nieuw; zo is er bij voorbeeld onvoldoende
grond om aan te nemen dat Gerlach in 1378 werd geboren. In de tweede
plaats wordt een onderzoek gedaan naar het oeuvre van Gerlach . De toeschrijving van de vier werken - de twee Brieven aan zijn zuster Lubbe, Breviloquium en Soliloquium - levert weinig problemen op . Het enige
overzicht van de overlevering van zijn werk vond men tot nu toe in Petrus
Trudonensis 1968, 46-50. Een nieuw onderzoek naar de overlevering van
het werk leverde zoveel onbekend materiaal op dat de resultaten de lezer nu
in de vorm van een 'Lijst van de handschriften met Gerlach Peters' werken'
worden aangeboden. Bovendien worden enkele Middelnederlandse handschriften die van belang zijn voor de uitgave van de Brieven, en waarvan
geen of alleen een ontoereikend geachte beschrijving bestond, uitvoerig codicologisch beschreven. De teksten in deze handschriften zijn door middel
van een apart register ontsloten (zie pp. 467-474).
1 Het is onvermijdelijk dal in een werk waarin de studie aan de tekstuitgave voorafgaat, elementen die
pas verderop besproken worden reeds als vaststaand worden gepresenteerd. Zo wordt bij voorbeeld
herhaaldelijk gesproken van de bewerkte versie van de Eerste Brief, terwijl het bewerkt karakter van
die versie eerst in paragraaf 3.2.2. wordt aangetoond.
2 Een uitgebreide kritische bespreking van de toeschrijving van de Brieven aan Gerlach vindt plaats in
paragraaf 3.1.2.
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In het derde deel 'De Middelnederlandse Brieven: studie en tekstuitgave'
wordt eerst een uitgebreide studie van de Brieven gegeven. De - spaarzame literatuur over de Brieven wordt besproken en (mede) naar aanleiding daarvan worden de belangrijkste probleem- en doelstellingen van het onderzoek
geformuleerd. Het eerste hoofddoel is een kritische editie van de tekst, die
mogelijk nieuw licht kan werpen op een van de grote problemen uit het Peters-onderzoek, het zogenaamde doublettenprobleem. Grote gedeelten van
de Eerste Brief corresponderen namelijk met de Tweede Brief, naar men
aanneemt zou Gerlach de Brieven nooit in die vorm hebben kunnen versturen. Bovendien zijn er belangrijke doubletten tussen Eerste Briefen Breviloquium, en tussen Tweede Brief en Soliloquium. Een nieuwe editie vormt
de basis voor het onderzoek van de tekst. In de tekststudie moet getracht
worden de positie van Gerlachs Brieven binnen de beweging van de moderne devotie en binnen de voorafgaande traditie (met name ten opzichte van
Ruusbroec) te bepalen. Dat zal ons in staat stellen om het eigene van zijn
werk scherper te zien.
Allereerst wordt de toeschrijving van de Brieven aan een kritisch onderzoek onderworpen en daarna wordt getracht om beide werken te dateren. In
de paragraaf 'De exteme bronnen van de Brieven' wordt de afhankelijkheid
van de Brieven ten opzichte van de voorafgaande traditie besproken. Na die
exteme bronnen verdienen de interne bronnen, dat wil zeggen Gerlachs eigen werk, de aandacht. Zoals gezegd bestaat er een vaak woordelijke overeenkomst tussen de Brieven en het Latijnse werk. In de paragraaf 'De
parallelplaatsen tussen de Brieven en het Latijnse werk in relatie tot het rapiarium' wordt allereerst getracht meer zicht te krijgen op het ontstaan van
het Soliloquium; daar we weten dat het de overlevering is van Gerlach Peters' rapiarium, ligt in dit werk een kans om enig inzicht te krijgen in zijn
werkwijze. Daarna worden alle parallelplaatsen tussen Brieven en het Latijnse werk geïnventariseerd, waarbij gepoogd wordt enig zicht te krijgen op
de genese van het werk en de onderlinge afhankelijkheid. In de twee daarop
volgende paragrafen wordt ingegaan op het wel en wee van de Brieven in de
handschriftelijke overlevering. In de paragraaf 'Tekstgeschiedenis van de
Brieven' worden de veranderingen beschreven die de tekst in de loop van de
tijd heeft ondergaan; zo mogelijk worden er verklaringen voor die wijzigingen van de tekst gegeven. In de paragraaf 'Receptiegeschiedenis van de
Brieven' zal worden geprobeerd een beeld te schetsen van de waardering
voor de Brieven in de vijftiende en zestiende eeuw op grond van de handschriftelijke overlevering en externe bronnen. In de paragrafen 3.1.8. en
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3.1.9. worden de beide Brieven aan een formele en inhoudelijke studie on
derworpen. De formele studie houdt in dat gepoogd wordt de beide werken
eerst als brief te analyseren ten einde een juiste kijk op de inhoud te krijgen.
De inhoudelijke studie is zoveel mogelijk tekstimmanent, maar de belang
rijkste uitkomsten van de paragrafen 3.1.5. en 3.1.6. zullen een rol moeten
spelen bij de analyse van de tekst. In de afsluitende paragraaf 'De leer van
de Brieven in relatie met het Latijnse werk' worden de kernpunten van de
leer van het Latijnse werk met die van de Brieven geconfronteerd, teneinde
de belangrijkste overeenkomsten en verschillen aan te geven. Tevens ont
staat zo een beeld van Gerlachs mystiek en ascese . Allereerst worden Breviloquium en de Eerste Brief bestudeerd. Van het Breviloquium wordt een
nieuwe analyse gegeven, waarbij overeenkomsten en verschillen met de
Eerste Brief worden besproken. Het Soliloquium is een geval apart, daar
over de leer van dit werk reeds menige bladzijde werd gevuld. Getracht zal
worden de voorafgaande onderzoeksgeschiedenis kort en kritisch te bespre
ken, waarna op basis van de voorafgaande wetenschappelijke traditie een
nieuwe studie van de inhoud van het Soliloquium wordt gegeven. De uit
komsten van dat onderzoek worden vervolgens geconfronteerd met de leer
van de Tweede Brief. De paragraaf wordt besloten met een bespreking van
een tweetal thema's die een belangrijke plaats in Gerlachs oeuvre innemen.
In hoofdstuk 3.2. 'Tekstuitgave' vindt het editietechnische gedeelte on
derdak. Allereerst moeten de bestaande uitgaven van de Brieven op hun in
trinsieke waarde en op hun waarde in het licht van de overlevering worden
beoordeeld. In paragraaf 3.2.2. 'De verwantschap van de handschriften met
de Eerste Brief zal ik in eerste instantie pogen aan te tonen dat er twee ver
sies van de Eerste Brief zijn overgeleverd: een min of meer authentieke en
een bewerkte. Daarna moet de afhankelijkheid van de handschriften van de
bewerkte en authentieke versie apart worden vastgesteld. Gezien de nauwe
relatie tussen al het werk onderling wordt eveneens nagegaan wat de ver
wantschap is tussen beide versies en welke betekenis de parallelle passages
van het Breviloquium voor de tekstkritiek hebben. Tot slot moet duidelijk
worden of ook de bewerkte versie van de Eerste Brief een tekstkritische uit
gave verdient, en welke handschriften als basishandschrift voor de uitgave
moeten dienen. In paragraaf 3.2.3. 'De verwantschap van de handschriften
1 Het verschil tussen ascese en mystiek wordt uiteengezet m Poulain 1931, 1-7. Het genoemde
standaardwerk van Aug. Poulain geeft een vnj compleet overzicht van de aspecten van de christelijke
mystiek; een korte inleiding ш de wezenlijkste aspecten vindt men in het artikel 'Témoignage
mystique chrétien' van Alb. Deblaere (1977).
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met de Tweede Brief wordt gepoogd de verwantschap vast te stellen binnen
de overlevering van de Tweede Briefen op basis van dat onderzoek een basishandschrift voor de editie aan te wijzen. Nadat kort de principes van de
uitgave zijn vastgesteld, treft de lezer in drie paragrafen de tekstkritische
uitgaven van Eerste Brief, Eerste Brief (bewerkte versie) en Tweede Brief
aan. Die uitgaven gaan vergezeld van een variantenapparaat, een zeer beperkte woordverklaring, een paleografische commentaar en een verwijzing
naar de schriftplaatsen. Iedere paragraaf wordt besloten met een tekstkritische commentaar, waarin bijna alle tekstkritische ingrepen worden verantwoord. In de paragrafen 3.2.8. en 3.2.9. worden twee excerpten in
compilatie van respectievelijk Eerste en Tweede Brief uitgegeven. De paragraaf 3.2. wordt besloten met een 'Woordenlijst', waarin de adjectiva, adverbia, nomina en verba van de Brieven gelemmatiseerd en met opgave van
woordvorm en hun vindplaats worden vermeld.
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2. GERLACH PETERS' LEVEN EN WERK
2.1. GERLACH PETERS' LEVEN
2.1.1. BIOGRAFIE
Voor de kennis van Gerlachs leven staan ons twee vijftiende-eeuwse bronnen ter beschikking: het Chronicon Windeshemense van Johannes Busch en
het door De Man (1919) uitgegeven handschrift met levensbeschrijvingen
van zusters van het Meester-Geertshuis. Deze werken zijn in het verleden al
herhaaldelijk gebruikt om een schets te geven van Gerlachs leven. Voor onderstaande, korte biografie is ook de eerste redactie van Busch' Chronicon
Windeshemense gebruikt . Enige specifieke problemen met betrekking tot
Gerlachs leven worden in de navolgende paragraaf behandeld.
Tot nu toe werd aangenomen dat Gerlach Peters 1378 te Deventer geboren werd, maar in de vijftiende-eeuwse bronnen is voor dit geboortejaar
geen enkel aanknopingspunt te vinden; het jaartal 1378 mag dan ook niet
dienen voor verdere speculaties . Over zijn vroege jeugd weten wij weinig,
maar wat wel in beide bronnen vermeld wordt is zijn bekering op jeugdige
leeftijd door Florens Radewijns . In een geestelijk drama dat op Maria
Lichtmis (2 februari) in de St.-Lebuïnuskerk te Deventer door leerlingen
van de kapittelschool werd opgevoerd, vervulde Gerlach de rol van Maria.
Met Florens maakte hij de afspraak dat wanneer hij zou knielen als "hi sijn
kindekijn offerde", hij zich met dat gebaar beloofde geheel aan God toe te
wijden (De Man 1919, 17). Zoals Busch getuigt ontving hij zijn eerste religieuze vorming van de "patribus domus domini Florencii congregacionis

1 Deze redactie is alleen volledig bewaard gebleven in het handschnft Brussel, КВ., IV 110. De
levensbeschrijving van Gerlach vinden we damn op ff. 135v-139v.
2 Zie over de problematiek van Gerlachs geboortejaar de volgende paragraaf, pp. 14-15.
3 In de eerste redactie van Busch' Chromeon ontbreekt deze bekeringsgeschiedenis. Ten opzichte van de
uitgave van de tweede redactie (Busch 1886) ontbreken 15622-28 pulcher-iunc. Enkele andere
passages vinden we evenmin in de eerste redactie terug: 160,24-26 Qui-vidisse; 161,3-27 Et-beautudo
[de passus 161,16-17 vertoont veel overeenkomst met Florens Radewijns Omnes. inquit, artes, L. I, с
16. p. 36, regels 49-51 (zie Van Woerkum 1950)]; 164,29-31 Qui-umtan. Enkele toevoegingen in de
tweede redactie geven de indruk dat Busch later exactere informatie gaf: 158,10 eiusdem forme;
158,11-12 tn franceno-pergameno; 16336 et-folus. Maar die indruk is misschien onjuist, daar we in
dezen geheel afhankelijk zijn van de kopiist van dit handschnft
4 Dat Gerlach de kapittelschool heeft bezocht is door Mak aannemelijk gemaakt (1936,53-54).
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clericorum in Daventria" (Busch 1886,156,28-29; zie de hele passage 28-30).
Horens' invloed op Gerlachs religieuze ontwikkeling is niet alleen groot geweest in de tijd dat Gerlach leerling aan de kapittelschool was, hij stuurde
hem ook naar het in 1387 gestichte klooster van reguliere kanunniken te
Windesheim om zich daar in de orde te laten opnemen (Busch, 156,30-31).
Het precieze tijdstip van Gerlachs aankomst in Windesheim is niet vast te
stellen . Volgens Busch onderscheidde Gerlach zich te Windesheim direct
door zijn grote devotie en mystieke aanleg, waardoor hij zelfs bij bezoekers
van het klooster opviel (zie Busch 1886, 156,32-157,8). Ondanks zijn
vroomheid en populariteit bij de broeders werd zijn inkleding uitgesteld .
Het bleek namelijk dat hij door bijziendheid niet in staat was het schrift van
de boeken voor het koorgebed te lezen. De waarachtige sympathie die Gerlach bij de broeders genoot blijkt uit het feit dat Johannes Schutken (Gerlachs geestelijk raadsman en intieme vriend), met de hulp van de prior
Johannes Vos van Heusden, twee antiphonaria en een graduale in klein-formaat voor hem afschreef, zodat hij de tekst dicht genoeg bij zijn ogen kon
houden. Bartholomeus Herbolt kopieerde bovendien nog een psalterium
(Busch, 158,4-14). Deze opoffering wint nog aan waarde omdat het werk
"extra tempus communis laboris" geschiedde (o.e., 158, 10-11). Toen deze
afschriften gereed waren kon Gerlach op 30 november 1403, samen met Johannes ten Water, ingekleed worden (o.e., 153,25-28) en eenjaar later legde
hij de geloften af .
In zijn levenswijze is Gerlach een groot voorbeeld van deugd en geestelijke rijpheid voor zijn confraters (zie Busch' lofzang op Gerlach, 159,322). Ook op Gerlachs mystieke begenadiging wijst Busch herhaaldelijk
(156,32-35; 158,11-15 en 35-37). Als 'sacrista' (koster) vervult Gerlach zijn
ambt met grote toewijding en verheugt hij zich om de aanwezigheid van de
Bruidegom bij de mis (159,35-36). Hij achtte zijn werk "sanctissimum, cum
circa divina misteria sepissime in ecclesia habeat occupari" (159,33-34).
Toen hij eenmaal zelf priester was en de Mis opdroeg, stichtte hij anderen
door zijn devote celebratie (De Man 1919, 18,4-8). Zijn liefdevolle omgang
met anderen (Busch 1886, 161,1-2), de grote sympathie die hij onder zijn
medebroeders genoot (158,4), zijn geduldigheid in het lijden (163,15-23) en

1 Mak heeft, uitgaande van het geboortejaar 1378, voorgesteld om aan te nemen dat Gerlachs aankomst
te Windcsheim tussen 1396 en 1398 ligt (Mak 1936, 55-56). Maar waar het geboortejaar onzeker is,
vervalt de premisse voor deze conclusie.
2 Zie over Gerlachs inkleding, professie en priesterschap de pp. 15-18.
3 Ziehiervoorpp. 15-16.
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zijn gehoorzaamheid tot in het uur van zijn dood (164,13-16) en andere,
hierboven al genoemde, voortreffelijkheden die Busch in zijn hagiografie
roemt, laten hem concluderen dat allen die met en na hem leven "ipsum in
spiritu et veritate optamus imitan" (164,31). In Busch' levensbeschrijving
komt Gerlach als een exemplarische en charismatische persoon te voorschijn, die door zijn tijd- en geestgenoten werd gezien als een "religionis zelator et tocius speculum perfectionis" (159,11).
Een bijzondere rol kent Busch toe aan het lichamelijk lijden van Gerlach;
circa een vijfde van zijn tekst is eraan gewijd (162,11-163,35). Als vele anderen te Windesheim (zie Busch 1886, 81, 86,92,114) leed Gerlach aan het
graveel: blaas- en nierstenen. Deze ziekte zag hij volgens Busch als de
'straf' die God Zijn geliefde geeft, opdat hij daarmee de gelegenheid krijgt
zich te beteren en te zuiveren van alle zonden (162,22-26); een soort purgatorium op aarde (163,1-2). Dit lijden is een uitverkiezing (162,13-14), waarmee God ook anderen wil leren (162,13-14) hoe groot de deugdenrijkdom
van Zijn geliefde wel is. Hiermee impliceert Busch dat Gerlach een door
God uitverkoren voorbeeld voor zijn medebroeders is. Op die manier geeft
Busch niet alleen Gerlachs geestelijk gezag een onaantastbaar fundament,
maar ook de door hem geschreven vita, die daardoor veel meer dan een kale
beschrijving van feiten een nadrukkelijke en gezagvolle oproep tot navolging wordt. De gelijkmoedigheid waarmee Gerlach dit vreselijk lichamelijk
lijden droeg (realistisch beschreven in 163,5-9) maakte veel indruk (163,1523). Het lijdt geen twijfel dat het graveel de oorzaak is geweest van Gerlachs dood. Op 11 november 1411, nog geen acht jaar na zijn inkleding,
overlijdt Gerlach te Windesheim.
Enkele aspecten van Gerlach Peters' biografie
In de vorige paragraaf werd een beeld geschetst van Gerlachs leven op basis
van de gedrukte bronnen. Enkele onzekere gegevens en enige misverstanden die bij sommige auteurs voorkomen zullen nu nader aan bod komen:
het gegeven dat Gerlach 33 jaar is geworden; de tegenstrijdige gegevens
rond zijn inkleding, professie en priesterschap; de periode waarin hij 'sacrista' (koster) was.
1 In zijn collatie Van der ghehoersamheu stelt Johannes Bnnckennck Gerlachs gehoorzaamheid ten
voorbeeld aan de zusters van het klooster te Diepenveen: Broeder Gherlacus, dte tot soe groten
bekenne ghecomen was gheestliker dingen, die stoni alsoe. had hi sijns oversten willen connen
bekennen mit enen weyncken. hi souden vlitelic volbracht hebben (Moll 1866, 130,17-20). Men ziet
ook in dit citaat weer hoe hoog Gerlachs kennis van gheestliker dingen werd aangeslagen.
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Uit eerder onderzoek is gebleken (Kors 1989, 215), dat niet Valerius Andreas' Bibliotheca Belgica de oudste bron voor Gerlachs geboortejaar is,
maar de proloog tot de vertaling van het Soliloquium van 1580 door Nicasius van Heeze. In beide bronnen wordt overigens niet gezegd dat Gerlach in
1378 is geboren, maar dat hij 33 jaar oud was toen hij stierf. Niet alleen is
het gegeven onbetrouwbaar omdat het eerst anderhalve eeuw na Gerlachs
dood opduikt, maar evenzeer omdat een dergelijke ouderdom een wel erg
mooie parallel vormt met de leeftijd waarop Jezus, naar algemeen werd aangenomen, stierf.
Enig archiefonderzoek naar Gerlachs geboortejaar was tot nu toe niet gedaan; bij de bestudering van de uitgegeven (Besier 1870, Van Doominck
1879, Van Doominck 1885-1914, De Meyer 1968-1984) en onuitgegeven
(Acquoy 1914, De Hullu 1942) bronnen en inventarissen van het Deventer
Archief is geen enkel aanknopingspunt te vinden met betrekking tot Gerlachs geboortejaar. Ook naar zijn familieleden heb ik gezocht: in een stadsrekening van 1403 wordt een Gheze Peters vermeld (De Meyer 1968-1984
IX, 188). In de genoemde bronnen komt deze naam slechts eenmaal voor.
Wil deze Gheze in aanmerking komen als Gerlachs moeder, dan moet zij tot
de gegoede klasse hebben behoord, want, zoals wij van Busch weten (Busch
1886, 324,32-33), zij schonk het klooster Windesheim 200 Rijnse gulden.
Nu kan vastgesteld worden dat de Gheze die in de rekening voorkomt tot
die wat rijkere klasse behoorde. De stadsrekening waarin zij wordt genoemd, heeft betrekking op subsidies die verstrekt werden aan de stadsbewoners voor de kosten van tyghel- en decstenen . Naar deze subsidies is
onderzoek gedaan (De Meyer & Van den Elzen 1982). De bedoeling van
het stadsbestuur was om de burgers te stimuleren van een houten een minder brandgevoelige stenen stad te maken. In een andere studie (Van den Elzen & De Meyer 1981) werd de 'welstandigheid' van de verschillende
wijken onderzocht; in de wijk Enghestraat, waar Gheze woonde, waren
vooral de gegoeden te vinden (idem, 11; 14-16). Dat zij in de rekening als
hoofdbewoonster wordt genoemd, sluit aan op het feit dat in de bronnen een
1 De archivaris van de Gemeentelijke Archiefdienst Deventer, Mevr. drs. E.T. Suir, heeft mij
aangegeven welke bronnen en inventarissen hiervoor geraadpleegd konden worden, waarvoor mijn
dank. Daarbij is gezocht op de volgende ingangen: Andrics, Gerlach, Gese, Lubbe en Peters/Petri (en
alle spellingvarianien). Alle geïnveniariseerde stukken uit de penode 1350-1430 werden daarbij
betrokken.
2 Als we even binnen deze bouwkundige context blijven: de 200 Rijnse guldens die Ghese schonk
vormen het equivalent van circa 160.000 tyghelstenen (zie Van den Elzen & De Meyer 1981,27, noot
24 "De bakstenen blijken 30 platen de duizend te kosten in 1410." 24 platen = 1 gulden), en dat geeft
ons een indruk van de koopkracht van de Rijnse gulden.
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vader Peters niet voorkomt en alleen Ghese door Busch als weldoenster van
Windesheim wordt vermeld - maar een identificatie is te speculatief. Of we
deze Gheze nu wel of niet als Gerlachs moeder mogen identificeren, voor
Gerlachs biografie helpt het archiefonderzoek ons niet verder. De periode
waarin Gerlach geboren werd laat zich wel bij benadering vaststellen. Immers, Gerlach werd door Horens Radewijns naar Windesheim gestuurd om
in de orde te worden opgenomen. Maar men kon eerst worden opgenomen
wanneer men tenminste achttien jaar was, zoals Mak reeds heeft opgemerkt
(1936, 55 en nt. 56). Er zijn twee termini die de periode waarbinnen Gerlach werd geboren in ieder geval begrenzen: de stichting van het klooster in
1387 en de dood van Florens Radewijns in 1400. Als we daar achttien jaar
aftrekken krijgen we 1369 en 1382 als grenzen voor de periode waarbinnen
Gerlach geboren moet zijn. Nu is uit Busch' historiografie van het klooster
te Windesheim voorzeker af te leiden dat Gerlach niet tot de eersten behoorde die het klooster bewoonden. Bovendien is Maks redenering dat Gerlach
waarschijnlijk vóór 1398 naar Windesheim werd gezonden zeker plausibel
(cf. Mak 1936, 55-56). De zeventiger jaren van de veertiende eeuw komen
daarom het meest in aanmerking als periode waarin Gerlach geboren zal
zijn .
De inkleding van Gerlach vond samen met die van Johannes ten Water
plaats op 30 november 1403 (zie Busch 1886, 153,26-28 en Acquoy 18751880, ΠΙ, 268). De professie vond volgens Busch 'suo tempore' (id, 158,19)
plaats, dus een jaar later, in 1404 . Deze twee momenten worden correct
onderscheiden door Acquoy (id., I, 274). Maar bij Mak (1936, 57), en bij
velen voor en na hem, lezen we: "Nu kon hij [namelijk Gerlach] (...) op St.
Andries (30 November) 1403 tegelijk met Johannes ten Waaler [sic] de ge
lofte afleggen" (cursivering van mij). Dat de datum van professie hier met
die van de inkleding wordt verward ligt waarschijnlijk aan de formulering
van Busch: "Habitis igitur correquisitis devotus iste frater Gerlacus in Windeshem fuit investitus et cum fratre lohanne ten Water suo tempore profes1 Een eventueel bezwaar tegen deze aftreksommetjes met het achttiende levensjaar ligt voor de hand
Gerlach kan immers ook op latere leeftijd door Florens naar Windesheun zijn gestuurd. Uit het relaas
van Busch (156,20-31) blijkt evenwel dat nadat Gerlach zich, tijdens het kerkelijk drama ter
gelegenheid van Mana Lichtmis, aan God had beloofd, hij door de broeders van het Gemene Leven m
de beginselen van het geestelijk leven werd ingewijd en vervolgens door Horens naar Windesheun
werd gestuurd. De rol van Mana vervulde Gerlach nog als leerling van de kapittelschool (cf Mak
1936,53-54); tellen we daar nog enige ujd bij voor zijn geestelijke vorming bij de broeders, dan volgt
daaruit dat Gerlach met veel ouder dan achttien jaar zal zijn geweest toen hij naar Windesheim werd
gezonden.
2 Zie Acquoy 1875-18801,274. Het noviciaat te Windesheun besloeg een (proeQjaar. zie id. 1,152 & nt 3
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sus" (158,16-19). Uit de passage op p. 153,24-28 maken we op dat Johan
nes en Gerlach op 30 november 1403 ingekleed zijn; waarschijnlijk heeft
men het gegeven van de professie van beiden ten onrechte betrokken op him
inkleding.
Bij Busch lezen we niet dat Gerlach tot priester gewijd is, maar uit een
passage in het hs. G schijnen we dat wel te mogen opmaken:
Onse vader her lohan Brinckerinc hadde desen brueder Gerlacus omme
sijns hiligen levens willen in alsulker weerdicheit, dat hi plach te seggen
dat hem duchte, dat hi ene heele weke te bed voer [letterlijk: 'dat hij
meende dat het hem een hele week beter ging'], als hi sine mysse hoerde
(naar De Man 1919 18,5-9; cursivering van mij)
Deredenwaarom Busch Gerlachs priesterschap niet uitdrukkelijk vermeldt,
kan liggen in het feit dat hij dit vanzelfsprekend achtte; die indruk wordt
versterkt daar hij hier en daar uitdrukkelijk meldt dat iemand de wijding niet
ontving (zoals Hendrik Mande 123,1-4; zie ook 116,13-14). In de levensbe
schrijving van Johannes ten Water worden wel inkleding en professie ge
noemd, maar niet zijn wijding, terwijl uit 154,19 duidelijk blijkt dat hij
priester was. Dat wijst erop dat ook Gerlach de wijding ontvangen zal heb
ben. Daar de schrijfster van handschrift G Gerlachs priesterschap in een
anecdote kenschetst, is er weinig reden om aan te nemen dat zij zich vergist.
Wanneer Gerlach gewijd is blijft dus duister, maar betrekkelijk vroeg zien
we dat zijn professie en priesterwijding, die los van elkaar staan , aan el
kaar verbonden worden. Deze traditie vinden we o.a. bij Moll (1859, 161),
zelfs bij de toch kritische Mak: "Nu kon hij, nadat hij de priesterwijding had
ontvangen, op St. Andries (30 November) 1403 tegelijk met Johannes ten
Waaier de gelofte afleggen" (1936, 57) en ten laatste nog bij Weiier (1988,
38): "Hij werd priester gewijd en legde op 30 november 1403 de geloften
af'.
Laten we op dit punt nog eens terugkeren naar Gerlachs mogelijke ge
boortejaar. Als hij in 1403 ingekleed wordt zou hij zo'η 25 jaar zijn geweest
als hij in 1378 zou zijn geboren, inderdaad nogal 'oud' . Gezien het feit dat
"eius investicio ad tempus fuit dilata" (158,6-7) ten gevolge van zijn slechte

1 Zie bij voorbeeld het verhaal over Johannes Vos van Heusden, de latere pnor van Windesheim, die pas
nadat hij de geloften had afgelegd (Busch, 29) priester werd gewijd (Busch, 32-33).
2 Volgens Dr. R.Th.M. van Dijk o. carni, was circa 20 jaar wel de gewone leeftijd (mond. meded ).
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gezichtsvermogen (158,5-6) , en niet door andere factoren, zal de inkleding
niet erg lang zijn opgeschort; uit Busch' verslag is op te maken dat alleen de
tijd die nodig was voor het afschrijven van twee antifonana, een graduale en
een psalterium door Johannes Schutken, Johannes Vos van Heusden en
Bartholomeus Herboldt (zie Busch 1886, 158,7-14) het uitstel bepaalde.
Daar het afschrijven "extra tempus communis laboris" (id., 158-10-11) gebeurde, kan dat best enkele jaren gekost hebben. Bovendien vermeldt Busch
dat Gerlach aliquamdiu ('een tijd lang') 'clericus' ('klerk') is geweest
(o.e., 156,32). Hij was dus langer dan gewoonlijk klerk, en dat zal zijn veroorzaakt door het uitstel van zijn inkleding. Als we deze gegevens bijeen
nemen, dan is er toch enige reden om aan te nemen dat Gerlach in de tweede helft van de jaren zeventig der veertiende eeuw is geboren .
De sterfdatum 11 november is op te maken uit Busch (o.e., 114,19-21);
het sterfjaar 1411 is eenvoudig af te leiden uit de mededeling van Busch dat
Gerlach bij zijn dood "per annos ferme octo (...) in ordine vixisset" (164,261 Bij Busch letterlijk: "(...) lamen, quia luscus ocuüs in visu defeat, ut notas vel senpturas a remous
videre non possit, eius invesQcio ad tempus fuit dilata". Ik vertaal: 'toch werd, omdat hij, scheel, in
zijn gezichtsvermogen beperkt was, zodat hij noten en schrift van enige afstand niet kon
onderscheiden, zijn inkleding voor enige ujd uitgesteld'. Slechts één woordenboek voor het
middeleeuws Latijn geeft voor luscus de betekenis 'scheel' (Habel 1931, 228). Deze scheelheid ging
bij Gerlach kennelijk samen met myopie, want alleen 'van enige afstand' kon hij met lezen;
brekuigsafwijkingen schijnen ш combinatie met scheelzien veel voor te komen (zie Grote Winkler
Prins Encyclopedie, Brussel, 1976, dl. 17,81) In de meeste dictionaires wordt 'eenogig' als betekenis
voor luscus gegeven, maar een dergelijke duiding (o.a. in Epiney-Burgard 1989, 198) verklaart niet
waarom Gerlach op enige afstand geen teksten kon lezen noch maakt ze de meervoudsvorm ocuhs in
de Latijnse tekst begrijpelijk. De formulering "ad tempus fuit dilata" suggereert dat het tijdstip van
inkleding reeds was vastgesteld, anders kan men bezwaarlijk van 'uitstellen' spreken. Ruim voor dat
tijdstip moet (het gevolg van) zijn gebrek duidelijk zijn geworden: Gerlach kon niet deelnemen aan het
koorgebed en hij kon dus met ingekleed worden. (N.b.: de betekenis 'voor enige tijd' voor ad tempus
is met in de woordenboeken van het middeleeuws Latijn te vinden. Voor ad tempus geeft Du Gange de
betekenis 'A temps vel en son temps' (Glossarium ad scnpiores Mediae el ¡nfimae Latinitatis. Pans,
1883-1887, dl. VI, 531). Het klassieke Latijn kent echter ook de betekenis 'voor enige üjd' (cf. С.
Lewis and С. Short, Л ¿arm Dictionary, Oxford, 1879, p. 1851, i.v. tempus, C2, 'For some time for
the time being, for awhile, for the moment'. Gezien de context is deze betekenis van 'ad tempus' te
prefereren boven die welke Du Gange geeft))
2 De 'clerici' behoorden tot de kloosterbewoners die (nog) geen koorbroeder waren. Het instituut van
'clericus' schijnt tot het klooster te Windesheim beperkt te zijn gebleven. De 'clerici' waren Broeders
van het Gemene Leven (vooral uit Deventer en Zwolle) die door hun overste naar Windesheim waren
gestuurd om in de orde te worden opgenomen (cf. Kohl 1980, 73-75 & 90 nu 133 en Acquoy
1875-1880,1,108-110).
3 Men kan zich afvragen: waarom dan niet 1378 als waarschijnlijk geboortejaar genomen? Al is dat
geboortejaar met onwaarschijnlijk, zeker is het allerminst De zesuende-eeuwer - misschien Nicasius
van Heeze zelf - die de leeftijd van 33 jaar vermeldt, kan immers ook berekend hebben dat Gerlach
waarschijnlijk in de zeventiger jaren werd geboren; en wat was dan aantrekkelijker dan de 'canonieke'
ouderdom van 33 jaar te veronderstellen?
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27). "ferme" slaat dan op de negentien dagen die hij tekort kwam om, vanaf
de inkleding gerekend, de acht jaar vol te maken.
Een punt waaraan nog geen aandacht is gegeven is het tijdstip waarop
Gerlach 'sacrista' was (zie Busch 1886,159,26-35). Deze functie kon alleen
door een 'frater choralis' worden uitgeoefend (zie Busch 1886, ХХ ІП),
dus door Gerlach eerst vanaf 30 november 1404 (het vroegst mogelijke tijd
stip van zijn professie). Hij is enige tijd sacrista geweest ("aliquamdiu sa
crista fuit"; Busch, 159,26), maar waarschijnlijk niet tot aan zijn dood. Het
was een lichamelijk zware taak - zodat het ons eigenlijk moet verbazen dat
de ziekelijke Gerlach die vervulde, want over Peters' opvolger Hendrik Loder meldt Busch: "Cum igitur vir esset robustas fortis Westphalus et opere
mechanicus, officium sacriste post fratrem Gerlacum custodiendum suscepit" (165,22-23; cursivering van mij. Hetzelfde gegeven wordt ook vermeld
in het Frensweger handschrift: zie Alberts 1958, 174-175). Hij kan deze
functie niet eerder dan 1405 (het jaar waarin Hendrik Loder professie deed)
van Gerlach hebben overgenomen, maar wanneer precies blijft weer duister.
De volgende conclusies zijn aan het voorafgaande te verbinden:
- Er is onvoldoende grond om aan te nemen dat Gerlach in 1378 is gebo
ren. In de titel van deze studie is dat tot uitdrukking gebracht door alleen
het sterfjaar te vermelden. Het is wel waarschijnlijk dat Gerlach in de ze
ventiger jaren van de veertiende eeuw is geboren. Onder het nodige voor
behoud kan dit nog beperkt worden tot: de tweede helft van de zeventiger
jaren.
- op 30 november 1403 werd Gerlach ingekleed en (precies?) een jaar later
geprofest;
- Gerlach is priester gewijd maar het tijdstip waarop is onbekend en hoeft
niet samen te vallen met dat van zijn professie;
- Gerlach overleed op 11 november 1411 ;
- de Gheze Peters die in een Deventer stadsrekening van 1403 wordt ge
noemd kan, waar verdere gegevens ontbreken, niet met Gerlachs moeder
geïdentificeerd worden.

2.2. DE WERKEN VAN GERLACH PETERS
2.2.1. GERLACH PETERS' OEUVRE
De twee bronnen die ons inlichten over Gerlachs leven (zie hierboven, p.
11) geven eveneens informatie over zijn werk.
Het Soliloquium
Het bekendste werk van Gerlach Peters is stellig zijn Latijnse Soliloquium,
Busch noemt het enige malen (158,25-159,3; 163,35-164,2). De ontstaansgeschiedenis van dit traktaat is enigszins in nevelen gehuld. De basis vormen de persoonlijke aantekeningen die Gerlach ter ondersteuning van zijn
geestelijk leven maakte (Busch, 158,30-31 en 163,39-164,1); hij begon hiermee na zijn inkleding in 1403 . Deze aantekeningen maakte hij op allerlei
los materiaal zoals leisteentjes en stukjes perkament (158,30 en 163,35-36).
Zowel de functie van deze notities als de materiële verschijningsvorm maken duidelijk dat we met een rapiarium te maken hebben (zie Mertens 1986,
401). Gerlach had op zijn sterfbed aan de prior Johannes Vos van Heusden
gevraagd om dit materiaal te verbranden, maar Van Heusden deed geen toezeggingen. Van Heusden belastte na Gerlachs dood Johannes Schutken,
Gerlachs intiemste vriend en confrater in Windesheim, met de taak dit rapiarium te bewerken. Volgens Busch heeft Schutken zich beperkt tot de ordening van het materiaal en het vervolgens indelen daarvan in hoofdstukken
met titeltjes: in die vorm is het rapiarium bekend geworden als het Soliloquium. Dit Soliloquium (kritische uitgave in Gericke 1942, I, 1-185), dat
een weerslag is van Gerlachs groei in het mystieke leven, heeft een grote
verspreiding gehad: er zijn niet alleen achttien complete handschriften van
bekend, maar de tekst verscheen ook in druk, zowel in het Latijn als in vertaling, tot in onze tijd toe (zie het overzicht in Petrus Trudonensis 1968, pp.
47-49). Die drukken en vertalingen zijn echter, op de overzetting van Nicasius van Heeze na, gebaseerd op een contrareformatorische bewerking van
de tekst (zie hierover Kors 1989).
Het Soliloquium wordt niet alleen door Busch aan Gerlach toegeschreven, maar eveneens in de rubrieken van de handschriften br5 (een van de
1 Dit valt op te maken uit Busch' mededeling dat Gerlach deze aantekeningen maakte "pro sua
devocione in ipsa religione" (1886,158,31).
2 Een overzicht van siglen en handschriften vindt men op pp. x-xi.
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oudste!), ha, ki, kol, ko2, Kl en tr3. Er is dan ook geen reden om de toeschrijving in twijfel te trekken.
De weerklank die het Soliloquium vond wordt duidelijk weerspiegeld in
het wetenschappelijk onderzoek: liefst drie dissertaties hebben het Soliloquium als voornaamste onderzoeksobject (Mak 1936, Gericke 1942 en
Weismayer 1962) en in artikelen gaat de voorkeur eveneens voornamelijk
uit naar dit werk.
Het Breviloquium
Het Breviloquium (naar twee handschriften uitgegeven in Moll 1859, 174199) vond net als het Soliloquium een ruime handschriftelijke verspreiding;
er zijn vijftien handschriften met de complete tekst overgeleverd (zie het
overzicht hieronder, p. 40w.). Dit werkje schreef Gerlach nog vóór zijn inkleding, dus vóór 30 november 1403 (zoals valt op te maken uit Busch
157,9-16, т.п. 9-12) Het heeft een wat ander karakter dan het Soliloquium;
mystiek speelt in dit traktaat een ondergeschikte rol, en het grootste gedeelte
is gewijd aan het verwerven van bepaalde deugden en aan de juiste instel
ling in het kloosterleven (zie ook hieronder, p. 273w.). Men mag aannemen
dat Gerlach dit werk oorspronkelijk eveneens uitsluitend voor zichzelf
schreef (Moll 1859, 171), maar het is kennelijk, vooral materieel, toch een
coherenter geheel geweest dan het Soliloquium; Schutken wordt door Busch
immers niet genoemd als de samensteller. Het Breviloquium kon blijkbaar
zo worden afgeschreven - of dat gebeurde voor of na Gerlachs dood is niet
duidelijk. Van dit werk geeft Busch het incipit, wat de identificatie natuur
lijk vergemakkelijkte. Ook een aantal handschriften stelt de tekst op naam
van Gerlach (te weten: bri, ЬгЗ, du en tr2); aan de toeschrijving van dit
werk aan Gerlach behoeft niet te worden getwijfeld.
De Middelnederlandse Brieven
Naast de beide Latijnse wericen, die ondanks hun oorspronkelijk strikt per
soonlijk karakter een wijde verspreiding hadden, staat zijn Middelnederlands

1 De betreffende passage luidt: "Qualia vero vinutum exercicia in ipso clencatu suo assumpsent (...) in
suo breviloquio liquido demonstratur, quod pro 'danda occasione spintualis exercicu cuidam bone
voluntatis elenco tunc componens (..)" (Busch 1886, 157,9-13, cursivering van mij). Gerlach schreef
zijn Breviloquium 'in ipso clencatu suo'; Gerlach was toen dus 'dencus' en nog met ingekleed.
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oeuvre: twee Brieven die hij aan zijn zuster Lubbe schreef . Lubbe Peters
was een Zuster des Gemenen Levens en oefende de functie van 'procuratersche' ('econome') uit in het Meester-Geertshuis (zie De Man 1919, 15-16).
De zogenaamde Eerste Brief wordt genoemd in het hs. G. Deze Brief is
ascetisch van aard en geeft Lubbe tal van aansporingen om zich aan het
deugdenleven te wijden, ondanks de vele bekommernissen die ze had voor
de materiële gang van zaken in het huis. Het bestaan van de zogenaamde
Tweede Brief wordt door Busch onthuld (157,17-21). Uit zijn beschrijving
valt op te maken dat Gerlach dit werk - net zoals het Breviloquium schreef vóór zijn inkleding, dus vóór 30 november 1403. De inhoud van
deze Brief is mystiek en verschilt volkomen van karakter met de Eerste
Brief.
Deze beide Brieven vonden een wijdere verspreiding, zoals blijkt uit de
niet onaanzienlijke handschriftelijke overlevering (zie hieronder p. 26vv.).
Het schijnt dat Gerlach nog meer aan zijn zuster zond (zie De Man 1919,
18,13-14), maar dit werk is ons niet bekend - en werd misschien nooit afgeschreven.

Een uitgebreide kritische bespreking van de toeschrijving van deze werken aan Gerlach komt in par.
3.1.2. 'De toeschrijving van de Brieven aan Gerlach Peters', pp. 181-186 aan de orde.
Deze utel is van Moll afkomstig (1859,199). De Eerste Brief werd uitgegeven in Moll 1859,202-214,
en naar een verloren gegaan handschrift in Vregt, 1882 368-377; beide versies verschillen aanzienlijk
Ook deze üiel is van Moll (1859,215). De Tweede Bnef werd uitgegeven in Moll 1859,220-229.

UJST VAN HANDSCHRIFTEN MET GERLACH PETERS' WERKEN
Verantwoording
De lijst van handschriften met werken van Gerlach Peters valt in drie delen uiteen: de
Middelnederlandse Brieven; het Latijnse werk en de Middelnederlandse vertalingen
daarvan; onjuiste of onzekere toeschrijvingen. Toelichtingen op deze delen volgen hieronder. Elk handschrift wordt kort beschreven; de gemeenschappelijke elementen van de
beschrijving zijn:
- sigle: het handschrift wordt voorzien van een sigle. De sigle van Latijnse handschriften bestaat uit een of twee minuskels, eventueel gevolgd door een arabisch cijfer, van
Middelnederlandse is in elk geval de eerste letter van de sigle een majuskel. Op deze
regel is een uitzondering: het handschrift Kl (Köln, Hist. Arch., G.B., 8 o 55), dat excerpten uit het Middelnederlandse en het Latijnse werk bevat.
- taal: bij teksten in de volkstaal een specificering van het dialect.
- datering: gebaseerd op autopsie of op secundaire literatuur.
- herkomst: het klooster of de persoon waaraan het handschrift in de middeleeuwen
heeft toebehoord. Indien vaststaat waar of door wie het handschrift is afgeschreven,
wordt dit vermeld.
- inhoud: betreft uitsluitend werk van Gerlach Peters. Aangegeven worden: de folia, incipit, explicit en, indien van toepassing, rubriek en colofon. Spelling en interpunctie
worden aan modem gebruik aangepast, maar voor Latijnse citaten wordt het middeleeuws gebruik van cene wel gehandhaafd.
- opmerkingen: facultatieve rubriek.
- literatuur: gestreefd is naar een volledig overzicht van de literatuur over het handschrift (sluitingsdatum gegevens: juni 1990).
Bij handschriften die door een asterisk (*) worden voorafgegaan, wordt verwezen naar
een ander lemma. Gebruikte afkortingen: exc. ('excerpt'); comp, ('compilatie'); inc.
('incipit'); expl. ('explicit').
Toelichting op de lijst met Middelnederlandse Brieven
Het vertrekpunt voor de heuristiek van de handschriften vormde de lijst in Petrus Trudonensis 1968,49-50 nrs. 4a + b. Deze omvat negen handschriften; raadpleging van diverse bronnen, zoals de В NM in Leiden, de handcatalogus van de K.B. te Brussel, de
belangrijkste handschriftencatalogi, en informatie van diverse vakgenoten leverden nog
eens acht handschriften op. Niet alle zeventien handschriften waarin de Brieven voorko
men zijn even goed beschreven - van sommige ontbreekt zelfs een beschrijving -, maar
niet alle tekstgetuigen zijn van gelijk belang voor de kritische editie. Zo vallen compila
ties, excerpten, Nederduitse, Ripuarische of Middelfrankische overzettingen onmiddel
lijk af voor een uitgave. Al naar gelang het belang van het handschrift en de kwaliteit
van de bestaande beschrijving werden uiteindelijk vijf handschriften onderzocht en be
schreven (zie de pp. 73-176), waaronder de codices die de basis van de tekstedities vor
men. Van één handschrift, dat in de Tweede Wereldoorlog verbrandde, resten ons
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tekstuitgaven en wat codicologische informatie in enkele negentiende-eeuwse artikelen;
gezien het belang van deze tekstgetuige is getracht alle gegevens in de vorm van een beschrijving bijeen te brengen en te interpreteren (zie pp. 102-108).
Nu is het niet zo dat de handschriften die voor een uitgebreide beschrijving werden
uitgesloten van geringe betekenis zouden zijn; voor een juist beeld van de tekst- en receptiegeschiedenis zijn ze onmisbaar en ze kunnen soms een rol spelen bij de tekstconstitutie. Daarom is enige informatie over deze handschriften wenselijk. Van elk
handschrift dat een uitgebreide beschrijving moet ontberen wordt een korte evaluatie gegeven die veelal gebaseerd is op bestaande literatuur, eventueel aangevuld met informatie die aan de microñlms ontleend kon worden. Om de lezer in kort bestek een overzicht
van de overlevering te kunnen bieden, zijn ook gegevens van de uitvoerig beschreven
codices opgenomen. De tekstgetuigen zijn gerangschikt naar het werk dat zij bevatten:
Eerste Brief, Eerste Brief bewerkte versie en de Tweede Brief.
Daarna volgt een overzicht waarin worden vermeld: enkele oude drukken die een excerpt van de Tweede Brief bevatten en een Engelse vertaling van de Eerste Brief.
Toelichting op de lijst met het Latijnse werk en de Middelnederlandse

vertalingen

Een van de aanleidingen voor het opstellen van een lijst van handschriften met het Latijnse werk en de Middelnederlandse vertalingen was de herontdekking van de onuitgegeven 'Habilitationsschrift' van Wolfgang Gericke, Das Soliloquium des Gerlach
Peters. Kritische Erstausgabe des Wolfenbütteler Textes und Würdigung, Halle-Wittenberg, 1942 . In dit werk worden verscheidene handschriften genoemd (cf. o.e.. Π, 5-6)
die niet in Petrus Tnidonensis 1968, 46-47, la-b voorkomen. Min of meer toevallige
ontdekkingen van andere handschriften, die in geen van beide werken genoemd worden,
brachten mij tot het vermoeden dat de overlevering wel eens veel uitgebreider kon zijn.
Op basis van dit vermoeden werd een meer systematisch onderzoek naar Gerlachs La
tijnse werk opgezet. In de eerste plaats werden alle catalogi van Nederlandse, Belgische,
Duitse, Engelse, Franse, Oostenrijkse en Zwitserse bibliotheken op het voorkomen van
het Latijnse werk doorgenomen, voor zover deze naslagwerken een incipit- of onderwerpregister hebben . In tweede instantie werden de standaardwerken Mittelalterliche

1 Op het Instituut Nederlands van de K.U. Nijmegen bevindt zich een microfilm van dit werk; de
kwaliteit van de opnamen, vervaardigd door de Deutsche Bücherei te Leipzig, is zeer matig, maar
belangstellenden kunnen via het instituut een kopie van de film aanvragen.
2 Bij het onderzoek gold nog een andere beperking van praktische aard: alleen de catalogi die aanwezig
zijn op de afdeling Westerse handschriften van de UB ie Leiden en de Handschnftenkamer van de UB
te Nijmegen werden onderzocht
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Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Mittelalterliche Bibliothekskataloge
Österreichs en de В NM geraadpleegd.
Wie nu zou verwachten in onderstaande lijst de "meer dan 40 handschriften" van het
SolUoquium (Mak 1936,77) aan te treffen, moet op voorhand teleurgesteld worden. Dit
gegeven, dat in de literatuur keer op keer herhaald is (ten laatste nog m de Cat. Moderne
Devotie 1984, 185), berust op een onjuiste interpretatie van Mak. Op p. 77 van zijn dis
sertatie schrijft Mak dat "Prof. Barnikol een uitgave van het Sol. naar meer dan veertig
handschriften heeft voorbereid". Waaraan hij die informatie ondeend zegt Mak t.a.p.
niet Op p. 50 nt. 1 van zijn dissertatie noemt hij een artikel van Barnikol dat 'des Rätsels Lösung' brengt: 'Gerlach Peters' in Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Π,
1058-1059, zweite Auflage, 1928. In kol. 1059 lezen we: 'Trotz der Verdienste Molls
(s.u.) besitzen wir G.s Werke bisher unvollständig und überarbeitet; die wissenschaftliche Erstausgabe auf Grund von mehr denn 40 Handschriften ist von mir vorbereitet". Er
zijn dus wel "meer dan 40 handschriften", doch niet van het SolUoquium, maar van het
gehele oeuvre. De handschriften die Barnikol van het SolUoquium kende zijn geraadpleegd voor bovengenoemde dissertatie over het SolUoquium; Gericke schrijft op p. 4
van deel Π van zijn proefschrift: "Die handschriftliche Situation hat sich in der Zwi
schenzeit [d.w.z. sedert de studies van Moll en Hirsche] insofern erheblich verbessert,
als es meinem Lehrer, Herrn Professor Barnikol, gelungen ist, neben den drei bekannten
nach und nach noch 16 weitere Handschriften bzw. Teilhandschriften zu entdecken;
seine Kollationen der meisten unter ihnen stellte er mir freundlicherweise zur Verfügung
(...)". Gencke kende negentien handschriften van het SolUoquium, waaronder de Middelnederlandse vertalingen.
Het Breviloquium is ons in twee versies overgeleverd. Een heeft dezelfde volgorde
van de hoofdstukken als in de uitgave Moll 1859 (pp. 174-199). De andere versie plaatst
de hoofdstukken 38-40 van de editie-Moll ná hoofdstuk 46; in het overzicht van de
handschriften is deze tekstvorm aangegeven met de afkorting 'B*' .
In onderstaande lijst staan ruim veertig handschriften met Latijns werk vermeld; sommige bevatten slechts een kort excerpt, andere de complete tekst van SolUoquium en
Breviloquium. Een aantal handschriften echter wordt alleen in middeleeuwse catalogi
vermeld en de huidige bewaarplaats is veelal onbekend. Bovendien zijn enkele codices
1 De uitgevers van Petnis Trudonensis 1968 hadden reeds de oude catalogi van ruim twintig kloosters
van de moderne devotie onderzocht (cf. o.e., xi-xiv, mz. xi). De reeks Mittelalterliche
Bibliothekskataloge werd geraadpleegd daar de bibliotheekcatalogi door de uitstekende registers goed
ontsloten zijn; bovendien verwijzen de uitgevers naar de huidige bewaarplaatsen van sommige in de
catalogi genoemde handschnften. Enkele handschnften konden, althans voorlopig, met worden
teruggevonden. Deze codices zijn, mèt de beschrijving van de oude catalogi, in de lijst met
handschnften opgenomen; het zal misschien mogelijk zijn latere vondsten, op grond van deze
gegevens, te identificeren. Bovendien dragen de gegevens bij tot inzicht in de verspreiding van
Gerlachs werk binnen het huidige Nederlands- en Duitstalige gebied.
2 Te weten de handschnften Deventer, Stads- of Athenaeumbibhotheek, I, 49 (Middelnederlandse
vertaling); Utrecht, U.B., 301 en Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 509 Heimst.
3 Hel handschrift dat Willem Moll als legger voor zijn uitgave gebruikte - het hieronder te noemen hs.
br3 - is het enige dat de tekst in de tweede persoon enkelvoud heeft. Daar het hs. bovendien een van de
jongste tekstgetuigen is (gedateerd: 1550), kan men gerede twijfel hebben of deze voira van de tekst
wel authentiek is.
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onvindbaar of vernietigd. Van alle handschriften waarvan de bewaarplaats wel bekend is
werd een microfilm aangevraagd van het gedeelte dat het Latijnse werk bevat. De tekst
werd gecontroleerd op volledigheid; excerpten werden aan de hand van de bestaande uitgaven geïdentificeerd. Ik hoop dat anderen op deze lijst, die de basis zal vormen voor de
nieuwe kritische editie van Gerlachs Latijnse werk, aanvullingen kunnen geven.
De lijst wordt afgesloten met een opsomming van de handschriften die Middebederlandse vertalingen van het Latijnse werk bevatten .
Toelichting op de lijst van handschriften met onjuiste of onzekere toeschrijvingen
aan Gerlach Peters
In de laatste lijst worden de handschriften ondergebracht die in de literatuur ten onrechte
als codex met werk van Peters genoemd zijn of die werk bevatten dat door de kopiist aan
Gerlach wordt toegeschreven, maar dat niet overeenkomt met het ons bekende werk; in
het laatste geval gaat het overigens altijd om korte excerpten.

1 Voor de Latijnse drukken en de vertalingen zie men het overzicht in Petrus Trudonensis 1968,47-49
Ib-e & 2c. Over de Nieuwnederlandse vertaling van Van Heeze en Van Gorcum verscheen van mij
een artikel (Kors 1989).
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ANTWERPEN, Museum Plantin-Moretus, M 254 (olim: 172)
Taal: Oostelijk
Datering: Eerste helft 15e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: I, ff. 3r-15v: rubr.: Een devoi[i\e epistele.; inc.: Onsen lieven heren stedelike te
offeren een reyn[r]e vresam herte...; expl. ...ew<c\>ike mit hem ende mit allen enghelen
ende heilighe ons moeten verbilden in ewicheit. Amen.
Opmerkingen: Zie voor meer informatie over dit handschrift de beschrijving op pp. 97101.
Literatuur: Zie beschrijving p. 101
BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, Π 2779
Taal: Hollands
Datering: ca. 1570
Herkomst: Clarissenklooster te Amsterdam, Zuster Weyncken (bezitster en kopiiste);
Bartholomeus van Middelburg (van hem misschien twee werken in autograaf; cf. infra)
Inhoud: I (exc), ff. 202v-206r inc.: Onsen lieven heren stadelic te offeren een reyn
ende vreetsaem harte...; expl.: ...ende daeromme en woert hij niet ontsiect noch verwan
delt na den oversten dele sijns gemoedes nader [tekst is niet afgemaakt; ten opzichte van
de huidige uitgave ontbreken ca. 30 regels: vgl. de uitgave op pp. 351-352]
Evaluatie: Dit handschrift bestaat voor een deel (ff. 1-178) uit afschriften van werk van
Bartholomeus van Middelburg (1481-1565) (zie Ampe 1967, 125-127, 139-144, inz.
139). Volgens Ampe zijn twee teksten van Bartholomeus in dit handschrift als autograaf
te beschouwen (zie voor zijn argumenten, o.e., 125 en vooral 127). Op twee plaatsen is
het handschrift gedateerd: 31 maart 1565 (f. 165v) en 23 februari 1552 (f.l78r). De laat
ste datering valt waarschijnlijk samen met het tijdstip van de professie van Zuster
Weyncken, ter gelegenheid waarvan Bartholomeus, haar biechtvader, haar een brief
schreef. Waarschijnlijk na de dood van Bartholomeus liet Weyncken een aantal teksten
van hem afschrijven (ff. 1-169), en vulde op die manier de autografen die ze al van hem
bezat (ff. 170r-178v) aan. De restvan het handschrift (ff. 179-249r) schreef Weyncken
waarschijnlijk zelf (zie o.e., 128-129) waarbij ze opnieuw enkele teksten van Bartholo
meus opnam (cf. o.e., 139), maar ook liederen (zonder melodie), gedichten, preken en
excerpten uit tal van werken, waaronder een groot gedeelte van de Eerste В rief (voor een
overzicht van de inhoud zie o.e., 129-138). Het handschrift is, zoals Ampe reeds op
merkte, "een handleiding voor haar geestelijk leven" (o.e., 129).
Literatuur: Fiche BNM . Cat. Brussel 1901-1936, ΙΠ, 500-501 . Van Heel 1931, 470485 [uitg. 473-485] . Ampe 1960, 400, nr. 47 . Ampe 1967, 123-190 [uitg. 145-190] .
Ampe 1968, 169 . Ubbink 1978, 3, 204 en nt. 23
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DEVENTER, Bibliotheek van de Parochiekerk, z.s. [verbrand]
Taal: Oostelijk
Datering: Eerste helft 15e eeuw
Herkomst: Lamme van Diesehuis te Deventer (zusters van het Gemene Leven), zuster
Roetters (of: Wetters?) bezitster.
Inhoud: I, (onbekend op welke folia; naar Vregt 1882, 368 en 377): rubr.: Hier beghini
een devoet epistel.; inc.: Onsen lieven heren stedelike te offeren een rey ne ende vredesam Ame...; expl.: ...opdat wi dan van allen drucke mit hem ende mit allen enghelen
ende heilighen ons moghen verbilden. Ey. Amen. (rubr.:) Jhesus Maria.
Opmerkingen: Het handschrift, dat kort voor de oorlog behoorde aan het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, is ten huize van Kruitwagen verbrand bij het bombardement op Rotterdam in mei 1940, samen met vele andere handschriften die Kruitwagen
zou beschrijven (brief 27 maart 1987 van Mevr. drs. H.C. Wüstefeld, conservator handschriften en oude drukken Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht). Een deel
van de inhoud van het handschrift, waaronder de Eerste Brief, bleef behouden in enkele
19e-eeuwse uitgaven (Van Vree 1851,139-154 en Vregt 1882, 342-385). Zie voor meer
gegevens over dit handschrift de beschrijving op de pp. 102-108.
Literatuur: Zie beschrijving p. 108.
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AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek UvA, IG 28
Taal: Oostelijk
Datering: ca. 1490
Herkomst: Tertiarissenklooster O.L. Vrouwe op die Hoem; Aleit van Ballen (bezitster)
Inhoud: I*, ff. 182r-195v: rubr.: Hier beghini die dievote epistel. Suver leeringhe.; inc.:
Onsen lieven heren stedeliken toe offeren een reijn ende een vredsam /ierre...; expl.:
Ende pint и om toe gane mit yuwer wanderinge mit allen menschen niet allene sonder
daghen meer mit graden, [het slot ontbreekt]
Opmerkingen: Zie voor meer informarie over dit handschrift de beschrijving op pp. 7396.
Literatuur: Zie de beschrijving pp. 95-96.
•CHELTENHAM, Bibliotheca Phillippica, 541: zie LONDON, University College,
Germ. 18
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, K.A. ХХХ П
Taal: Westelijk
Datering: Tweede helft 15 е eeuw (vóór 1487)
Herkomst: Onbekend
Inhoud: I* (сотр.), ff. 162va-164va: inc.: Onsen lieve here stadelic te offeren een reyn
hert ende vreedsaem...; expl.: Wildi vrede vinden in desen leven ende hierna, so denct in
allen sahen: "Wie bin ie", ende du en selste niement oerdelen. Amen.
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Opmerkingen: In zijn artikel over het werk van Petere merkt Moll in noot 2 op p. 202
op: "Wel bestaat er in de Bibliotheek der Koningl. Akademie te Amsterdam onder N. 4
een Handschrift van het laatste der vijftiende eeuw, waarin het begin van onze epistel
voorkomt (...)" (1859, 202). Nu zijn alle handschriften van de Koninklijke Akademie,
die in bruikleen zijn bij de Koninklijke Bibliotheek, voorzien van signaturen met Ro
meinse cijfers; maar ook een handschrift met Romeinse IV bleek niet het door Moll be
doelde. Studie van de Cat. Akademie Haag 1938 bracht uiteindelijk een handschrift aan
het licht, K.A. ХХХ П, dat met Molls handschrift geïdentificeerd kon worden. Op de
binnenzijde van het voorplat en op de rug bevindt zich een zegeltje met het nummer '4';
kennelijk de oude signatuur die Moll noemde.
Voor een uitgave van de tekst, zie pp. 397-398.
Evaluatie: De inhoud van het handschrift is het meest omvangrijk beschreven in Cat.
Akademie Haag 1938, 20-22. Naast de gebeden, bevat het handschrift een groot aantal
'leringen', 'punten' en andersoortige (excerpten uit) stichtende teksten, waaronder een
excerpt in compilatie van de Eerste Brief. Een aantal (excerpten uit) teksten in het handschrift stammen uit het milieu van de moderne devotie of waren daar populair: Het leven
van Jezus van Ludolf van Saksen (zie Deschamps 1973,715), het Fili accedens-ùaktaat
(zie Kore 1988,198 nt. *), Dat goede boecskijn van verduldicheit (zie De Vreese 1900,
685 nt. 1 en Mertens 1986, 327-329), een dictum van Geert Grote (zie Tiecke 1941, 200
en 273) en Hendrik Herps Spieghel der volcomenheit (zie Cat. Akademie Haag 1938,
22). Het milieu van de moderne devotie is mogelijk de herkomst van dit handschrift. De
tekst van de Eerste Brief in compilatie is zeker voor een vrouw geschreven; in de geïnterpoleerde gedeelten is eveneens sprake van een zuster (vergelijk de tekstuitgave op de
pp. 397-398). De latere bezitters van het handschrift waren vrouwen (zie Cat. Akademie
Haag 1938,22)
Literatuur: Moll 1859 202 nt. 2 • Moll 1863. 320 [uitg.] . Cat. Akademie 1874, X-XI.
De Vreese 1900, 685 nt. 1 . Cat. Akademie Haag 1938, 20-22 • Tiecke 1941,200, 273 •
De Man 1954, 68 . Ruh 1956, 255 nt. 4 . Feugen 1968, (1) . Album TBI, 154 . Deschamps 1973,715 . De Bruin 1983,151. Kors 1988, 198 nt. *
H

HAMBURG, Staats- und Universitätsbibliothek, Theol. 2194 [convoluut]
Taal: Middelnederlands (o.a. Westelijk, Vlaams en Brabants)
Datering: 1460-1560 (verschillende delen)
Herkomst: Clarissenklooster (deel met Peters' Eerste Brief)
Inhoud: I*, ff. 48v-57v: rubr.: Hier beghini een seer devoet profytelicke leeringhe voer
alle gheestelikcke menschen. Nota bene; inc.: Onsen lieven here stade liken te offeren een
reyn ende vreedsame herte...; expl.: ... ende dan, van allen drucke ende Uden verlasset,
mit hem ende allen engelen ende heilighen ons mogen in ewicheit verbilden. Amen.
Opmerkingen: Het gedeelte van het convoluut dat Gerlachs Eerste Brief bevat, omvat
de ff. 1-89 en is geschreven in een westelijk dialect; de waarschijnlijke herkomst is een
Clarissenklooster. Dit gedeelte stamt uit de eerste helft van de 16e eeuw. Voor meer informatie over dit handschrift, zie de beschrijving op pp. 123-151.
Literatuur: Zie beschrijving p. 151.
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KÖLN, Historisches Archiv, G.B., f 88
Taal: Ripuarisch
Datering: 19 juni 1538,17 juli 1538,3 augustus 1539
Herkomst: Kanunnikessenklooster Frauweiler bij Bedburg (Reguliere Kanunnikessen
van St. Augustinus), zuster Guetgen Klechens van Wynckelhym (kopiiste).
Inhoud: I*, ff. 256ra-263va: rubr.: Нее beghynt eyn devoete, andachnge epistel eyns de
voten reguliers van Wijndesem, dei hij zo synre suster schreiff, eynre geistlicher maget
ind is van geistlichen vortganck. Seer schoen ind leerlichen.; inc.: Onsem lieven heren
steetlichen zo offeren eyn vreedsam heme...; expl. ...ind dan van allen druck ind lyden
moegen verloest werden ind mit ym ind mit allen engelen ind hijlgen ons in der ewicheit
mogen verblijden. Amen.
Evaluatie: Dit handschrift werd door zuster Guetgen ten behoeve van de communauteit
geschreven, zoals blijkt uit de zeer uitgebreide colofons op ff. 179va-180rb en 295va296rb (zie Cat Menne 1931, II, 493-494,500). Het handschrift diende zowel voor de ei
gen lectuur van de zusters als voor de lezing: "(...) alle den susteren de eytzont
intganwordich synt ind noch zocomende synt, de dair uus lesen off hoeren lesen (...)" (f.
295vb; zie ook f. 180ra, Cat Menne 1931, II, 494). De eerste 179 folia bevatten teksten
van en over de Heilige Hiëronymus, de patroon van het klooster (zie Cat. Menne 1931,
П, 491-494; dat Hiëronymus patroon was blijkt uit het colofon op f. 180rb; zie o.e.,
494). De folia 182-219 bevatten 'vitae' en legenden. De ff. 222-269 bevatten teksten die
de voortgang in het geestelijk leven tot onderwerp hebben, meer in het bijzonder dat van
de kloosterling (т.п. 247-269): de vereniging van de Bruid van Christus met de hemelse
Bruidegom (222-231), over geestelijke bekoringen (231-245) en een kort excerpt over
de beschouwing van het aangezicht van Christus (246). De teksten op de ff. 247-269 zijn
eveneens op kloosterlingen gericht: traktaat over de zonde van het bezit (247-255), de
Eerste Briefin de bewerkte versie (256-263), een collatie van een zekere Bruder Hein
rich Leo over het geestelijk leven (263-267) en een traktaatje over de "Verinnerlichung"
(267-269); het onderdeel wordt afgesloten met een exempel over de hemelse vreugde:
het perspectief van de deugdenbeoefening en het kloosterleven. De rest van de codex be
vat teksten over sacrament en communie (270-295).
Het eerste gedeelte (1-219) beschrijft de grote, nastrevenswaardige voorbeelden van de
oude vaders, in de eerste plaats van de H. Hiëronymus, de patroon van het klooster. Het
tweede gedeelte (222-295) bevat vooral teksten over de concrete deugdenbeoefening en
voortgang in het geestelijk leven, en concretiseert zo de grote voorbeelden. Het sacrament van de Eucharistie neemt daarbij een belangrijke plaats in.
(Voor gegevens over dit klooster zie men Müller 1876, Haberich 1961, 70-76, Rehm
1985, 30,56,146,178)
Literatuur: Fiche & beschrijving BNM • Cat Menne 1931, Π, 490-500 nr. 232 • Petrus
Trudonensis 1968, 50 nr. 5a . Lambert 1969-1972 ШВ, 787 . Nellmann 1975,406-431 •
Williams-Krapp 1976, 284 . Greifenstein 1979, 39-45 • Williams-Krapp 1986, 75,
202,210, 330 nt. 51,387, 391,407,416.434,453,454 [als '2 o 88'; sigle 'Ко Г]
LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 348
Taal: Hollands
Datering: ca. 1475
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Herkomst: (Noord-?)Hollands augustinessenklooster (onzeker)
Inhoud: I* (exe), ff. 136v-149r: rubr.: Hier beghini een devote epistel.; inc.: Onsen lieven heer stadeliken te offeren een reyn ende vreedsaem herte...; expl.: waert mi wel of
qualic gaet van buten, dat weghet mi al even swaer.
Opmerkingen: Zie voor informatie over dit handschrift de beschrijving op de pp. 152176. Het handschrift bevat bovendien excerpten uit de Tweede brief tn een excerpt van
een Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium (zie hieronder).
Literatuur: Zie de beschrijving p. 176.
Lo

LONDON, University College, Germ. 18 (olim: Cheltenham, Bibliotheca Phillippica, 541)
Taal: Nederduits
Datering: 6 augustus 1488 (gedeelte met de Eerste Brief)
Herkomst: Geschreven door Johannes Herten (subprior van het klooster Domus S. Salvatoris in E wich, Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
voor het zusterhuis St. Margareta te Rüthen (Zusters van het Gemene Leven).
Inhoud: I*, ff. 56v-65r: rubr.: Eyne leirhaftige epistel; inc.: Leve gemynde broder eder
suster in Cristo. Want wi yn desen leven ellendich ynde vremde synt...; expl.:... ind dan
van allen drucke ind lyden verloset myt em ind allen engelen ind hilgen uns mogen yn
ewicheit verbilden. Amen.
Evaluatie: Het handschrift valt codicologisch gezien in twee gedeelten, geschreven door
dezelfde hand, uiteen: 1) de folia l-68v, met signaturen ai-h8; 2) folia 69r-99v, met de
signaturen ai-d8 (cf. Cat. University College 1935, 65). Het handschrift heeft een contemporaine band (cf. o.e., 64), zodat de beide delen reeds in een vroeg stadium samengevoegd moeten zijn. Onderaan folio 68v heeft de kopiist het volgende colofon
geschreven:
In den iaren do men schreif dusent veirhundeit ind achte ind achtich, up sent sixtus
des hilgen pays daich, wart dyt bokelin geschreven ind geendiget yn dem cloister to
Ewich reguleirs ordens van frater Johannes Herten, supprior aldair, den geistliken
susteren to Rüden der nyer vergaderinge.
We mogen er dus in eerste instantie vanuit gaan dat Johannes Herten (zie over hem Monasticon Windeshemense 1976-1980, II, 120) waarschijnlijk alleen de folia 1-68 als één
geheel, als een bokelin zag. Dit boekje schreef hij voor de zusters in Rüthen, die weliswaar tot de Zusters van het Gemene Leven gerekend worden, maar die reeds bij de stichting van het huis de Regel van Augustinus aannamen (cf. Rehm 1986, 171). De tekst die
aan de brief voorafgaat is geschreven in de vorm van een dialoog tussen een 'geestelijke
dochter' en een 'geestelijke vader', waarbij de dochter vragen stelt over bepaalde aspecten van het geestelijk leven. Deze tekst en de bewerkte versie van de Eerste Brief drukken de bekommernis van de kopiist uit teksten te leveren die speciaal op zusters gericht
zijn. Overigens geldt voor de eerste tekst dat hij duidelijk voor een kloosterzuster is bedoeld, maar de verwijzingen naar het monastiek milieu zijn zo vaag gehouden dat er
geen toespelingen op de orderegel van de zusters te vinden zijn. De teksten van het
tweede deel zijn weliswaar niet speciaal op vrouwen gericht, maar vrouwen spelen er
deels wel een belangrijke rol in. Dit gedeelte omvat vier visioenen en een exempel. De
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eerst drie visioenen zijn de visioenen 17, 19 en 16a van Hendrik Mande (zie Menens
1986, 147). In dit handschrift is het achttiende visioen niet, zoals in het handschrift
's-Gravenhage, K.B., 73 F 27, in het zeventiende geïnterpoleerd (cf. o.e., 18 en 147). De
keuze voor het zeventiende visioen is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat devote
zusters er een zeer prominente rol in spelen. Hendrik Mande schouwt hier de staat van
tal van overleden, niet met name genoemde, devote zusters. In het visioen 16a worden
tal van moderne devoten, zowel mannen als vrouwen, in het hiernamaals geschouwd. In
visioen negentien wordt eveens de staat van overledenen visionair geschouwd, maar ditmaal zonder dat er van devoten sprake is. Gaat het in het eerste deel vooral om praktische raad voor het geestelijk leven, in het tweede deel benadrukken de visioenen van
Mande wat de beloning zal zijn voor die moderne devoten die streven naar volmaaktheid
in hun levensstaat. Op deze manier komen de teksten uit het eerste deel in een nieuw
licht te staan en wordt een inhoudelijke verbinding gecreëerd; eventueel kan men daarom veronderstellen dat de kopiist Johannes dit deel met het oog op het eerste schreef het omgekeerde geval is uiteraard ook mogelijk. Het tweede deel wordt besloten met een
visioen van een zekere Johannes, prior in een predikherenklooster in eyner stat Anseburg genant (het is mij onbekend welke plaats hiermee bedoeld kan zijn), en een kort
exempel van Meister Eckhart.
Het belang van het handschrift voor de overlevering van de bewerkte versie van de
Eerste Briefis vooral gelegen in het feit dat de tekst, zo'n negentig jaar na dato, in eenzelfde milieu functioneert. De brief werd in deze kring blijkbaar belangrijk genoeg gevonden om te worden geplaatst in een handschrift dat duidelijk de ontwikkeling in het
geestelijk leven van de zusters van het zusterhuis in RUthen op het oog heeft. Bovendien
toont het handschrift de betrokkenheid van het klooster Ewich bij het zusterhuis te Ruthen aan; tot nu toe werd vooral de bemoeienis van het klooster Böddeken onderstreept
(cf. Rehm 1986,84).
N.b.: De microfilm van dit handschrift werd pas ontvangen nadat het manuscript van de
dissertatie voltooid was. De belangrijkste gegevens over dit handschrift, die niet meer in
de lopende tekst verwerkt konden worden, vindt men in het Addendum op pp. 485-487.
Literatuur: Cat Phillipps 1837-1871, nr. 541 • Priebsch 1896,48-49 • Cat. Univ. College 1935, 64-65 • Med. Manuscripts In Brit Libraries 1969 1969, 33 • Monasticon Windeshemense 1976-1980 ΠΙ, 116 • Mertens 1986, 116, 137 [als Cheltenham, Bibliotheca
PhiUippica, 541], 147,158,160-161
Wl

WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1140 Heimst.
Taal: Latijn en Middelfrankisch
Datering: Einde 15e eeuw
Herkomst: Onbekend; blijkens het colofon is het gedeelte met I* geschreven door een
mannelijke kopiist.
Inhoud: I*, ff. 163r-173v: inc.: Onsem leven heren stedeliken opveren eyn reyne unde
vredesame herte....; expl.: ... unde dan van allen drucke ende lydent verloset myt ome
unde myt alle den enghelen unde hillighen uns moghen in ewicheit vorbilden. Amen. Colofon: Explicit epistola fratris Gherlaci missa ad sororem eius carnalem. Deo gracias.
Biddet vor den scriver eyn ave maria.
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Evaluatie: Het handschrift bevat enkele traktaten, maar de meeste ruimte beslaan de gebeden, gedichten en hymnen, zowel in het Latijn als in de volkstaal (zie Cat. Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, Ш, 76-79). Enkele teksten bewijzen dat het handschrift voor een
mannenmilieu geschreven is, namelijk 26-28 (zie o.e., 78). De teksten 26-27 bevatten, in
rijmvorm, aansporingen voor een priester. 28 richt zich op een jongeling, die verschil
lende mogelijkheden voor een geestelijk leven worden voorgehouden: als priester of als
monnik bij verschillende orden, onder andere de augustijnen en de minderbroeders.
Doordat deze keuzemogelijkheden worden opengehouden kan men vermoeden dat het
handschrift niet uit een regulier klooster komt, maar bij voorbeeld uit een fraterhuis. Het
katern ff. 163-174 met de Eerste brief wijkt codicologisch en paleografisch af van de
rest van de codex: de afmetingen van het katern zijn kleiner, het werd geschreven door
een hand die verder in het handschrift niet voorkomt; de kopiist sluit de twee teksten van
het katem met een colofon af (komt verder maar twee keer voor) en derectozijdenvan
de bladen 163-168 zijn in de rechterbovenhoek voorzien van een contemporaine, ro
meinse nummering i-vj. Gezien het feit dat Gerlachs brief aan een vrouw is geschreven,
moet er wel een speciale reden geweest zijn de tekst desalniettemin in deze codex op te
nemen. In het colofon wordt Gerlach met name genoemd, en wordt bovendien het gege
ven vermeld dat hij de brief 'aan zijn zuster in den bloede' schreef (cf. hierboven). Dat
laat zien dat Gerlach een zekere naamsbekendheid had en dat de bestemming van de
brief bekend was: een dergelijke gedetailleerde kennis zou men verwachten in een mi
lieu dat in nauw contact met de moderne devotie stond of dat van die beweging deel uit
maakte.
Literatuur: Fiche BNM • Cat Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, ΠΙ, 76-79 nr. 1247 •
Schüddekopf 1893, 6-10 [uitgave] . Borchling 1902, 28-29 • Steinmann 1930, 73, 107108 • Petrus Trudonensis 1968,50 nr. 5a. Bergmann 1986, 487-488.
W2 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1155 Heimst.
Taal: Nederduits
Datering: 1471 (f. 465v), 1473 (f. 427r, gedeelte met de Eerste brief)
Herkomst: Onbekend
Inhoud: I* (exc.) , ff. 163v-166r: inc.: Onsem leven heren stetliken to offerende eyne
reyne unde eyn vredesam herte...; expl.: ... wante en schalle gij iu nicht werdich rekenende de legeste dar <te wesen>.
Evaluatie: Het grootste gedeelte van het handschrift omvat een brevier (ff. 2r-117v),
teksten uit het getijdenboek (ff. 322r-337v; 430r-465v; 467r-480v) en tal van andere gebeden en gebedsinstructies (o.a. ff. 154r-163v; 216r-224v; 227r-258r, 280r-284r; 286319v; 337v-341v). Daarnaast komen enkele (excerpten) van traktaten voor, o.a. een
Nederduitse vertaling van het eerste boek van de Imitano. Het handschrift richt zich tot
een kloosterzuster: dit blijkt niet alleen uit het feit dat de hoofdfiguren van de exempelen
op ff. 123v-153v vrouwen zijn (gebeden spelen in deze exempelen opnieuw een grote
rol), maar vooral uit de gebeden op ff. 227r-258, die ingericht zijn naar de dagindeling
van een zuster (gebeden voor bij het opstaan, het spinnen, etc.) en die een monastieke
context veronderstellen (zie т.п. f. 252v). De inhoud van deze tekst wijst eerder op een
persoonlijk dan een gemeenschappelijk gebruik van het handschrift. De tekst van Ger
lach past natuurlijk uitstekend in een handschrift van een kloosterzuster. Het is niet dui-
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delijk waarom de tekst niet werd afgemaakt. De tekst eindigt onderaan f. 166r, de rest
van het katem (166v-167v) was oorspronklijk opengelaten, maar die ruimte is in ieder
geval te weinig voor de rest van de brief.
De scheiding tussen tractaat, meditatie en gebed vervaagt in dit handschrift; de teksten die niet als gebed geschreven zijn, zoals de Eerste brief, komen door de context in
dienst te staan van het gebedsleven. Zo zijn bij voorbeeld de exempelen op ff. 123v153v, waarin het nut en de kracht van het gebed benadrukt worden, een ondersteuning
van het voorafgaande brevier.
Het handschrift is nauw verwant met het handschrift Wolfenbüttel, 1025 Novi (zie
Borchling 1902, 30, 157) en is waarschijnlijk van dezelfde hand als 1153 Heimst, (o.e.,
32).
Literatuur: Fiche BNM . Hirsche 1873-1894,1, 83-86 & 86, nt. * . Cat. Wolfenbüttel
Heimst. 1884-1888, ΙΠ, 85 nr. 1263 . Borchling 1902, 30-32 . Ruh 1956, 30, 112 . Pe
trus Trudonensis 1968, 50 nr. 5a • Hofmann 1969, 163 nr. 307 • Schmidt 1969, 164 •
Axters 1970,90 . Dusch 1975,90* nt. 1 . Ringler 1980,139 . Bauer 1983,135.
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BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, IV 423
Taal: Latijn en Middelnederlands
Datering: 15 e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: II (exc), f. 207v: tekst: Enen rechten inwendigen mensche en mach gheen tijt
te con sijn hem te verenighen mit sinen lieve.
Opmerkingen: Dit excerpt uit de Tweede Brief (in de uitgave rr. 4-5; zie p. 381) komt
voor in een rapiarium met tal van dicta en excerpten van auctoritates (in het Latijn) en
van Jan van Leeuwen, Jan van Ruusbroec en Hadewijch (Middelnederlands) (zie Deschamps 1977, 675). Mijn begeleider, Guido de Baere, maakte mij op deze tekst van Gerlach attent, waarvoor mijn dank.
Literatuur: Deschamps 1977,675 • Ruusbroec Opera 1981, II, 70 nt. 6,284
DEVENTER, Stads- of Athenaeumbibliotheek, 1,49 (olim 1739)
Taal: Oostelijk
Datering: ca. 1440
Herkomst: Klooster van Sint Agnes en Maria te Diepenveen (Reguliere Kanunnikessen
van Sint Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: II, ff. 69v-76r: rubr.: Hoe hem een recht inghekiert mensche van binnen te oefe
nen pleghet.; inc.: *Eenen rechten inwendighen menschen en mach ghien tijt te cort sijn
hem te verenighen mit sinen lieuen.; expl.: Ende als men reden weder pleghet so gaet
men ende comet men uut ende in пае alder wisen dat cuussche minne eyschet.
Opmerkingen: Zie voor meer informatie over dit handschrift de beschrijving op pp.
109-122.
Literatuur: Zie beschrijving p. 122
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•HAELEN, Collectie Dr. P.S. Everts; zie MAASTRICHT, Gemeentelijke Archiefdienst, 479.
•'s-HERTOGENBOSCH, Bisschoppelijk Museum, 401; zie UDEN, Museum voor
Religieuze Kunst, B.M. 401.
KÖLN, Historisches Archiv, G.B. 8o 55
Taal: Latijn en Ripuarisch
Datering: Eerste helft 15e eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster in Keulen
Inhoud: II (сотр.), ff. 43v-44r: inc.: f Wat die anderen doen ofwoet myt oen gaet, ie
wil des mijns denken, ie wil swighen wiken en de duken...; expl...ліег niet alleen acht hi
dat hi gesont werden mach.
Evaluatie: Het grootste gedeelte van het handschrift wordt in beslag genomen door een
rapiarium (ff. 1-129); daarop volgen (ff. 130-194) teksten van Heinrich von Friemar (De
quattuor instinctibus) en Joh. Climacus (141-195; 149-194, het gedeelte met de Scala
paradisi heeft een aparte folionummering j-xlvj: zie Cat. Menne 1931, II, 476) (zie o.e.,
480 nr. 16); ff. 196-200 bevatten weer tal van uittreksels. De inhoud van het rapiarium is
geheel ascetisch van aard; wanneer er 'mystieke' auteurs als Ruusbroec en Gerlach Pe
ters geciteerd worden, dan alleen de ascetische passages uit hun werk. Het rapiarium be
vat tal van citaten uit kerkvaders, auctoritates en tal van anonieme gebeden en
exempelen. Een rapiarium heeft per definitie een persoonlijk karakter, teksten worden
uitgekozen omwille van en aangepast aan de eigen doelstellingen. Duidelijk blijkt dat uit
de excerpten uit het achtste hoofdstuk van de Tweede brief, die werden aangevuld met
tal van andere (eigen?) overwegingen (zie de uitgave op p. 400). De traktaten die in het
handschrift zijn opgenomen behoren weliswaar feitelijk niet tot het rapiarium, maar de
strikt ascetische inhoud van deze teksten sluit er inhoudelijk wel bij aan.
Opmerkingen: Het handschrift had in de bibliotheek van het Kruisherenklooster de sig
natuur A XXDC.
Literatuur: De Vreese 1900, 446-453 • Cat. Menne 1931, II, 475-481 nr. 237 • Mulder
1933, vii, xiü . Tiecke 1941, 78 199,276 • Daniels 1946.193 . Axters 1965, 277 & nt. 2
• Petrus Trudonensis 1968, 49 nr. 2a, 50 nr. 5b • Willeumier 1981, 334, 367 • Bosch
1982,140
LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 219
Taal: Hollands
Datering: 1476
Herkomst: Klooster van Sint Ursula te Amsterdam (tertiarissen), zuster Alijt Lambertsdochter (kopiiste); Klooster van Hl. Maria Magdalena te Amsterdam (Reguliere Kanunnikessen van Sint Augustinus; Kapittel van Sion) (bezitsters)
Inhoud: II (exc.) ff. 106v-107r: rubr.: Waeromme dat wi ons onderlinghe gheestelic
minnen sullen.; inc.: Wi hebben alle een vader, wi leven alle van eenre spisen, dat is van
der minnen.; expl.: ... dat is boven al dat hinderen of verdrucken mach den uutvloyenden, gloriosen opganc ende den onghemeten loep der minnen.
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Opmerkingen: Deze excerpten omvatten het derde en vierde hoofdstuk van de Tweede
brief.
Evalutie: Daar het grootste deel van het handschrift (ff. l-106v) wordt ingenomen door
de collaties die Joh. Brinckerinck voor de zusters van het Klooster te Diepenveen (Regu
liere Kanunnikessen van Sint Augustinus) heeft gehouden (zie hierover Obbema 1985),
zou men kunnen veronderstellen dat het handschrift voor het augustinessenklooster Hl.
Maria Magdalena werd geschreven; hun bezitterskenmerk is in ieder geval contemporain
(zie Lieftinck 1948, 31). Na de collaties van Brinckerinck volgen excerpten uit werk van
Gerlach Peters, Jan van Ruusbroec en Jan van Leeuwen (106v-lllv): allen augustijner
koorheren. Daarnaast komen stukken voor over de amioede (ff. І І І -ІІбг, een versie
van spreuk 70 van Eckhart, zie Ubbink 1978, 173), over kuisheid (ff. 116r-118v), over
de juiste gesteldheid om het sacrament te ontvangen (ff. 119r-122v, uit de Reden der
Unterweisung van Eckhart, zie o.e., I.e.) en over de Eucharistie in ruimere zin (ff. 127v130r). Het verband tussen al deze teksten lijkt te zijn dat ze aanzetten tot het beoefenen
van bepaalde deugden en de juiste houding benadrukken van zusters in een (kloosterge
meenschap; dit laatste aspect is vooral duidelijk aanwezig in de teksten van Brinckerinck
en Peters. Tot slot bevat het handschrift de langere versie van het pseudo-Birgittijnse
passieverhaal Die passie ons liefs heren die hij seiver gheopenbaert heeft der heiligher
vrouwen sinte birgitta (ff. 133v-190v; zie Deschamps 1972, 225-226. Voornoemde titel
is geciteerd naar dit werk, 225).
Literatuur: Van Eeghen 1941, 221 nr. 14f .Lieftinck 1948,30-32 .Lievens 1958c, 69 •
Fleischer 1969, 3 . Axters 1970, 141, 149 . Deschamps 1972, 225 . Ubbink 1978, 173,
181, 194 nL 3 . Obbema 1985,281 • CMD-NLII, texte, 151 nr. 552; planches, 582b
LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 348
Taal: Hollands
Datering: ca. 1475
Herkomst: (Noord-?)Hollands augustinessenklooster (onzeker)
Inhoud: II (exc.) ff. 2r-10r: inc.: Eenen rechten inwendighen mensche en is gheen tijt te
cort hem te verenighen mitsinen ghemynden.; expl.: Waert mi wel ofqualic gaet van bu
ten, dat weghet mi al even swaer.
Π (exc), ff. 74v-75v: inc.: Eenen soeten, minnentliken, inwendighen, bloeyenden beddekijn der minnen ...; expl.: Condi mi menigherhande verdriet aendoen ende Uden, daer
can ie mi van herte in verbilden.
Opmerkingen: Zie voor informatie over dit handschrift de beschrijving op de pp. 152176.
Literatuur: Zie de beschrijving op p. 176.
MAASTRICHT, Gemeentelijke Archiefdienst, hs. 479 [handschrift Everts]
Taal: Limburgs
Datering: ca. 1470-1480
Herkomst: Begaardenklooster Sint-Bartholomeus te Maastricht (Derde Regel van SintFranciscus, Kapittel van de Tertiarissen van Zepperen), afgeschreven door de kopiist van
het Leidse Servaes- handschrift.
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Inhoud: II, ff. 247r-257v: inc.: Eynen rechten inwendighen mensche en mach egheyne
tijt te corte sijn hoem te vereynighen mit sijnen lieven.; expl.: ... soe gaet men ende
compt men uut ende in пае alle der wijsen dat kuyssche mynne heyschet. Deo gracias.
Evaluatie: Binnen de overlevering van de Tweede Brief neemt dit handschrift een bij
zondere plaats in. De overige handschriften (D2, KI, LI, L2, T) bevatten immers voor
een belangrijk deel teksten met een ascetisch karakter. De mystieke inhoud van het
handschrift M steekt daar sterk bij af. Voor zover valt na te gaan was er in het Begaardenklooster wel enige belangstelling voor mystieke teksten: van de Middelnederlandse
handschriften uit de bibliotheek van dit klooster (zie Deschamps 1958, 63-68) bevatten
er vier teksten van mystieke aard van o.a. Ruusbroec, Tauler, Birgitta van Zweden en
Herp (o.e., nrs. 2, 5, 11, 17; in totaal zijn nog 18 Middelnederlandse handschriften uit
deze bibliotheek bekend). Een zeer gedetailleerde beschrijving van de inhoud van M gaf
Lievens (Lievens 1962, 6-33). Uit zijn studie bleek dat het leeuwedeel van het hand
schrift wordt ingenomen door (excerpten van) werk van Tauler, Eckhart en Suso. Drie
namen verbonden met de Rijnlandse mystiek en met de zielzorg onder vrouwen. In dit
laatste aspect zien we enige overeenkomst met Peters: maar het is niet duidelijk of dit
gegeven ook een criterium voor selectie is geweest Het feit dat Gerlachs brief aan een
lid van een semi-religieuze gemeenschap is gericht kan in een Begaardenklooster een rol
gespeeld hebben bij de keuze voor deze tekst.
Literatuur: te Winkel 1922,1,179 • Cat Limburgen 1954,46 nr. 16 s Deschamps 1958,
66 nr. 10,73 . Cat. Pen tot Pers 1962,19 nr. 43 . Lievens 1962, 1-33 ш Axters 1966, 359,
360, 362 . Axters 1970, 141, 144,150,199, 200,202,247 . Deschamps 1972, 59 . ABB
1978, 729 nr. 1741 . Ubbink 1978, 2, 9, 15, 18-60, 98-99, 108-109, 111-112, 98-102,
115, 118, 133-135, 158-161, 172, 181, 193, 207-209, 213, 222-223 . Lievens 1987,72.
Lievens & van Maren 1988,289,295,296-309 [uitgave], 310
•MAASTRICHT, Stadsarchief· en bibliotheek, 479; zie MAASTRICHT, Gemeen
telijke Archiefdienst, hs. 479
•NUNHEM, Coll. Dr. P.S. Everts; zie MAASTRICHT, Gemeentelijke Archief
dienst, hs. 479
Τ

TRIER, Stadtbibliothek, 1254/589 8° [convoluut]
Taal: Latijn, westelijk Noordnedersaksisch, Middelduits-Westfaals grensgebied (gedeel
te met de Tweede Brief), Moeselfrankisch, Nederduits-Middelduits mengdialect
Datering: c.1430-1500 (gedeelte met de Tweede Brief, einde 15e eeuw)
Herkomst: Klooster Eberhaidskiausen in Böddeken (Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: II, ff. 104r-116v: rubr.: Wiesch eyn recht ingekert mensche von bynnen te оеphenenpleget.; inc.: Eynen rechten inwendigen menschen en mach keyn tzijtzo kortz syn
sich zo vereynigen myt sinen lieve.; expl.: ... so gheet men und kompt men uss und ynn
na aider wyss dat kusche mynne heyschet.; colofon: Explicit soliloquium devoti fratris
Gerlaci Petri, dyaconi ordinis canonicorum regularium yn Wyndesshem.
Opmerkingen: Mevr. Dr. Betty С. Bushey (Gesamthochschul-Bibliothek Kassel. Lan
desbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt te Kassel) bereidt een nieuwe cata-
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logus voor van de Duitse en Nederlandse handschriften van de Stadtbibliothek. Zij stel
de mij de voorlopige beschrijving van Τ ter beschikking (brief 29 september 1988),
waarvoor mijn dank. Onderstaande evaluatie is geheel op deze uitgebreide beschrijving
(9 pagina's typoscript) gebaseerd.
Evaluatie: Het handschrift is een convoluut waarin 10 delen zijn te onderscheiden. De
delen I, II en IV zijn op dezelfde papiersoort geschreven. I (ff. 1-5) bevat leesstukken
voor de dagen van de week, II (8-69) bevat de Regel van Benedictus en IV (104-116) de
Tweede brief. ІПЬ is door twee broeders van het klooster St. Meinulphus te Böddeken
voor het klooster Eberhardsklausen geschreven (zie Cat. Trier 1888-1931, П, 145; ge
schreven tussen 1463 en 1478). Een belangrijk deel wordt ingenomen door teksten die
over het kloosterleven handelen (bijv. Thomas a Kempis' Alphabetum monachi (=Alphabetum religiosum) (ff. 73r-75r), Sermones ad novicios: De laude bone congregacionis (ff. 75r-76v) en Johannes Cassianus' De instituas coenobionun (ff. 82v-86r, exc).
Een belangrijk gedeelte vormen de excerpten van de Statuta clericorum en een Noordnedeisaksische versie van de Statuta laicorwn voor het klooster Eberhardsklausen (= deel
mb). Deel V ff. 117-137 bevat excerpten over deugden en uittreksels uit heiligenlevens;
deel VI ff. 138-145 excerpten over ootmoedigheid en reinheid van hart ('puritas cor
dis'); deel VII ff. 146-153 bevat merendeels gebeden tot God; deel Ш (ff. 154-161)
een ongeïdentificeerd traktaat; deel IX (waaraan tenminste twee katernen ontbreken) bevat ff. 162-178 een rapiarium uit tal van auctoritates; deel X ff. 179-188 Mt. 26,1-27-66;
deel XI ff. 189-200 twee gedeelten uit het Johannesevangelie, een gebed, een traktaat
over laster, alles in de volkstaal, en drie collecten uit het Breviarium Trevirense.
Het klooster Eberhardsklausen werd eerst in 1461 in het Kapittel van Windesheim
opgenomen en was enkele jaren daarvoor gesticht vanuit de Windesheimer kloosters
Böddeken in Westfalen en Niederwerth bij Koblenz (zie Dohms 1968, 28-32). In de opbouw van de bibliotheek speelden deze beide kloosters een grote rol (zie Dohms 1968,
74-78); een getuigenis daarvan is deel ШЬ van ons handschrift (zie hierover Dohms
1968, 75 en nt. 315). Ons handschrift werd pas tegen het einde van de 15е, begin 16е
eeuw gebonden (Bushey s.a., 1); sommige gedeelten zijn incompleet (V en DC; zie o.e.,
5 en 8) of waren langere tijd ongebonden (V; zie o.e., 5). Het handschrift verenigt uit
eenlopende teksten, waarvan in ieder geval een deel Windesheimse spiritualiteit weer
spiegelt: de genoemde teksten van Thomas a Kempis, de Statuta en natuurlijk de Tweede
brief van Gerlach. Het colofon bij Gerlachs tekst spreekt weliswaar ten onrechte van Soliloquium, maar de informatie is opvallend uitgebreid. Het feit dat de tekst door een
Windesheimer is geschreven, is waarschijnlijk de voornaamste reden geweest het stuk
op te nemen.
Literatuur: Fiche BNM . Cat. Trier 1888-1931, VII, 144-145 . Borchling IV, 167 .
Dohms 1968 75 en ntn. 312 & 315, 217 • Feugen 1968, 56 • Album TBI, 122 • Petrus
Trudonensis 1968,46 a Bushey s.a.
U

UDEN, Museum voor Religieuze Kunst, B.M. 401
Taal: Vlaams
Datering: einde 15 е eeuw, 10 augustus
Herkomst: Onbekend
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Inhoud: II (сотр.), ff. 296г-299г: rubr.: Wat groter doecht gelegen is in lijden ende ver
dragen.; inc.: Al drage ie gemeyn minne tot allen menschen, nochtan heb ie totten genen
die mij onrecht, afterspraeck, verdriet, moeyenisse aendoen...; expl.: Waert mij wel of
qualyc gaet van buyten, dat wecht mij al even swaer.
Evaluatie: Een belangrijk deel van het handschrift wordt ingenomen door teksten van
Alijt Bake (Kioosteronderrichting, ПІД ff. 3r-23r (zie Lievens 1958a, 134 en nt. 5); De
vier wegen derpassien, ff. 23v-107v (idem, 138 en nt. 1)). Andere teksten die naar het
milieu van de moderne devotie wijzen zijn de collatie Van swijgen (ff. 107v-138v) en
excerpten uit Vanden XII dogheden (ff. 293r-296r, direct voorafgaand aan het excerpt uit
de Tweede brief). Een ander onderdeel vormen drie hoofdstukken uit De anima van
Marquard van Lindau (ff. 139r-274v, onder de titel dat gulden leven ons heren Jhesu),
de instructies voor het gebed (ff. 274v-293r) en de verschillende dicta en excerpten (ff.
296r-316v), die voornamelijk de juiste houding in tegenspoed tot onderwerp hebben; dit
is de context van het achtste hoofdstuk van de Tweede brief (een van de minst 'mystie
ke* hoofstukken van de brief). De teksten met een vermanend karakter (Kioosteronder
richting, Van swijgen. Een troistelick leeringe hoe men bidden sal (ff. 274v-293r) spelen
een belangrijke rol. Het verbindend thema tussen teksten is de uitnemendheid van het lij
den in navolging van Jezus. Het aandeel van teksten van moderne devoten is niet onaan
zienlijk; mogelijk stamt het handschrift uit het milieu van de moderne devotie.
Literatuur: Lievens 1958,134 nt. 5, 138 nt. 1, 143-145, 147-148 . Ampe 1960,402 nt.
63 [als handschrift A. van Dijck, 's-Hertogenbosch] ш Deschamps 1972, 242 • Cat. Uden
1981,73 aplaten

Post-incunabel en vertaling
Post-incunabel
In de post-incunabel S. Bemardus (Pseudo-), Boecxken van verduldich lijden (verkorte
titel), die enkele malen op de pers werd gelegd, komt een excerpt voor van de Tweede
Brief in een compilatie. Door Moll, de bezitter van het Haagse exemplaar van NK282,
werd het reeds als werk van Peters herkend (blijkens een aantekening van zijn hand op
het schutblad). In Petrus Trudonensis 1968,47,1b wordt het abusievelijk geïdentificeerd
als een vertaling van het Soliloquium. De tekst van de post-incunabel is verwant met het
hs. U (zie hierover pp. 337-338). Hieronder wordt aangegeven welk exemplaar gebruikt
is en op welke folia de tekst voorkomt. De siglen in de marge verwijzen naar het nummer in de bibliografie van Nijhoff-Kronenberg.
NK281

S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Leiden, Hugo Jansz. van Woerden,
(ca. 1506). London, British Library, с 110 a 22 (2).
Opmerking: Van deze druk konden geen reproducties gemaakt worden omdat de band
in slechte staat verkeert (brief 16 februari 1989). De post-incunabel is volgens de gege
vens van de Centrale Catalogus van de K.B. niet in Nederland aanwezig (brief 15 mei
1989).
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NK4303 S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Haarlem, Hugo Jansz. van Woer
den, (ca. 1506). 's-Gravenhage, K.B., 233 F 39 (1), ff. 7r-8r.
NK282

S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Leiden, Jan Seversz. 's-Gravenhage,
K.B., 228 G 18, ff. 7r-8r.
Opmerking: In Moll 1866, 186 werd onder de titel 'Hoe men God best dienen zal de ff.
1 lv-13r uitgegeven; zie over deze druk ook Kronenberg 1923).

NK283

S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Antwerpen, Mich. Milien, van
Hoochstraten, (ca. 1518). Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Coll. Bis
schoppelijk Museum Haarlem, p.i. 8, ff. 6v-7v.

NK284

S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Antwerpen, Mich. Hillen. van
Hoochstraten, (ca. 1520). Gent, U.B., Ace 8699 (1), ff. 6v-8r.

NK285

S. Bernardus, Boecxken van verduldich lijden. Leiden, Peter Jansz. voor Barth. Ja·
cobsz. te Amsterdam. Amsterdam, U.B. UvA, ff. 6v-7r.
Vertaling
Moderne Engelse vertaling van de Eerste Brief, bewerkte versie in:
Devono moderna. Basic writings Translated and introduced by John van Engen, preface
by Heiko Α. Oberman. (=Classics of Western Spirituality) New York - Mahwah, 1987,
216-222. (De vertaling is naar de editie in Moll 1859,202-214).

HANDSCHRIFTEN MET HET LATIJNSE WERK

Handschriften met het Breviloquium
bri BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 1557-1604
Taal: Latijn
Datering: ca. 1500-1510
Herkomst: Kartuizerklooster St. Sophia bij 's-Hertogenbosch
Inhoud: B, ff. 194ra-199v: rubr.: Breviloquium fratris Gerlaci regularis pro dando occasione spirimalis exercicii cuidam bone voluntatis elenco.; inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus niti esse quietus et cuneta visibilia simplici oculo aspicere tamquam
aliena...; expl.: ... et aliis bene vel melius ipso sentienrìbus hunc prompte subicere et
conformare. Amen.; colofon: Explicit breviloquium Gherlaci regularis.
Opmerkingen: Dit handschrift gebruikte Moll om zijn uitgave van het Breviloquium
naar BRUSSEL, K.B., 11866-67 "een en andermaal te zuiveren" (Moll 1859,173).
Literatuur: Fiche BNM • Moll 1859 173, 174-199 [uitgave] • Thomas 1896, 9 • Cat.
Brussel 1901-1936, Ш, 330-333 nr. 2183 . Verheyden 1933, 234 . Verschueren 19351936, 385-391 • Hauréau 1973-1974, П, 284 [onder signatuur 1574] . Petrus Trudonensis 1968, 49 nr. 2a . Stegmüller 1977, 378 • CMD-B IV, 104, Appendice, nr. A327 •
Kristeller 1983,114
br2 BRUSSEL, Koninlijke Bibliotheek, 10821-25
Taal: Latijn
Datering: 15е eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: B, ff. 107r-121r: rubr.: Breviloquium pro danda occasione spiritualis exercicii.;
inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus niti esse quietus et cuneta visibilia simplici
oculo aspicere tanquam aliena ...; expl.: ... et aliis bene vel melius ipso sentientibus
hunc prompte conformare et subicere.; colofon: Explicit breviloquium pro danda occa
sione spiritualis exercitii [daarvóór hetzelfde colofon doorgehaald]
Literatuur: Fiche BNM • Puyol 1898, 122-123 [onder signatuur 10821] • CaL Brussel
1901-1936, Ш, 348-349 nr. 2201 . van Ginniken 1929a, 31 nr. 8 [onder signatuur
10825-10825] • Bonardi & Lupo 1964, II, 207 [onder signatuur 10821] • Petrus Trudonensis 1968,49 nr. 2a • Gilissen 1987,279 nr. 46
ЬгЗ BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 11866-67
Taal: Latijn
Datering: 23 april 1550
Herkomst: Onbekend
Inhoud: B, ff. llr-38r: rubr.: Breviloquium fratris Gerlaci de Daventria canonici regu
laris in domo Windechemensi <sic>.·, inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus nitere esse quietus et cuneta visibilia simplici oculo aspice tamquam aliena...; expl.: ... et

Handschriften

met het

Breviloquium

41

aliis bene vel melius te sentientibus hune prompte subiiee et in omnibus conforma.; colo
fon: Deo gracias, 1550 Georgii.
Opmerkingen: Naar dit handschrift gaf Moll het Breviloquium uit (Moll 1859, 174199).
Literatuur: Fiche BNM . Moll 1859, 172-173, 174-199 [uitgave] . Cat Brussel 19011936, Ш, 321 пг. 2162 . Petrus Trudonensis 1968,49 пг. 2а
Ьг4 BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 11915-19
Taal: Latijn
Datering: 14 september 1526
Herkomst: Klooster Sint Maartensdal (Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, Ka
pittel van Windesheim) te Leuven, Rochus Heyme (kopiist)
Inhoud: B, ff. 280v-299v: mbr.: Incipiunt quedam devota et interna exercitia religiosis
utilissima.; inc.: In cunctìs tumultibus et accidentiis exterioribus niti esse quietus et
cuneta visibilio simplici oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.:... et aliis bene vel melius ipso sentientibus hunc prompte subicere et conformare.
Opmerkingen: Rochus Heyme (1Ί531) schreef eveneens de handschriften Brussel,
K.B., 11160-68 (gedateerd: 1524-1525) en IV 659 (gedateerd: 1528 en 1529) af (zie Cat.
Aanwinsten Brussel 1975,127-128 nr. 62).
Literatuur: Fiche BNM . Cat Brussel 1901-1936, Ш, 368-370 nr. 2234 . Viller 1922,
48 [als U.B. 11915-919]. Debongnie 1927,291 . Van Rooij 1936, 285 nr. 116, 333-334
nr. 116 . Tiecke 1941, 89-90, 200, 274 • Louxdaux & Pereoons 1964, 188 & ntn. 3 + 4 ,
197-198 • Petrus Trudonensis 1968,49 nr. 2a, 157 nr. 2a • Persoons 1972,57 • Cat. Aan
winsten Brussel 1975, 128 • Monasticon Windeshemense 1976-1980,1, 142-144 • Lourdaux & Haverals 1978-1982,1, 543-553 [als K.B., 11915-11919]; П, 335 . Carasso-Kok
1981, 407 . CMD-B, V, 84-85 nr. 768; planche 1168a-d
du

DÜSSELDORF, Universitätsbibliothek, Dauerleihgabe der Stadt Düsseldorf, В 176
Taal: Latijn
Datering: 1440
Herkomst: Onbekend
Inhoud: B, ff. 214r-229r: mbr.: Breviloquium fratris Gerlacipro danda occasione spiritualis exercicii cuidam bone voluntatis clerico.; inc.: In tumultibus et accidenciis exte
rioribus niti esse quietus et cuneta visibilio simplici oculo aspicere tamquam aliena ...;
expl.... et aliis bene vel melius ipso sencientibus hunc prompte subicere et conformare.
Explicit.
Literatuur: Fiche & beschrijving in BNM ш Gruijs & Persoons 1966, 80 • Gruijs 1967,
П, 120 (sigle Du) • Petrus Trudonensis, 49,144,147,150 • Bernards 1982,2 m. 20

eri

ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, D 20 [huidige bewaarplaats onbekend]
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud:В
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Opmerkingen: In de laat-15e-eeuwse bibliotheekcatalogus van het Erfurter kartuizerk
looster wordt de tekst als volgt omschreven: Breviloquium pro danda occasione spiritualis exercicii omnibus devons. Item DD. 1 (323,8-9; kleine afwijking van de
gebruikelijke titel. Een handschrift DD1 komt in de catalogus niet voor). Het is niet dui
delijk of het om de complete tekst gaat; evenmin is mij bekend waar het handschrift zich
tegenwoordig bevindt (vgl. id., 237-239).
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, Π, 322-324.
ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, Ν 20 [huidige bewaarplaats onbekend]
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud: В
Opmerkingen: In voornoemde catalogus van het kartuizerklooster Salvatorberg wordt
de tekst als volgt beschreven: Breviloquium pro occasione danda ad spirituale exercicium (Bibliothekskataloge 1918,485,5; een verkorte versie van de gebruikelijke titel). Het
is onduidelijk of het handschrift de complete tekst bevat; evenmin is mij bekend waar
het handschrift zich tegenwoordig bevindt (vgl. id., 237-239).
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, Π, 484-485.
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 21 (olim Weesp 26)
Taal: Latijn
Datering: 1469
Herkomst: Klooster Sint Johannes Evangelist (tertiarissen) te Weesp, Petrus Zwaninc
(kopiist; priester in voornoemd klooster)
Inhoud: B, ff. 55r-68r: inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus niti esse quietus et
cuneta visibilia simplici oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.:... et alus bene vel me
lius ipso sentientibus prompte subicere et conformare.
Opmerkingen: Tussen ff. 57 en 58, het midden van het katern, is een dubbelblad weggescheurd: f. 57v eindigt met in gloriam suam nisi (zie Moll 1859, 179,9) en f. 58r be
gint met ex sancta (zie o.e., 182,11 ); gezien het aantal woorden dat de kopiist gemiddeld
per folio schrijft, moet er een dubbelblad ontbreken.
Het handschrift bevat ook het Soliloquium (zie hieronder).
Literatuur: Fiche & beschrijving В NM • Bugmans & Oppermann 1910, afb. Xlld en
tekst [afbeelding f. Ir] • Cat. Den Haag 1922, 222 nr. 670 • De Man 1927,282 . Gericke
1942,1, üi, vi-x, 1, passim; II, 5, 9-10, 14-15, 19-22, 24-26 [sigle W] • Cat. Thomas a
Kempis 1971,19 nr. 27 • Deschamps 1972, 185 • Petrus Trudonensis 1968,46 nr. la, 49
nr. 2a . Cat. Ruusbroec 1981,292-293 nr. 123 . CMD-NLII, 107 nr. 440
KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 8 o 55
Taal: Latijn en Ripuarisch
Datering: Eerste helft 15e eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster te Keulen
Inhoud: B*, ff. 64-75v: rubr.: Incipit breviloquium pro danda occasione spiritualis
exercicii cuidam bone voluntatis clerico.; inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus

Handschriften met het

Breviloquium

43

niti esse quietus et cuneta visibilia simplici oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.:
...dyabolo illude, et quod diligentibus deum omnia cooperantw in bonum, experimentaliter sentire.
Opmerkingen: In aansluiting op het normale slot van B*, volgen op ff. 74r-75v nog
twee hoofdstukken die in de andere handschriften niet voorkomen. Dit handschnft bevat
tevens een excerpt van de Tweede Briefin een compilatie (zie hierboven) en een excerpt
uit het Soliloquium (zie hieronder).
Literatuur: De Vreese 1900, 446-453 • Cat. Menne 1931, Π, 475-481 nr. 237 • Mulder
1933, vii, xiü . Cat. Köln 1976-1983, 475-481 . Tiecke 1941, 78, 199, 276 . Gericke
1942, I, iii; II, 4, 6 [sigle О] • Petrus Tradonensis 1968, 49 nr. 2a, 50 nr. 5b • Bosch
1982,140
kol

KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 8° 60
Taal: Latijn
е
Datering: Tweede en derde kwart 15 eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster te Keulen
Inhoud: В (exc): ff. 140v-141r: rubr.: Ex alio quodam; inc.: Priori et post ipsum consi
liario in omnibus bonis tanquam deo hilariter obedire...; expl.: Et hoc summam suam
tristiciam sentire si invenerit se priopriam voluntatemfecisse vel faceré.; ff. 141v-142v:
rubr.: Ex quodam libello qui intitulatur in tumultibus.; inc.: Gravedines vel contrarietàtes si que oeewrerint, non solum patienter sed iocunde...; expl.:... sive per incommodum
consolacionem vel desolacionem, intus vel extra, et omnino sic esse contentus.
Opmerkingen: Ff. 140v-141r bevatten het 36 е hoofdstuk van het В (tekst in Moll 1859,
193); de ff. 141v-142v excerpten uit achtereenvolgens de hoofdstukken 32 (o.e., 187,23188,5), 33 (o.e., 188,17-189,1), 15 (o.e., 180,19-20), 16 (o.e., 181,1-4), 31 (o.e., 186,1620), 30 (o.e., 186,8-10) en 11 (o.e., 177,17-22). De excerpten (waaronder ook uittreksels
uit het Soliloquium; zie hieronder) zijn opgenomen in een rapiarium (ff. 127r-194v; zie
Cat. Köln 1976-1983 3, 49-50). Het gedeelte met werk van Peters is waarschijnlijk in
het derde kwart van de 15е eeuw geschreven (zie Cat. Köln 1976-1983, Ш, 42).
Literatuur: Cat. Köln 1976-1983, III, 42-50

me

METZ, Bibliothèque municipale, 376
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Celestijnerklooster Notre Dame te Metz (bezitters; misschien geschreven
door een kartuizer uit de Nederlanden)
Inhoud: B*, ff. 25r-31r.· proloog: Visis iam in anterioribus capitulis ad longum ad reformandum. Carthusiensis *....* nunc incipit et pre manibus est breviloquium, prefatorum capitulorum paucis ad modum verbis, quam ad substanciam facti content...et sub
brevibus regulis occasione est efficax exercicii spiritualis.; rubr.: Prima regula, inc.: In
tumultibus et accidenciis exterioribus niti debes ut sis quietus et cuneta visibilia simplici
oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.:... et quod diligentibus deum omnia cooperantur in bonum experimentaliter sentire.; colofon: Expliciunt regule utilissime volentibus
in Cristo proficere. Amen. Deo gracias. Jhesus Maria alleluya.
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Opmerkingen: Het gedeelte Moll 1859,186,22 (Exercerè) tot 187,23 (Gravedines) ontbreekt in dit handschrift; deze omissie en de indeling in regulae heeft het gemeen met de
beide, hieronder genoemde, handschriften uit München.
In de zeer summiere beschrijving van dit handschrift in Cat. Manuscrits 1889, V wordt
nog een ander colofon meegedeeld: Amen. Explicit liber iste. Ein goet salich jaer moet
ie hebben, amen. Dat moet waer sijn. Orate pro me peccatore si placet, (o.e., 157). De
afschrijver moeten we misschien in het kartuizer milieu (zie het hierboven aangehaalde
colofon) in de Nederlanden zoeken.
Het handschrift bevat ook het Soliloquium (zie hieronder).
Literatuur: Cat. Manuscrits 1889, V, 1889, 156-157 • Gericke 1942,1, iii, vi-x; U, 5,
11,19-22,24,26 [sigle С ] . Hauréau 1973-1974, Ш, 168
mul MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 4727
Taal: Latijn
Datering: 1457
Herkomst: Benedictijnerklooster St Benediktus en St Anastasia te Benediktbeuren (bezitters)
Inhoud: B*. ff. 80ra-86va: rubr.: Incipit breviloquium cuiuslibet religiosi reformativum;
inc.: Prima regula est in tumultibus et accidenciis exterioribus niti ut sis quietus memorans illudpsallite: 'Cum his qui odientpacem erom pacificus' [Ps. 119,7 iuxta LXX], et
cuneta visibilio simplici oculo aspicere tamquam vana et aliena (...); expl.:... si vis consequi, o religiosa anima, induere te decore tuo renova faciem mam et ambula coram
dea. In hiis predictis regulis tamquam ornamentis optimis ut et tu merearis benedici a
domino deo tuo, hic in presenti in grada et tandem infuturo in patria benediccione perpetua eterna possidendo gaudio. Amen.
Opmerkingen: Dit handschrift is nauw verwant met het hieronder te bespreken handschrift Clm 27 412; zie aldaar voor verdere informatie.
Volgens Van Rooij stamt het bezitterskenmeik van Benediktbeuren uit de achttiende
eeuw (1936, 295 nr. 24).
Literatuur: Cat. München 1969,1,1,236 no. 1333 • van Rooij 1936,295 nr. 24
mu2 MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 27412
Taal: Latijn
Datering: 1455 (gedeelte met Breviloquium)
Herkomst: Benedictijnerklooster St. Nikolaus te Andechs (bezitters)
Inhoud: B*, ff. 91r-100v: rubr.: Incipit breviloquium animi cuiuslibet religiosi reformativum.; inc.: Prima regula est in tumultibus et accidenciis exterioribus niti ut sis quietus
...; expl.:... л" vis consequi, o religiosa anima, induere te decore tuo renova faciem tuam
et ambula coram deo. In hiis predictis regulis tamquam ornamentis optimis ut et tu me
rearis benedici a domino deo tuo, hic in presenti in grada et tandem infuturo in patria
benediccione perpetua eterna possidendo gaudio. Amen.
Opmerkingen: Het breviloquium reformativum in de handschriften Clm 4727 en 27412
wijkt op vele punten af van de overlevering. Het belangrijkste verschil is dat dit brevilo
quium in twee gedeelten uiteenvalt: het B* met enkele plus-plaatsen (mul ff. 80ra-86va;
mu2, ff. 91r-100v); de secunda pars huius breviloquii (mul, ff. 86va-130vb; mu2, ff.
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101r-157v) . In één van de inleidingen op de tekst (er zijn drie 'prologen'; men zie Cat.
München 1969, IV,5, 169; in het handschrift mul vindt men dezelfde inleidingen op de
ff. 79ra-79vb) wordt gezegd: Hinc est quod presentís operis, quod causa brevitatis nuncupatur breviloquium animi cuiuslibet religiosi reformativum sive institutum, due exunt
partes (mu2, ff. 89r/v) . Hierna wordt nader ingegaan op de onderscheiden doelstellingen van beide gedeelten. De reden voor deze tweedeling wordt gelegd in de bijbeltekst
Ps. 93,1 Dominus regnavit, decorem [!] indutus est, indutus est dominus fortitudinem [!]
(f. 89r, met de nodige afwijkingen ten opzichte van de Vulgata): Quare hoc duplici vestimento, scilicet decore et fortitudine, se induit, ne propter lacob et Esaù, bonos vidilicet
et malos, их scilicet boni se virtutum decore se induerent cum boms habitantes exemple
eius et nihilominus se vestireifortitudine paciencie adversus malos eos a bono retrahere
intentes. Aldus worden de decor virtutum en de fortitudo paciencie onderscheiden, of
om nogmaals met de auteur van de inleiding te spreken:... bonis se conformando decore
virtutum, malis resistendo per paciencie forte et inexpugnabile scutum (hierop volgt dan
de aangehaalde zin, Hinc est...). Het B* handelt in deze opzet over het decor virtutum,
het tweede gedeelte daarentegen over Ac fortitudo paciencie, zoals de rubriek boven dit
stuk nog eens duidelijk maakt: Incipit secunda pars huius breviloquii, quomodo fugiendi
sive declinandi sint mali ne corrupantur bonos. Primum capitulum, quod nemo nimium
contristari aut querulari debet, quia habitat inter malos. Aan de versie van het В * is in
de beide handschriften nog een hoofdstuk toegevoegd, waarvan het begin als volgt luidt:
Quadrigesima secunda et ultima regula est in bono usque in finem perseverare, et si
aliquando prêter propositum erravit quantocius se revocare et beate trinitati se conformare (f. lOOr)
Na deze passage volgt een excerpt uit het achttiende hoofdstuk van het Soliloquium (Gericke 1942,1, 48,9-49,11/Strange 1849, 67,2-68,7); daarachter voegde de compilator een
stuk van eigen hand, waarin hij nadrukkelijk de Jacob-en-Esau-thematiek op het B* toepast:
Нес conformitas sive religiosi animi reformacio, modo iam dicto, sunt vestes Esau
valde bone quibus ipse se exuit et advenacionem transivit sicque evagando diu tarda
vi! et caritas in eo refrigit. linde spiritus sanctus sive Rebecca lacob simplicere eas indui docuit et sic benedictionem ab Ysaac, patre scilicet sancti celesti, promemit.
Quam si vis consequi (....) (ff. lOOr-lOlv)
Vraag is of het zogenaamde tweede gedeelte van het Breviloquium eveneens aan Gerlach moet worden toegeschreven. Om verschillende redenen is een dergelijke toeschrij
ving onwaarschijnlijk: 1) In de eerste plaats is met het B* al zeer vrij omgesprongen; het
bevat in dit handschrift verscheidene plus-plaatsen - meestal aan het einde van een regu
la - waarvan de authenticiteit betwijfeld moet worden. Het slot, de zogenaamde quadri
gesima secunda et ultima regula, vindt men in geen van de andere handschriften terug.
Bovendien is er een belangrijke omissie: het gedeelte Moll 1859, 186,22 (exercere) tot
1 Het hs. mul bevat niet de complete tekst; voor zover op de microfilm valt vast te stellen is tenminste
één blad weggesneden. Het woord waarbij de tekst afbreekt is conqueriiur (zie regel 15 op f. 157r van
mu2); de ontbrekende tekst besloeg waarschijnlijk niet meer dan één rectozijde.
2 Alle citaten naar dit hs.
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187,23 (Gravedines) ontbreekt; 2) het tweede gedeelte bevat zeer veel bewijsplaatsen
van auctoritates, een procédé dat in de tot nu toe bekende werken van Gerlach ontbreekt.
Daar komt nog bij dat op f. 102r 'Magister lohannes de Gersona' (1363-1429) wordt
aangehaald; Gerlach schreef zijn Breviloquium vóór eind 1403 en daarom is het weinig
waarschijnlijk dat hij de 'doctor christianissimus' geciteerd heeft; 3) de Jacob-en-Ezaubeeldspraak ontbreekt in het B*, maar komt wel voor in het tweede gedeelte (bijv. op ff.
lOlv, 104v). Het ontbreken van een dergelijke beeldspraak heeft de compilator ertoe bewogen een 42 e hoofdstuk toe te voegen (zie hierboven); 4) de secunda pars komt alleen
in de handschriften mul en mu2 voor en ontbreekt dus in de oudste handschriften; 5) de
Imitano Christi, die aan het breviloquium reformativum voorafgaat, wordt in het colofon
ten onrechte toegeschreven aan quodam canonico regulan in monasterio Poedichen
Bardeburnensis diócesis prouincie Coloniensis (men zie Cat München 1969, Г ,5,
169); een dergelijke onjuiste toeschrijving maakt ook de in de prologen gegeven informaüe over dit breviloquium minder aannemelijk.
Om identificatie van de secunda pars mogelijk te maken volgen hier incipit en explicit:
inc.: Non emuletur cor mum peccatores sed in timore domini esto tota die, quia habebis
spem in novissimo et prestolacio tua non aufferetur.
expl.:... ad deum optimum beneplacitum ut post hoc exilio nobis perpetuum tribual gaudium. Amen. Amen.
De indeling van de tekst in regulae en de hierboven genoemde omissie hebben deze
handschriften gemeen met het hiervoor genoemde handschrift me.
Nota bene: in de catalogus staat ten onrechte in tumultibus et accidentibus exterioribus
(o.e., 169); het handschrift leest accidencys.
Literatuur: Cat. München 1969, IV,5,168-170
tri

TRIER, Bibliothek des Bistumsarchives, Handschrift Abt. 95 nr. 52
Taal: Latijn
Datering: ca. 1450
Herkomst: Klooster onder de Regel van Benedictus
Inhoud: B, ff. 2r-13v: rubr.: Incipit breviloquium pro danda occasione spiritualis exercicii cuidam bone voluntatis clerico; inc.: In tumultibus et aeeideneiis exterioribus niti
esse quietus et cuneta visibilio simplici oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.: ... et
aliis bene vel melius ipso sentientibus hunc prompte subicere et conformare.; colofon:
Deo honor et gloria amen. Deo gracias.
Opmerkingen: Er zijn verschillende teksten in dit handschrift die op een benedictijnse
herkomst wijzen: ff. 22r-69v, Regula sancii Benedica abbatis; ff. 108v-145r, Tractatus
beati patris nostri Benedica de XII gradibus humilitatis cum glosa. Verder blijkt die herkomst uit enkele kleine aanpassingen in de tekst van het Breviloquium: het handschrift
heeft namelijk f. 7v de lezing ab abbate priore i.p.v. a priore (cf. Moll 1859,186,14) en
f. lOv abbati priori i.p.v. priori (cf. o.e., 193,3); een abbas heeft bijna altijd de leiding
over een klooster dat de Regel van Benedictus volgt. Daarnaast valt het grote aandeel
van teksten van Bemardus van Clairvaux op: ff. 70r-105v Commentum sancii Bernardi

1 De codex telt 157 folia.
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super duodecim gradibus humilitatis; ff. 148r-152r, Tractatus beati Bernardi de quatuor
gradibus spiritualis exercicii.
Boven het zeventiende hoofdstuk van het Breviioquium heeft dit handschrift de rubriek: De exerciciis exterioris hominis (f. 5r). Het is de enige codex waarin een dergelijke tweedeling in het Breviioquium wordt aangebracht.
[Microfilm via Hill Monastic Library, St. John's Abbey and University, Collegeville,
Minnesota, USA]
Literatuur: Beschrijving BNM
•TRIER, Dombibliothek, 52 F: zie TRIER, Bibliothek des Bistumsarchives, Handschrift Abt. 95 nr. 52
tri

TRIER, Stadtbibliothek, Ms. 661/725 4 o
Taal: Latijn
Datering: Tweede helft 15e eeuw
Herkomst: Klooster Eberhardsklausen in het bisdom Trier (Reguliere Kanunniken van
St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: B*, ff. 302va-307rb: rubr.: Devoti fratris Gerlaci regularis incipit tractatus féliciter.; inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus niti esse quietus et cuneta visibilio
simplici оси/о aspicerè tamquam aliena ...; expl.: ... et quod diligentibus deum omnia
cooperantur in bonum experimentaliter sentire.
Literatuur: Cat. Trier 1888-1931, VI, 62-63 • Dohms 1968,216

wol WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 509 Heimst.
Taal: Latijn
Datering: 1423
Herkomst: Fraterhuis Hiëronymusberg te Hattem (Broeders van het Gemene Leven);
Benedictijnenabdij St Ludgeri bij Helmstedt (Congregatie van Bursfeld; latere beziters)
Inhoud: B, ff.l22ra-131vb: rubr.: Incipit breviioquium pro danda occasione spiritualis
exercicii cuidam bone voluntatis clerico.; inc.: In tumultibus et accidenciis exterioribus
niti esse quietus et cuneta visibilia simplici oculo aspicere tamquam aliena ...; expl.: ...
et aliis bene vel melius ipso sencientibus hunc prompte subicere et conformare.; colofon:
Explicit breviioquium.
Opmerkingen: De tekst van het Breviioquium wordt voorafgegaan door het Soliloquium; zie hieronder.
Literatuur: Schönemann 1857, 99 • Cat. Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, II, 5-6 nr.
556 . Hirsche 1873-1894,1,91 ff., 99 ff.; Π No I.a. [afbeelding], 328, 418,421. Spitzen
1884, 63-64 [onder signatuur G. 9509] • Puyol 1890, 193 • Gericke 1942,1, ii-v, 1, pas
sim; П.З, 5, 9-15, 17-31 [sigle H] • Huijben & Debongnie 1957, 4 & nt 1, 227, 363 •
Bonardi & Lupo 1964, II, 101 • Petrus Trudonensis 1968, 46 nr. la • Axters 1971, 90 •
Geurts 1988, 373
wo2 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 599 Heimst.
Taal: Latijn
Datering: 1487
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Herkomst: Onbekend
Inhoud: В, ff. 73r-83v: inc.: In tumultibus et accidenciis niti esse quietus et cuneta visibilia simplici oculo inspicere tanquam aliena ...; expl.: ... ut dominum suum sicut ab eo
exigitur omet et eternaliter fruendo possideat in suam laudem et gloriam, ut sit solus
omnia in omnibus. Amen.
Opmerkingen: Slechts het laatste, 46 e hoofdstuk ontbreekt.
De titel die in de catalogus aan deze tekst wordt gegeven, De officiis religiosorum, komt
in het handschrift niet voor.
Literatuur: Cat. Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, Π, 66 nr. 647
wo3 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, 1213 (11 Th 80)
Taal: Latijn
Datering: Einde 15e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud:В
Opmerkingen: Volgens W. Gericke (1942, Π, 16) bevat dit handschrift de beide Latijn
se werken. Onder deze signatuur is in de catalogi echter geen handschrift te vinden dat
ze bevat. Professor Wolfgang Milde (conservator van de handschriften) deelde mij mee
dat hij aan de hand van beide signaturen niet in staat was een handschrift met deze tek
sten op te sporen (brief 12 oktober 1989), zodat het zeker is dat Gericke zich heeft ver
gist.
Literatuur: Gericke 1942, Π, 6,10-11,19-24, 26 [sigle M]

Handschriften met de Middelnederlandse vertalingen van het Breviloquium
Dl

DEVENTER, Bibliotheek van de Parochiekerk, z.s. [verbrand]
Taal: Oostelijk
Datering: Eerste helft 15 e eeuw
Herkomst: Lamme van Diesehuis te Deventer (Zusters van het Gemene Leven)
Inhoud: В (exc): inc.: In al uwen inwendighen ende uutwendighen bedrucnisse ende
banghicheiden pijnt и enen stedeliken ende sekeren toloep te hebben tot uwen milden va
der, uwen here ende uwe brudegom ...; expl.: ...ende wat и dan beyeghent dat nemet
voert beste ende nutteste dat и gheschien mach, ende oefent и daer inné.
Opmerkingen: Dit excerpt omvat een Middelnederlandse vertaling van de hoofdstukken 2 en 11 van het Breviloquium, een dergelijk uittreksel komt waarschijnlijk ook voor
in het hieronder te noemen handschrift Mr.
Het Deventer handschrift verbrandde in de meidagen van 1940 ten huize van Bon.
Kruitwagen tijdens het bombardement op Rotterdam; Kruitwagen beschreef toentertijd
de handschriften van het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht, waar de collectie van
de Parochiekerk toen berustte. De bovenstaande tekst is ontleend aan de uitgave in Vregt
1882, 377,18-379,16.
Voor meer informatie, zie de handschriftbeschrijving pp. 102-108.
Literatuur: Zie handschriftbeschrijving, p. 108.
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's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 55
Taal: Middelnederlands/V roegnieuwnederlands
Datering: 16e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: B, ff. lr-51r: rubr.: Die corte spraecke van den weerdigen ende verlichten
Geerlacus, priester ende religieus in den convente der regulieren tot Windesem; inc.: In
alle uuijtwendige becommernisse ende opvallen sal hij arbeijden gerust te sijn...; expl.:
...ende andere wel ofte beter dan hij ghevoelende dat selffde goetwillichlijck onderwerpen ende gelijckmaecken
Literatuur: Fiche & beschrijving BNM • Acquoy 1875-1880,1, 278 nt. 3 [onder signatuur no. 227] • Cat. Den Haag 1922,223-225 nr. 671
MÜNSTER, Wasserschloss Hülshoff, Bibliothek Droste Hülshoff, 1325
Taal: Oostelijk Middelnederlands
Datering: Einde 15e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: В (exc), ff. 221r-222v: inc.: In allen inwendigen ende uutwendigen bedruckinge ende berngirheit[7], pynt и enen stadigen ende sekeren toeloep tot uwen milden vader
ende here ende uwen brudegom te hebben:, expl.:... ende wat и dan beyegent dat neemt
voer beste nutste dat и gheschien mach, ende oeffent и daerin. Jhesus. Maria, (expl.)
Opmerkingen: Dit excerpt omvat waarschijnlijk een Middelnederlandse vertaling van
de hoofdstukken 2 en 11 van het Breviloquium, een zelfde excerpt vinden we in het hier
boven genoemde handschrift Dl. Mijn pogingen om via het Westfälisches Archivamt te
Münster een kopie van het handschriften te verwerven zijn, ondanks de inspanningen
van de archivaris, Dr. Frese, op niets uitgelopen (brief Frese 27 januari 1989). De gegevens over dit handschrift ontleen ik aan een kopie van de beschrijving die de voormalige
directeur van de Universitätsbibliothek Münster, Alois Bomer, voor het "Handschriftenarchiv" van de Berliner Akademie der Wissenschaften maakte. Deze kopie ontving Dr.
G. de Baere van Prof. dr. Hartmut Beckers (Westfälische Wilhelmsuniversität te Münster) naar aanleiding van de vraag of dit handschrift Ruusbroecs traktaat Vanden vier becoringen zou bevatten (brief 23 maart 1989); het bleek echter te gaan om een excerpt
van het ten onrechte aan Ruusbroec toegeschreven en door mij uitgegeven traktaat Fili
accedens (zie Kors 1988). In de door Beckers bijgevoegde beschrijving van Bomer herkende ik eveneens het excerpt uit het Breviloquium.
Literatuur: Kors 1988,198 nt. 28.

Handschriften met het Soliloquium
BERLIN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, lat. oct. 215
Taal: Latijn
Datering: rond 1463
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud: S, ff. 97r-143n rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.; ine:
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In spiritu humilitatis et animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum
et terram...; expl.: ...ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus
cum domino sit omnia in omnibus. Amen, colofon: Et sic est finis huius operis et presenti
tractatus. Explicit tractatulus internus et profundus. Inhoudsoverzicht op 96r/v.
Opmerkingen: In de 15e-eeuwse bibliotheekcatalogus van het klooster te Erfurt heeft
dit handschrift de signatuur DIO secundo. In deze catalogus wordt het Soliloquium als
volgt beschreven: Soliloquium divinissimum cuiusdam regularis a cordis multiplicitate
ad unum summum bonum se continue colligentis (Bibliothekskataloge 1918, II, 311, 3233; vrijwel woordelijke weergave van een deel van de titel). Andere Soliioquium-handschriften uit dezelfde bibliotheek bevinden zich nu in PARKMINSTER, Carthusian
monastery, MS. dd. 22 en in WEIMAR, ubi?, 8° 55b (zie hieronder).
De voornaamste gegevens over dit handschrift ontleen ik aan een brief (september 1989)
van Dr. Bemd Michael, wetenschappelijk medewerker bij de Staatsbibliothek.
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, II, 237, 311 • Gericke 1942,1, iii, vii-x, 1, pas
sim; II, 6,10-11,19-22,24,26 [sigle Ρ]
Ьг5 BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, Π 650
Taal: Latijn
Datering: juni [14]23
Herkomst: Klooster St. Paulus te Roeklooster (Reguliere Kanunniken van St. Augusti
nus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S, ff. l-32v: rubr.: Hic incipit soliloquium fratris Gerlaci canonici regularis in
Wyndeshem de libértate spiritus.; inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito et inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum et terram...; expl.: ...ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum deo sit omnia in omnibus. Explicit.
Opmerkingen: In het Register van Rooklooster (Wien, Ost. Nat. ВіЫ., 9373) wordt
tweemaal het Soliloquium vermeld, f. 143v:
f Gerlacus canonicus regularis in Wyndechim
f Soliloquium de libértate spiritus. In spiritu humilitatis S .43.
Breviloquium.
Speculum religiosorum.
In de linkermarge, ter hoogte van f Soliloquium staat Ca. V., ter hoogte van Breviloquium en Speculum staat Ibidem. De siglen Ca en V zijn bibliotheeksignaturen; ze geven aan dat een bepaald werk in een kloosterbibliotheek aanwezig is (zie Obbema 1977,
327,330). Ca verwijst naar de bibliotheek van het cisterciënzerklooster Vetus Campus
of Altencamp bij Rheinberg (bisdom Keulen) (cf. Wien, Ö.N.B., f. 20r), de sigle V naar
die van het augustijnerklooster Groenendaal in het Zoniënwoud bij Brussel (cf. id., f.
21v). Het paragraafteken vóór Soliloquium duidt op de aanwezigheid in Rooklooster, S
.43. is het nummer in de catalogus (cf. Obbema 1977, 327). Zonder twijfel is dit exemplaar te identificeren met het handschrift br5. Een Speculum religiosorum is niet als

1 Mei dank aan Drs. Frans Hendrickx (Wctensch. Bibliothecaris Ruusbroecgenootschap, UFSIA,
Antwerpen), die mij kopieën van het Wecnse handschrift zond en informatie gaf over de m het
handschnft gebruikte siglen (bnef 12 februari 1991).
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werk van Gerlach bekend; het is niet uit te sluiten dat de drie genoemde teksten in één
handschrift voorkwamen en abusievelijk alle op naam van Gerlach werden gesteld . Op
f. 145v wordt het Soliloquium nogmaals genoemd:
Gerlacus frater et canonicus regularis in Windeshem
f Soliloquium ipsius de libértate spiritus. In spiritu humilitatis. S .43.
Kennelijk heeft de samensteller van de catalogus bij zijn compilatiewerk niet opgemerkt
dat hij dit werk reeds in zijn register had opgenomen; dergelijke vergissingen komen vaker voor (zie Obbema 1977,340).
In dit handschrift komt naast het Soliloquium het anonieme traktaat Audi filia voor,
dat door een andere kopiist werd afgeschreven. Hij dateerde zijn afschrift twee keer,
maar onvolledig. Het is niet zeker dat de Soliloquium-tekst terzelfder tijd gereed kwam.
De uitgevers van CMD-B menen niettemin: "Les f. lr-32v, bien qu'ils soient l'œuvre
d'un autre copiste, paraissent contemporains et issus du même milieu" (CMD-B II, 31).
Gericke dateerde het handschrift op 1523 en verklaarde het tot het jongste uit de overlevering (zie Gericke 1942, Π, 9, 32). Gezien het feit dat hij zich bij zijn keuze voor
handschrift Wolfenbüttel, 509 Heimst, als legger voor zijn uitgave (mede) heeft laten
leiden door de datering 1424 (zie hieronder), krijgt men de indruk dat dit Brusselse
handschrift bij Gericke onvoldoende aandacht heeft gekregen (zie bijv. o.e., Π, 3,12, 26;
vergelijk ook de opmerking hieronder bij KÖLN, Historisches Archiv, 8 o 77).
Literatuur: Fiche BNM • Cat Vande Velde 1831-1832, II, 688, nr. 15169 • Cat. егgauwen 1884,1, 84 nr. 431 • Cat Brussel 1901-1936, Ш, 320-321 nr. 2160 • Gericke
1942,1, iii, vi-x, 1, passim; П, 6, 9, 12, 19-22, 24, 26, 32 [sigle X] Petrus Tradonensis
1968, 46 nr. la • CMD-B Π, 31 nr. 147, Planche 281 • Monasticon Windeshemense
1976-1980,1,215 . Cat. Moderne Devotie 1984,186
dm

DURHAM, privébezit Dr. A.L Doyle
Taal: Latijn
Datering: begin 15е eeuw
Herkomst: Cisterciënzerinnenklooster (onzeker); geschreven door een mannelijke kopiist
Inhoud: S, ff. lr-44v: rubr. Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.; inc.: In
spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum et

1 In de overlevering van Gerlachs Latijnse werk zijn vier handschriften waann, veelal direct voor of na
een tekst van Gerlach, een speculum-lekst voorkomt: br2 (ff. 83r-106v; gevolgd door het
Breviioquium); br4 (ff. 309r-317r, voorafgegaan door het Breviloqiuum); wol (ff. 73r-85r; gevolgd
door het Soliloquium); wo6 (ff. 13r-17v; 19v-23v). Deze jpecu/um-teksten zijn meestal toe te schrijven
aan Arnulfus de Boenis, Bemardus van Clairvaux of David van Augsburg.
2 Het argument voor deze datering is onhoudbaar, Gencke schrijft
fol. 104: Anno ХХПІ = 1523. Vgl. den Deckel von mnen: 4 lat und 2 fläm. Verse
auf Karls V. Besetzung von Geldern 1543. (1942, II, 9, nL 2)
Een dergelijke toevoeging op het dekblad zegt niets over de ontstaansojd van het boekblok.
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terram ...; expl.:... sed in utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus.; colofon:
Explicit soliloquium
Opmerkingen: Dr. A.I. Doyle (University of Durham), de bezitter van dit handschrift,
was zo vriendelijk mij van het handschrift een microfilm ter beschikking te stellen,
waarvoor mijn bijzondere dank.
In de BNM te Leiden bevindt zich een getypte, op december 1961 gedateerde, be
schrijving van dit handschrift (met dank aan Drs. J.A.A.M. Biemans, BNM, Leiden).
Aan deze beschrijving zijn bovenvermelde datering en herkomst ontleend.
Literatuur: Beschrijving in BNM • Doyle 1964, 156 s Petrus Trudonensis 1968, 46 nr.
la.
•ERFURT, Kartuizerklooster, Salvatorberg, D 10 secundo; zie BERLIN, Bibli
othek Preussischer Kulturbesitz, lat. oct. 215
ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, D 11 tercio [huidige bewaarplaats on
bekend]
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud:S
Opmerkingen: Dit handschrift wordt genoemd in de laat-15e-eeuwse bibliotheekcatalo
gus van het kartuizerklooster bij Erfurt (Bibliothekskataloge 1918, Π, 314-315, т.п.
314,27-28). Het is onzeker of het handschrift het gehele Soliloquium bevat: Soliloquium
cuiusdam ordinis regularium, scilicet in spiritu humilitatis (314,27-28; de laatste drie
woorden van de beschrijving zijn ontleend aan het incipit van de tekst). De vindplaats
van het handschrift is mij onbekend; zie hieronder (vgl. id., 237-239).
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, Π, 314-315
•ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, D 15; zie WEIMAR, ubi?, 8° 55b
ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, D 16 [huidige bewaarplaats onbekend]
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud:S
Opmerkingen: In de hiervoor genoemde catalogus van het Kartuizerklooster Salvator
berg wordt het Soliloquium als volgt omschreven: Soliloquium pro cordis simplificacione, secundum quod devotus homo se a multiplicitate cordis colligit ad unum summum
bonum, D 15 (Bibliothekskataloge 1918, Π, 318,24-25; de schrijver van de catalogus
parafraseert waarschijnlijk de titel van het werk. Het handschrift D 15 bevindt zich in
WEIMAR, ubi?, 8° 55b. Of het handschrift de complete tekst bevat, valt uit de beschrij
ving niet op te maken; evenmin is mij de huidige bewaarplaats bekend (vgl. id., 237239).
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, Π, 318.
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•ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, H 125; zie PARKMINSTER, Carthusian Monastery, MS. dd. 22
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 21 (olim Weesp 26)
Taal: Latijn
Datering: 1469
Herkomst: Klooster Sint Johannes Evangelist (tertiarissen) te Weesp, Petras Zwaninc
(kopiist, priester in voornoemd klooster)
Inhoud: S, ff. l-54v: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate in unum summum bonum se continue colligentis et primo per oracionem.; inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum et
terram...; expl.:... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrìsque animus sit
cum domino omnia in omnibus. Benedictus deus.
Opmerkingen: Voor verdere commentaar, zie hierboven.
Literatuur: Fiche & beschrijving BNM • Bnigmans & Oppermann 1910, afb. ХШ en
tekst [afbeelding f. Ir] • Cat. Den Haag 1922,222 nr. 670 • De Man 1927,282 • Gericke
1942,1, iii, vi-x, 1, passim; II, 5, 9-10, 14-15, 19-22, 24-26 [sigle W] . Cat. Thomas a
Kempis 1971,19 nr. 27 • Deschamps 1972, 185 • Petnis Trudonensis 1968,46 nr. la, 49
nr. 2a . Cat. Ruusbroec 1981,292-293 nr. 123 . CMD-NL П, 107 nr. 440
HAMBURG, Staats- und Universitätsbibliothek, Theol. 2208 [convoluut]
Taal: Latijn
Datering: Einde 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster bij Luik
Inhoud: S (exc), f. 186v: rubr.: Ex soliloquio Gerlaci canonici regularis; inc.: Нес est
vera libertas animi...
Opmerkingen: Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan een beschrijving van W.L. de
Vreese in de BNM. Te oordelen naar het zeer korte incipit zou het kunnen gaan om een
excerpt uit het achtste hoofdstuk (vgl. Strange 1849, 25,9). [In verband met de verhui
zing van de in Oost-Berlijn bewaarde Hamburgse handschriften naar de Staats- und Uni
versitätsbibliothek in Hamburg kon dit handschrift nog niet geraadpleegd worden]
Literatuur: Fiche & beschrijving BNM
HANNOVER, Niedersäschsische Landesbibliothek, MS. 1251a
Taal: Latijn
Datering: Midden 15 е eeuw
Herkomst: Cisterciënzerklooster Marienrode bij Hildesheim, Henricus de Bemthen (kopiist van het grootste gedeelte van het handschrift en abt van het klooster)
Inhoud: S, ff. 162r-210r: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis in cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Reception valens a cordis dissipatione se colligere.; inc.: In spiritu humilitatis et in animo contrito inclinato et
tamquam pulvis pedum subtus celum et terram ...; expl.: ... ut ammodo non impediatur
unum per aliud sed in utrìsque animus sit cum domino omnia in omnibus Amen.
Opmerkingen: Het grootste deel van de tekst is door waterschade zwaar aangetast (zie
Cat. Hannover 1982-1989, II, 102); met kwartslamp is de tekst nog wel leesbaar (brief 3
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januari 1990). Het Soliloquium werd niet afgeschreven door Henricus de Bemthen. Een
gedeelte van de teksten in dit handschrift (waaronder het Soliloquium) komt eveneens
voor in WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, 1144 Heimst, (zie hieronder).
Literatuur: Cat. Hannover 1982-1989, II, 96-102.
KIEL, Universitätsbibliothek, Cod. Ms. Bord 55
Taal: Latijn
Datering: 1477
Herkomst: Augustijnerklooster Domus B. Marie te Jasenitz (Reguliere Kanunniken van
St. Augustinus, Congregatie van Windesheim vanaf 1511; hier werd de codex afgeschreven); Augustijnerklooster Domus B. Marie te Bordesholm (Reguliere Kanunniken van
Sint Augustinus, Kapittel van Windesheim) (bezitters).
Inhoud: S, ff. 174v-210r: rubr.: Rubrìca. Incipit soliloquium fratris nostris Gerlaciyn
Wyndesem canonici regularis a cordis multiplicitate ad. unum summum bonum se cottidie colligentis. Et primo per oracionem.; inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvus pedum subtus celum et terram... expl.: ... ut ammodo non
impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus
Amen. Explicit Colofon: Explicit. [Colofon van dezelfde hand op f. 210v]: Explicit inJasenitze anno domini 1477 ipso die divisionis apostolorum. Inhoudsopgave van de kapittels op ff. 173v-174v.
Opmerkingen: Op ff. 173r, 265r en 289v is het handschrift 'Jasenitz 1477' gedateerd.
Literatuur: Fiche in BNM • Ratjen 1862, II, 82 nr. 55 • Petrus Trudonensis 1968,46 nr.
la
KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 4 o 230
Taal: Latijn
Datering: einde 15e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: S (bewerking), ff.32v-45r: rubr.: Incipit prologus soliloquiifratris Gherlaci sed
hic tractatus excerptus est. [proloog]: inc.: Quedam in soliloquio presenti quia quibusdam videtur quodammodo inaudita..:, expl.: ...illud in modum libri ex devocione ordinavit tytulis capitulisque distinxit, cui hanc devotam oracionem permitiere decrevit. [tekst]:
rubr.: Oracio; inc.: Clementissime pater, ego in spiritu humilitatis et in animo contrito,
inclinatus ex me penitus desperans...; expl.:... qui est sibi omnia in omnibus. Qui ν»vii et
régnât trius et unus in sécula benedictus. Amen.
Opmerkingen: De tekst van dit handschrift bevat een belangwekkende proloog, waarin
onder andere wordt ingegaan op de ontstaansgescheidenis van het Soliloquium. Het enig
nieuwe gegeven ten opzichte van Busch' uiteenzetting in het Chronicon Windeshemense
betreft de opmerking dat Johannes Schutken het gebed waarmee het traktaat nu begint
zou hebben toegevoegd (zie hierboven). In de versie van dit handschrift is Gerlachs
mystieke leer door een bewerker op vele punten aangepast; zo werd bij voorbeeld het
derde kapittel, dat gaat over de intentie waarmee het sacrament van de Eucharistie bijgewoond moet worden, geheel herschreven. De kapittels werden 1-25 genummerd, maar
bevatten (compleet, in excerpt of bewerking) achtereenvolgens de hoofdstukken: 1-4, 68, 35, 29, 19, 28, 26, 24,11, 13, 12, 17-18, 21-23, 30, 32, 37, 39
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Literatuur: Gericke 1942,1, iii, vi-x, 1, passim; Π, 4, 6, 9-10, 31 [sigle es] • Cat Köln
1976-1983, Π, 240-246
Kl

KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 8° 55
Taal: Latijn en Ripuarisch
Datering: Eerste helft 15e eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster te Keulen
Inhoud: S (exc), ff. 80r-81v: rubr.: Frater Gheerlacus;, inc.: Qui veraciter in cruce domini est et crucem amplectitur iusticiam et veritatem diligit...; expl.: ... nihil tarnen fiducie vel securitatis in hora mortis conferre tibi possunt.; colofon: Нес Gherlacus.
Opmerkingen: De excerpten omvatten achtereenvolgens de hoofdstukken 16 (Strange
1849,59,5-60,7), 29 (o.e., 96,10-24) en 17 (o.e., 60,12-62,23) van het Soliloquium.
Dit handschrift bevat ook een excerpt in compilatie van de Tweede Briefen excerpten uit
het Breviloquium, zie hierboven.
Literatuur: De Vreese 1900, 446-453 • Cat. Menne 1931, П, 475-481 nr. 237 • Mulder
1933, vii, xiü . Cat. Köln 1976-1983, 475-481 . Tiecke 1941, 78, 199, 276 . Gericke
1942, I, iii; Π, 4, 6 [sigle О] • Petrus Trudonensis 1968, 49 nr. 2a, 50 nr. 5b • Bosch
1982,140

kol

KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 8° 60
Taal: Latijn
Datering: Tweede en derde kwart 15е eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster te Keulen
Inhoud: S (exc), ff. 181r-182r; rubr.: Ex soliloquio fratris Gerlaci.; inc.: Hereditas mea
in hac vita non est nee erit alia, пес quicquam aliud estimabo quam latere esse...; expl.:
...aeeipiat de manu dominini tamquampro meliori quod sibipossit contingere.
Opmerkingen: Ff. 181r-182r bevat de volgende uittreksels uit het Soliloquium: uit cap.
29 (Strange 1849, 96,10-24), 25 (o.e., 84,5-26), 26 (o.e., 88,15-89,15 en Gericke 1942,
I, 68,1-8) De excerpten zijn opgenomen in een rapiarium (ff. 127r-194v; zie Cat. Köln
1976-1983 3, 49-50). Het gedeelte met werk van Peters is waarschijnlijk in het derde
kwart van de 15e eeuw geschreven (zie Cat. Köln 1976-1983, III, 42). Dit handschrift
bevat eveneens excerpten uit het Breviloquium (zie hierboven).
Literatuur: Cat. Köln 1976-1983, Ш, 42-50

коЗ KÖLN, Historisches Archiv, G.B., 8° 77
Taal: Latijn
Datering: Eerste kwart 15е eeuw
Herkomst: Kruisherenklooster te Keulen
Inhoud: S, ff. l-58v: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se condnue colligentis. Et per oracionem primo.; inc.: ¡η
spiritu humilitatis et in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum
et terram...; expl.:... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus
cum domino sit omnia in omnibus. Etc.; colofon: Explicit soliloquium cuiusdam regula
ris. Etc.
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Opmerkingen: Gericke (1942, Π, 15) dateerde dit handschrift op (14)83. Hij heeft ken
nelijk de oude signatuur L XXXIII van de bibliotheek van het kruisherenklooster (zie
Cat Köln 1976-1983, ΠΙ, 77) voor een jaartal aangezien; daardoor 'verjongt' hij weder
om een van de oudste tekstgetuigen (zie ook de opmerking hierboven bij BRUSSEL,
K.B., Π 650).
Literatuur: Fiche BNM • Theele 1926, 263 . Mak 1936, 118-121, afb. II • Gericke
1942,1, iii, vii-x, 1, passim; II, 5, 10-11, 19-22, 26 [sigle К] • Petrus Trudonensis 1968,
46 nr. la.Cat. Köln 1976-1983, Ш, 77-78
me

METZ, Bibliothèque municipale, 376
Taal: Latijn
Datering: 15e eeuw
Herkomst: Celestìjnerklooster Notre Dame te Metz (bezitters; misschien geschreven
door een kartuizer uit de Nederlanden)
Inhoud: S, ff. lr-25r: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.; inc.: In
spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis subtus celum et terram
...; expl.:... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in cunctis animus cum domino sit omnia in omnibus. Amen.; colofon: Explicit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Deo gracias. Ramp
moet de costre hebben die sijn beinghe niet en las.
Opmerkingen: Dit handschrift bevat ook het Breviloquium in bewerkte vorm; voor verdere informatie zie hierboven.
Literatuur: Cat. Manuscrits 1889, V, 156-157 • Gericke 1942,1, iii, vi-x; П, 5, 11, 1922,24. 26 [sigle С] • Hauréau 1973-1974, ΠΙ, 168

mu3 MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 18970
Taal: Latijn
Datering: 1482
Herkomst: Benedictijnenabdij St Quirinus in Tegemsee
Inhoud: S, ff. 24v-94v: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue recolligentis. Primo per oracionem. Prologus.; inc.: In spiritu humilitatis et in animo contrito inclinato et tanquam pulvis pedum
subtus celum et terram ...; expl.: ... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in
utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus. Amen. Ff. 91r-93r registrum capitulorum van het Soliloquium.
Literatuur: Cat. München 1969, Π,3, 227 • Gericke 1942,1, iii, vi-x; II, 5, 10, 12, 1922,24,26 [sigle Τ ] . Zumkeller 1966,140 . Steer 1971,203-204, nt. 201
mr

MÜNSTER, Universitätsbibliothek, Ms. 148 [verbrand]
Taal: Latijn
Datering: 1499
Herkomst: Benedictijnenabdij te Werden (Congregatie van Bursfeld) (?)
Inhoud:S
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Opmerkingen: Dit handschrift is verbrand in de Tweede Wereldoorlog (brief Mevr. B.
Rozema, 7 september 1989). Het handschrift zou, blijkens de studie van Gericke, het
complete Soliloquium bevat hebben (zie Gericke 1942, II, 6); het gegeven dat de codex
uit Werden zou stammen is eveneens van hem afkomstig (o.e., I.e. & 6).
Literatuur: Gericke 1942,1, iii, vi-x, 1, passim; Π, 6,10-12,19-24, 26 [sigle R]
nu

NÜRNBERG, Benedictijnenabdij St. Ägidien, С 30 [huidige bewaarplaats onbe
kend]
Taal: Latijn
е
Datering: 15 eeuw
Herkomst: Benedictijnenabdij St. Ägidien te Nürnberg (Congregatie van Bursfeld)
Inhoud: S
Opmerkingen: In de laat 15e-eeuwse catalogus van het klooster St. Ägidien wordt Gerlachs werk als volgt omschreven: Soliloquium cuiusdam religiosi a cordis multiplicitate
ad verum summum bonum se continue colligentis (Bibliothekskataloge 1918, 3,1,
460,23-24; waarschijnlijk een letterlijk citaat van een deel van de titel). Uit de beschrijving wordt niet duidelijk of het handschrift de complete tekst bevat; evenmin is bekend
waar het handschrift zich tegenwoordig bevindt.
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, ΙΠ,1,460,557

pal

PARIS, Bibliothèque Nationale, lat 3766
Taal: Latijn
Datering: Tweede helft 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Vauvert bij Parijs; Aubert (kopiist)
Inhoud: S, ff. l-54v: rubr.: Incipit soliloquium cujusdam regularis a cordis dispersione
se colligentis ad unum summum bonum. Primum per orationem; ine: In spiritu humilatis et in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum et terram...;
expl. ... ut amodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum Domino
sit omnia in omnibus; colofon: Explicit. Frater Aubertus scripsit. Dominus tecum.
Opmerkingen: De kopiist Aubert schreef eveneens het Latijnse handschrift lat. 3597
(datering: 1461) en de Franse handschriften franc. 15064 en 15065 (datering: 1469) (zie
Cat. Paris 1975, VI, 784).
Literatuur: Cat. Paris 1975, VI, 783-784

pa2 PARIS, Bibliothèque Nationale, lat 14586
Taal: Latijn
Datering: Tweede helft 15e eeuw.
Herkomst: Klooster Saint-Victor te Parijs
Inhoud: S, ff. llr-33bisv: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per orationem; inc.:
<I>n spiritu humilitatis in animo contrito inclinato et tanquam pulvis pedum subtus celum et terram...; expl.: ...ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus. Amen.
Opmerkingen: De tekst ff. 9r-l Ir die aan het Soliloquium voorafgaat bevat voornamelijk excerpten uit de Formula van Heinrich Suso's Horologium Sapientiae (cf. Künzle
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1977, 242) . Het stukje opent evenwel met een tekst die niet aan Suso's werk is ontleend, maar die wel overeenkomt met het begin van het twintigste hoofdstuk van het Soliloquium:
<0> incommutabilis ventas, lumen oculorum meorum, etema sapiencia. Ego servulus tuus, omnino indignus, inclinata cervice cordis et corporis mei bonitatis tuae humiliter supplico (...) (f. 9r) (cf. Gericke 1942,1,51,8-13 / Strange 1849,70,11-18)
Het blijft de vraag of de compilator aan Gerlach ontleende of dat beiden een gemeenschappelijke bron hebben gebruikt.
Literatuur: Künzle 1977,242 • Cat. Saint-Victor 1983, 212
pr

PARKMINSTER, Library of SL Hughe's Charterhouse, MS. dd. 22
Taal: Latijn en Nederduits (oostelijk)
Datering: midden 15e eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud: S (exc), ff. 116va-125va: rubr. Excerptum ex soliloquio cuiusdam deuoti religiosi a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue recolligentis. Volens a
cordis dispersione se colligere respiciat semper adfinem omnium et rennuat consolari
ab aliquo citra deum. Capitulum primum; inc: In omnibus que occurrunt que movent vel
movere possent semper habebo respectum adfinem.; expl.: (...) ut amodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus. Amen; colofon: Et sic est finis. Ff. 130vb-131ra Registrum capitulorum. Nota bene: nummering
naarde moderne foliëring; oude foliëring van deze tekst: 121-130.
Opmerkingen: De tekst is samengesteld uit complete en geëxcerpeerde hoofdstukken
van het Soliloquium; het gebed waarmee de tekst gewoonlijk begint, ontbreekt. De kapittels zijn doorlopend genummerd 1-20; vergeleken met de uitgave van Strange ziet het
samenstel er als volgt uit: 1; 2; 6; 8 (t/m. 23,14 retarde tur) en 9 (van 25,9 Heac est tot
einde); 12 (t/m. 37,22 pro eodem habet); 16; 17; 22; 23; 18 (t/m. 64,4 affectu), 24 (van
79.2 Ex ipso tot einde) en 25 (81,4 Omnes homines tot einde); 26; 27; 29; 30 (t/m. 99,13
Domino); 32 (t/m. 114,7 perducens); 33 (van 116,18 quid t/m. 117,14Уе™) en 19 (van
67.3 Et sic tot einde; aan dit hoofdstuk werd ook de hoofdstuktitel ontleend); 35 en 36
(t/m. 123,18 nostri; titel weggelaten); 37, 36 (van 124,21 Et hoc t/m. 125,13 ius suum; in
handschrift f. 125va quod sui sit invis) 38 (129,19 Et quia t/m. 130,1 videntur); 5 (alt
hans bij Strange; normaal na hoofdstuk 35); 39.
Het handschrift wordt onder de signatuur H 125 genoemd in de 15e-eeuwse biblio
theekcatalogus van het kanuizerklooster te Erfurt (zie Bibliothekskataloge 1918, Π,
424). De tekst van het Soliloquium wordt daarin als volgt beschreven: Excerptum ex so
liloquio cuiusdam religiosi - de ordine regularium - recolligentis se ad unum summum
bonum, D. 15 integraliter {id., 424, 32-35; het handschrift D 15 bevindt zich nu in WEI1 Voor zover ik dat met behulp van het glossarium in Kunzle's editie heb kunnncn nagaan zijn
achtereenvolgens de volgende excerpten uit het Horologium opgenomen: Kunzle 1977 540,18-541,16;
409,10-12; 408,4-8; 541,16-545,8; 393,17-26; 545,8-12. De korte excerpten voor en na 545,8-12 heb
ik met kunnen terugvinden.
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MAR, ubi?, 8° 55b, zie hieronder). Een ander handschrift uit dezelfde bibliotheek (oude
signatuur: D 10 secundo) bevindt zich nu in BERLIN, Staatsbibliotheek Preussischer
Kulturbesitz (zie hierboven). Dr. A.I. Doyle (University of Durham) heeft mij op dit
handschrift geattendeerd (brief 23 april 1989), waarvoor mijn dank.
[Microfilm via Hill Monastic Library, St. John's Abbey and University, Collegeville,
Minnesota, USA]
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, Π, 424
TONGEREN, 't Lijden van Christus en van O.L. Vrouw (Reguliere Kanunniken
van St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Opmerkingen: In zijn Bibliotheca Belgica manuscripta geeft A. S anderus de catalogus
van dit klooster in Π, 181-205. Hierin komt ook een handschrift van het Soliloquium
voor: Gerlacus Petri Can. Reg. De übertäte spiritus, cum Exercitiis pus (o.e., II, 191).
Zowel Reypens (1924, 37 nt. 9) als Mak (1936, 61 & nt. 4) hebben op goede gronden dit
traktaat met het Soliloquium geïdentificeerd.
Het is mij niet bekend of dit handschrift nog bestaat noch waar het eventueel bewaard
zou worden.
Literatuur: Sanderus 1641-1643, Π, 191 . Moll 1859, 235 • Acquoy 1875-1880,1, 279
& nt. 2 • Reypens 1924, 37 nt 9 • Mak 1936, 61 & nt. 1 • Petrus Trudonensis 1968, 46
&nL 1
TRIER, Seminarbibliothek, 110
Taal: Latijn
Datering: 1471
Herkomst: Benedictijnenabdij St. Matthias te Trier (Congregatie van Bursfeld)
Inhoud: S, ff. 149r-215v : rubr.: Incipit soliloquium [cuiusdam] Merlaci Petri/ fraais
régulons a cordis multipHcitate ad unum summum bonum se recolligentis. Oratio;, inc.:
In spiritu humilitatis et in animo contrito inclinato et tamquam pulvis subtus celum et
terram...; expl.: ... ut ammodo non impediaturunum per aliud sed in utrisque animus
cum domino sit omnia in omnibus. Amen.; colofon: Explicit soliloquium in spiritu humilitatis. De recollecione cordis a multiplicibus ad unum compositum, a quodam devoto
frane ordinis regularium qui magnam graciam accepit a domino.
Opmerkingen: De datering 1471 is te vinden op f. 84г. De kopiist van het gedeelte ff.
2-84 is in ieder geval niet dezelfde die het Soliloquium afschreef.
Literatuur: Fiche BNM • Marx 1912, 84 w . • Gericke 1942,1, iii, vi-x, 1, passim; П, 5,
10,12,19-22,24,26 [sigle V]
TRIER, Seminarbibliothek, 152
Taal: Latijn
Datering: 15 е eeuw
Herkomst: Benedictijnenabdij St. Matthias te Trier (Congregatie van Bursfeld)
Inhoud: S (exc), ff. 38r-41v: ine: Nichil sic exonérât cor et librum reddit nichil tam liberaliter absque nulla angustia facit...; expl.:... animam tam nobilem et susceptibilem
summi boni in se tam vilia et indigna curant habere.
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Opmerkingen:: De tekst omvat (excerpten van) achtereenvolgens de hoofdstukken 12
(Strange 1849,34,7-11; 35,3-23; 37,22-38,11), 17, 14 (o.e., 54,26-55,11), 26 (o.e., 83,689,15), 35,23 (o.e., 74,7-75,9) en 25 (o.e., 80,9-83,4).
Literatuur: Marx 1912, 108 w . Gericke 1942,1, iii; Π, 4, 6, 10 [sigle J] . Volk 1950,
200-201
TRIER, Stadtbibliothek, Ms. 1881/1508
Taal: Latijn
Datering: Midden 15e eeuw
Herkomst: Klooster Eberhaidsklausen in het bisdom Trier (Reguliere Kanunniken van
St Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S, ff. 179v-225v: nibr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.;
inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito et tamquam pulvis pedum subtus celum et
terram...; expl.: ... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus
cum domino sit omnia in omnibus.; colofon: Sic est finis tractatus
Literatuur: Cat. Trier 1888-1931, X, 92-94 . Gruijs & Persoons 1966, 81 • Gruijs 1967,
II, 122 [sigle Tb] • Dohms 1968, 217 • Petrus Trudonensis 1968, 46 nr. la, 144 nr. 1,
145 nr. 2,146 nr. 4d
UTRECHT, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 301
Taal: Latijn
Datering: Einde 15 e eeuw
Herkomst: Klooster O.L. Vrouwe en de twaalf apostelen te Utrecht (Reguliere Kanun
niken van St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S, ff. 180r-262v: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a multiplicitate
cordis ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem. inc.:
In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis subtus celum et ter
ram...; expl.:... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus cum
domino sit omnia in omnibus. Benedictus deus. Inhoudsoverzicht van de kapittels op ff.
263г-265 .
Literatuur: Cat. Utrecht 1887-1909,1, 97-98 в Gericke 1942,1, ii-x, 1, passim; II, 3, 5,
10-15, 19-22, 24-31 [sigle U] • Petrus Trudonensis 1968, 46 nr. la . Axters 1971, 84 .
Cat Moderne Devotie 1984,186 [onder signatuur 2 D 4]
WEIMAR, ubi?, 8 o 55b
Taal: Latijn
Datering: 15е eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster Salvatorberg bij Erfurt
Inhoud:S
Opmerkingen: In Bibliothekskataloge 1918, Π, 237 wordt Weimar, met voornoemde
signatuur, als bewaarplaats van het handschrift genoemd. Op mijn brief aan het Staatsar
chiv Weimar antwoordde - "zuständigkeitshalber" - de Nationale Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar: "Der bei Lehmann
abgedruckte Hinweis auf unsere Oktav-Handschrift Oct. 55b muss auf einen Irrtum be-
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ruhen (...) Wir sind bei anderen Gelegenheiten auch schon auf diese falsche Zuordnung
gestossen, ohne eine Richtigstellung vornehmen zu können" (brief Dr. Kratzsch, 13 februari 1990).
In de laat-15e-eeuwse catalogus van het kartuizerklooster Salvatorberg wordt de tekst
van het Soliloquium in dit handschrift (oude signatuur D 15) op de volgende, voor de
receptiegeschiedenis interessante, wijze beschreven: Soliloquium cuiusdam religiosi. Secundum hoc devotas homo a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se collegit
per resignacionem [zou de kopiist of de samensteller van de cataloog zich hier vergist
hebben? Zoals bekend luiden de laatste woorden van de titel immers "...ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem"] sui ipsius perfectam et
concordat in sentenciis multum cum sermonibus Johannis Tauler, qui supra signantur
D. 3, ita quod vel ab eodem ambo composita vel alterum ex altero sumptum, quia in eodem fundamento vadunt, D. 16 (Bibliothekskataloge 1918, II, 318, 18-23; het handschrift D. 16 is het hierboven genoemde ERFURT, Kartuizerklooster Salvatorberg, D
16). Andere handschriften uit hetzelfde klooster bevinden zich nu in BERLIN, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, lat 8° 215 en PARKMINSTER, Carthusian monastery, MS. dd. 22 (zie hierboven).
Literatuur: Bibliothekskataloge 1918, II, 237,318
wol WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Gueif. 509 Heimst.
Taal: Latijn
Datering: 1423
Herkomst: Fraterhuis Hiëronymusberg te Hattem (Broeders van het Gemene Leven;
Benedictijnenabdij St Ludgeri bij Helmstedt (Congregatie van Bursfeld; latere beziters)
Inhoud: S, ff. 86ra-120rb: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.;
inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus
celum et terram ..;, expl.: ... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque
animus cum domino sit omnia in omnibus.; colofon: Explicit soliloquium cuiusdam regularis a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se cotidie [sic] colligentis.
Opmerkingen: Naar dit handschrift gaf Gericke (1942) de tekst van het Soliloquium uit
(id., 1,1-105). Het handschrift bevat ook het Breviloquium, zie hierboven.
Literatuur: Schönemann 1857, 99 • Cat Wolfenbüttel Heimst 1884-1888, Π, 5-6 nr.
556 . Hirsche 1873-1894,1,91 ff., 99 ff.; Π No La. [afbeelding], 328,418,421. Spitzen
1884, 63-64 [onder signatuur G. 9509] • Puyol 1898, 193 • Huijben & Debongnie 1957,
4 & nt. 2,227, 363 . Gericke 1942,1, ii-v, 1, passim; 11,3, 5, 9-15, 17-31 [sigle H] . Bonardi & Lupo 1964, Π, 101 • Petrus Trudonensis 1968, 46 nr. la • Axters 1971, 90 •
Geurts 1988,373
wo4 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 774 Heimst.
Taal: Latijn
Datering: Tweede helft 17e eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud: S (exc), ff. 17r-44: rubr.: Oratio hominis obnubilabi pro illuminatione cordis.
Cap. XX.; inc.: O incommutabilis Veritas, lumen oculorum meorum, aeterna sapientia...;
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expl.:... ut ammodo non impediatur unum per aliud sed animus in utrisque cum domino
sit omnia in omnibus.; colofon: Finis. Deo laus, honor et gloria.
Opmerkingen: Dit excerpt is een afschrift van de hoofdstukken 20-39 uit de editio princeps van de Latijnse tekst die in 1616 bij Johannes Kinckius te Keulen verscheen; op f.
44r zijn zelfs de approbaties overgenomen.
Het handschrift bevat tal van andere teksten die uit dnikken zijn overgeschieven. Pikant
genoeg bevat de codex naast teksten van Gerlach Peters, Jan van Ruusbroec, Johannes
Gereon en Johannes Tauler, werken van Johann Valentin Andrea, Jakob Böhme en Johann von Staupitz. De afschrijver moet waarschijnlijk in piëtistische kring worden gezocht; dit handschrift is een fraai voorbeeld van het nawerken van het Soliloquium, en
andere middeleeuwse mystieke geschriften, in deze religieuze stroming.
Literatuur: Cat. Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, Π, 204-205 nr. 568 • Gericke 1942,
I, üi; Π, 4, 6 [sigle wo2] • Petrus Trudonensis 1968,46 nr. la » Buddecke 1972, 85 • Cat.
Andreae 1986,119-120
wo5 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 911 Heimst.
Taal: Latijn
Datering: Einde 17e eeuw (na 1697)
Herkomst: Onbekend
Inhoud: S (exc), ff. 51r-62v: [51r-52r titelpagina en prologus van de Keulse druk van
1616]; rubr.: Incipit ignitum cum deo soliloquium. RD. Gerlaci Petri. A cordis multiplicitate ad unum summum bonum se colligentis. Primo per orationem.; inc.: In spiritu humilitatis et in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus caelum et
terram ...; expl.: ... Deus est omnino contra seipsum, quia nihil aliud sunt quam [tekst
breekt hier af]
Opmerkingen: Dit excerpt is een afschrift van de hoofdstukken 1-11 van de editio princeps van de Latijnse tekst die in 1616 bij Johannes Kinckius te Keulen verscheen. Misschien heeft het afbreken van de tekst van het elfde hoofdstuk een uitwendige oorzaak.
Net als het hiervoor genoemde handschrift Helmst. 774 bevat dit manuscript - maar niet
uitsluitend - teksten die uit dnikken zijn overgeschreven. Het bevat onder andere werken van Luther en geschriften die met het Lutheranisme samenhangen. Op het titelblad
van de contra-reformatorische Keulse druk wordt Gerlach Peters een "Alter Thomas de
Kempis"; misschien was dat voor bepaalde stromingen binnen de Reformatie een aanbeveling. Gerlach zou door dit epitheton geprofiteerd kunnen hebben van de hoge vlucht
van de Kempis-receptie in die jaren.
Literatuur: Cat. Wolfenbüttel Helmst. 1884-1888, II, 300-301, nr. 1013 • Gericke 1942,
Ι, ΙΠ; II, 4, 6 [sigle wol] • Petrus Trudonensis 1968,46 nr. la
wo6 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 1144 Helmst.
Taal: Latijn
Datering: Tweede helft 15e eeuw
Herkomst: Cisterciënzerinnenklooster Hl. Maria te Wöltingerode bij Goslar
Inhoud: S, ff. 30v-85r: rubr.: Incipit soliloquium cuiusdam regularis in cordis multiplicicatem ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per oracionem.; inc.:
In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tamquam pulvis pedum subtus celum

Handschriften met het Solìloquium

63

et terram...; expl.: ...ut ammodo non impediatur unum per aliud sed in utrisque animus
cum domino sit omnia in omnibus. Amen. Amen.
Opmerkingen: Een groot deel van de teksten in dit handschrift (waaronder het Solìloquium) komt eveneens voor in HANNOVER, Niedersächsische Landesbibliothek, Ms. I
251a (zie hierboven).
Literatuur: Cat. Wolfenbüttel Heimst. 1884-1888, Ш, 80-81 nr. 1251 • Axters 1971,90
wo3 WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, 1213 (11 Th 80)
Taal: Latijn
е
Datering: Einde 15 eeuw
Herkomst: Onbekend
Inhoud:S
Opmerkingen: Volgens W. Gericke (1942, П, 16) bevat dit handschrift de beide Latijn
se werken. Onder deze signatuur is in de catalogi echter geen handschrift te vinden dat
ze bevat Voor verdere informatie zie hierboven.
Literatuur: Gericke 1942, П, 6,10-11,19-24,26 [sigle M]
zu

ZÜRICH, Zentralbibiliothek, Stifstbibliothek, MS. Саг. С 67
Taal: Latijn
Datering: Einde 15 е eeuw
Herkomst: St. Martin auf dem Zürichberg te Zürich (Reguliere Kanunniken van Sint
Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S, ff. 106v-130r: nibr.: Incipit solìloquium cuiusdam régulons a cordis multiplicitate ad unum summum bonum se continue colligentis. Et primo per <o>racionem.;
inc.: In spiritu humilitatis, in animo contrito inclinato et tanquam pulvis pedum subtus
celum et terram ...; expl.: (...) ut ammodo non impediatur unum per aliud, sed in utrisque animus cum domino sit omnia in omnibus. Benedictas deus. Amen.; colofon: Laus
deo in evum.
Opmerkingen: Dr. A.I. Doyle (University of Durham) maakte mij op dit handschrift attent, waarvoor mijn hartelijke dank.
Literatuur: Cat. Zürich 1952,105-106 (nr. 255)

Handschriften met de Middelnederlandse vertalingen van het Solìloquium
Вгб BRUSSEL, Sint Elisabeth op de Berg Sion (Reguliere Kanunnikessen van St. Au
gustinus)
Opmerkingen: Toen Jozef Π in 1783 en 1784 zo'n 150 kloosters in de Nederlanden af
schafte, weiden de kloosters verplicht lijsten op te stellen van de aanwezige boeken en
handschriften (zie hierover Persoons 1967). De inventarissen worden bewaard in het Al
gemeen Rijksarchief te Brussel, Comité van de Religiekas, nrs. 72-75. Onder nr. 72/63
bevindt zich de boeken- en handschriftenlijst van het klooster Sint Elisabeth op de Berg
Sion: Cataloge van de boecken toebehoerende aen de Religieuse van het clooster Ste
Elijsabeth op den bergh Sion binnen brussel op order gesteld volgens den alphabeth oft
den A:B.CJ) ider naer sijnformaet. Op f. 43r vangt een lijst aan onder de titel Boecken
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in octavo, en duodecimo manuscrit oft geschreven soe int frans, als int duijts. Als eerste
werk wordt onder A vermeldt: Alleen Spraecke van Gerlacus petersen. Het is niet bekend of dit handschrift nog bestaat of waar het zich zou bevinden.
Literatuur: Petrus Trudonensis 1968,47 nr. 1b
D2

DEVENTER, Stads· of Athenaeumbibliotheek, 1,49 (olim: 1739)
Taal: Oostelijk Middelnederlands en Vlaams
Datering: ca. 1440
Herkomst: Klooster van Sint Agnes en Maria te Diepenveen (Reguliere Kanunnikessen
van Sint Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S, ff. l-169v: rubr. Hier beghini een eenlike sprake eens regeleers, die hem
daghelics vergadert van menichvoldicheit des herten tot enen ende den oversten goede
ende ten eersten overmids ghebede.; inc.: In den gheest der oetmoedicheit, in enen berouwighen ghemoede ende gheneighet mit begheerten daelgheworpen...; expl.:... mer in
beiden is dat ghemoede mit den heer al in al.
Opmerkingen: De Middelnederlandse vertaling is naar dit handschrift uitgegeven in
Mak 1936, 166-251. Voor meer informatie over dit handschrift; zie de handschriftbeschrijving pp. 109-122.
Literatuur: Zie handschriftbeschrijving, p. 122.
•GAESDONCK, Bibliothek des Hilfspriesterseminars, Ms. 16; zie hieronder, GA·
ESDONCK, Collegium Augustinianium. Ms. 16

Ga

GAESDONCK, Collegium Augustinianium, Ms. 16 [verbrand]
Taal: Zuidoostelijk Middelnederlands
Datering: Eerste helft 16e eeuw
Herkomst: Klooster O.L. Vrouwe in Gaesdonck (Reguliere Kanunniken van St. Augustinus, Kapittel van Windesheim)
Inhoud: S (exc), ff. 249r-252r: rubr.: Dat men onsen Here Jhesus sal aensien met tweerhande gesiecht genaemen mitten regulier.; inc.: Wanneer dat herte een luttel begynt te
belasten dat sal den ynwendigen mensche toe hant toevoegen den gesteht des brudegoms
ende dan soe salt vergaen.; expl.:... soe voel als in onsen gront heylich ende zalich syn,
alsoe veel warden onse uutwendige dingen daervan geheilicht ende god ontfanckelyck.
Amen.
Opmerkingen: De vertaling omvat de hoofdstukken 35 en 36 van het Soliloquium; als
bijlage naar dit handschrift uitgegeven in Mak 1936, 279-281. Het handschrift is in de
tweede wereldoorlog verbrand, maar de foto's ervan zijn in album 26 van de Brandsmacollectíe van het Titus Brandsma-Instituut te Nijmegen bewaard. Het handschrift dankt
zijn bekendheid aan de alleen in deze codex overgeleverde Gaesdonckse tractaten.
Literatuur: Fiche BNM . Borchling 1913, 129-130 . Beuken 1934, 310-337 • Beuken
1936, 299-300, 399 . Mak 1936, 115, 117-118, 279-281. Lücker 1950, 163w.. Axters
1953, 2, 558 • Axters 1967, Π, 144 . Feugen 1968, 41-45 . Album TBI, 26-28 . Hövelmann 1968,53 • Monasticon Windeshemense 1976-1980, Π, 158 • Ubbink 1978, 2,5, 8,
14, 15, 19-59 [oneven pagina's], 64-92,111-112,131,133, 143-155,158-161, 193, 209-
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210, 222 [sigle: Gal 6 ] . Tax 1980, 1099-1101 .Moschall 1983, 1 1 3 . Cat. Moderne De
votie 1984,61-63 nr. S.Ubbink 1985,165-166
•GAESDONCK, Bibliothek des Hilfspnestersseminariums, Ms. 62; zie: Leiden, Bi
bliotheek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 2692.
•GAESDONCK, Collegium Augustinianum, Ms. 62; is hetzelfde als het hiervoor
genoemde handschrift
LI

LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 348 (olim 121)
Taal: Hollands
Datering: ca. 1470
Herkomst: (Noord?) Hollands augusdnessenklooster
Inhoud: S (сотр.), ff. lr-2n inc.: "Alsoe vele", spreket die waerheit, "moghestu mi
volghen alstu di selven uut gaeste... expl. Want sonder die duecht der oetmoedicheit soe
en moghen wi die gracie gods niet vercrighen.
Opmerkingen: Het excerpt betreft een Middelnederlandse vertaling van het slotgedeelte
van het 20 e hoofdstuk van het Soliloquium (zie de editie van Mak (1936) 208,29-209,8,
waarvan onze tekst overigens behoorlijk afwijkt). Daarna volgt een interpolatie, die met
een dictum van Bemardus van Clairvaux wordt afgesloten.
Literatuur: Zie de handschriftbeschrijving p. 176.

L3

LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B.P.L. 2692
Taal: Oostelijk Middelnederlands
Datering: ca. 1480-1490
Herkomst: Sint Agnietenklooster te Arnhem (Zusters van het Gemene Leven; Derde
Orde van St. Franciscus)
Inhoud: S, ff. 35b-79va: rabr. Hier beghynt een eenlicke sprake eens reguliers die hem
daghelics vergadert van menichvoldicheit des herten tot enen ende den oversten guede;
inc.: In den geeste der oetmodicheit in een berouwighen ghemoede nedergheneycht...;
expl. Mer in beyden is dat gemoede mytten here al in al. colofon: Hier eyndet een enyge
sprake eens reguliers.
Literatuur: Fiche BNM (als Gaesdonck, Ms. 62) • Becker 1882, 209 • De Vooys 1902,
369 . Borchling 1913, 128 nr. 3 • Mak 1936. 109-115 • De Bruin 1954, 43, 45-46, 245263, 285, 314-319 . De Vreese 1962, 109 . Cat. Maggs 1964, 120 nr. 103 . Lievens
1964, 211-222 • Axters 1966, 422 & 1967,142 . Feugen 1968, 45-46 . Album TBI, SOSS • Hövelmann 1968, 56 nr. 18 • Petrus Trudonensis 1968,47 1b • Begheyn 1971a, 3336 • Axters 1970, 312-313 • Cat. Thomas a Kempis 1971, 19-20 nr. 28 • Deschamps
1972. 208 . Cat. Ruusbroec 1981, 189-190 nr. 72 • Cat. Moderne Devotie 1984, ISSISI

Lu

LUIK, Bibliothèque du Grand Séminaire, 6 К 21
Taal:Middelnederlands/Vroegnieuwnederlands
Datering: 16е eeuw
Herkomst: Zuster Lijskens Ariaens de Roy (bezitster)
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Inhoud: S, ff. l-105v: rubr.: Hier begint die eenige spraeck des devoten brueders Gerlacus Peterssoen van Deventer, regulier tot Sint Agnetenberch onder Windesim bi Zwol.
Van die menichvoldicheit des menschen harten vergaderinge tot een operste goet en dat
ten iersten met gebedv, inc.: In den gheest der oetmoedicheit, in eenen moet die ontwe
gewreven is gheneycht ende als voetstof onder hemel ende aerde...; expl.: ... dat voertaen dat een niet belet en wort doer dat ander mer dat moet in beyden metten heer sy al
in allen.
Opmerkingen: Deze vertaling van het Soliloquium was Mak onbekend (cf. Mak 1936,
102-118). De vertaling lijkt op het eerste oog onafhankelijk te zijn van de tot nu toe bekende. (Met dank aan de Bibliothèque du Grand Séminaire die kosteloos microfiches
van dit handschrift ter beschikking stelde).
Literatuur: Beschrijving & fiche in BNM • Petrus Trudonensis 1968,47 nr. 1b • Axters
1970 135-136.
Ut

UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Collectie Groot Seminarie
Theologicum Warmond, hs. 92 F 25 [convoluut]
Taal: Middelnederlands
Datering: 16e eeuw
Herkomst: onbekend
Inhoud: S (exc), ff. 286r-289r: rubr.: Gerlacus.; inc.: Wilt naersncheit doen dat ghij in
als и in die wille gods opoffert (...) wantsi die sijn gratie in hem heeft, die verstoet wel
dat die heer alle dinck ordineert tot onse voortganck; expl.:... daer hij niets anders in en
begheeren noch in soeken dan dat die heer gheven wil, tsij duijsternisse ofte licht, dat
ons gunne Jesus in der ewicheit. Amen.
Opmerkingen: Het gaat om een onbeholpen vertaling van een gedeelte van het 25 е
hoofdstuk van het Soliloquium (overeenkomend met de passage in Mak 1936, 221,6223,8), voorafgegaan door enkele regels uit het 23 е hoofdstuk (id., 211,2-6). Het lijkt dat
deze vertaling geen relatie heeft met de andere Middelnederlandse vertalingen.
Het handschrift maakte vroeger deel uit van de bibliotheek van het Groot Seminarie
Theologicum te Warmond. Na de opheffing van dit seminarie kwam dit handschrift, sa
men met de hele collectie handschriften en oude drukken, in het Rijksmuseum Het Ca
tharijneconvent te Utrecht. Daar bevindt zich ook een getypte beschrijving van dit
handschrift
Literatuur: Fiche & beschrijving BNM • Petrus Trudonensis 1968,46 nt. 2.

HANDSCHRIFTEN MET TEN ONRECHTE AAN GERLACH
VEN WERKEN OF ONGEÏDENTIFICEERD WERK

TOEGESCHRE-

BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek, 3016-22
Taal: Latijn
Datering: Einde veertiende eeuw
Herkomst: Kartuizerklooster te Keulen
Inhoud: Bevat geen werk van Gerlach Peters.
Opmerkingen: Blijkens een fiche van W.L. de Vreese in de BNM zou dit handschrift
werk van Gerlach Peters bevatten. Op ff. 115r-118r komt namelijk een Epistola domini
Gerlaci voor, maar deze Gerlach is te identifceren met een monnik van het kartuizerklooster te Koblenz, die in 1419 overleed (Rüthing 1967, 161). De brief is geschreven
door de kartuizer Hendrik Egher van Calcar. Dit handschrift bevat tevens het antwoord
van Gerlach op de brief en een excerpt van een ander schrijven van Hendrik aan hem
(zie Rüthing 1967,123-125).
Literatuur: Cat Brussel 1901-1936, Ш, 364-365 nr. 2262 . Rüthing 1967,124-125
DÜSSELDORF, Universitätsbibliothek, Dauerleihgabe der Stadt Düsseldorf, В 119
Taal: Nedemijns
Datering:
Herkomst: Kruisherenklooster Marienvrede bij Ringenberg (noordelijk van Wesel)
Opmerkingen: Volgens een fiche van W.L. de Vreese in de BNM zou dit handschrift f.
5 een uitspraak bevatten van "broder Gerlacus". Op de kopieeën die de Universitätsbibliothek mij zond van de ff. 4r-6r komt die naam echter niet voor. Volgens Borchlings beschrijving (1913, 89-92) bevatten ff. 2r-60r het, aan Ruusbroec toegeschreven, traktaat
Vanden XII dogheden; daarom is het weinig waarschijnlijk dat Gerlach in de tekst genoemd zou worden.
Literatuur: Borchling 1913, 89-92 . Willeumier 1981, 369 • Bosch 1982, 140 • Obbema 1985,281
's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, 135 F 12 (olim: Huissen, Dominicanen, handschrift 4; Nijmegen, Albertinum)
Taal: Limburgs
Datering: ca. 1475
Herkomst: Sint Katharinedal bij Hasselt (tertiarissen)
Inhoud:
Opmerkingen: Blijkens een fiche van W.L. de Vreese in de BNM zou dit handschrift
op f. 174v een citaat van Peters bevatten, f. 174v: Hier afseet Geerlacus: <rood onderstreepo die verduldicheit ende die doecht der iijdsamheit is alsoe veel weerdigher in
den ogen gods als si meer vaster is ende aenghestormt woert met menigerhande wederstoet, <f. 175r> noch si en hadde nye warechtelijc wortel in ons in der tijt des vreden.
Woert si beruert tot onverduldicheit in der tijt des strijdes. Sinte Augustyn seet oec ...
Het citaat komt voor in een traktaatje over 'verduldicheit' (ff. 173r-182r). Het gaat in dit
handschrift om een excerpt uit het bekende werkje Boecxken vander edelre doecht der
verduldicheit (de tekst werd vergeleken met die van het handschrift Brussel, K.B., II
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297). De overlevering wordt kort opgesomd in De Vreese 1900, 685, nt. 1. Aan de al
daar genoemde handschriften kunnen nog worden toegevoegd: Brussel, K.B., 4330
(exc), 4328, 21634, Π 297; Gent, Bibliotheek Hogeschool, 258; Rijsenburg, Groot Se
minarie, 105/54 (zoek); Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, coll. Bisschoppe
lijk Museum Haarlem, 16,99,100,105, 129,131 (alle gegevens ontleend aan de BNM).
De woorden van Geerlacus heb ik in Gerlach Peters' werk niet kunnen terugvinden (cf.
Mertens 1985, 328; vergelijk eveneens de concordantie op de Middelnederlandse verta
ling van het Soliloquium in Kore 1990); het is natuurlijk mogelijk dat men een andere,
ons onbekende, Gerlach citeert.
Literatuur: Fiche BNM • Cat. Limburgen 1954, 21-22 nr. 16 • Deschamps 1957, 195 •
Lievens 1958, 132 nt. 1, 134 nt. 5, 143, 148-151 • Petrus Trudonensis 1968, 46 nt. 2 •
Spaapen 1969, 277-279, 280 passim • Axters 1970, 157 • Begheyn 1971a, 36 nt. 20 •
Deschamps 1972, 242 . Ubbink 1978 3, 193, 215-216 . Kors 1988 194, 198, 200-202,
204 passim [sigle: G]
•HUISSEN Dominicanen, handschrift 4 zie: 's-GRAVENHAGE, Koninklijke Bi
bliotheek, 135 F 12
KÖLN, Historisches Archiv, G.B., f 256
Opmerkingen: Op enkele fiches in de BNM wordt vermeld dat het handschrift Köln,
Hist. Arch., G.B., f 256 de Eerste Brief zou bevatten. Een codex met dergelijke signatuur bestaat echter niet: bedoeld is het handschrift G.B., f0 88, waarin op f. 256 (!) de
brief begint Voorin de map met De Vreeses beschrijvingen van handschriften uit dit archief bevindt zich een kort overzicht, van de hand van De Vreese, van beschreven handschriften In dit lijstje had De Vreese in eerste instantie G.B., f0 256 geschreven, gevolgd
door de rubriek van het handschrift; later is met andere inkt, maar eveneens door De
Vreese, f0 88 vóór f. 256 gezet. Door deze vergissing worden nu f0 88 en f0 256 beide
als handschriften met de Eerste Brief o? de fiches vermeld.
«NIJMEGEN, Albertinum; zie 's-GRAVENHAGE, K.B., 135 F 12
Handschrift TIMMERS [huidige bewaarplaats onbekend]
Taal: Hollands
Datering: 15e eeuw
Herkomst:
Inhoud: Aan Gerlach toegeschreven gebed tot Sint Barbara.
Opmerkingen: Aan het einde van voornoemd gebed staat het volgende colofon (f. 63v):
door geriacus petersen regulier tot windeshem int iaer ons he[n]ren mccccliii (sic, oorspronkelijk: stond er mcccciiiï, zie de afbeelding in CMD-NL2, Texte, 11 fig. 8). Dit colofon is niet authentiek (zie Dols 1944, 265 nt. 1; CMD-NL2, Texte, 12) en de
toeschrijving aan Gerlach Peters is apocrief.
Literatuur: Dols 1944, 264-265 • Petrus Trudonensis 1968, 50 nr. 6 • CMD-NL2, Texte, 11 fig. 8, 12&nt. 30
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WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek, 1025 Novi
Taal: Nederduits
Datering: 1483
Herkomst: Onbekend
Inhoud: Bevat geen werk van Gerlach.
Opmerkingen: In de BNM bevindt zich een nche waarop een aantal handschriften met
de Eerste Brief vermeid staan, waaronder het handschrift 1025 Novi, dat echter door De
Vreese van een vraagteken werd voorzien. Bij de beschrijving in zijn Dritter Reisebericht van het handschrift Wolfenbiittel, 1155 Helmst. schrijft Borchling: Die Handschrift
ist eng verwandt mit der unten beschriebenen Handschrift Novi 1025, beide scheinen auf
die gleiche Vorlage zuruckzugehn (1902, 30); maar bij de Eerste Brief vermeldt hij: Dies
Stück fehlt in Novi 1025
(o.e., 31).
Literatuur: Borchling 1902,157-160

VERANTWOORDING

HANDSCHRIFTENBESCHRIJVING

In de navolgende handschriftenbeschrijving zullen zes handschriften uitgebreid worden
beschreven. Ze zijn alle in principe geschikt als legger voor de tekstuitgave (d.w.z.: ze
bevatten (nagenoeg) de complete tekst van Eerste en/of Tweede Brief, en ze zijn niet geschreven in een Middelhoogduits of Nederduits dialect), maar de bestaande beschrijvingen van de handschriften zijn ontoereikend of ongepubliceerd. Voor een handschrift
(Deventer, Bibliotheek van de Parochiekerk), dat verbrand is in de Tweede Wereldoorlog, wordt bestaand materiaal bijeengebracht en geïnterpreteerd. Als uitgangspunt voor
de beschrijvingen dient het model in Hermans & Huisman 1981, 11-13. Ik zal nu kort
aangeven waar van hun model wordt afgeweken en zal toelichtingen geven op de gehanteerde principes.
- kop: aangezien alle handschriften excerptenverzamelingen bevatten, wordt de lezer
voor de geïdentificeerde stukken naar § 2. Inhoud verwezen.
- § 1.1. boekblok: dit onderdeel wordt onderverdeeld in de subparagrafen Samenstelling, Mise-en-page en liniëring en Signaturen en custoden (zie Geurts & Beinema
1987, 232-235; maar de hoogtematen gaan in onze beschrijving vooraf aan de breedtematen). De verdere indeling is als volgt:
Samenstelling: materiaal; aantal bladen en schutbladen; bibliografisch en natuurlijk
formaat; foliëring; collatie; watermerken; datering; opmerkingen bij de opbouw (facultatief); formaat van de bladen.
Toelichting: De dekbladen worden niet bij het boekblok maar bij de Band behandeld.
Originele schutbladen zonder, latere met ronde haakjes om het aangegeven aantal.
Voor de identificatie van de watermerken wordt gebruik gemaakt van Piccard 1961
en Briquet 1968. Van elk watermerk wordt gemeld wat het voorstelt en in welke katemen het voorkomt. Indien een watermerk in Briquet 1968 voorkomt, worden de gemiddelde afstand tussen de kettinglijnen en de gemiddelde afstand van 20 langslijnen
opgegeven. Indien alleen gebruik wordt gemaakt van Piccard 1961, wordt alleen de
afstand tussen de kettinglijnen vermeld. Als een watermerk identiek is aan of te herleiden tot één van de watermerken in één van beide naslagwerken, blijven deze afstanden onvermeld. Voor het formaat van de bladen wordt steeds gemeten tot in de
vouw van het katem. De opgegeven maten zijn gemiddelden met een marge van ten
hoogste +/- 5 mm.
Mise-en-page en liniëring: Gilissen-formule (alleen bij perkamenten handschriften);
mise-en-page; gemiddelde regelhoogte; liniëring; prickings.
Toelichting: de Gilissen-formule wordt gegeven conform Hennans & Huisman 1981,
25bis-ter. In een enkel geval moeten de afmetingen van kader en marges gereconstrueerd worden. Daartoe wordt het blad tegen het licht gehouden en op de volgende wijze gemeten aan de rectozijde: voor de verticale maten van de bovenkant van de
beginregel naar de onderkant van de eindregel op de versozijde; voor de horizontale
maten van het begin van de regel naar het begin van de regel op de versozijde. De gemiddelde regelhoogte wordt gemeten in 10 regels en weergegeven als: 'hoogte 10 regels'/lO mm.
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Signaturen en custoden: signaturen en/of custoden worden met vindplaatsen vermeld.
Indien beide of een van beide niet voorkomen, wordt dat altijd uitdrukkelijk vermeld.
- § 12. Schrift: afkortingen en interpunctie worden niet behandeld als het systeem traditioneel is. De initialen in de onderzochte handschriften zijn alle van het lombardetype; dit gegeven wordt daarom niet expliciet vermeld. Na de behandeling van de
correcties volgt een subparagraaf Structurering, die hetzelfde bevat als bij Hermans
& Huisman 1981, 12 het onderdeel 'structurering'; de eventuele representanten worden (summier) bij de initialen behandeld.
- § 1.3. Decoratie: conform o.e., 12. De behandeling van de verschillende decoratieelementen steunt grotendeels op Hülsmann 1985,135-140
- § 1.4. Band: de dekbladen worden vermeld, en beschreven voor zover ze relevante
informatie bevatten. De decoratie wordt het laatst behandeld.
- § IS. Datering, localisering en geschiedenis deze paragraaf omvat: taal; plaats van
vervaardiging, bestemming, etc; gebruikssporen; verwervingsgeschiedenis.
Toelichting: De paragraaf omvat meer dan de geschiedenis van het handschrift Het
hoofddoel is het handschrift in zijn milieu te plaatsen: waar werd het geschreven, bewaard, gebruikt, gelezen? Er wordt gebruik gemaakt van alle gegevens die aan de beschrijving zelf en aan de bestaande literatuur onüeend kunnen worden. Een belangrijk
element is het dialect van het handschrift. De taal van het handschrift wordt meestal
in de hele codex onderzocht, waarbij de dialectkenmerken die Van Loey 1976 (I, 9597; 11,124-129) geeft als leidraad dienen, maar ook andere literatuur wordt gebruikt.
Het moet gezegd dat de kenmerken moeilijker toepasbaar zijn naarmate de handschriften van jonger datum zijn en het Middelnederlands uniformer wordt. Bovendien
kan men twijfelen aan de regionale gebondenheid van sommige kenmerken. De gegevens zijn dan ook niet meer dan een indicatie voor de herkomst. Alle vermelde regionale verschijnselen komen overwegend voor, tenzij anders aangegeven.
- § 2. Inhoud: de teksten die het handschrift bevat zijn voorzien van een doorlopende
nummering. Op het nummer volgen de folia waarop de tekst voorkomt. Achter scherpe haken staan de auteur en de titel van het werk, of - ingeval het werk niet geïdentificeerd kon worden - een zeer korte typering van de inhoud en het genre van de tekst
of de titel van het werk in de Middelnederlandse tekst indien die karakteristiek genoeg is. De rubrieken, incipits en explicits zijn zoveel mogelijk diplomatisch weergegeven; eventuele ingrepen worden met diacritische tekens aangegeven. De
afkortingen zijn stilzwijgend opgelost. Bij de tekstscheidingen is de indeling van de
kopiist maatgevend. Mochten in één tekst evenwel toch inhoudelijk duidelijk van elkaar verschillende en soms zelfs identificeerbare teksten te onderscheiden zijn, dan
wordt er een tussenweg bewandeld: het tekstgeheel van de kopiist krijgt een nummer,
bij voorbeeld 30. De door mij onderscheiden teksten krijgen dan het nummer 30a
voor de eerste, 30b voor de tweede tekst, enz.; de incipits en explicits van de afzonderlijke teksten worden daarbij vermeld. Op die manier kon soms voorkomen worden
dat interessante teksten tussen incipit en explicit roemloos ten onder gingen.
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- § Evaluatie: deze paragraaf komt niet in Hermans & Huisman 1981 11-13 voor. Hierin wordt kort de tekstuele waarde van de codex geschetst, vooral ook in het licht van
de tekstuitgave van Peters' Brieven.
- §4. Literatuur: de literatuurlijst streeft naar volledigheid (sluitingsdatum gegevens:
juni 1990).
Tenslotte moet opgemerkt worden dat bovenstaand schema een minimum is: elk relevant of interessant gegeven zal worden gemeld.

CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING HANDSCHRIFT
VERSITEITSBIBLIOTHEEK UvA, IG 28 [HS. A]

AMSTERDAM, UNI-

Amsterdam, Universitetisbibliotheek UvA, IG 28 (catalogus: 555)
Devote gebeden, traktaten en excerpten
Oostelijk Middelnederlands
Groningen, Klooster O.L. Vrouwe op die Hoom (Tertiarissen)
Ca. 1490

§ 1. Materiele aspecten
§1.1. Boekblok
Samenstelling
Papier, 2+205+2 (oorspronkelijk 2+206+2; zie hierna bij de opmerkingen over de opbouw), in-80, 145x101 mm. De codex is voorzien van een moderne potloodfohënng 1196, rechtsboven. Het blad na f. 41 is daarbij met meegeteld, terwijl het laatste katern
(ff. 197-204), dat onbeschreven is, in zijn geheel met genummerd is.
Het handschrift bevat 5 verschillende watermerken:
- een watermerk, voorstellende een hand met vierbladige bloem, komt voor in de katernen 1-2 en 16-22. Afstand kettinglijnen· 24 mm.; afstand 20 langshjnen: 18 mm. Het
watermerk vertoont overeenkomst met de nummers 11421 en 11423 in Bnquet 1968
(datering: 1483-1496).
- een watermerk, voorstellende een gothische ρ met vierbladige bloem, komt voor in de
katernen 3-4,11 en 14. Het watermerk is identiek met het paar ΧΠ 105 en ΧΙΠ 117 in
Piccard 1961 (datenng: 1491).
- een watermerk, voorstellende een kan met deksel en vierbladige bloem, komt voor in
de katernen 5 (2x), 13 en 15. Afstand kettinglijnen: 22 mm.; afstand 20 langshjnen:
14 mm. Het watermerk is slecht zichtbaar daar het zich deels in de vouw bevindt. Het
watermerk vertoont enige overeenkomst met nummer 12564 in Bnquet 1968 (date
ring: 1488) en in mindere mate met de nummers 12621 en 12623 (datenng: 14881497).
- een watermerk, voorstellende een ossekop met stang en ster, komt voor in de kater
nen 6-8, 10 en 12. Afstand kettinglijnen: 29 mm. Het watermerk vertoont de meeste
overeenkomst met nummer IX 163 in Piccard 1961 (datenng: 1496/97).

1 Dr. Th. Meitens (Universitaire Faculteiten Sint-Ignaüus Antwerpen) was zo vnendelijk mij zijn
ongepubliceerde beschrijving van du handschrift ter beschikking te stellen. In enkele gevallen ben ik
aan zijn tekst schatplichtig (zie de nummers 2, 27, 28 35, 40 en 41 van 2. Inhoud), in die gevallen
wordt naar zijn beschrijving verwezen met Mertens 1980.
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- een watermerk, voorstellende een gothische ρ met vierbladige bloem, komt voor in de
katernen 24, 25 (gedeeltelijk) en 26. Afstand kettinglijnen: 23 mm. Het watermerk is
deels verscholen in de vouw en in katern 27 bovendien in twee op elkaar geplakte
bladen (ff. 203 en 204). Mede door deze obstakels is het watermerk niet geïdentificeerd.
Nota bene: de katernen 9 en 23 bevatten geen watermerken.
Op grond van de watermerken is het handschrift te dateren op ca. 1490.
Katernformule: l-3 e ; 47; 5-128; 137; 14-248; 257; 268.
Nadere opmerkingen bij de opbouw:
- vóór katern 1 (ff. 1-8) is op de ribben een katerntje van vier blauwe dubbelblaadjes
meegenaaid met aantekeningen van de vorige bezitter, Willem Moll. Dit was mogelijk daar het voorste plat geheel van de bindtouwen was afgebroken. Brugmans suggereert (1902,42) dat er voorin een of twee katernen zouden ontbreken, maar als men
de band weer om het boekblok legt, blijkt duidelijk dat daarvoor geen ruimte is.
- in katern 4 (ff. 25-31) is na f. 30 de kim behorend bij f. 26 zichtbaar.
- in katern 13 (ff. 95-101) is na f. 101 een oorspronkelijk beschreven blad uitgescheurd; de tekst van lOlv naar f. 102r sluit namelijk niet meer aan. Een restje van
het blad is na f. 101 nog zichtbaar.
- katern 25 (ff. 190-196) bestaat uit vier dubbelbladen, waarvan de rechterhelft van het
eerste dubbelblad is weggesneden (kim na f. 190). Zowel in het midden van het dubbelblad 191/196 als in het midden van het dubbelblad 193/194 is naaigaren zichtbaar;
mogelijk was men de folia 192-195 vergeten mee te binden en werden ze pas later
toegevoegd. De tekst loopt gewooon door.
- de katernen 3-23 (ff. 17-181) zijn gesigneerd a-x (zie ook hieronder), terwijl signaturen in de katernen 1-2 (ff. 1-16) en in de katernen 24-27 (ff. 182-204) ontbreken. Opmerkelijk is dat in de eerste twee katernen 4 versierde initialen voorkomen, terwijl
verder alleen op het eerste blad van het derde katern (f. 17r) een initiaal voorkomt,
die weliswaar in dezelfde stijl is als de voorafgaande, maar kleiner en primitiever is
uitgevoerd. In het derde katern is de pen breder en de inkt bleker, zodat het lijkt alsof
de tekst door een andere hand is geschreven (cf. Brugmans 1902, 41). Bovendien begint in dit katern een nieuwe reeks gebeden (zie hieronder § 2. Inhoud). Het derde katem heeft een ander watermerk dan de eerste twee (cf. supra). In katern 16 (f. 118r)
echter keren dezelfde pen en dezelfde inkt van de eerste twee katernen weer terug.
Het meest opvallend is dat het papier vanaf katem 16 weer hetzelfde watermerk heeft
als de eerste twee katernen (cf. supra). Dezelfde pen, dezelfde inkt en hetzelfde watermerk vinden we tot en met het laatst gesigneerde katem, katem 23. Op f. 180v van
dat katem staat (met dezelfde hand en inkt) een eigendomskenmerk, de rest van het
blad en f. 181 zijn onbeschreven. De katernen 24-27 hebben geen signaturen en hebben een ander watermerk dan de rest van de codex. Pen en inktkleur verschillen van
de voorafgaande katernen. Op f. 195v breekt de tekst af; alle overige bladen waren
oorspronkelijk onbeschreven, maar op f. 196 bevindt zich nu een later toegevoegd gedicht met nog latere toevoegingen (cf. p. 79). Op het laatste blad (f. 204v) van het on-
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beschreven laatste katern bevindt zich een zelfde eigendomskenmerk als op f. 180v.
De boekband is oorspronkelijk. Uit deze gegevens laten zich de volgende conclusies
trekken:
- uit het feit dat de katernen 3-23 sterke paleografische en codicologische overeenkomsten met de eerste twee katernen vertonen en bovendien signaturen dragen,
valt af te leiden dat de eerste twee katernen in ieder geval samen met de katernen
3-23 zijn ontstaan en bewust gemaakt zijn voor dezelfde codex. Daarvoor pleit dat
het handschrift in de eerste twee katernen een aantal uitgebreid versierde initialen
heeft en begint met een gebedenverzameling, terwijl ook in de katernen 3-5 dergelijke verzamelingen voorkomen. Deze argumenten wegen zwaarder dan het ontbreken van signaturen in de eerste twee katernen.
- de laatste drie katernen hebben codicologisch geen duidelijke relatie met de rest
van de codex en zijn mogelijk los van de rest ontstaan.
Het formaat van de bladen is ca. 145x100 mm. Er is weinig besneden, want de signaturen zijn over het algemeen nog zichtbaar en de watermerken missen in het midden
slechts een klein deel.
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 16-20 regels in de katernen 1-23. f. 14r (17 regels), 16<96>32] χ [11<66>24].
De afstanden van de tekstspiegel variëren daarbij van 65-71 bij 96-101. De verschillen in hoogte worden bepaald door het aantal regels.
- 1 kol., 20-21 regels in de katernen 24-27. f. 195r, 17<94>32] χ [15<66>19].
De gemiddelde regelhoogte bedraagt in de katernen 1-2 53/10 mm.; in de katernen 315 55/10 mm. en in de katernen 24-25 48/10 mm.
Kader en liniëring zijn met wisselend materiaal getrokken, enige systematiek ontbreekt In katern 26 ontbreken liniëring en kader. De kaderlijnen zijn doorlopers.
Prickings bevinden zich op de snijpunten van het' kader, behalve in de katernen 3-9
(ff. 17-70) waar ze op de gebruikelijke plaats staan. Er is steeds binnen het kader geschreven.
Signaturen en custoden
In het handschrift zijn signaturen a-x aanwezig in de katernen 3-23 en wel, voor zover
zichtbaar, op de eerste en derde rectozijde van ieder katern rechts onderaan; in het tweede katern komt per abuis op het eerste en tweede blad de signatuur bj voor. De signaturen op de derde rectozijde zijn ongewoon: in plaats van een letter gevolgd door iij staat
er een letter gevolgd door an of a met nasaalstreep. Op f. 104r staan onder deze signatuur de letters aria; samen met de signatuur ma plus nasaalstreep zou men, als men het
afkortingsteken buiten beschouwing laat, maaria kunnen lezen. Custoden komen niet
voor.
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§1.2. Schrift
Eén hand, littera hybrida. Er zijn, zoals hierboven reeds aan de orde is geweest, wel wat
verschillen te zien in het schrift, maar deze zijn op het gebruik van verschillende pennen
en inkten terug te voeren.
De interpunctie is soms gerubriceerd (vanaf katem 17). De afkortingen zijn traditioneel.
De correcties zijn schaars en van dezelfde hand: woord(en) doorgestreept met rood
(bijv.: 3rr. 16; 17rr. 7; 37rr. 10; 44rir. 1-2; 64rr. 10; 89rr. 6; 109vr. 8; 143rr. 5; 183r
r. 20); bijschrijven van een correctie in de interlinie (bijv.: 8v r. 11; 42v r. 15; 65rr. 10;
ІЗЗг г. 15; 159г г. 12), in de buitenmarge (bijv.: 75г г. 5; 105г г. 8; 123г г. 9) of in de
binnenmarge (bijv.: 65v г. 16; 145г г. 2).
Structurering
De rubricering is vrij uitgebreid: titels, sommige initialen en de meeste paragraanekens,
regelvullingen, doorhalingen en (zeer zelden) de interpunctie zijn rood; heiligennamen,
namen van auctoritates, Jezus Christus en sommige woorden zijn rood onderstreept; de
hoofdletters zijn altijd van een rood streepje voorzien. De titels zijn niet van dezelfde
hand.
De initialen zijn alle eenkleurig (bijna altijd: blauw). De hiërarchie is in de eerste
twee katernen iets anders dan in de overige; in de eerste twee katernen:
- een of twee regels regel hoog (ff. 6r, 10r (2x); 12v; 13r, 13v; 14r (2x); 14v (2x); 15r).
Deze initialen delen een tekst in hoofdstukjes en paragrafen in.
- initialen van drie of meer regels hoog en versierd met penwerk: drie regels hoog, (f.
17r); vier regels hoog, (ff. 7r en 10v); vijf regels hoog, (f 12v); zes regels hoog, (f. Ir,
begin van de codex en van een gebedenverzameling). Alle initialen duiden het begin
van een nieuwe tekst aan en komen, op de initiaal van f. 17r na, alleen in de eerste
twee katernen voor, zoals al werd opgemerkt hebben deze katernen een uitgebreider
decoratie- en structureringsschema. De eerste initiaal van het derde katem (f. 17r) is
de eerste en laatste poging dit schema te volgen; het beduidend lagere niveau doet een
andere hand vermoeden.
Hiërarchie in de katernen 3-26:
- een regel hoog (ff. 24r, 27r, 47r-60r, 76v). Deze initiaal brengt structuur binnen de
tekst aan (24r, 27r, 76v). Ff. 47r-60r beginnen de woorden O en Doer steeds met zo'n
initiaal; de functie is dan gelijk aan die van een gewone hoofdletter.
- twee regels hoog (ff. 19v; 22v; 23v; 24r, 27v; 28r, 33v; 37r; 41r, 41(bis)v; 60r, 60v;
77v;97v; 107v; 112v; 113v; 136r, 143r; 145r, 155v; 157r; 182 r), soms met een 'versiering' door uitsparing van een geometrisch patroon in het kleurvlak van de letter (ff.
32v; 35r; 38r, 40v; 42v; 43Г, 46v; 61v; 74r, 89v; lOOv; 114v; 116r; 129r, 131r; 141r).
De initialen met een dergelijke 'versiering' duiden altijd het begin van een nieuwe
tekst aan. De overige initialen doen dat ook, behalve op de ff. 60r, 60v, 77v, waar ze
binnen een tekst structuur aanbrengen.
- drie regels hoog (ff. 147v; 150r; 157r; 159r, 168r), veelal met een 'versiering' door
uitsparing van een geometrisch patroon in het kleurvlak van de letter (ff. 138v; 152v;
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162r; 168r, 174v). Deze initialen duiden het begin van een nieuwe tekst aan. Ze ko
men alleen voor in het gedeelte van het handschrift dat excerpten uit de preken van
Johannes Tauler bevat. Niet elk excerpt opent evenwel met een initiaal van drie re
gels, zodat er geen betekenis aan kan worden gegeven.
Bij de initialen zijn geen representanten aan te treffen. Dit geldt niet voor veel rubrie
ken: vaak zijn deze door middel van een afkorting in de binnen- of buitenmarge of in de
tekst aangeduid (zie bijv. de aantekening bij tekst 28 van § 2. Inhoud).
De paragraaftekens komen meestal in de regel voor en hebben dezelfde functie als
een gewone hoofdletter.
§13.

Decoratie

Alle initialen zijn, onafhankelijk van de grootte, overwegend blauw (slechts 14 rode ini
tialen) en ze zijn als volgt uitgevoerd:
- in een kleur (1-3 гг.)
- in een kleur (2-3 ir.), met versiering door uitsparing van een geometrisch patroon in
het kleurvlak van de letter
- in een kleur, blauw (3-6 гг.); uitsluitend in de katernen 1-2 en op f. 17r. De initialen
zijn iets opengewerkt (behalve de initiaal op f. 17r) door uitsparingen in een geome
trisch patroon in het kleurvlak van de letter. Ter verdere versiering zijn de letters ge
plaatst tegen een vierkant veld, met enig primitief penwerk, meestal bestaande uit
zaadlobben en primitieve bloemmotieven. Het veld is vrij willekeurig ingekleurd met
doorschijnende groene verf(accenten). Om het veld heen liggen dubbele gedegene
reerde parelrandjes, waarbij de tweede rij voorzien is van groene verfaccenten. Aan
die tweede rij treft men soms puntvormige uitsteeksels aan. Het geheel is met een pen
in rode inkt getekend.
De randversiering bestaat, op enkele groene verfaccenten na, uit rood penwerk en sluit
aan bij de initiaal. De volgende onderdelen zijn te onderscheiden:
- de versiering in de binnenmarge. Deze gaat uit van de onder- en bovenzijde van de
initiaal en bestaat uit een aantal rechte lijnen die in krullen en lussen eindigen, en een
aantal aan elkaar geregen lussen en krullen, met parelrandjes in het rechte stuk.
- de versiering in de bovenmarge. Deze komt alleen voor bij de initiaal op f. 12v. M.m.
geldt daarvoor hetzelfde als hierboven.
- de losse elementen. De losse elementen bestaan uit enkele bolletjes en fibrillen, die
zijn opgebouwd uit enkele parallelle lijntjes die naar buiten toe smaller worden en
met een krul worden afgesloten (zie bijv. f. 10v).
Jos Hermans meende eerst dat de versiering "niet eenduidig" wijst op het ontstaan in
Groningen (1988, 67 nr. 16), maar nuanceerde dit standpunt later tot "het penwerk wijst
in derichtingvan Groningen" (1989,38).
§ 1.4. Band
De band is oorspronkelijk. Met donkerbruin leer overtrokken houten borden met afge
ronde hoeken (maat ca. 150x113 mm.). Bindwerk op vier enkele ribben. Op het voorste
en achterste bord is een oorspronkelijk, perkamenten dekblad geplakt, dat bij het achter-
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ste bord bijna geheel heeft losgelaten. Het voorste bord is van de bindtouwen afgebro
ken. Op de achterzijde van het achterste bord zijn, door het leer heen, twee uithollingen
voelbaar, die kennelijk bedoeld waren voor twee sluitriemen. Bij het voorste bord zijn
dergelijke uithollingen echter niet aanwezig. Het leer van de beide borden en de rug is
eenvoudig versierd. Het is een tamelijk net verzorgd ruitpatroon binnen een kader met
doorlopers, drievoudige lijnen, getrokken met filets. In het midden van de hele en halve
ruiten is met een stempeltje een achtbladige bloempje geplaatst Langs de beide zijden
van elke rib is een dubbele lijn met een filet getrokken. Beide dubbellijnen komen op de
zijde van het bord in v-vorm bijeen op de rand van het kader.
§15. Datering, localisering & geschiedenis
Op grond van de watermerken is het handschrift gedateerd op ca. 1490 (cf. supra).
De taal van het handschrift (steekproefgewijs onderzocht in de ff. Ir-lSr, 41r-45r,
73r-83r, 128r-139v; 168r-178v; 182r-195v) bevat de nodige Oostelijke kenmerken, maar
bijna geen van alle komen ze consequent voor:
- de spelling hillig is wel consequent gebruikt (bijv. ff. Ir r. 8; 5v r. 5; 10v r. 8; 17v r.
11; 42r r. 5; 43v r. 2; 73r r. 8; 78v r. 14; 129r r. 17; 133v r. 8; 172v r. 15; 174r r. 6 en
195v r. 1. Zie Van Loey 1976, Π, 48 en 129 par. 131)
- ol voor ou (met name in de werkwoordsvormen wolden en solden) (bijv. in de ff. 2v
r. 6; 6r r. 17; 12v r. 11; 18r r.l; 44r r.4; 45r r. 16; 74v r. 5; 76r r. 1; 83r r. 12; ІЗОг г.
6; 136v г. 3; 171г г. 6; 176г г. 7; 178 г. 4; 184 г. 6; 190 г. 17; 195 г. 3. Zie o.e..
129 par 131)
- de spelling nummeiimeer) i.p.v. nimmerimeer) (bijv. 45r r. 5; 81v r. 3; 171r r. 9; 175r
r. 5; 192v r. 12. Zie o.c, 22 par. 16)
- de spelling nie i.p.v. nuwe (bijv. ІЗОг г. 11; 193v г. 16. Zie o.e., 129 par. 131 en 61
par. 71)
- bezittelijk voornaamwoord hoere i.p.v. hare (bijv. 1 Ir г. 10; 76v г. 5; 138г г. 18; 168
г. 5 ; 173г г. 15; 176гг. 15. Zie Leloux 1985,291)
- het voorzetsel te bij infinitieven gespeld als toe (bijv. 2r r. 16; 6r r. 8; 16r r. 15; 44г r.
16; 75v r. 4; 77r r. 7; 80r r. 1; 128r r. 14; 130v r. 6; 136v r. 3; 171r r. 8; 175v r. 1;
182гг. 8; 186v r. 17; 191v r. 4. Cf. MHWB, 597)
- de spelling voel i.p.v. vele (bijv. 43v r. 13; 79v r. 15; 81r r. 15; 133v r. 3; 169r r. 17;
172гг. 13; 183v r. 8; 189v r. 13. Zie Van Loey 1976, П, 45 par. 57)
- het voorzetsel hent ( 193r r. 3. Zie MHWB, 247)
- het vragend bijw. woe (188г r. 13. Zie o.e., 805)
- de vormen ghi (2 e pers. enkv.) sijn(t) (bijv. 169r r. 2; 188r r. 11; 192v гг. 13-14, 1415) en si (3 e pers. mv.) sijnt (bijv. 8r r. 14; 130v r. 15; 131v r. 15; 131v r. 16; 139rr.
4; 168r r. 16. Zie Van Loey 1976,1,93 par. 74)
e
- de werkwoorduitgang op -(e)n bij de 2 pers. enkv., bijv. ghi hebben, ghi doen (bijv.
2v r. 11; 21v r. 7; 14r r. 16; 73v r. 15; 184r rr. 10- 11; 188v тт. 17-18; 193v rr. 4-7
195v ir. 13-14. Zie o.e., 57 par. 49 opm. 6, 60 par. 50c en 97 par. 81)
- de spelling sich voor het pron. refi. 3 е pers. enkv. (136v rr. 13 en 14. Zie o.e., 40 par.
29)
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Er komt slechts één duidelijk Hollands element voor:
- de spelling o i.p.v. oe (bijv. Ir r. 8; 5v r. 5; 8r r. 4; 13r r. 7; 17v r. 11; 42r r. 5 43v r. 2;
73r r. 8; 78v r. 14; 129r r. 17; 133v r. 8; 138v r. 5; 172v r. 15; 195v r. 1. Zie Van
Loey 1976, П, 70 par. 85a)
Deze taalkenmerken wijzen naar (Noord-)Oost-Nederland als herkomst, hetgeen wordt
ondersteund door de decoratie (zie hierboven) en de eigendomskenmerken op de ff.
180v en 204v; resp. Dit boeck hoert toe suster aleit van ballen ten hoerne en suster aleit
van ballen ten hoerne bi groeninghen. Deze eigendomskenmerken zijn geschreven door
dezelfde hand die de codex afschreef.
Met ten hoerne bi groeninghen wordt het tertiarissenklooster O.L. Vrouwe op die
Hoom (ook: St. Maria op den Hoem of Apud sanctam Mariam of Ten Hoorn) in de
buurt van de stad Groningen bedoeld (cf. Schoengen 1941,1, 113/114 en De Kok 1942,
87). Het klooster werd eerst bewoond door Zusters van het Gemene Leven, die om
streeks 1400 de Derde Regel van St. Franciscus aannamen. Het klooster werd in de 16e
eeuw opgeheven (cf. idem).
De familie van Zuster Aleit was waarschijnlijk het aanzienlijke Groningse regeringsgeslacht Van Ballen (zie Brugmans 1902,46-47).
Op de ff. 196r/v treffen we een gedicht aan op naam van Jo. Eppo Heerkens (17 e
eeuw). Het gedicht (niet-strofísch) is een dialoog tussen lichaam en ziel:
inc. Nu horet tho gi Christen lude / Wo Uff mit seel iegen en ander Strien / allu op erden in deser tit / hebben se eines stedes krigen / En mach niet ander fleen / De licham
spricht ick bin ghesunt / ick hebbe noch uile der goeder stunden / er mi dat trurige older komt
expl. I[196v]l De seele spricht denck an den rieken man / de sich nam tieliker wollust
an / de moste mit lif unt seel davon / wardt in de helle
/ alse Christus sulvest deikk
sagen.
Onder op f. 196v lezen we de aantekening: Dit Geschrevene is van mijn overgrootvader:
GM. Heerkens 1765. Brugmans (1902,48-49) stelt dat die overgrootvader Joan Bemand
Heerkens (1618-1684) was.
De volgende bekende bezitter was W. Moll (1812-1869) die het handschrift in oktober 1855 in Den Haag kocht blijkens een aantekening in het ingenaaide katerntje (zie
1.1.). Op de versozijde van het tweede schutblad is met potlood (19e eeuw) geschreven
14,-; misschien is dat de prijs van het boek geweest. Van wie hij het kocht is onbekend
(cf. Willeumier 1983, 338, 339). Moll maakte in het handschrift enige aantekeningen: in
de ondermarge van f. 74v (met potlood; toeschrijving van de tekst aan Mande); f. 124r
in de rechtermarge (met inkt; onterechte toeschrijving van de tekst aan Mande); f. 186r
in de rechtermarge (met inkt; correctie van de tekst met verwijzingstekens). Bovendien
liet hij het hierboven reeds genoemde katerntje met aantekeningen van zijn hand vóór
het eerste katern innaaien. Misschien schreef hij met potlood 55M op het voorste schutblad.
Na de dood van Moll werd het handschrift als deel van de collectie Moll door de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam aangekocht (cf. Rogge, 1886, 12 no. 52). Nadien
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werd op het voorste schutblad nog de beschrijving uit de Cat. Amsterdam 1902, Π, 9394 geplakt.

§ 2. Inhoud
ff. lr-16v <Gebeden tot Maria>
1. ff. lr-7r
rubr. Hier beghini een schoen ghebet van onser lieuen vrouwen dat salmen xxx daghen
lesen voer marien beelde om ene bede toe <onvoldoende ruimte voor rest rubriek>
inc. O edele coninghe <!> der hemelen ende reyne maghet maria moder aire ontfarmherticheit Om den bitteren rouwe, ende grote bedrofnisse dijns herten ende dijnre.
Edelre siele (...)
expl. (...) I[6v]l ende omme dinen aire bittereten doet soe bidde ie di dat ie voer die vre
mijnre doet werdelike moet ontfanghen dat hillighe sacrament l[7r]l dijns aire suetesten vleysches ende blodes mit saluin[n]ghe des hillighen olijs ende mit rechter
ende warachtigher bicht moghe comen totten ewighen leuen Amen
Dit zogenaamde 'Gebed van dertig dagen' komt gedeeltelijk overeen met de uitgave
(naar een ander hs.) in Prims 1926, 168-171. De explicits verschillen; onze tekst ein
digt als een gebed tot Jezus, terwijl het als Mariagebed begon. Ook bij tekst 4 gaat
een gebed tot Maria over in een gebed tot God.
Hetzelfde gebed, maar naar een andere redactie, is uitgegeven in Prims 1926, 173177. Meertens 1930-1934, VI, 36 nr. 12 noemt andere hss., die, zo te zien, op het ex
plicit na dezelfde tekst hebben als ons hs. Ook in de hss. Leiden, U.B., Ltk 300, f.
232v en Ltk. 323, f. lOlv komt dit gebed voor (zie Lieftinck 1948,117, 158).
2. ff.7r-10v
rubr. een ghebet van marien
inc. O Maria schone ioncfrouwe Wes gegruet soete ende wal versijrt Wes gegruet mo
der vol gracien Wes gegruet ouervlodighe soeticheit Wes ghegruet fonteyne der
guedertirenheit (...)
expl. I[9v]l O hoe hillich bijstu ghenomet Du biste l[10r]lghebenedijt bouen alle wyuen
O aire guedertirenste O aire hilligheste ioncfrouwe biddet voer my <gevolgd door
twee collectae:>
rubr. colect <tekst:> HHie <!> heuet sie versijrt ende wtuercoren ende wt aire trybulacien verloset ende heuet sie ghenomen als sine gheminde moder wt allen drucke
rubr. collecte
inc. О God die wonderlike heuet versijrt alle die leden der ioncfrouwen marien ende
heuet sie ghebenedijt voer dat beghijn boere ghebuerten
expl. (...) Ende inder uren onser doet moten Werden ghebenedijt ende on <!> siele moet
werden ontfanghen van l[10v]l [van] di ende van dinen lieue kinde Amen
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3. ff. 10v-12r<Middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater>
rubr. Hijr beghijnt en ghebet van marien
inc. Die moder vol van rouwen stont biden crucen daer hoer lieue soenc anhenck Dat
sweert des rouwen doer hoer drouighe suchtende ende serighe siele ghijnck
expl. wanneer dat Licham sterft ende rotten sal soe ghijf my dat myne siele moet ghebruken die glorie des paradises Amen
= Middelnederlandse vertaling van het Stabat Mater (zie Maximilianus 1957). Ons
hs. is een prozavertaling naar de Latijnse tekst van de zogenaamde Duitse groep. Van
deze vertaling noemt Maximilianus 13 hss., maar ons hs. was hem onbekend. Dat er
veel meer Stabat Marer-vertalingen zijn, blijkt uit de aanvullingen in Ons Geestelijk
Erf 35 (1961), 59-64 en Ons Geestelijk Erf 37 (1963), 432-433 (informatie uit Mertens 1980,7-8).
4. ff. 12r-16v
rubr. soe wie dit ghebet dertich daghe leset op sine kneen die mach ene bede vercrighen
les drie aue marien ende mangniñcat <!> op elck gebet
inc. I[12v]l O suete maria weerde moder onses heren ihesu cristi coninghinne hemelrikes ende eertrikes lek bidde di ynnichlike omme die vroude die ghi hadden Doe ν
die enghel gabriel boetscapte (...)
expl. O ontfarmhertighe god y inder ewicheit al sullick lof van allen saligen creaturen
ontfanghen moeten Als ν van rechte toe behoert Die leuet ende rengniert inder
ewicheit Amen
In de tekst komen de volgende rubrieken voor aue тага gracie mangnificat (f. 12v);
aue maria mangnificat (f. 13r); Aue maria gracia pelyna domus (f. 13v); Aue maria
gracia pleyne Mang (f. 14r); Aue maria greia mangnificat (idem); Aue maria mang
(f. 14v); aue maria gracia pleyn mang (f. 14v); een daneberhet (f. 15r). Het gaat hier
om acht gebeden tot Maria geschreven op haar acht vreugden (zie bijv. het incipit),
telkens besloten met drie Ave Maria's of een Magnificat. Het wordt afgesloten door
een lang slotgebed tot God {een daneberhet). Of dit slotgebed ook werkelijk van oor
sprong in de tekst thuishoort is onzeker al eerder zagen we bij nummer 1 dat een ge
bed tot Maria in een gebed tot God overging.
N.b.: de laatste drie regels van het blad zijn onbeschreven.
ff. 17r-24v <Gebeden tot de Drieëenheid; behalve nummers 7-8>
5. ff. 17r-19v
rubr. een schoen ghebet van der weerder hilliger drieuoldicheit
inc. O hoghe ende gloriose ewighe drievoldicheit Ick begheer dat dij alle creaturen in
hemel ende in eerde van mynre weghen moten louen Ende ghebenedien ende glorificeren ende groetmaken vwen hillighen name nu ende in ewicheit
expl. (...) als ie steinen sal Inder seluer mynnen daer ν eengheboren soene ons mede ver
losede inden cruce ende daer hie sinen gheest mede beual in yuwen handen Deo
gracias
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Uitgave naar een ander hs. in Prims 1926, 1-2; onze tekst wijkt daarvan maar weinig
van af. Dezelfde tekst ook in Leiden, U.B., Ltk. 325, f. 167r (zie Lieftinck 1948,
167).
6. ff. 19v-22r
rubr. vander drievoldicheit
inc. O ghenadighe hillighe drieuoldicheit God ende here schepper hemelrikes ende eertrikes ende al dat daer binnen begrepen is Huden in desen daghe ende in anbegynl[20r]lne mijns armen ghebedes soe anroepe <ic> di Du die daer biste een anbegijn
alles guedes Want wt di is alle guet ende ghenade ghekomen
expl. (...) I[21v]l Ende in allen dinghen ν ere ende glorie te sueken Des helpe ons die
moghentheit des vaders die l[22r]l wijsheit des soens Die guetheit des hillighens
<!> gheestes Amen
7. ff. 22r-22v
rubr. een ghebet voer die penitencie
inc. Ick bidde di aire sueteste here ihesu cristi dat ghi ν wilt verwerdighen toe ontfanghen myne arme cleyne penetencie in voldoen alle mijnre sonden Ende dat myne
cleynheit ontbreket dat bidde ie ν suete here
expl. (...) dat sie ν van mijnre weghen moeten louen ende danken dat ghi my tot deser
vren hebbet laten leuen Dat ick dese deine penetencie voer myne sunden hebbe
moghen doen
8. ff. 22v-23v
rubr. пае der penete<n>cy
inc. O lieue here ihesu cristi myne penetencie die ick nu l[23r]l ghelesen hebbe die offere Ick ν ende bidde ν dat ghi sie ontfanghen wilt ende vruchtber maken mitten
wtghestorten bloede ende tranen (...)
expl. Ende ick beghere lieue here dat al dat mijn leuen waerachtighe ende oetmoedighe
penitencie moet wesen voer yuwen godliken oghen Amen
Tekst 8 sluit aan op nummer 7, maar in het hs. zijn ze toch duidelijk gescheiden:
nummer 8 heeft een rubriek en het woord O is een initiaal, twee regels hoog.
9. ff. 23v-24r
rubr. Hier beghinnen suuerlike ghebeden vander hilligher drieuoldicheit
inc. O du hoghe almachtighe hemelsche vader Ick arme sondighe mensche bidde di om
dijnre vaderliker grondeloser barmherticheit verghyf my huden alle myne sonden
expl. I[23v]l Alsoe dat ick nu voert meer wt dijnre vaderliker l[24r]l barmherticheit ende
guetheit moet gheneyghet werden tot allen dogheden Amen
Dit gebed is, naar een ander hs., uitgegeven in Prims 1926, 8-9; onze tekst wijkt daar
van maar weinig af. In Meertens 1930-1934, I, 63-64 worden de gebeden 6-8 naar
een ander hs. uitgegeven; ook daar vinden we wat variante lezingen.
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10.f.24r
rubr. een ghebet totten soene
inc. O Du mynnentlike ewighe godlike wijsheit Ontfenne di ouer my anne sundighe
blinde mensche
expl. (...) ende brenghe my op den rechten wech dijnre lüttere waerheit ende dijns godliken lichtes Amen
Naar ander hs. uitgegeven in Prims 1926,9; cf. nr. 9.
ll.ff.24r-24v
rubr. een ghebet totten hillighen gheest
inc. O du ghenadighe hillighe gheest mynnen bant des vaders ende des soens lek daghe di alle myne noet ende mijns henen bedroefenisse
expl. (...) Alsoe dat ie wt dijnre mynnen brande my seluen ende alle creaturen moet sternen Amen
Uitgave naar een ander hs. in Prims 1926,9.
Hoewel de teksten 9-11 samen één gebed tot de Drieëenheid vormen (zie ook de rubriek van 9 en Meertens 1930-1934, I, 63-64) zijn ze in het hs. als арапе teksten
weergegeven.
ff. 24v-43r <Gebeden voor voor en na de Communio
12.ff.24v-27r
rubr. lees dit ghebet eer du ghaeste toe den sacra<ment>
inc. O Aire sueteste ende mynnentlickste here dien ie huden deuoetlike beghere toe
ontfanghen Du wetes myne crancheit ende noetdrufticheit In hoe vole quades ick
gheuallen bin ouermits mynen ghe-l[25r]lbreken
expl. Ende ick bidde dat ie deelachtich moghe werden alle dijnre vurighers mijnres ende
mede ghetellet moet wesen in hoer hilighe gheselscap Amen
Het begin van dit gebed komt overeen met de gehele tekst in Indestege 1961,139.
13.ff.27r-27v
rubr. Voer die ontfancnisse
inc. O here ihesu cristi mylde koeninck om dat ghebenedide testement dijns gloriosen
lichams ende dijns weerden bloedes dattu gaueste dinen Jongheren ende alle salig
he menschen die in di ghelouen
expl. Op dat ick ν hijr alsoe weerdelike ontfanghen moet dat ic totter ewigher bliscap
moet komen Amen
14.ff.27v-28r
rubr. Voer der ontfanghenisse
inc. O Here ihesu cristi ick en bin niet weerdich dattu ingaeste onder mijn dack Meer
betrouwende van dijnre guedertirenheit soe gae ick sieck totten arsater des leuens
expl. com aire soeteste ihesu ende ghijf my di in een spise der ewigher salicheit Amen
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= Heinrich Suso, Horologium Sapientiae Π 4, Middelnederlands excerpt gevolgd
door interpolatie. De tekst komt deels overeen met de uitgave in Prims 1926, 133 (tot
regel 12). Zie ook Meertens 1930-1934, ΠΙ, 53.
De tekst kwam eveneens voor in het verbrande hs. Deventer, Parochiekerk (zie Vregt
1882, 381-382), maar alleen het begin van de tekst stemt overeen; daama volgt een
geheel andere redactie (cf. de beschrijving hieronder, p. 105).

15.ff.28r-32v
rubr. Voer der ontfanghe <geen ruimte voor rest rubriek>
inc. Mijn heil ghijf my dat myne siele ende mijn licham di ontfanghe myt aire reuerencien ende scamelheit Ende aise symeon di omhelschede waerachtich god dien hi
langhe begheert hadde Alsoe moet di omhelsen mijn Herte dat sieck is ende ghewondet (...)
expl. (...) Inden, name als dì ons voer ghegaen hebbeste ende ghijf my di ην toe ontfane
Inden, name daer di in ontfenck dine ghebenedide moder maria Amen
Hetzelfde gebed ook in Leiden, U.B., Ltk. 317, f. 218v (zie Liefdnck 1948, 142) en
Ltk. 322, f. 99r (idem, 155) en in Amsterdam, U.B., I G 35 ff. 60r-63v (dit laatste hs.
in Menens 1980,11).
16.ff.32v-33v
rubr. Voer der ontfanghenisse
inc. Wes gegruet salighe offerhande voer my ende voer al dat menschelike gheslechte
inder galghen des cruces gheoffert. Wes ghegruet edele ende aire sueteste costelste
bloet vander l[33r]l siden ons heren ihesu cristi
expl. Ouermids di die ons ghescapen heuest doe wi niet en waren ende weder verloest
doe wi verloren waren Die leuest ende regniers een god ewelike Amen
17.ff.33v-35r
rubr. lees voer die ontfancnisse
inc. O here ihesu cristi leuendighe vrucht du suete ghemynde wonnentlike paradijs O
du suete druue van cipres Jnden wijngaerden van engadi
expl. (...) ende daer ic schuldich bin voer toe bidden ghijf ons in onsen dode dat wi di
moten openbaerlike ghebruken Inder ewigher salycheit Amen
= Heinrich Suso, Büchlein der ewigen Weishei:, slot van hoofdstuk 23 (tekst in
Bihlmeyer 1961,303), Middelnederlandse vertaling.
De tekst komt overeen met de tekst in Prims 1926, 130. De redactie van de tekst op
de pp. 136-137 is van onze tekst verschillend.
Dit gebed was in de Nederlanden uitermate populair; Axters 1970 noemt ca. 40 hss.
(zie o.e., 181-186; zie ook Meertens 1930-1934. Ш 61-62 en Imelda 1930, 197-198).
Het komt bovendien voor in de hss. Leiden, U.B., Ltk. 289, f. 118v; Ltk. 300, f.
174v; Ltk. 317 f. 223v (zie Lieftinck 1948, 104, 116,142).
18. ff. 35r-37r
rubr. Lees пае dattu ontfangem heuest
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inc. О Неге ihesu cristi lof si dijnre onsprckeliker mynniiker <!> guedertirenheit dat du
my soe mylde-l[36r]llike heuest dielachtich ghemaket dijns weerden hillighen lichams (...)
expl. (...) also dat myne siele mytten drien erachten, antwoerden moet der hilligher drievoldicheit daer sie wt gheuloten is dit toe vercrighen helpe my die inden voerghenoemden personen een ewich god is almachtich ende onverscheiden Amen
Uitgave naar een ander hs. in Meertens 1930-1934, Ш, 89-90.
Hetzelfde gebed komt ook voor in de hss. Leiden, U.B., Ltk. 304, f. 121v; Ltk. 317, f.
239v; Ltk. 339 f. 124va (cf. Lieftinck 1948, 123, 142, 182) en Amsterdam U.B., I G
35 ff. 70r-70v (eerste gedeelte) en ff. 71-72v (hele tekst; dit laatste hs. informatie uit
Mertens 1980, 12). Voor andere hss. met dit gebed zie Meertens 1930-1934,, VI, 49
sub 18a.
19.ff.37r-38r
rubr. пае der ontfancnisse
inc. O here ihesu cristi die alle tijt voer onse scult gheoffert wordeste Ick danke dl wt
den gronde mijns l[37v]l henen Dat du my arme sundighe mensche dijns aire hillighesten vleisches ende blodes deelachtich heuest laten wesen
expl. Ende bescherme sie van aire macht ende aenloepen der duuelen ende verlose sie
ende voere se mit di in die ewighe vroude Amen
Hetzelfde gebed vinden we in een iets andere redactie afgedrukt in Meertens 19301934, III, 88 en Prims 1926,151-152. Zie ook Meertens 1930-1934, VI, 160 sub 6f.
20.ff.38r-40v
rubr. Les dit пае der ontfancnisse des sacramentes
inc. O eerweerdighe hemelsche vader Ick offere ν Diesum yuwen lieuen soene den ic
arme sondighe mensche nu ontfanghen hebbe Mit alle den werken sijnre kijntheit
ende sijnre loeghet (...)
expl. Ick bidde ν hillighe loncfrouwen doet my ouermids luwen ghebede in reynicheit
volduren toner doet Ende in alle myne bekoringhe volcomen seghe toe beholden
Amen
Zie Meertens 1930-1934, Ш, 91.
21.f.40v
rubr. пае dattu dat <geen ruimte voor rest rubriek>
inc. Nv verurouwe di siele ende lijf. Wanttu hebbeste ontfanghen dinen heren dinen
god ende dinen lieuen schepper
expl. Ick en bliue altos bi hem in ewicheit der ewicheit Amen
Uitgave naar een ander hs. in Meertens 1930-1934, Ш, 91; ons gebed komt overeen
met het eerste deel aldaar. Meertens 1930-1934, VI, 12 sub 15b noemt daar ook een
korteredactie.Hetzelfde gebed in Leiden, U.B., Ltk. 317, f. 235v (zie Lieftinck 1948,
142).
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22. ff. 40 -41г
rubr. пае die ontfancknisse des hilligen <rubriek niet afgemaakt>
inc. I[41r]l О Here hemelsche vader luwen lieuen soene dien du my ghegeuen hebste in
mijnre sielen ende in mynen licham inden hillighen sacramente wt rechter vaderliker lieften dien offere ick ν nu weder op (...)
expl. (...) alle der ghenaden die ick ye van ν ontfanghen hebbe ende tot enen pande des
ewighen leuens Amen
Uitgave naar een ander hs. in Meenens 1930-1934, III, 90-91).
23.ff.41r-41v(bis)
rubr. les пае die ontfancknisse des sacra <rubriek niet afgemaakt>
ine. I[41v]l Wegruet <!> sijstu coninck der ontfermherticheit fonteyne der hopen ende
der soedcheit Een licht dat verlichtet ende niet en verbrant ontfoncke mijn herte
alte male mit dijnre mijnnen
expl. I[41rbis]l Op dat ic ouermids luwer l[41vbis]l besturinghe moghe komen totter
hauen der ewigher salicheit Amen
Hetzelfde gebed ook in hs. Leiden, U.B., Ltk. 304, f. 104v (zie Lieftinck 1948,123).
24.ff.41(bis)v-42v
rubr. les пае dattu dat hillighe <onvoldoende ruimte voor rest van de nibriek>
inc. O Here ihesu cristi almachtìghe vader ewighe god Ick danke di dat du di ghewerdighet heuest my arme onweerdighe mensche toe spisen minen vleische ende bloede dijns soens ons heren ihesu cristi
expl. I[42r]l (...) totten warscappe daer du soluen biste mit alle diñen hillighen l[42v]l
een waer licht ene volle sadinghe ende salicheit ende vroude. ende ewighe blijtscap Amen
= Pseudo-Thomas van Aquino, 'Graüas tibi ago. Domine sánete', Middelnederlandse
vertaling.
Uitgaven, naar andere hss., in Meertens 1930-1934, Ш, 84-85, Prims 1926, 145 en
Indestege 1961,149-150.
Axters beschouwt het niet als een werk van Thomas van Aquino (Axters 1970, 255;
zie ook Imelda 1931, 273- 274 & ntn.; deze literatuuropgaaf informatie uit Mertens
1980, 13-14). Een opsomming van hss. in Axters 1970, 257, 258, 260-264, 266-268,
271. Cf. ook Deschamps 1977.
25.ff.42v-43r
nibr. пае die ont <onvoldoende ruimte voorrestrubriek>
inc. Die hillighe ontfanctnisse des ghebenediden leuendighen sacramentes dijns vleisches ende dijns blodes here ihesu cristi dat ic ontfanghen hebbe. ende niet weerdich en bin dat moet my tot salicheit sijn der sielen ende des Hues
expl. Ende van diñen hillighen enghelen di blidelike ghepresentiert ende gheleuert werde Amen
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26. ff. 43r^6v <Dankgebed tot Christus>
nibr. een schoen ghebet van onsen heren
inc. O Lieue here ihesu cristi ie arme sunder ende ondancber mensche dancke di. Innichlike dattu my omme myne sonden willen niet en hebbeste gheworpen inden
afgront der hellen al ist dat icket in mengherhande wijs teghen di verdient hebbe
expl. I[46r]l (...) ende verlose ons van allen sonden ende ghe-l[46v]lbreken die dine god
like oghen myshaghen Amen
<ff. 46v-83r Traktaten waarbij de zondige mens een beroep doet op Gods genade>
27. ff. 46v-61v <Magdalena van Freiburg (1407-1458), Gulden Litanie van het lijden
ons Heren>
rubr. Item als men dese lettenien lesen wil soe sal men пае eiker puntkijn segghen Ontferme di onser offte ontferme mijns vrendes ofte der sielen daer ment voer beghert
ende dat altíjt verwandelen пае dat men bidden wil Hijr begijnt die gulden lettennyen ter eren <geen ruimte voorrestrubriek>
inc. Here ontferme di onser Here ontferme di onser criste ontferme di onser ende verlene ons cracht onser sielen inwendich ende wtwendich di toe l[47r]l dienen пае di
ñen aire liefsten willen Ontferme di onser
expl. I[61r]l (...) ende dat wi verdienen moeten toe komen totten l[61v]l lande des ewighen vreden hijrbouen Int ewighe leuen Doer ihesum cristum onsen here die mit di
leuet ende regniert ewelike sonder eynde Amen
In verscheidene hss. wordt deze Litanie aan een 'Magdalena' toegeschreven (bijv. in
A'dam, U.B., I G 35, f. 95r en Leiden, U.B., Ltk. 356, f. 98r). Volgens Kruitwagen
1913,12, hs. 15,3 komt de tekst ook in incunabelen voor.
Een deel van de tekst is uitgegeven in Meertens 1930-1934, ІП, 133-134, terwijl een
langere versie afgedrukt is in Indestege 1961, 153-162 (onze tekst aldaar parallel tot
bovenaan p. 160). De tekst komt eveneens voor in de hss. Leiden, U.B., Ltk. 325, f.
26v (cf. Lieftìnck 1948, 106) en Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Coll.
Bissch. Mus. Haarlem, 15, ff. 217v-222v (Kruitwagen 1913, 12, hs. 15 nr. 3), 96, ff.
278r-290r (o.e., 78, hs. 96 nr. 14), 97, ff. 378r-408r (o.e., 80, hs. 97 nr. 24) en 109, ff.
66r-78v (o.e., hs. 109 nr. 6). (De toeschrijving aan Magdalena van Freiburg en het
Amsterdamse hs. zijn ontleend aan Mertens 1980,14-15)
28. ff. 61v-74r <Jacobus van Gruitrode (t 1475), Middelnederlandse vertaling van zijn
Dialogus crucifixi et peccatoris>
rubr. Hoe dat onse leue here mitten sonder sprek
inc. I[i]ck hebbe een woert toe <di> O ghecruste ihesu voer my wie bistu een sondich
mensche In onreynicheit ende in stanck ende in mennigherhande sonden gheuallen
weerdich daer omme hijr пае toe vallen In der ewige droefheit der hellen Oiesus (...)
expl. (...) ende laetet bliuen dattu ghemaket heuest Op dattet niet en vergae dat du myt
dinen bloede verloset heuest Amen
Voor de toeschrijving van de tekst aan Jacobus van Gruitrode (t 1475), zie Des
champs 1985,70 (informatie uit Mertens 1980,14).
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29. ff. 74г-83г <Hendrik Mande, Een minnentUke claege>
rubr. hijr beghijnt ene daghe of enighe sprake der mynender <!> sielen tot horen brudegom om verloest to <geen ruimte voorrestrubriek>
inc. Och mynnentlike suete here wanneer sal my ghcscheen dat ick ontkommert l[74v]l
van allen hinder ende ghebrecklicheit di mijnen ghemynden schouwen ende ghebruken moge
expl. O ewighe mijnlike wijsheit die mitten vader ende mytten hillighen gheest een god
biste ende bliuest in ewicheit Di sy lof ere ende weerdicheit O ouerhillighe drieuoldicheit In onendeliker ewicheit Amen
Zie Menens 1984.
In de tekst komen nog de volgende rubrieken voor: Onse lieue here antwordet (76v);
Die stemme der mijnnender sielen (77v); Onse lieue here antwoerdet der sielen (79r);
Die sonder sechi tot ihesus (81 ν).
<ff. 89v-112v Aansporingen tot de navolging van Christus' Lijden, behalve fF. 3334>
30. ff. 83r-89v <Heinrich Suso, Middelnederlands excerpt uit zijn Horologium Sapientiae>
rubr. Wijsheit
inc. Inden boeke dat horologyum hiet is ghescreven hoe dat die wijsheit segget totten
disci-l[83v]lpel Nyemant en mach mijnre passien antworden ende gheliken dan die
sic niet allene myt woerden Meer ock myt weerken veruolghen die myne teykene
expl. Waert ick ghehoersam totter doet ende mit gheneygheden houede gaf ie mynen
gheest
= Heinrich Suso, Horologium Sapientiae, I 5 (excerpt) en I 15 (idem), gescheiden
door korte interpolatie. Voor de Latijnse tekst zie Künzle 1977, 393,9 - 393,18 en
502,11-504,5; voor de Middelnederlandse vertaling zie Van de Wijnpersse 1938,
22,1-24 en 122,16-124,16. Dit hs. wordt genoemd in Axters 1966, 363 en Axters
1970, 204.
In de tekst komen de volgende rubrieken voor diesiepel (84r); wijsheit secht (84r);
die dijscipel (86v); die wijsheit secht (87v).
31. ff. 89v-97v <Aansporingen aan een devote ziel tot de overweging van Christus' lijden aan het Kruis>
rubr. su <metathesis voor 'us'> vander passien ons heren ihesu
inc. O Innighe siele dochter des ewighen coninghes Brut ihesu cristi sette di stedeliken
mit ynnighen herten totten voeten des hillighen cruces Ende sonder onderlaet sich
opwerts ende beschouwe mit serigher herten ende mit screyenden ihesum cristum
dinen verloser ende diñen god
expl. Want waer moghestu sekerliker. rusten vriliker wonen ende soetliker ontslapen
dan Inden wonden ihesu cristi die voer di ghecrust is Amen
Deze tekst komt ook voor in de hss. Rotterdam, Gem. Bibl., 96 F 1, ff. 52a-61a (cf.
Van Heel 1948, 56, no. 6); Leiden, U.B., Ltk. 348, ff. 60v-64v (zie hieronder p. 164)
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en het hs. Brussel, K.B., 11172 (cf. Meertens 1930-1934, VI, 53, no. 42). Incipit en
slot van deze tekst zijn conform het hs. Brussel. Het hs. Leiden breekt iets voor het
slot af.
32. ff. 97v-100v <'Aanprijzing van het voorbeeld des Heeren'>
rubr. suuerlicke leringhe marcket an
inc. Isset datu werdest angheuochten. mit houerdien sich an dat exempel dijns ghemijnden bruedeghoms ihesu cristi die di vermanet ende secht Leert l[98r]l van my
dat ie sachtmodich ende oetmodich van henen bin
expl. I[100r]l (...) sich dat du dat l[100v]l niet en konsenüerste Meer sich an dat exempel
dijns bnidegoms ihesu cristi dat he voer die ghene bad. die hem die pine andeden
Amen
Onder bovengenoemde titel werd deze tekst uitgegeven in Moll 1857. Dezelfde tekst
komt ook voor in het hs. Leiden, U.B., Ltk. 239, f. 135r (zie Lieftinck 1948, 54, zonder verwijzing naar Moll 1857).
33. ff. lOOv-lOlv <Smeekbede tot Jezus, toegeschreven aan Augustinus>
rubr. wt sinte augusünus suchtinge
inc. Here ihesus guede ihesus die gheweerdighet hebbeste om onse sonden toe steruen
ende om ons rechtverdich toe maken bistu verresen Ie bidde di omme dine gloriose
verrissenisse verwecke my op vanden graue mijnre ghebreke. ende mijnre sonden
expl. Ghijf my ouermits den hillighen gheest dien die watere beteykenen die du den
ghenen die dorsten <tekst breekt hier af, want in het hs. ontbreekt het volgende
blad>
Dit gebed is niet hetzelfde als Augustinus' Verzuchtingen in Meertens 1930-1934, ΙΠ,
65-66. In De Vreese 1962, 107 worden dit gebed en dit hs. (nr. 32.1) wel genoemd,
maar over de auteurskwestie wordt niets gezegd.
34. ff. 102r-107v <Mogelijk vervolg van tekst 33>
inc. is Sich, hie staet voer die doere ende doppet Ick bidde di bi die binnensten dijnre
barmherticheit daer du ons mede ghevandet hebbeste Doe op die hant dijnre guedertierenheit den onsalighen dopper
expl. (...) Hem loue ie Hem benedie ie Hem anbede ie Die leuet ende rengniert god in
alle die werlt in ewicheit Amen
Voor f. 102r is een blad weggescheurd. Door het tekstverlies is niet meer vast te stel
len of de teksten 33 en 34 in feite een geheel vormen (tenzij een hs. met dezelfde
tekst gevonden wordt).
<ff. 112v-l 15v Aansporingen tot het beminnen van God>
35. ff. 107v-112v <Heinrich Suso, Middelnederlandse bewerkingen uit zijn Horologium
Sapienüao
rubr. suverlike oeffeninghe vander passien
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inc. Die memorie mijnre passien suldi altoes in luwen herten hebben Ende daer in
draghen alle trybulacie. ende alle yeghenheit die ν toe komen soldi guedertierlike
draghen
expl. want also dicke als die mynnende siele verenicht wort myt horen ghemynden soe
verdient sie mere gracie ende ewich leuen
= Heinrich Suso, Horologium Sapientiae, Middelnederlandse bewerkingen uit 114 en
115 (informatie uit Mertens 1980,18-19)
36. ff. 112v-l 13v <,Leringe'; min niets buiten Jezus>
rubr. leringe
inc. Die mijnre der menschen onse lieue here ihesus cristus die begheert dat hoer die
siele myt hem verenighe die van hem ghetroest wil wesen ende sine weelden on
dervinden Dat hie alle ghenoechte. ende troest van creaturen verwerpe
expl. Nye. en wort ioncfrouwe alsoe behaghelijck ghesijrt myt eenre brassen voer oer
borst Als die ghecruste ihesus besloten inder ghedachten versijn die deuoete siele
37. ff. 113v-l 14v <Kort excerpt; verzaak al het aardse om Gods liefdo
rubr. marcketwalan
inc. Onse lieue here secht mensche mynne. ende besieh my ende veronweerde allen
troest ende vrenden ende ic sal my seluen di gheuen Die mensche die god ansiet
hem sijn alle creaturen van eertrike toe nauwe in toe blyuen
expl. Die meeste wijsheit die du doen moghest dat is dattu di seluen ghebrecklick kenneste Want niemant en wort bet gheleert dan die. die hillighe gheest leert
<ff. 115v-138v Excerpten met raadgevingen voor een geestelijk leven>
38. ff. 114v-l 15v <Kort excerpt; wees trouw in de liefde tot God>
rubr. leringhe
inc. Item. nemet en waer die costei tijt die ν vander genaden godes gegeuen is Ende
merket doch an hoe cort sie is Die werlt en moghe di l[155r]l niet ghebruken Ghebruket daer om onsen Heuen heren ihesum cristum
expl. (...) ende ghi soelt besitten пае belofte des soluen propheten ewighe vrede hijr in
der tijt ende namals inder ewicheit Amen
39. ff. 115v-123v <Petms Damianus, Middelnederlands excerpt uit Instìtutio monialis en
onbekende andere tekst>
rubr. seer suuerlike leringhe van der doet mareket wal an
inc. I[l 16r]l Die hillige leerrer petrus damyanus die secht in eenre, epistelen aldus. Het
is ouer toe denken als die sondighe siele beghini ontbonden toe werden vanden
banden des vleissches mit hoe bitteren anxte sie dan gheslaeghen wort
expl. Wee ons omme die sware tormenten ende pinen (...) Hijr omme O mensche denke
dat an ende di toe beteren des helpe ons allen onse lieue here ihesus cristus Amen
Het eerste deel van onze tekst (tot f. 118r r. 10 ) komt overeen met cap. VI: 'De anima, cum egreditur, quibus dolorum anxietatis coarctetur' uit de ¡ns ή tut io monialis
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van Petrus Damianus, P.L. 737-738 (tot regel 40). De rest van de tekst is een niet geïdentificeerde toevoeging. Een ander hs. in Lievens 1958, 316-318 met op 319 nt. 1
nog een verwijzing naar enige andere hss (informatie uit Menens 1980,20).
40. ff. 123v-129r <Thomas a Kempis, excerpt uit de Middelnederlandse vertaling van de
Imitatio, II, 12>
rubr. seer schone leringhe marcket wal an
inc. I[124r]l Dese redene dunket vele menschen toe wesen Versake di soluen boer op
dijn cruce ende volghe ihesum пае Meer vole harder sal wesen toe horene dat
wterste woert ghaet ghi vermalediden in dat ewighe vuer
expl. Ende soe wanneer wi al ghelesen hebben ende ondersocht soe is dit dat slot des
eyndes Ouermydes vele trybulacien is ons noot Int rike godes toe gane
Deze tekst bevat nagenoeg de complete tekst van het 12e hoofdstuk uit boek Π van de
Imitatio (informatie uit Mertens 1980, 20-21). Latijnse tekst in Thomas a Kempis
1902-1922, Π, 82-88; de Middelnederlandse vertaling naar een ander hs. in De Bruin
1954,102-105.
41. ff. 129r-130v <Kort traktaat op ML 17,4; over 'versumenisse^
rubr. van die versumenisse
inc. Wy mochten wal segghen mitten apostel sunte peter Неге het is ons guet hijr toe
wesen Hijr omme och arme wat doen wi want die cleyne versumenisse die inder
eerster confersacien der gheestliker menschen niet berispet en wort die is glidende
ende opwassende in groten ghebreken
expl. (...) twee dochteren die argher sijnt dan hoer moder alse ghenochte ende ydelheit die
sonder onder laet rapen tot horre onsaligher moder brenckt toe brenckt toe amen
42. ff. 130v-135v <Kort traktaat over de 'versumenisse'>
rubr. van der versumenisse merket <rubriek niet afgemaakt>
inc. I[131r]l Een lerar spreket van drien manieren van ghedachten die in onderscheide
staen gheset van malcander Daer die. eerste manier van is enige ghedachten die
den menschen in comen ende hardelike moien (...)
expl. Vraghede hiet sijnre redene sie. en solde hem niet volghen ende vraghede hiet sinen sijnnen sie solden daer neen toe segghen
43. ff. 135v-138v <Aanbevolen deugden en karaktereigenschappen voor een 'gheestlick
mensche'>
rubr. Hijr beghijnt suuerlike leringhe hoe een gheesdick mensche wesen sal l[136r]l suverlike leringe merckt an
inc. Ons stiet te siene hoe een yeghelijck mensche alle becoringhe weder staen mach
ende verwinnen ende gode eerlike leuen hem soluen ende alle guede menschen
nuttelike
expl. Ende wt deser dieper inderheit solen wi ons op richten mit vrien ghemode in die
ouerste hocheit ende wi soelen (...) cristo ihesu god mynnen danken louen nu ende
in ewicheit Amen
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ff. 138v-180v «Johannes Tauler, excerpten uit de Middelnederlandse vertaling van
zijn Preken; nummers 55-57 niet geïdentificeerd>

44. ff. 138v-141r
rubr. sermoen
inc. Het sijn lude die spreken voele hilligher pater noster vele solieren ende hillighe colecten die. die hillighe gheest ghelert heft ende nochtant en werden sie niet ghehoert
expl. (...) Ende lopen di ock dine ghebreken teghen mit swaren ordelen ende strafinghe
dijns solues daer bliue bi ende straffe di soluen mit wille
Excerpten uit preek 'Dixit Jhesus discipulis suis'; preek 60a in Vetter 1968,278-284.
45. ff. 141r-143r
rubr. een sermoen
inc. In aire wise sijstu wel barmhertich soe salstu wal barmherticheit vinden Dese
barmherticheit sal die mensche vinden ende oefenen in sinen gronde inwendich
expl. (...) ende mit sachtmodicheit mit enen vrentliken herten mit gueden sueten ansichte Die schade die van woerden comet en[de] can alle die werlt niet geweten
Excerpten uit preek 'Estote miséricordes sicut et pater miserecors est'; preek 38 in
Vetter 1968,147-152.
46. ff. 143г-145г
rubr. sermoen seer schone
inc. О ieve <!> kint ontsijnck inden gront in dijn niet ende laet den toem mit alle den
docken op di vallen laet alle die duuelen die inder hellen sijn ouer di comen (...)
expl. I[144v]l Och kinder dan mochten sulke willen dat sie nie gheesteliken schijn
l[145r]l ghewonnen en hadden
Excerpten uit preek 'Bead oculi qui vident quod vos videtìs'; preek 45 in Vetter
1968,194-201.
47. ff. 145г-147
rubr. een sermoen
inc. Nu neme wi voer ons die woerde sinte bemardus als wi eten soe werden wi ghegeten Dat is berispen der conciencien Nv en wil god niet allene berispen (...)
expl. (...) ende alle dine erachten ganselick ontsettet sijn ende staen in een verlochen
dijns selues ende op dijn bloete niet
Excerpten uit preek 'Qui manducai camera meam'; preek 60f in Vetter 1968,310-316.
48. ff. 147v-150r
rubr. sermoen
ine. Sunte pauwel die spreket Broeders ick ghebondene mensche in gode bidde ν dat
ghi weerdelike Wandert in den roepe daer ghy in gheropen sijnt mit aire oetmoedicheit (...)
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expl. (...) om al dat men ν doen mach Lidet yuwer die ene des anders ghebreken in mynnen Amen
Excerpten uit preek 'Fratres, ego vinctus in domino obsecro vos: estote justi in domi
no'; preek 70 in Vetter 1968,380-383.
49. ff. 150r-152v
ruhr. Een sermoen
inc. Die iongheren waren in beslotenen doren om die vrese der ioden Och mynnentlike
god hoe vele dusent werue mere noet weert nu den menschen toe vliene.
expl. I[152r]l soe is l[152v]l nu dit nv dat aldus ende alsoe Dat moet hie al liden ende la
ten sich daer ynne
Excerpten uit preek 'Repletì sunt omnes spiritu sancto et ceperunt loqui'; preek 26 in
Vetter 1968,103-110.
50. ff. 152v-155v
rubr. en <!> sermoen
inc. Vele menschen ontghaen den ghewaren gronde ende vallen inden valschen gront
ende sueken ghenochte ende troest inden creaturen
expl. (...) dattet licham also ghereynighet wort van der ghenaden godes tot allen gueden
als die gheest ende wort inder waerheit vry
Excerpten uit preek 'Dicebat iesus ad eos qui credebant ei ex iudeis'; deze tekst komt
alleen voor in de Baseier druk van Taulers preken uit 1522, ff. 187rb-188vb (zie De
Man 1927, 36-37). Zie Lieftinck 1936,148-153 en inzonderheid 147, voor een inventarisatie van hss. met deze preek.
51. ff. 155v-157r
rubr. een sermoen
inc. Comet ν yemant an mit herden swaren woerden des en soldy niet verantwoerden
dan mit enen guetliken sueten ansichte ende mit een woert ofte twie. ende niet
meer
expl. (...) soe betaelt men wal mit den woerden alsoe veer als die mensche dat niet wil
lens en doet
Excerpten uit preek 'Duo homines ascenderunt ut orarunt'; preek 57 in Vetter 1968,
266-274.
52. ff. 157r-159r
rubr. Een sermoen
inc. Die eerste poerte vanden vynen die ander pissynen staen of waren dat is een diep
ondergeworpen oetmodicheit dat die mensche van hem seluen te male niet en
holde
expl. I[158v]l ende onlust heuet in vroude of in l[159r]l schade dat en is hijr niet teghen
Daer moet men sich in liden ende gode dat op draghen
Excerpten uit preek 'Erat festus judeorum'; preek 8 in Vetter 1968,34-40.
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53. ff. 159r-162r
rubr. sermoen
inc. Die nie ewe die bracht vrede ende vrucht inden hilligen gheest Die nv totter nyer
wil komen die moet sonder twyuel inder older bereyt Werden
expl. Meer want wy nv sonder god sijnt ende staen op ons seluen ende op onse eyghene
crancheit daer om en vermoeghen wy niet toe weiken
Excerpten uit preek 'Littera occidit, spiritus autem vivificai'; preek 73 in Vetter 1968,
395-397.
Uitgave naar dit hs. in De Man 1927,40-42.
54. ff. 162r-167v
rubr. een sermoen
inc. DAt schijp dat onse here in dat hoegheste hiet voeren dat en is anders niet dan dat
ghemode des menschen inwendich toe wesen
expl. Dit gued woert den luden allene ondecket die daer sijn wtweendighe ghelutterde
menschen ende inwendighe verclaerde menschen
Excerpten uit de preek ' Ascendit Jhesus in naviculum que erat Symonis'; preek 41 in
Vetter 1968,170-176.
55. ff. 167v-168r
rubr. een sermoen
inc. I[168r]l Dat ons eyghelijck van naturen ende van aerde in gheboren is ende dat ons
die nature пае den nedersten dieel <!> ghegheuen heuet (...)
expl. Men mach natuer ende ock alle oidenierlike neyghijnghe der natueren ouermyds
die gracie godes wal bedwynghen ende castien meer niet toe niete maken
Kort excerpt; niet geïdentificeerd.
56. ff. 168r-174v
rubr. sermoen
inc. Dit sijnt ses blaede der lelyen daer die ghemijnde brudeghom ihesu l[168v]l cristi
<!> onder ghevoedet wort Als reynicheit ende oetmodicheit ende mynne Ghehoersamheit celencie. ende schamelheit Dit sijn die schone costele durbaer cledere daer
die ghelouighe siele die bruet cristi mede ghecledet sal wesen (...)
expl. I[174r]l Als ie hope dat ghy alle niet anders en meent toe doen of ten mynl[174v]lnesten hebbet wille toe doene Amen
Niet geïdentificeerd sermoen; waarschijnlijk niet van Tauler.
57. ff. 174v-180v
rubr. een sermoen
inc. Die leerre der heidenen sunte pawel spreket doet ν an als wtuercorene. ende lieue
kinderen godes In die binnensten der barmherticheit der oetmodicheit ende guedertirenheit der verduldicheit verdraghende onderlinghe. ende vergheuende in ν
seluen
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expl. (...) Die altoes wolde voer oghen hebben sine sonden in ghene trybulacie. en solde
hie ontblyuen dat moet ons gunnen toe volbrenghen die daer ghebenedijt is inder
ewigher ewicheit Amen
Niet geïdentificeerd sermoen; waarschijnlijk niet van Tauler.
De teksten 44-54 werden reeds herkend door De Man (1927, 36-37).
f. 181 <Onbeschreven>
58. ff. 182r-195v <Gerlach Peters, bewerkte versie van de Eerste Brief zon Lubbe Peters>
ff. 196r-196v <Later toegevoegd gedicht, 17e eeuw>

§ 3. Evaluatie
Het handschrift is waarschijnlijk voor persoonlijk gebruik geschreven voor Aleit van
Ballen , tertiarisse in het klooster O.L. Vrouwe op die Hoem in de provincie Groningen.
De inhoud is tamelijk thematisch gerangschikt (cf. § 2. Inhoud). Zowel wat betreft de
thematiek (de zondigheid van de mens, de totale afhankelijkheid van Gods genade, de
noodzaak tot navolging van Christus' Lijden in een deugdzaam leven) als wat betreft de
keuze van de auteurs (Heinrich Suso, Hendrik Mande, Thomas a Kempis, Johannes Tauler, Gerlach Peters) ademt het handschrift de geest van de moderne devotie en kan gelden als een duidelijk bewijs van de invloed van de moderne devotie op de Derde
ordelingen van St. Franciscus. De teksten worden veelal als excerpt opgenomen, in een
enkel geval in bewerkte vorm. De prekenverzameling van Tauler is niet bij een bepaald
thema ondergebracht en staat min of meer op zich zelf; eventueel kan men deze verzameling zien als een voortzetting van de reeks teksten met een algemeen moraliserende
inslag (cf. hierboven de nummers 39-43).
De Eerste Brief van Gerlach Peters neemt binnen de codex in meerdere opzichten een
aparte plaats in: hij komt voor in een deel dat codicologische verschillen vertoont met de
overige katernen en hij is bovendien niet ondergebracht binnen een bepaald thema. Dat
laatste gegeven stemt overeen met het algemeen karakter van de tekst. Aangezien de
brief geschreven is voor een vrouw in een kloosterachtig milieu, mag men aannemen dat
de tekst weinig bewerkt hoefde te worden.

§ 4. Literatuur
Moll 1857 . Moll 1859 199-214 . Moll 1860 . Petit 1888, II, nr. 930 . Visser 1899, 47 .
Brugmans 1902, 41-50 • Cat. Amsterdam 1902, II 93-94 nr. 555 • Dolch 1909, 70 par.
117 (sigle A2) • Van de Wijnpersse 1926, 21 • De Man 1927a, 36-37, 40-42 . De Man
1 Of zij misschien zelf de kopiiste is geweest, valt niet uit te maken.
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1927b, 287 . MWB, X, 315 nr. 498.1, 471 nr. 1444, 350-351 nr. 747.2+5 . Axters 1932,
135 n. 44 . Liefünck 1936, xxvj . Van Heel 1939, 327 . De Vreese 1962, 107 nr. 32.1 .
Axters 1966, 363 • Petrus Tradonensis 1968, 49 sub 5a, 71 nt. 3 • Axters 1970, 204 •
Cat. Thomas a Kempis 1971, 21 • Deschamps 1972, 223 • Morvay & Grube 1974, 129
nr. 292 . Menens 1980 . Willeumier 1983, 338, 339 . Menens 1986, 59, 60,95, 97, 98,
131, 157, 275, 280, 281, 302, 303 . Bakker 1988, 153, 222 + nt 8 . Hermans 1988, 22
afb. 13, 67 nr. 16 + afb. 51 • Hermans 1989, 37 + afb. 14, 38

CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING HANDSCHRIFT ANTWERPEN, MUSEUM PLANTIN-MORETUS, HS. M 254

Antwerpen, Museum Plantin-Moretus, handschrift M 254 (olim handschrift 172)
Geriach Peters' Eerste Brief, Sinte Augustijns Hantboec [HS. An]
Oostelijk Middelnederlands
Oost-Nederland
Eerste helft 15e eeuw

§ 1. Materiële aspecten
§1.1. Boekblok
Samenstelling
Perkament met moderne papieren schutbladen, (l)+97+(l), in-80,114x80 mm. De bladen
zijn rechtsboven door moderne hand met potlood gefolieerd 1-98; het achterste schutblad werd daarbij meegerekend.
Het handschrift werd door De Vreese (1962, 96 nr. 10.2) op ca. 1460 gedateerd. De
slechte kwaliteit van het schrift maakt de datering moeilijk, maar Prof. Obbema (Katholieke Universiteit Nijmegen) meent, op grond van het schrift, dat de codex waarschijnlijk ouder is en nog tot de eerste helft van de vijftiende eeuw behoort (mondelinge
mededeling).
Katernformule: 1-118; 12*.
Nadere opmerking bij de opbouw:
- het laatste katern (ff. 89-97) bestaat uit vier dubbelbladen en een enkel blad: na f. 97
is duidelijk de kim van f. 89 (geplakt op het moderne schutblad) zichtbaar. Aangezien
de eerste 11 katernen quatemen zijn (zie hieronder), ligt het voor hand dat katem 12
bestaat uit een quatem waaraan een los blad is toegevoegd.
Vouwwijze
Vleeszijde aan de buitenkant van het katem.
Vouwwijze: in katem 9 goed vast te stellen; gevouwen in vieren, katem uit twee (gedeelde) vellen, formule A2 volgens Gilissen (zie Hermans & Huisman 1981,25 ter).
Mise-en-page en liniè'ring
Mise-en-page:
- 1 kol., 17 гг. in de katernen 1-6. f. 5r, 13<73>29] χ [11,5<50>19,5].
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- 1 kol., 16 гг. in de katernen 7-12. f. 71r, 11<76>27] χ 9<46>25]. De gemiddelde re
gelhoogte is constant: ca. 40/10 mm.
Liniëring: in alle katernen zijn kader en regels met inkt getrokken. De bovenste en de
onderste twee lijnen zijn doorlopers. De prickings voor kader en regelliniëring zijn nog
goed zichtbaar en zijn van vleeszijde naar haarzijde geprikt; gezien de vouwwijze (cf.
supra) en de doorlopers is de liniëring kennelijk per dubbelblad aangebracht Er is steeds
binnen het kader geschreven.
Signaturen en custoden
De bladen van de katernen 1-11 zijn rechtsonder recto gesigneerd: ai-lviij. Slechts in een
enkel geval zijn deze signaturen geheel of gedeeltelijk weggesneden (bij voorbeeld in
katernen 6 en 11).
In katern 12 zijn geen signaturen zichtbaar.
Custoden zijn zichtbaar (dit i.t.t. Lub 1962,1,24) op de ff. 56v, 64v, 88v, in de rechter benedenhoek. Op f. 40v (katern S) is een afwijkend soort custode zichtbaar: rechtsonder zijn de laatste twee woorden van katern 5 herhaald.
Custoden zowel als signaturen zijn aangebracht door de hand die de representanten
schreef en die waarschijnlijk het handschrift corrigeerde (zie hieronder bij § 1.2 Schrift).
§ 1.2. Schrift
Eén hand, littera textualis van slechte kwaliteit. Interpunctie en afkortingen zijn traditioneel.
Correcties zdjn zeer talrijk: het handschrift wemelt van curieuze schrijffouten, die samen met de zeer onbeholpen textualis doen vermoeden dat het handschrift is geschreven
door iemand die de schrijfkunst (nog) niet goed machtig was. Op f. lv zijn de гг. 1-6
door een andere hand in een nette textualis als 'voorbeeld' geschreven. Schrijfafwijkingen die tot verkeerde lezing aanleiding kunnen geven zijn het samenvallen van de laatste
streek van de u met de eerste streek van de w, en het aanschrijven van de e aan de n, wat
de lezing an suggereert.
De volgende soorten correcties komen voor (alleen voorbeelden uit het gedeelte met
de Eerste Brief, ff. 3r-15v): derasuurvan een of meer letters, waarbij meestal niet meer
is vast te stellen om welke lettei^s) het gaat. Op rasuur is vaak een correctie aangebracht;
het expungeren van een woord; het toevoegen van een of meer woorden in de interlinie
of in een van de marges (voor vindplaatsen, zie de paleografische commentaar op de pp.
353-355).
Op sommige plaatsen zijn door een andere hand correcties met zeer bleke, paarse inkt
voorbereid die door de kopiist uitgevoerd worden. Dat blijkt duidelijk op die plaatsen
waar de corrector in de marge een verbetering heeft geschreven, die door de kopiist op
rasuur is overgenomen (bijv. op ff. 26v r.4, 29r, 53r, 69v r.15). Maar gewoonlijk heeft
de corrector een of meer woorden in de marge geschreven, waarna de kopiist van het
handschrift die aanwijzingen of correcties er zelf nóg een keer bijschrijft (bijv 6v, 8r,
30r, 33v, 43r, 54r, 76v). Sommige correcties zijn mogelijk van een andere hand (wellicht dezelfde die de rubrieken schreef : b.v. op ff. 45r, 53r).
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Structurering
De rubricering is beperkt tot titels en initialen. De rubrieken van de titels op ff. Ir, 3r,
15v en 16v zijn van de hand van de schrijfster, alle overige zijn van een andere hand.
De initialen zijn, behalve de begin-iniüaal op f. Ir, twee regels hoog en rood gekleurd. Ze geven zowel het begin van een nieuwe tekst (bijv. ff. Ir, 3r, 15v, 17r) als van
hoofdstukken aan. De versierde initiaal op f. Ir is drie regels hoog en geeft het begin van
een tekst en van de codex aan.
Er zijn nog representanten zichtbaar, zowel van de (hoofdstuk)titels als van de initialen. Deze representanten zijn mogelijk van dezelfde hand die de correcties aanbracht
(cf. supra). De representanten van titels, die in de ondermarge dan wel verticaal in de
buitenmarge staan, zijn soms weggeschuurd (zo bijv. op ff. Ir, 23r, 25r, 46v, 52v, 60r,
69r), (bijna) geheel weggesneden (bijv. ff. 82r, 92r, 94v), of nog intact (bijv. ff. 15v 27v,
29v, 31v, 38v, 76v). De representanten van de initialen zijn veelal nog zichtbaar (bijv. ff.
21v, 25r, 37v, 49v 55r, 57v, 66r, 71r, 74r).
Lub (1962,1, 25) schrijft dat op de ff. 19r-21r "een latere hand (...) een nieuwe telling
aangebracht" heeft in de kapittelnummering. In feite heeft degene die die de rubrieken
aanbracht zich vergist bij het overnemen van de representanten.

§13. Decoratie
De enige versiering die voorkomt is die van de initiaal van f. Ir. Een E, drie regels hoog,
duplex in zwart en rood, in het hart van de letter primitieve (florale) motieven in rood.
De lombarde is geplaatst tegen een rood vierkant veld met wat primitieve (florale) motieven en een gedegenereerd parelrandje, in de linkermarge versierd met rood penwerk
bestaande uit gedegenereerde parelrandjes en een aantal parallelle lijnen die in een krul
eindigen. De versiering in de marge is slecht zichtbaar.
§ 1.4. Band
De band is 18e-eeuws. Kartonnen platten overtrokken met leer, op de platten dekbladen
van eenzijdig kleurig bedrukt papier. De rug heeft geheel losgelaten en is er bovenaan
deels afgescheurd, zodat het bindwerk goed zichtbaar is. De katernen zijn genaaid op
drie ribben. Op het mèt de rug deels afgescheurde (18c-eeuwse?) etiket heeft perkemente
gebedenboek gestaan: alleen boek is nog leesbaar, maar in zijn beschrijving voor de
BNM geeft De Vreese de complete titel.
§15. Datering, localisering & geschiedenis
Het handschrift werd door De Vreese op ca. 1460 gedateerd (1962, 96 nr. 10.2), maar
het is volgens Prof. Obbema (Katholieke Universiteit Nijmegen) waarschijnlijk ouder
(cf.p.97).
Lub (1962,1, 26) toonde reeds aan dat de taal van het handschrift Oostmiddelnederlandse kenmerken heeft. De voorbeelden, die hij alleen aan het gedeelte met het Hant·
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boec heeft ontleend, zijn aan te vullen met enkele andere oostelijke kenmerken uit het
gedeelte met de Eerste Brief.
- de Germaanse u voor dubbele of gedekte nasaal is o: ommer (4v r. 12), rostich (5r
r.2), rostelic (14r r. 5) (Leloux 1985,291).
- gezegde met uitgang -en bij 2 e persoon enkelvoud: ghi uutgaen (6r r. 10), ghi (...)
veroetmoedighen (6v r. 10), sulle ghi (7r r. 6 /noete ghi (8r r. 7), dencken (10r r. 9; dit
is een imperatief) (Van Loey 1976,1, 57 (par. 49 opm. 6); ook bij I e persoon enkel
voud: scriven ie (15r rr.9-10); en bij de 3 e persoon enkelvoud in het praeteritum met
uitgang -л: hi verbeiden ( l l r r. 8; zie o.e., 59, par 50 b). Deze verschijnselen komen
niet in meerderheid voor.
- lange a in plaats van lange o in gerekte positie: ghenamen (14r r. 13) (zie Leloux
1985,291).
- spelling nye (13v r. 6) (zie Van Loey, 1976, П, 61 (par. 71) en 129 (par. 131)).
Deze kenmerken wijzen op Oost-Nederland als herkomst. Van eventuele bezitters of ge
bruikers is niets bekend. Waarschijnlijk heeft op f. 97r onder de laatste regel een eigendomskenmerk gestaan, maar door schuren is niets daarvan meer zichtbaar.
De Latijnse naamvallen van Jhesus Christus zijn vaak onjuist gespeld (bijv. op ff. 5v
rr. 14-15, 15v r. 16, 97v r. 2); hieruit is misschien af te leiden dat het handschrift door
een vrouw is geschreven.

§ 2. Inhoud
1. ff. lr-3r <Praktìsche raadgevingen voor een deugdenrijk klooster(?)leven>
rubr. vermaninge eens geesteliken menscen die voert gaen wil
inc. EEn ighelic gheestelic mensche sal arbeiden om puerheit des herten in vake te
biechten ende teghen dat puer herte ende sine consciencie en doe hi niet
expl. Hebbe alsoe wille toe te nemen in doechden. Ende draghe voer diñen euen mensche een goet exsempel ende wes bescheiden in allen desen punten
Eenzelfde tekst waarschijnlijk in Keulen, Hist Arch., W 4° 135, ff. 184rb-185rb (cf.
Ruh 1956,152).
2. ff. Зг-15 <Gerlach Peters, Eerste Brief in de authentieke versie>
3. ff. 15v-16v <Ps.-Augustinus, hoofdstuk 23 van het Sinte Augustijns Hantboeo
rubr. Wtten Augustinus hantboec van gedenckenis der woerden cristi
inc. Als mi noept enich lelie ghedachte so lope ie totten vonden cristus <!> Wanner mi
mijn vleische drucket soe l[16r]l venise ie weder op in ghedenckenisse mijns heren
wonden
expl. Ende is dat des heren barmherticheit vele sijn soe bin ie groet van verdiente, hoe hi
moghender is te helpen hoe ie sekere bin.
Dit hoofdstuk komt eveneens voor in de lopende tekst op ff. 62r-63v (zie ook Lub
1962,1,25).
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4. ff. 16v-17v <Ps.-Augustinus, excerpt uit het 25 e hoofdstuk van het Sinte Augustijns
Hantboeo
rubr. Van der zielen
inc. O Minnende siele veredelt mitten be<l>de gods verioest mitten bloede cristi In den
gheloue ondertrouwen ghedaen
expl. O mijn siele versuchte bemtlike begheer sterckelike op dattu comen moghes in die
hemelsche stat
Dit excerpt uit het 25 e hoofdstuk komt overeen met de lopende tekst op ff. 66r r.1568vr.l0 (o.e., idem).
5. ff. 19r-97r. <Ps.-Augustinus, Sinte Augustijns Hantboeo
ff. 19r-21r. <Inhoudstafel>
inc. I[21v]l Want wi inden middel der stricke gheset sijn soe vercoldc wi lichteliken
vander hemelscher begheerten
expl. I[96v]l Alle mijn wesen l[97r]l moet dat begheeren hent ie in mach gaen in die
vroude: mijns heren. Dat gheschie ons ouermids onsen heren ihesum cristus <!>
.A.M.E.N.
De Middelnederlandse tekst vindt men in Lub 1962, Π. De tekst komt grotendeels
overeen met de versie A van het Manuale. Over de kwaliteit van dit handschrift zegt
Lub: "Een goed handschrift, dat echter onmiddellijk opvalt door de vele doorhalingen
(...) " (o.e., I, 25). De variante lezingen van dit handschrift zijn in het variantenappa
raat ondergebracht.

§ 3. Evaluatie
Dit handschrift op perkament is geschreven door iemand die de schrijfkunst niet goed
machtig was; lang niet alle fouten die daardoor ontstonden zijn door corrector of kopiist
ook verbeterd. Niettemin werden in het handschrift veel correcties aangebracht en daar
uit blijkt het streven naar een goede kopie van de legger. Daar de kopiist geringe vaar
digheden had hangt de waaide van de teksten geheel af van die legger. Voor de
overlevering van Peters' Eerste Briefis de codex van groot belang; het is het oudste
handschrift met deze Brief en het is in een sterk Oostelijk gekleurd dialect geschreven.
Gezien de aard van de tekst van Ps.-Augustinus (een manuaal) was de codex kennelijk
bedoeld voor veelvuldig gebruik.

§ 4. Literatuur
Beschrijving De Vreese in BNM [in de BNM wordt op sommige fiches de signatuur
'393* genoemd] . Denucé 1927, 132 nr. 172 . Lub 1962,1, 24-27 . De Vreese 1962, 92
nr. 10.2

CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING HANDSCHRIFT DEVENTER, BIBUOTEEK VAN DE PAROCHIEKERK (ZONDER SIGNATUUR) [HS Dl]

Deventer, Bibliotheek van de Parochiekerk, (zonder signatuur) [verbrand]
Gebeden, excerpten, collaties
Oostelijk Middelnederlands
Lamme van Diesehuis; zuster Roetters (of Wetters)
Eerste helft 15 e eeuw/ca. 1460
Nota bene- omdat dit handschnft verloren is gegaan (zie hiema onder 1.5 ), steunt de be
schrijving op artikelen, ι h.b. op Van Vree 1851 en Vregt 1882. Bij elke paragraaf wor
den vooraf de bronnen genoemd waaraan de gegevens ondeend zijn

§ 1. Materiele aspecten
Bron: Van Vree 1851,138-139
§11.

Boekblok

Samenstelling
Papier, 126, in-12° (voor formaat zie Vregt 1882,330 rr 20-21) Schutbladen van perka
ment. De codex had misschien een nummenng voor verso- en rectozijde (zie Vregt
1882, 379 nt. 2 en 380, marginale aantekening). Achtenn de codex waren dne bladen
weggesneden; het is niet zeker of daar ook tekst op stond.
Over de watermerken, opbouw, mise-en-page en de signaturen of custoden wordt in
de artikelen mets aangegeven
Voor de datering beschikken we over de vage uitspraak van Van Vree. "Men schijnt
te mogen aannemen, dat het Handschnft tot de eerste helft der vijftiende eeuw behoort"
en over de niet verder beargumenteerde aanduiding van Liefünck "waarschijnlijk geschreven ca. 1460" (MWB, X, art. 32 25) Beide datenngen zijn hierboven vermeld
§ 1 2. Schnfi
Over het schnft meldt Van Vree "(.. ) met eene nette hand, duidehjken en eenvoudigen
letter geschreven; de verkortingen zijn zeer regelmatig, en blijven van het begin tot het
einde zich zelve gelijk Blijkbaar had de schnjfkunst nog geen merkbaren achteruitgang
geleden, toen het handschnft vervaardigd werd" (о с , 138)

1 In de literatuur vindt men eveneens de signatuur Deventer, Archief van de Lebumuskerk, 1
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Structurering
"De opschriften der gebeden enz. en de initialen zijn in blinkende, roode letters" (Van
Vree 1851,138).
§13.

Decoratie

De enige versiering die Van Vree vermeldt betreft een pentekening van het Kruis en de
passiewerktuigen, met op de kruising van de balken een bloedend hart met de spreuk 'o
siele om di b<in> ie seer doerwont'. Uit de beschrijving van Van Vree valt op te maken
dat de tekening zich op de versozijde van het laatst schutblad van voren bevond (o.e.,
139 ir. 7-10; vergelijk o.e., 138 ir. 20-22).
§ 1.4. Band
Perkamenten band (Van Vree 1851,138).
§15. Datering, localisering & geschiedenis
Bronnen: Van Vree 1851, 138-139; MWB 10 II, 32,25; De Bruin 1954, 285; fiches en
aantekeningen in de В NM
De taal van het handschrift is duidelijk Oost-Middelnederlands (volgens MWB: "Geldersch-Overijsselsch"). De volgende kenmerken zijn te noemen (de bewijsplaatsen tus
sen haakjes verwijzen naar pagina- en regelnummer in Vregt 1882 en Van Vree 1851):
- ol voor ou (bijv. Vregt 1882: 343,28; 346,22; 349,28; 351,16; 356,2; 361,5; ; 375,7;
370,9; 375,7. Van Vree 1851: 144,10; 153,1) zie Van Loey 1976, II, 129, par. 131
- de spelling ny i.p.v. nieuwe (Vregt 1882,381,18) zie o.e., ib.
- de spelling hillich i.p.v. heilich (Vregt 1882: 365,31; 380,12. Van Vree 1851: 142,16;
145,21; 147,3) zie o.e., ib.
- bezdttelijk voornaamwoord hoere i.p.v. hare (Vregt 1882: 349,13. Van Vree 1851:
143,22; 152,31) zie Leloux 1985,291
- de spelling o voer oe (Vregt 1882: 369,1; 370,1; 371,4; 373,2) zie Van Loey o.e., 70,
par. 85a.
- и voor gedekte of dubbele nasaal als и (Vregt 1882: 365,18; 369,31; 373,19;
375,15)zie Leloux 1985,291.
Op een der voorste schutbladen stond het eigendomskenmerk: "Dit boec hoeit toe den
susteren in L<ammen>huus van diese te Deventer" (Van Vree 1851, 138-39). Volgens
Van Vree is dit kenmerk door een latere hand toegevoegd (idem, 139). Daaronder werd
nog later geschreven "suster.... roetters" of "suster.... wetters" (idem; beide namen ko
men niet voor in de indices kopiisten en bezitters van de BNM). Uit het feit dat Au
gustinus "onser lieven eerweerdighen vader wordt genoemd" (zie 2c) mag men afleiden
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dat het handschrift voor en misschien ook in het klooster werd geschreven (zie ook hieronder, p. 105 en 108).
Volgens Mevr. H.C. Wüstefeld, conservator van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent (waarnaar de collectie van de Parochiekerk verhuisde), is het betrokken handschrift bij het bombardement op Rotterdam van mei 1940 ten huize van Bon.
Kruitwagen verbrand (brief 27 maart 1987). Opgemerkt moet worden dat het handschrift
in april 1927 zoek was (MWB). In een mapje in de BNM, dat geheel aan de Bibliotheek
van de Parochiekerk gewijd is, bevindt zich het verslag van W. de Vreese van een gesprek over deze bibliotheek dat hij op 14 april 1934 met Pastoor Wannet, pastoor van de
Broederenkerk (Parochiekerk), voerde. In die tijd waren reeds een groot aantal handschriften en boeken zoek. In 1917 was Wannet zijn voorganger P. Eppink opgevolgd.
Volgens Wannet had hij voordien alles goed opgeruimd en verbrand; kennelijk werd Eppink zelfs van diefstal verdacht. De Vreese eindigt zijn verslag aldus: "Pastoor Wannet
denkt, dat zijn voorganger de gezochte boekjes en documenten mee [d.w.z. met het huisvuil en oude rommel] heeft laten verbranden. De oude huishoudster, die er misschien
wat van weten zou, is verleden jaar overleden." In 1951 vermeldt De Bruin dit handschrift onder de signatuur Archief van de Lebuïnus-Kerk, 1, maar eveneens met de vermelding dat het handschrift zoek is.
In de BNM worden nog drie handschriften genoemd met het Lamme van Diesehuis
als heikomst:
a) Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ, oct 185
b) Nijmegen, U.B., handschrift 308
c) Rijsenburg, Groot-Seminarie, 105/64 [zoek]
Het handschrift Berlijn is een befaamd liederenhandschrift met geestelijke liederen uit
de moderne devotie en het was basis voor de studie van Zr. Marie Josepha (= G.G. Wilbrink), Das geistliche Lied der Devotio Moderna. Het handschrift werd gedurende de
tweede wereldoorlog en gedurende enige tijd daarna in de U.B. te Tübingen bewaard.
Het handschrift Nijmegen behoorde vroeger aan de Redemptoristen te Wittern (olim
sign.: handschrift 1). Voordien heeft het handschrift behoord aan J.J. Nieuwenhuis (Cat.
J.J. Nieuwenhuis, 1861, nr. 40) en J.H. van S winden (Cat. J.H. van S winden, 1866, nr.
113). In de BNM staan deze bezitters op aparte fiches, zodat het schijnbaar om drie verschillende handschriften gaat De inhoud van het handschrift bestaat uit Middelnederlandse vertalingen van brieven van Eusebius, Augustinus, Cyrillus en Jan van
Schoonhoven.
Het handschrift Rijsenburg is samen met de overige handschriften van het Groot- Seminarie spoorloos verdwenen. Het handschrift behoorde achtereenvolgens toe aan
Schoengen te Leeuwarden , aan F. Ph. Heerkens en Mgr. O.A. Spitzen. Spitzen had het
gekocht uit de nalatenschap van Heerkens (zie Spitzen 1875, 178). In het artikel dat hij
wijdde aan dit handschrift (Spitzen 1875) geeft hij een beschrijving van het handschrift
en enige achtergronden (o.e., 178-189), benevens een gedeeltelijke uitgave (o.e., 189216). Het handschrift werd geschreven door een zuster uit het Lamme van Diesehuis
1 De beschrijving van nr. 120 uit de catalogus van 15 maait 1869 is in handgeschreven kopie te vinden
in de BNM in de map mei gegevens over het handsetmftenbezit van F. Ph. Heerkens te Zwolle
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(o.e., 179 en 211 гг. 22-27) en bevat naast levensbeschrijvingen van Pater Egbert ter
Веке (rector van het klooster) en zeven zusters (met name genoemd in o.e., 180 nt. 1!)
die allen bij de pest van 1483 omkwamen, benevens de levensschetsen van enige zusters
die later overleden (o.e., 180-181). Slechts van één zuster vindt men bij Spitzen 1875 de
'vita' afgedrukt. Het handschrift is van groot belang voor de kennis van dit klooster. Het
formaat van dit handschrift (duodecimo) en de band (perkamenten omslag) komen overeen met de gegevens die Van Vree over ons handschrift geeft.

§ 2. Inhoud
Bronnen: Van Vree 1851,139-154; Vregt 1882, 342-382
<Eerste afdeling: gebeden>
1. <Gebeden tot God>
la. <Gebeden tot de lijdende en stervende Jezus>
lb. <Gebeden tot de H. Drieëenheid>
le. <Gebeden voor de H. Mis en de Communio
rubr. Een guet ghebet datmen lesen sal eer men dat hilighe sacrament ontfanct
inc. God gruet u alrehilichste lichaem ons heren ontholden in desen hilighen sacramente. Mit minen lippen belie ie u mit al mynen binensten begeer ie u.
expl. opdat myn leven also gebeten werde, dattet altoes toeneme in beteringe, ende my
ten lesten een salich uutganc moet ghegheven werden. Amen.
Tekst naar Vregt 1882, 380 r. 10-381 r. 24. Het betreft hier het veelverspreide gebed
uit Heinrich Suso, Horologium Sapientiae, II, 4 slot (zie Künzle 1977, 571,27572,20). In het handschrift begon deze tekst op f. 20v (cf. Vregt 1882, 380, de marginale notitie en 379 nt. 2; zie ook hierboven).
rubr. Een ander gebet eer men dat sacrament ontfanct.
ine. Heere ie en bin niet weerdich, dat ghi gaet onder myn dac, mer op dat betrouwen
dijnre ghenadicheit, ende uwer groeier guedertierenheit, so come ie tot u als een
sieke tot der medecinen des levens
expl. Here alsoe moete ie di ontfaen, dat dijn wille ende mijn wille alsoe verenicht werde, dat ie weder dinen wille niet en moet willen noch begheren. Amen.
Dit gebed is deels ontleend aan Heinrich Suso, Horologium Sapientiae, 11,4, 556,28557,1. Zie de opmerking bij handschrift A ff. 27v-28r op p. 84.
2. <Gebeden tot de heiligen>
2a. <die korte ghetiden van den rouwen onser lieven vrouwen maria>
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2b. <van den hilighen enghel>
Misschien te identificeren met het gebed in het handschrift LI, ff. 161v-162r (cf. p.
175).
2c. <gebeden tot diverse heiligen: van den apostel patroen; van Ste Johannes ewangelisten; van Ste Augustijn onser liever eerweerdighen vader, van Ste Ambrosius den
bisscop; van Ste Anthonius; van Ste Maria Magdalena en "onderscheidene heilighe
maagden" (Van Vree 1851,140)>
2d. <dat trensken van onser liever suéter vrouwen>
"'t welk bestaat in vijf malen het gebed des Heeren, telkens gevolgd door tien ave maria's, en voor ieder ave maria eene spreuk in te voegen achter den naam JESUS, bv.
Den du, reyne ioncfer, ontfenghes vanden hilighen gheeste." (Van Vree 1851,140)
<Tweede afdeling: devote excerpten en dicta>
3. <Excerpten, op naam van Bernardus van Clairvaux over het Ave Maria en de biecht>
4. <een A . b . o
"spreuken gerangschikt volgens hare initialen in de orde der letters van het Abécé."
(Van Vree, 1851,140)
5. <Thomas a Kempis, de hoofdstukken X en ΧΠΙ uit boek IV van de Imitatio in Mid
delnederlandse vertaling>
rubr. Hoe datmen dat ontfanghen des hilighen sacraments niet lichtelic en sal achter la
ten.
inc. Dicwijl salstu gaen totter fonteynen des levens ende der godliker ontfarmherticheit; totter fonteynen der guetheit ende airereynicheit:opdattu van dinen passien
ende ghebreken moegheste werden ghenesen
expl. Ende ic sal hem antwoerden: O here, verwerdighe di bi mi te bliven, ic wil gheem
bi di bliven: dat is alle mijne begheerte, dat mijn herte bi di si inder minnen verenicht
Tekst in Van Vree 1851, 142-151, in juxta met de Latijnse tekst. Cf. De Bruin 1954,
38, 285
5. <Excerpt uit preek over het Sacrameno
ine. Ende daerom en ist gheen wonder, dat die heilghe zielen somwilen mit soe groter
begheerten werden ontsteecken, als si dit gloriose sacrament hebben ontfanghen,
dat si noch spreken, noch mit gheen ander dine becommeren en moghen.
expl. want god, die al dit heeft gheschapen, ende sonder sine gracie en vermoghen wi
niet dan alle quaet, wort leider aldus scandelike voer niet gheachtet van den snoden menschen.
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Tekst in Van Vree 1851 152 г. 5-154 г. 4. Volgens Van Vree (o.e., 151) vormde deze
tekst een geheel met de /mirariovertaling. Het kan zijn dat de beide hoofstukken ge
bruikt werden voor een preek, want in tekst 5 lezen we Och alderliefste (153 r. 20) en
alreliefste (153 r. 29) en dat zijn aanspreekvormen die in een preek veel voorkomen.
Inhoudelijk sluit de interpolatie goed bij het voorafgaande aan.
6. <AUegorisch traktaatje over het hart als cel>
rubr. Hier beghini een gheestelic cellekijn
inc. O mijn ghemynde siele, du salste di enich holden dinen Ihesu, ende gheerne allene
wesen. Want die celle is een raethuus godes (...)
expl. O geminde siele en wilt dese celle ghien tijt vergeten, noch om ghien lichtveerdicheit daer uut gaen.
Tekst in Vregt 1882,379-80.
Hetzelfde traktaat komt ook voor in het handschrift LI, ff. 98v-99v. De tekst van het
Deventer handschrift bevatte daarmeee vergeleken slechts de helft. (Zie over dit soort
allegorieën het artikel 'Herzklosterallegorien' van Gerhard Bauer in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserslexikon, Band 3, koll. 1153-1167).
7. <VIpunten>
8. <Dicta, o.a. parafrase van Ruusbroec, Bndocht, b 733-735 (cf. Van Vree 1851,140)>
9. <Vermaningen; gevolgd door interpolatie met excerpten, dicta en gedicht>
rubr. Hier staen in bescreven sommige vermaninge tot eenen doechliken leven
Van den waldaden ons heren
inc. Aldus spreket die heilighe prophete David in den salter: Wat sal ic den here wedergheven voer al dat hi my heeft ghegheven. Merket dese woerde, want sie seer
begheerliken luden.
expl. Het wil hier al comen op een lyden: Ie kans my dicke qualic verbilden.
Tekst in Vregt 1882,342-366.
In de tekst kwamen de volgende rubrieken voor Van gheerne te Uden om onsen lieven here (343); Van afsceiden van allen hinder ons voertganges in doechden (344);
Van enen vurigen opset te beteren (345); Van anmerken eygene gebreke (346); Van
den wortelen onser ghebreken (347); Van heilighen anxt des heren (348); Van gedencknisse der doet (348); Van gehuechnisse des scerpen oerdels (349); Van nutticheit des inwendighen rouwes (351); Van minnen tot enicheit (353); Van godliken
troest in der enicheit (354); Van voersienicheit in uutwendigen werken (355); Tot andacht tot gode ende bewaringhe sijns selves (356); Van ghehoersaemheit (360); Van
der oetmoedicheit (361); verduldicheit te holden (362); van den arbeide (363); Van
vermaning he der ghebreken (364). In de uitgave zijn alle rubrieken van een hoofdstuktitel voorzien; in het handschrift is echter pas vanaf het elfde hoofdstuk kapittel
en kapittelnummer aangegeven (cf. Vregt 1882, marginale noot 1).
De eigenlijke tekst van de vermaninge loopt tot p. 358 r.4. Daarna volgen excerpten
en dicta op naam van van Bemardus van Clairvaux, Augustinus, Johannes Climacus,
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Franciscus (welke?), een "oltvader" en Gregorius de Grote. De excerpten- en dictaveizameling wordt besloten met een gedicht, waarvan de beginregels luiden: "Pijnt u
selven uut te gaen Ende in uwer wijsheit niet te staen: so werdi van gode gheleert
Ende van den menschen niet onteert" (365-366). Het handschrift Utrecht, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, hs. 99, ff. 79r91r bevat eveneens de tekst (cf. Cat. Haarlem 1913, 83, nr. 99,2), maar mist het
geïnteipoleerde deel (cf. Vregt 1882, 331-332).
Zowel Axters (1956, II, 113v) als Zieleman (1984, 6) zijn van mening dat deze vermaninge tot het genre van de collatie behoren.
10. <Gerlach Peters, Eerste Brief>
Tekst in Vregt 1882,368-377.
ll.<Gerlach Peters, hoofdstukken 2 en 11 uit het Breviloquium in Middelnederlandse
vertalmg>
inc. In al uwen inwendighen ende uutwendighen bedrucnissen ende banghicheiden
pijnt u enen stedeliken ende sekeren toloep te hebben tot uwen milden vader, uwen
here ende uwen brudegom
expl. Ende in deser maniren sulle ghi u dicke overgheven uwen lieven heren, ende wat u
dan beyeghent dat nemet voert beste ende nutteste dat u gheschien mach, ende oefent u daer inne.
Tekst in Vregt 1882,377-379.

§ 3. Evaluatie
Dit handschrift werd waarschijnlijk zowel ten behoeve van als in het Lamme van Diesehuis te Deventer geschreven. Het eerste deel bestaat uit gebeden, het tweede deel bevat
praktische raadgevingen voor een geestelijk leven. De Vermaningen zijn misschien een
weergave van collaties die in het huis werden gehouden. Het handschrift zal zeker een
rol hebben gespeeld bij de geestelijke oefeningen van de zusters; teksten werden met het
oog daarop opgenomen, zowel volledig als in excerpt. Voor de overlevering van de Eerste Briefis het handschrift van groot belang daar de Brief hier in eenzelfde context kon
fungeren als waarvoor hij is geschreven; het Meester-Geertshuis waar Lubbe Peters leefde en het Lamme van Diesehuis lagen slechts enkele honderden meters van elkaar verwijderd, zodat het niet is uit te sluiten dat een handschrift gebruikt is uit het MeesterGeertshuis zelf.

§ 4. Literatuur
Van Vree 1851, 137-156 . Wolfsgruber 1880, xxi-xxvii. Vregt 1882,321-333, 340-341,
342-383 . De Vooys 1902 357, 359 . MWB, X, I, 32,25 . Van Ginneken 1929, 71-72 .
De Bruin 1954, 38 & nt. 3,285

CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING HANDSCHRIFT
OF ATHEN'AEUMBIBUOTHEEK, 1,49 [HS. D2]

DEVENTER,

STADS-

Deventer, Stads- of AUienaeumbibliotheek, 1,49 (olim 1739; plaatsnummer: 101E 7)
Geriach Peters, Soliloquium, Tweede Brief, Gerard Zerbolt van Zutphen, De spirimalibus ascensionibus (excerpt); Jordanus van Quedlinburg, Sermoenen (excerpten); Jan van
Schoonhoven, Epistola de passione domini; Dirk van Herxen, Tweede Dielse collatieboek (excerpten)
Oostelijk Middelnederlands
Klooster B. Mariae et S. Agnetis (Reguliere kanunnikessen van Sint-Augusünus) te Diepenveen
Ca. 1440

§ 1. Materiële aspecten
НЛ.Вое

Іок

Samenstelling
Papier met perkamenten binnenbladen, 2+233+3, in-8o,144xl08 mm. De codex is voor
zien van een moderne potloodfoliëring 1-233, rechtsboven.
Het handschrift bevat 5 verschillende watermerken:
- een watermerk, voorstellende een ossekop met stang en ster, komt voor in de katernen 1, 3-5, 8-13, 16, 18, 20, 21, 23,25. Afstand kettinglijnen: 40-41 mm. Er is enige
overeenkomst vast te stellen met de nummers 55+56 (datering: 1432), 58 (datering:
1432-33), 73 (datering: 1437-38) en 80 (datering: 1430-31) in Piccard 1961, II, Abt.
IX. Het watermerk is niet "identiek met Briquet IV No. 14177" (Mak 1936, 102 nt.
6).
- een watermerk, eveneens voorstellende een ossekop met stang en ster (maar geen
twin van de vorige), komt voor in de katernen 6-8, 14, 15 en 24. Afstand kettinglijnen: 40 mm. De meeste overeenkomst vertoont dit watermerk met de nummers 83
(datering: 1440-1443) en 87 (datering: 1435) uit Piccard 1961, II, Abt. IX.
- een watermerk, voorstellende een anker met bol en kruis, komt voor in de katernen
14, 17 en 22. Afstand kettinglijnen: 43 mm.; afstand 20 langslijnen: 32 mm. Het watermerk is in Briquet 1968 niet terug te vinden en vertoont niet "zeer veel overeenkomst" met no. 403 (cf. Mak 1936,103 nt. 7).
- In katern 26 komen twee watermerken voor:
l)een watermerk, misschien de bergen Thabor, Horeb en Beraneck voorstellende.
Afstand kettinglijnen: 36-37 mm; afstand 20 langslijnen: ca. 25 mm. Dit watermerk vertoont veel gelijkenis met no. 11726 van Briquet 1968 (datering: 14281440; nagenoeg alleen Italiaanse vindplaatsen!).
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2) een watermerk, (wederom) een ossekop met stang en ster voorstellende. Het wa
termerk vertoont grote overeenkomst met nummer 91 (datering: 1433-1435) uit
Piccard 1961, II, Abt. IX. Over de speciale status van dit katern, zie hierna. Nota
bene: katern 2 bevat geen watermerk.
Op grond van de watermerken is het handschrift te dateren op circa 1440. Katern 26 is in
dezelfde periode geschreven.
Katernformule: l 9 ; 2 6 ; 3-78; 8-99; 108; 11-149; 1511; 169; 17-2010; 21-229; 23-2410; 254;
26 12 .
Nadere opmerkingen bij de opbouw:
- in de katernen 1 (ff. 1-9), 8-9 (ff. 56-73), 11-14 ( ff. 84- 119), 16 (ff. 131-139) en 2122 (ff. 180-197) bevindt zich in het midden een enkel perkamenten blad. In de kater
nen 2-7 (ff. 10-55), 10 (ff. 74-83) en 26 (ff. 222-233) perkamenten hartstrookjes.
- katern 15 (ff. 120-130) bestaat uit vijf dubbelbladen en een enkel perkamenten blad
(f. 125).
- de katernen 17-20 (ff. 140-149) bestaan uit een quatem en een perkamenten dubbel
blad dat zich in het midden van het katern bevindt.
- katern 23 (ff. 198-207) bestaat uit vijf dubbelbladen waarvan het rechterdeel van de
dubbelbladen 198/207 en 202/203 uit perkament bestaat: op de kim van f. 198 is een
perkamenten blad geplakt; f. 203 is een toegevoegd perkamenten blad.
- katern 24 (ff. 208-217) bestaat uit vijf dubbelbladen waarvan het linkerdeel van het
dubbelblad 208/217 en het rechterdeel van het dubbelblad 212/213 uit perkament be
staan. Op de kim van f. 217 zijn twee stroken perkament geplakt. Op de kim van f.
212 zijn twee perkamenten bladdelen die al eens gelinieerd waren horizontaal ge
plakt, en zijn daama nogmaals gelinieerd.
- katern 25 (ff. 218-221) bestaat uit drie papieren bladen en een perkamenten blad (f.
221), waarvan de kimmen zich na f. 221 bevinden.
- behalve in katernen 23-24 (ff. 198-217) zal het toevoegen van perkamenten hart
strookjes, bladen en dubbelbladen de versteviging van het boekblok tot doel gehad
hebben.
- katern 26 (ff. 222-233) is aan het boekblok toegevoegd, maar werd niet in het kloos
ter te Diepenveen geschreven, doch waarschijnlijk in (West-)Vlaanderen (zie ook pp.
115-116 en 122).
In § 3. Evaluaüe zal ingegaan worden op de vraag of de codex, gezien de verschillen
in schrift, de inhoud en katern 26, uit meerdere onderdelen is samengesteld.
De bladen zijn flink besneden: sommige marginale correcties zijn deels weggesneden; de watermerken missen een deel in het midden.
Mise-en-page en liniëring
- a) 1 kol., 25 гг. in de katernen 1-2,9-11. f. 9r, 7<112>20] χ [11<81>15,5]
- b)l kol., 23 гг. in de katernen 3-8. f. 16r, 5<110>29] χ [12<76>19]
- с) 1 kol., 26-29 гг. in katem 12. f. 93r, 7<114>23] χ [9<87>11]
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- d)l kol., 27 ir. in de katernen 13-15 en 17, 26 гг. in de katernen 16 en 22-25. f. 102r
(katernen 13-17), 6<120>18] χ [11<84>12]·, f. 189r (katernen 22-25), 7<111>21] χ
[11<84>12]
- е)2 kol!., 28 ir. in de katernen 18-21. f. 150г, 7<120>18] χ [9<41>4<39,5>14]
- f) 1 kol., in katem 26, ff. 227r/228r, n.v.t.] χ [9<83>8].
ad a):de gemiddelde regelhoogte is 47/10 mm. in het eerste en 44/10 mm. in het tweede
katem.
Liniering: kader en regels zijn met inkt getrokken. De bovenste en de onderste
twee lijnen zijn doorlopers. De prickings voor de kaderlijnen en regelliniëring zijn
nog zichtbaar.
ad b):de gemiddelde regelhoogte is 48/10 mm.
Liniëring: kader en regels zijn met inkt getrokken. De bovenste en de onderste
twee lijnen zijn doorlopers. De prickings voor de kaderlijnen en de regelliniëring
zijn nog zichtbaar. De liniëring staat schuin op het blad, zodat de onder b) gegeven
afstanden (behalve die van de schriftspiegel) slechts gemiddelden zijn.
Er is steeds binnen het kader geschreven.
ad c):de gemiddelde regelhoogte is 37/10 mm.
Liniëring: kader en regels zijn met inkt getrokken. De bovenste en de onderste
twee lijnen zijn doorlopers. De prickings voor de kaderlijnen en de regelliniëring
zijn nog zichtbaar. Er zijn soms pricking voor 30-31 regels, maar er werden nooit
meer dan 29 regels getrokken. Hier staat eveneens de liniëring schuin op het blad
(zie hierboven).
Er is steeds binnen het kader geschreven.
ad d):gemiddelde regelhoogte 42 tot 30/10 mm.
Liniëring: kader en regelliniëring zijn met inkt getrokken. De bovenste en de onderste twee lijnen zijn doorlopers. De pricking voor kaderlijnen en regelliniëring
zijn nog zichtbaar. Er is steeds binnen het kader geschreven. De onderste regel
werd onbeschreven gelaten, zodat de tekstspiegel altijd 1 regel minder telt dan de
schriftspiegel toestaat
ad e): gemiddelde regelhoogte van 44/10 mm. tot 30/10 mm. (katem 21).
Liniëring: kader en regelliniëring zijn met inkt getrokken. De bovenste en de onderste twee lijnen zijn doorlopers. De prickings voor de kaderlijnen en de regelliniëring zijn nog zichtbaar. Hoewel er voor 2 kolommen van 28 regels gelinieerd
is, is er toch tussen de buitenste kaderlijnen geschreven, zodat de breedte van de
tekstspiegel 84,5 mm. is. Bovendien werd de laatste 'regel' steeds onbeschreven
gelaten en weid er binnen het kader geschreven, zodat 27 regels per blad zijn beschreven.
ad Q: dit katem is zeer onregelmatig wat betreft liniëring en schrift (zie hiema onder §
1.2. Schrift, bij de beschrijving van de handen 12 en 13). Slechts hier en daar zijn
wat kaderlijnen en enkele doorlopende regellijnen te zien, getrokken met loodstift.
Het aantal beschreven regels varieert van 17-22 regels.
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Signaturen en custoden
Van signaturen en custoden is geen spoor te vinden.
§ 1.2. Schrift
In dit handschrift zijn, naast de hand van een corrector in de katernen 1-10 en 13, ten
minste 13 schriftovergangen te onderscheiden. De identificatie van de handen is soms
zeer problematisch. Hierna wordt kort aangegeven waar ze voorkomen (meestal wisse
len ze bij de overgang naar een nieuw katem), of er veel correcties zijn en om welk soort
correcties het gaat, waarbij enkele vindplaatsen worden aangegeven. Het gebruik van in
terpunctie en afkortingen is bij alle handen traditioneel. De structurering wordt daarna
als een geheel behandeld.
Nota bene: katem 25 is onbeschreven.
- hand 1: littera hybrida, schreef katem 1 (ff. 1-9). Zeer weinig correcties en van de
zelfde hand (toevoegen in de interlinie f. 4v r. 13).
- hand 2: littera hybrida, schreef katem 2 (ff. 10-15). Tamelijk veel correcties waarvan
vele van de hand van de corrector. De volgende correcties komen voor: doorstrepen
van een woord met rood (13r r. 14, 13v r. 13); idem plus expungercn (llv r. 11); ra
suur (13r r.9); toevoegen van woorden in de rechtennarge m.b.v. verwijzdngstekens
(12гтт. 12&22,12vr.2).
- hand 3: littera hybrida, schreef de katernen 3-4 (ff. 16-31). Correcties weinig talrijk,
slechts enkele van de hand van de corrector. De volgende vormen komen voor: door
strepen met zwart (16v r. 10, 17 ν г. 14, 26 г г. 15); rasuur (27 г. 6), soms weer over
heen geschreven (16v r. 9); correcties in bovenmarge (17v r. 2, 20r r. 1, 25 г r. 6),
linkermarge (24v r. 2), rechtermarge (18r r. 16) en ondermarge (20r r. 13,26r r. 22),
steeds m.b.v. verwijzingstekens.
- hand 4: littera hybrida, schreef katem 5 (ff. 32-39). Weinig correcties, slechts enkele
met zekerheid van de hand van de corrector. De volgende vormen komen voor: door
strepen met zwart (32r rr. 14, 15, 17,32v гг. 7, 14, 34v r. 5, 37v r. 1) of met rood (36
г гг. 4 & 6); rasuur (32v r. 21), ook weer overheen geschreven (36r ir. 3- 4).
- hand 5: littera hybrida, schreef de katernen 6-7 (ff. 40-55). Zeer onregelmatig schrift;
enige overeenkomst met hand 2. Tamelijk veel correcties, sommige van de hand van
de corrector. Volgende vormen komen voor: expungercn met zwart (4 Ir r. 11), plus
doorstrepen met rood (48v r. 2); doorstrepen met zwart (44v r.8) of met rood (41v r.
20, 54v r. 20); rasuur (46r r. 7, 49v r. 2), soms met verbeteringen er overheen ge
schreven (53r r. 10); toevoegen in de interlinie (42v r. 14), of in de bovenmarge (44v
r. 8) of rechtermarge (51r r. 4) m.b.v. verwijzingstekens.
- hand 6: littera hybrida, schreef de katernen 8-10 (ff. 56-83). Veel correcties, sommige
van de hand van de corrector. De volgende vormen komen voor (zie voor meer vind
plaatsen de paleografische commentaar van de uitgave op p. 393): doorstrepen met
zwart (58v r. 8, 8 Ir r. 9) en geëxpungeerd (63r r. 22); doorstrepen met rood (8 Ir r. 13,
83r r. 5); rasuur (58v r. 17, 61rr. 11, 81 ν г. 20); toevoegingen in linkermarge (65v r.
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11), bovenmarge (62v r. 3), rechtermarge (63r r. 20) en ondermarge (73v, 74r),
meestal in combinatie met venvijzingstekens.
- hand 7: littera hybrida, schreef katern 11 (84-92). Correcties zijn weinig talrijk en niet
van de hand van de corrector van de corrector vinden we overigens alleen op f. 104v
nog een correctie. De volgende vormen komen voor: doorstrepen met rood (84ν г. 18,
87v г. 2, 92v гг. 24-25); rasuur (85r r. 13), soms is de verbetering er overheen ge
schreven (90r r. 12); toevoegen in linkermarge (97v r. 12).
- hand 8: littera textuaüs, schreef katem 12. Op ff. 97 en 98r komt nog een andere hand
voor. De correcties zijn weinig talrijk: doorstrepen met rood (94v гг. 6 & 15, 94 г г.
17,99v г. 11); toevoegen in de bovenmarge m.b.v. venvijzingstekens (99v r. 17).
- hand 9: Gumbert-nomenclatuur E, soms Г, schreef mogelijk de katernen 13-25 (ff.
102-221); veel variaties in het schrift. Er is enige overeenkomst met hand 8. Zeer ge
drongen schrift in de katernen 21-22 (hoogte: ca. 3,0 mm.). Tamelijk veel correcties:
doorstrepen met rood ( l l l v r. 10, 128v r. 11, 135v r. 2, 143v r. 22, 149r r. 6, 165r r.
13, 198v r. 22,206r r. 16,216v r. 3) of met zwart (120r r. 16,199v r. 22,201r ir. 1415); rasuur (113r r. 15, 179v r. 21); toevoegen in de ondermarge (118г r. 22, ІЗОг г.
18, 149г г. 22,166r г. 22), in de bovenmarge (129 г г. 11, 137v г. 1, 154r г. 1,157r г.
19,172v г. 9,201r тт. 14-15), in derechtermarge(122г г. 25,156г іг. 21 & 26,204г г.
12, 208г г. 19), in de linkermarge (123г г. 12, 147 г. 21, 154г г. 12) en in de interli
nie (184v r. 7,215r ir. 22-23), vaak in combinatie met venvijzingstekens.
In het toegevoegde katem 26 komen de volgende handen voor:
- hand 12: littera cursiva, schreef deels katem 26 (t/m 232r, zie bij hand 13). De correc
ties zijn weinig talrijk: doorstrepen met zwart (227r ir. 15 & 18, 230v r. 7); doorstre
pen met rood en geëxpungeerd (223r r. 6); toevoegen in de interlinie (222r r. 15,224v
r. 8,230v r. 12).
- hand 9: littera hybrida, schreef deels katem 26. Deze hand bevindt zich onder de tekst
geschreven door hand 12. Op de ff. 222r tot 232r zijn daaronder 4-8 regels geschreven, met rode inkt omrand. Op f. 232r. staan 23 regels onder de tekstspiegel, maar
zijn niet rood omrand. De overige folia zijn alleen door hand 13 beschreven en tellen
33, 32 en 22 regels. Slechts eenmaal is een woord met rood onderstreept (230v).
Bovendien zijn er naast verschillen in handen nog verschillen in dikte van de pen, inktkleur en regelhoogte, zodat het handschrift een verre van homogene indruk maakt. Het
steekt daarmee af tegen de andere handschriften uit dit klooster, die over het algemeen
goed verzorgd zijn (zie ook § 1.4. Band, § 1.5. Datering, localisering & geschiedenis en
vooral § 3. Evaluatie).
Structurering
De rabricering is tamelijk uitgebreid: titels, bijbelcitaten (in de katernen 12-22), initialen, doorhalingen en venvijzingstekens (soms) en paragraaftekens zijn rood. In katem 1
zijn alleen titels en initialen in rood en in katem 2 alleen paragraaf-, correctie- en venvijzingstekens. Heiligennamen, bijbelse auteurs, namen voor de personen van de Drieëenheid zijn rood onderstreept; de hoofdletters zijn altijd van een rood streepje voorzien.
Daarnaast zijn enkele woorden rood onderstreept zonder dat de functie van die rubrice-
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ring duidelijk is. De rubriceringen zijn zeker niet van één hand, maar vallen niet altijd
samen met die van de kopiist:
- katern 1 : afschrijver is tevens rubricator
- katem 2: niet vast te stellen (in dit onderdeel van de tekst, de Middelnederlandse SoliZo<7uiM/n-vertaling, komen toevallig geen titels voor)
- katernen 3-10: rubrieken van de hand van de onderscheiden kopiisten
- katem 11 : rubricator is tevens de corrector
- katernen 12-14: rubrieken van één hand
- katernen 15-16: rubricator is tevens kopiist
- katernen 17-23: één rubricator
- katern 24: kopiist is tevens rubricator
- katem 25: onbeschreven
- katem 26: één hand, niet die van de kopiist
Enkele /-initialen zijn groter dan de overige (op f. 133ν acht regels hoog). Ze zijn
vaak versierd met een patroon van geometrische uitsparingen in het kleurvlak van de let
ter en ze staan alle in de buitenmarge. Bij de overige initialen is er de volgende hiërarchie:
- twee initialen van zes regels hoog staan aan het begin van de codex en zijn versierd
met een patroon van geometrische uitsparingen.
- alle overige initialen (een of twee regels hoog). Initialen van twee regels hoog geven
het begin van nieuwe hoofdstukken en nieuwe teksten aan. In de katernen 17-22 geven ze het begin van een sermoen voor een hoogtijdag aan, terwijl de initialen van
een regel hoog dan het begin van een ander sermoen voor dezelfde dag aangeven
(niet altijd consequent, zie bijv. f. 188v, waar een initiaal van twee regels hoog die
functie heeft). De initiaal van een regel hoog in de regel heeft dezelfde functie als een
gewone hoofdletter. Dit geldt ook voor de meeste paragraaftekens; enkele paragraaftekens zijn paleografisch niet anders dan als 'paragraafteken' te benoemen, maar ze
hebben niet de gebruikelijke functie (voor een bespreking zie pp. 199-205).
Van sommige initialen en paragraaftekens zijn de representanten nog goed zichtbaar.
§13.

Decoratie

De decoratie blijft beperkt tot patronen van geometrische uitsparingen in het kleurvlak
van de letter bij de /-initialen op (bijv. ff. Ir (2x), 32r, 115r) en bij de //-initiaal op 170r.
Op f. 136v komt nog een curieuze versiering voor: onder de woorden Deo gracias
bevindt zich een decoratie in rood penwerk die het meest lijkt op een horizontaal geplaatste sierlijst voor een initiaal (met parelrand versierde lijst, etc). De functie is duister.
§ 1.4. Band en maculatuur
De band is oorspronkelijk. Afgeschuinde houten platten zijn met leer overtrokken (maat:
ca. 145x117 mm.); van het voorplat is dit op enkele plaatsen tot het hout afgesleten;
wormgaten; op de rug is het leer onderaan deels los. Vier enkele ribben, kapitaaltjes duidelijk zichtbaar. Koperen slot en klamp nog intact. Op het achterplat zijn twee gaten
zichtbaar van het koperen bevestigingsoog. De versiering bestaat uit een vierkant van

Hs. Deventer, Stads- of Athenaeumbibl., 1,49

115

dubbele filets, met daarbinnen zes dubbele parallelle filets die zo getrokken zijn dat een
ruitpatroon ontstaat. Mak (1936, 105) identificeerde de afschnjfster van het handschrift
Stads- of Athenaeumbibliotheek, 10 Τ 3 met een van de handen van ons handschrift.
Maat, decoratie, bindwijze, slot-, klamp- en kettinggatbevestiging van handschrift 10 Τ
3 zijn identiek aan het onze (de kettingbevestiging zal wel in de Stadsbibliotheek zijn
aangebracht: cf. Bedaux 1985, 14). Van het handschrift zijn zowel jaartal als afschnjf
ster bekend: het werd op de octaaf van S. Agnes (= 28 januari) in het jaar 1466 voltooid
door Griete des Vrien, zuster in het klooster te Diepenveen (zie over haar Brinkerink
1908, 288-90). Het is niet uit te sluiten dat beide handschriften ook te Diepenveen wer
den gebonden, want uit handschrift D weten we dat men die kunst verstond (zie Brinke
rink 1908, 168 r. 26). Indien men, met Mak (1936, 105), bovendien hand 3 (cf. supra)
identificeert met die van Griete dan pleit dus alles voor het klooster Diepenveen als her
komst. Zuster Griete is dan tenminste 25 jaar kopiiste geweest (gezien onze datering van
1,49 op ca. 1440).
Tot slot verdienen de perkamenten dekbladen nog vermelding. Het voorste dekblad
bevat een Latijns fragment, dat met de tekstspiegel verticaal is opgeplakt. De kim, met
wat tekst, bevindt zich na het tweede schutblad. Het dekblad heeft deels van het houten
plat losgelaten. De tekst is slecht leesbaar, maar heeft een liturgische inhoud. Het enkele
voorste dekblad en de beide enkele voorste schutbladen zijn aan elkaar genaaid, los van
het eigenlijke boekblok. Het achterste dekblad bestaat uit twee fragmenten: een stamt uit
een liturgisch handschrift en een uit een Äi/mbi/'be/-handschrift: zie hierover het artikel
Kors 1991.
§15. Datering, localisering &. geschiedenis
De heikomst en de plaats van afschrijven van het handschrift is sedert de dissertatie van
Mak (1936, т.п. 102 en 107) bekend: het vrouwenklooster (Reguliere Kanunnikessen
van Sint-Augustinus) te Diepenveen. Hierboven is aan de bewijsvoering nog een enkel
element toegevoegd. De datering is nu gesteld op ca. 1440.
Ook heeft Mak reeds uitvoerig het taaieigen van het gedeelte met de Middelneder
landse Solihquium-venaling besproken (1936, 122-127). Lieftinck (1936, 135) merkte
op dat de traktaatjes in het laatste katern Westvlaamse taalkenmerken vertonen (vgl. Cat.
Ruusbroec 1981,295). Duidelijk Vlaamse elementen zijn:
- depalitisering van er en consonant tot ar, aer. kaerkers (222v r. 16) könnende (228ν
г. 7); seuenwaerf (229гг. 1 (cf. VanLoey 1976, II, 124);
- palatisering van о en consonant tot u: vulcomennen (223v г. 2) uulheit (224г r. 23);
vulbringhene (23 lr r. 20) (zie Van Loey 1976,27,124)
- ontronding: goetdinkelicheit (225v r. 21); vulbringhene (23 lr r. 21) (zie idem, 23-24,
124)
- prothesis van de A: huterlike (222v r. 4) (zie idem, 108,124)
- ou (= oc) voor labialen en gutturalen: ghenouchte (224r г 13); prouft (226v r. 4); gheroupen (228ν r. 18) (zie idem, 70, 125)
- spelling ее in open syllaben: eenen (222r r.5); cleene (224г г. 1); eenighe (23 Ir г. 1)
(zie idem, 40,125).
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Liefrinck suggereert dat dit deel van het handschrift niet te Diepenveen geschreven zou
zijn, maar aan dit klooster geschonken (Liefrinck 1936,135). Liefrinck zwakt het verde
rop af tot: "de zusters hebben het misschien toegezonden gekregen uit Vlaanderen?"
(o.e., 432). Dit geldt in ieder geval niet voor de teksten die door hand 9 in de ondermar
ge werden geschreven; de taal daarvan is duidelijk oostelijk.
In de codex bevinden zich de volgende gebruikssporen:
- notateken en notalijntje op ff. 97v rr. 2-7, ІЗЗ гг. 7-11; notateken op f. 164rr. 18;
- op de rectozijde van het tweede schutblad bevindt zich het volgende eigendomskenmerk: Dit boec hoert int cloester to dyepenveen;
- op de versozijde van het schutblad bevindt zich een summiere, contemporaine in
houdsopgave.
Op de verso-zijde van het tweede schutblad staan enkele aantekeningen over Gerlach
Peters (voor de tekst zie Mak 1936, 104 гг. 25-30), die van de hand van W. Moll zijn
(zie hiervoor Lievens 1958,211).
In 1578 is het Klooster te Diepenveen verwoest (zie Kühler 1908, 126). De boekbanden kwamen deels terecht in het Brandshuis, waarna ze op een onbekend tijdstip zijn
overgebracht naar het Heer Rorenshuis (zie Bedaux 1985, 49). Waarschijnlijk reeds in
1598 kwam het handschrift, samen met andere Diepenveense handschriften in de stedelijke 'Liberie' terecht (cf. Mak 1936, 102 en Bedaux 1985, 11-12 en Monasticon Windeshemense 1976-1980, ПІ, 600 w.).

§ 2. Inhoud
1. ff. lr-69v <Gerlach Peters, Soliloquium in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Hier beghini een eenlike sprake eens regeleers die hem daghelics vergadert van
menichuoldicheit des herten tot enen ende den ouersten goede ende ten eersten
ouemüds ghebede
inc. IN den gheest der oetmoedicheit in enen berouwighen ghemoede neder gheneighet
ende mit begheerten daelgheworpen (...)
expl. Soe dat hi voert meer niet en wert ghehindert dat ene vanden anderen Mer in beiden is dat ghemoede mit den heer al in al
col. Hier eendet een enige sprake eens regheliers
Op f. 15v leest men in de extra ruimte die onder de tekst was vrijgelaten de volgende
aantekening: Dit voergaende capimi behoert te staene tusscen desen tween naeuolgenden. Op f. 9v begint namelijk na het negende het elfde hoofdstuk. Het elfde
hoofdstuk neemt een deel van f. 9v en het gehele tweede katern (ff. 10-15) in beslag.
Kritische uitgave in Mak 1936,166-251.
2. ff. 69v-76r <Gerlach Peters, Tweede Brief>
Zie uitgave op de pp. 381-396.
ff. 76v-83v <Sennoenen over het sacrament>
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3. ff. 76v-82r <Traktaat (sermoen) over de kracht en over het ontvangen van het sacrameno
rubr. Een sermoen vanden heilghen sacramente
inc. Dit is dat broet dat vanden hemel ghecomen is Hoe dat die grondeloese mynne go
des luchtet in al sinen werken (...)
expl. want ie alleweghe sundighe soe sal ie alle weghe medesine nenen <!>
Dit stuk komt eveneens voor in het handschrift Deventer Stads- of Athenaeumbibliotheek, 101 D 12 (66), ff. 98r-107r, maar de tekst is daar uitgebreider (vergelijk ook
Lieftinck 1936, 94-95) en het gaat om een duidelijk andere versie. Ruh (1950, 143 &
nt 1,144) noemt nog enkele andere handschriften met dezelfde tekst.
De tekst vertoont meer de kenmerken van een traktaat dan van een sermoen, zoals
Lieftinck (o.e., 94) reeds opmerkte.
4. ff. 82r-83r <Sermoen over het sacrament, n.a.v. Joh. 6,55-56>
rubr. Een sermoen vanden seluen
inc. Mijn vleisch is waerlike een spise ende myn bloot is waerlike een dranc Ende wie
daer of etet die sal ewelike leuen
expl. Kynder wi moeten manne werden of daer en wert niet of ende doen enen crachtighen wederkier tot gode vanden sonden
5. ff. 83r-83v <Sermoen over het sacrament>
rubr. Noch vanden seluen
inc. DEnke hoe diepe hoe hoeghe hoe ynderlic l[83v]l du vmmermeer wilste Want alle
oefeninghe die een mensche van sinen eyghen erachten mach oefenen en sijn hier
niet teghen
expl. Die dit doet wert deelachtich mit <!> allene dier myssen die hi hoert Mer alle dier
myssen die in alle der werlt
Opmerking: alle voorgaande drie "sermoenen" gaan voornamelijk over de gesteld
heid die men moet bezitten om het sacrament (waardig) te kunnen ontvangen. Het is
mogelijk dat alle drie de stukken excerpten zijn, die weliswaar als preek gepresen
teerd worden, maar die dat oorspronkelijk niet waren.
6. ff. 84r-92v <Gerard Zerbolt van Zutphen, De spiritualibus ascensionibus, hoofdstuk
ken 25-27 in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Hoe dat die mensce vander gehuechnisse der waldaden gods begauen wert mit ynnicheit ende ontfonct tot beweghelicheit
ine. MET op dattu meerre betruwen hebste te hapen ende die toecomende glorie te vercrighen (...)
expl. Want isset dat een beeste den berch roert sie sal ghesteent werden <Hiema is een
tekstregel met rood doorgehaald>
Een bespreking van dit handschrift in relatie met de vertaling vindt men bij Van
Rooij (1936, 319-320). Hij merkt op dat het 27 e hoofdstuk incompleet is (o.e., 320).
Voor andere handschriften zie ook Ruh 1956,150 en Gerrits 1986,28, nt. 99, nrs. 1522.
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ff. 93r-197v <Excerpten uit sermoenen voor zon- en feestdagen, voornamelijk van Jordanus van Quedlinburg>
7. ff. 93r-196r <Jordanus van Quedlinburg, excerpten uit echte en onechte sennoenen
voor zon- en feestdagen>
rubr. Op den iersten Sonnendach inder aduent sermone
inc. EEn groet scaer &c Het en is niet sonder sake dat die heillighe kerkefr] die den
gheest des brudegoms ende haers gaedes heeft die processie mit der passien christi
ghemenghet
expl. Als Lucas getughet Ghi suit eten ende drincken op mijn tauel in minen rijc Tot
welken ons moet bringhen: Ihesus Christus Amen
Opmerking: voor de inventarisatie van de sennoenen zie men Lievens 1958,209-211.
In een geval moet een correctie worden aangebracht: sermoen 436 loopt door tot en
met f. 193r(cf. o.c.,211)
De stukken van andere auteurs die tussen de excerpten van Jordanus staan, worden
hierna, met aparte nummers, weergegeven.
8. ff. 115v-117r <Johannes Tauler, preek 'Erat festus judeorum' (Joh. 5,1-2), excerpt in
Middelnederlandse venaling>
rubr. Des vridag quater temper
inc. HEt was een feestdag der loden Ende ihesus clam op tot iherusalem Ende daer was
een piscine die hadde ν ponen Dese piscine is die minnentlike persoens ons heren
ihesu christi
expl. (...) Du salste alle banden ouercomen ende ghevriet sijn ende wanderen vrilike
ende salste mit rechte dijn bede draghen Ende wat di hier voermaels droch Dat salstu nv opbueren ende draghen dat staerckelic ende moghentlike
Dit Middelnederlands excerpt van 'Erat festus judeorum' is de nr. 8 in Vetter 1968,
34-40.
9. ff. 125r-127r <Preek op Joh. 8,12 voor de zaterdag na de vierde zondag>
rubr. Des saterdachs пае vierden Sonnendach
inc. ONse here ihesus seit Ie bin dat licht der weerlt die my volghet en wanden niet in
duusternisse mer hie sal dat licht des leuens hebben Bemaerdus l[125v]l seit O
here hoe tracht ende lau ende versumende ende cleynmodich ie bin
expl. Enen heilighen vader waert ghevraghet wat sijn god konde doen Anworde hie hem
en<de> seyde dat can l[127r]l mijn god doen dat ie al dat can liden dat ghi my aen
moghet doen
10. ff. 132v-133r <Preek op Mt. 13,44)
rubr. Matheus
inc. DAt hemelrijc is ghelijc den verborghenen scat inden acker Het sijn drierhande
groete scatte die inden acker verborghen sijn Die ierste scat is die ziele die in den
acker des lichaems verborghen
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expl. O onghescapen wijsheit die wt den monde des airen ouemen wtghebaert biste
ende wercste van den enen totten anderen staerlic ende sickeste alle dinghe suetelic Coem ende leer ons den wech der wijsheit
11. ff. 196v-197r <Jacobus de Voragine, eerste van een reeks preken over de wonderbare
vermenigvuldiging der broden, Joh. 6,5 vlg., in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Op den xxv sondach пае pinxte
inc. DOe Jhesus sijn oghen opsloech ende sach een zeer groete scaer etcetera Johannes
vi capittel Gheestelick te merken te spreken soe heuet cristus in desen ewangelien
ghedraghen of in hem bewijst vierhande personen (...)
expl. Dese drie louen den here ende maken ene groete hoechdjt Als dat guede ghedachte. sprake ende werken
Deze preek van Jacobus de Voragine is het eerste deel uit een reeks van drie die in
sommige handschriften de preken 458-460 van Jordanus van Quedlinburg (cf. Lievens 1958, 76 en nt. 1) vervangt. Ze worden in die handschriften uitdrukkelijk aan
Jordanus toegeschreven (idem, 77). Het hiema onder 12 te noemen sermoen is het
derde in deze reeks (idem). Lievens (idem, 76-77) geeft deze onechte sermoenen van
Jordanus de signatuur 11-Ш.
12. ff. 197r-197v <Jacobus de Voragine, preek over de wonderbare broodvermenigvuldi
ging, Joh. 12,5a, in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Vanden seluen
inc. Мег doe sie veruult sijn Oueimids deser spisen bi welken Hi al veruult sijn wert
verstaen die hemelsche spise
expl. Dat hie ons bringhe tot dien eynde Hie die is dat beghijn ende eynde Alpha ende O
Amen
Voor deze preek zie het commentaar bij nr. 11.
13. ff. 198r-207v <Jan van Schoonhoven (ca. 1356-1431), Epistola de passione Domini
ad fratrem Wilhelmum Vryman Ordinis Carthusiensis, eerste zeven hoofdstukken
(zonder de proloog) in Middelnederlandse vertaling>
rubr. hoe guet ende vroulic het is te lesen, te dencken Ihesum Christum ende den ghecruust
inc. ALre liefste also du sieste dattu natuerlic niet en no leues in den water noch in der
lucht noch in den vuer mer in desen vergaestu ende verlieste dijn leuen
expl. ende dat ie temaci droncken ghemaect werde van dinen bloede mach gheheel doer
dine minne vlieten ende versmelten in di Amen
Voor de handschriften van deze Middelnederlandse vertaling, zie Petrus Trudonensis
1968, 147 nr. 6b. Het wordt in de handschriften ook wel eens aan Bonaventura toege
schreven (zie Ruh 1956, 284-285). Vergelijk voor de versies van de Middelneder
landse vertaling De Vooys 1956, 135-138; omdat de proloog hier ontbreekt, is het
niet uit te maken tot welke vertaling de brief gerekend moet worden.
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14. ff. 208r-217v <Dirc van Heneen, Tweede Dietse collatieboek, exceipten>
Volgens Deschamps (Cat. Ruusbroec 1981, 294) zijn de excerpten uit preken en homilieën van Bemardus, Maximus Taurinensis, Augustinus, Gregorius de Grote en de
Legenda aurea van Jacobus de Voragine ontleend aan het Tweede Dietse collatieboek
van Dire van Herxen. Zie over deze collatieboeken Deschamps 1959.
rubr. Sint bemaert in enen sermoen vander aduent ons heren
inc. MEr ghi broeders welken als den clevnen <!>. god openbaert die dinghe die verholen sijn den wisen ende den vroeden der weerlt becommert ν mitten steden ghedachten in die dinghe die waerlicke salich sijn
expl. Ten seuenden waere sie op ghegheuen in contemplacie <gevolgd door dictum op
naam van Augustmus:> Augustinus seit die gracie des heilighen gheestes is alsoe
daen vint sie droefheit se sceit si ende quade begherten verteert hie vint hie vrese
hie verdriue sie
ff. 218-221 <Onbeschreven>
15. ff. 222r-225r <Traktaat over de serafijn met de zes vleugels>
inc. lohannes die godlike minnare die wart teenen male gheopenbaeit die gloríe ende
die heymelicheit gods des ewichs leuens.
expl. Dit hoert dan eiken mensche te hebbene die daer wille wesen een Cheraphin ende
vulcommen te sine Alsoet hier moghenlic es in desen leuene:
Deze tekst werd naar een ander handschrift door Lieftinck uitgegeven (1936, 364366; varianten, waaronder dit handschrift, 432-434). Volgens hem is dit de oudste
bron (o.e., 135 en 432). Zie voor een overzicht van de handschriften die dit traktaat
bevatten: o.e., 148-149. De tekst heeft geen verband met het traktaat De sex alis Seraphim van Bonaventura.
16. ff. 222r-233v <Jan van Ruusbroec, Die geestelike brulocht, excerpten; aanhalingen
van auctoritates>
inc. Die versclaerde <!> mensche sal gode merken in synre glorien ende sal ansien dat
ríke wilde vloyen godes mit glorien ende mit hem seluen ende onbegripeliker
weelde in allenzalighen gheesten пае aire gheesten ghelust
expl. Item dat menschelike ghemoede dat mitten godliken vuer ontsteken is Dat is dickewile in hem seluen teghen hem seluen vuerich grimmich verhettet hem seluen tornich wesende hem seluen versmadende hem seluen crachtelijc onder die voeten te
treden пае den ouersten dinghen gapende
Deze teksten zijn ten dele onder de teksten 24 en 26 geschreven (zie hierboven de pa
ragraaf over het schrift). De teksten van Ruusbroec (ff. 222r-229r) waren tot nu toe
niet geïdentificeerd (vgl. Cat. Ruusbroec 1981, 295). Het gaat om excerpten uit het
tweede deel van de Brulocht, gerekend naar de tekst van de nieuwe Opera omnia-\Mgave:bll42-1147,bll65-1175,bll79-1187, bll94-1199, bl208-1219, Ы273-1288,
b2068-2092. De ff. 229v-233v zijn gevuld met aanhalingen van auctoritates, te we-
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ten: Ambrosius, Augustinus (3x), Bemardus (3x), Eusebius (van Caesera ?) (2x),
Grcgorius de Grote (3x), Richard van St.-Victor (2x).
17. ff. 225v-232r <Veerüende hoofdstuk uit een onbekend traktaat, over "ghelatenheit"
en overgave aan God>
rubr. Vanden argumenten ofte onschult ieghen die ghelatenheit ende hoe wi ons gode
ouergheuen sullen met oetmoedighen ghebede dat vertiende capittel:
inc. Waer du moghes ende connes so ontvliestu ende scuwes aerbeit te lidene ende onder die hant gods ghelaten te wesene
expl. (...) Die eewighe zoerghe vor ons draghi. Ende so wele te meer als wi meer ghelaten [ghelaten] sijn als dicwile vorseit es

§ 3. Evaluatie
Dit handschrift maakt op het eerste oog een weinig homogene indruk: er zijn veel
schriftovergangen en een katern dat in (West-)Vlaanderen werd geschreven is aan het
boekblok toegevoegd. Het steekt wat af bij de andere, goed verzorgde handschriften uit
het Klooster Diepenveen. De ongelijke behandeling van de teksten is opvallend: de eerste 76 folia bevatten twee complete teksten van Gerlach Peters, maar de volgende 150
folia ruim 130 excerpten, voornamelijk uit sermoenen, deels uit een reeds bestaande excerptenverzameling. Men zou kunnen veronderstellen dat de eerste tien katernen (ff. 183) los van de rest tot stand zijn gekomen: de eerste twee teksten zijn van Gerlach Peters
en de teksten 3-5 gaan over een welbepaald onderwerp (cf. supra). De teksten 6-14 (katemen 11-25) kenmerken zich door een rapiarium-achtig karakter, de teksten 15-17 behoren tot het gedeelte dat in (West-)Vlaanderen is geschreven. Tegen de hypothese dat
het handschrift niet als een geheel geconcipieerd zou zijn pleit het gegeven dat het papier van de eerste tien katernen ook in de katernen 11-25 voorkomt (cf. supra) En hoewel de activiteiten van de corrector zich voornamelijk beperken tot de eerste tien
katernen, komen zijn coirecties tot f. 104v voor. De katernen 1-25 zijn dus mogelijk
toch als een geheel tot stand gekomen. Een belangrijk argument daarvoor vormt de inhoud van het handschrift. In de teksten is een belangrijk verbindend element herkenbaar;
een groot deel van de teksten is van moderne devoten: Gerlach Peters, Gerard Zerbolt
van Zutphen, Jan van Schoonhoven en Dirk van Heneen. De preken van Jordanus van
Quedlinburg, uit wiens prekenbundel een grote excerptenverzameling weid gemaakt,
waren vooral bij de moderne devoten populair. De codex laat zich dus kennen als een typisch produkt van de moderne devotie.
De teksten van Gerlach Peters kregen, zoals al opgemerkt werd, een speciale behandeling binnen het geheel: niet alleen werden zijn teksten compleet overgenomen, maar
bovendien beperkten de werkzaamheden van de corrector zich nagenoeg tot het gedeelte
met zijn werk; er werd kennelijk gestreefd naar een goede kopie van de legger. Daaruit
blijkt een bijzondere waardering voor Gerlachs werk. Reeds in het onderzoek van Mak
werd aangetoond dat de Middelnederlandse Soliloquium-tckst van dit handschrift de beste is. Gezien de nauwe relatie tussen Diepenveen en het Meester-Geertshuis is het mogelijk dat de legger voor de Tweede Brief niet ver van het origineel afstond. Er zijn
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verscheidene factoren aanwijsbaar die tot een speciale waardering voor Gerlachs werk in
Diepenveen kunnen hebben bijgedragen. Salome Sticken was van 1412-1447 priorin van
het Klooster te Diepenveen (zie Monasticon Windeshemense 1976-1980, ΠΙ, 613), dus
nog in de tijd dat het handschrift vermoedelijk tot stand kwam. Voordien was zij van
1392 tot 1408 'meistersche' van het Meester- Geertshuis, in de tijd dat Lubbe Peters
daar leefde, en mogelijk in dezelfde periode ontving Lubbe van haar broer de Brieven.
De stichting van het Klooster te Diepenveen vond plaats vanuit het Meester-Geertshuis,
op initiatief van de rector van dit zusterhuis, Johannes Brinckerinck. Hij was tot zijn
dood in 1419 zowel rector van het Meester-Geertshuis als van het Klooster te Diepen
veen. Hij geldt als een groot bewonderaar van Gerlach Peters (zie De Man 1919,18), zo
als ook blijkt in een van zijn collaties, waarin hij de zusters van Diepenveen Gerlach ten
voorbeeld stelt (zie Moll 1866, 130). Tegen deze achtergrond is een bijzondere waarde
ring voor Gerlachs werk in het Diepenveense klooster verklaarbaar. Omdat dit hand
schrift tevens de oudste tekstgetuige van de Tweede Briefis, neemt het een belangrijke
positie in de overlevering in.
Aan het boekblok is nog een katem toegevoegd (het 26 e katem) dat in West-Vlaande
ren is geschreven; in de ondermarges van de dit katem is te Diepenveen nog wat tekst,
waaronder excerpten uit Ruusbroecs Bruiocht, toegevoegd. Door de samenstelling
maakt de codex een nogal persoonlijke indruk. De inhoud van het handschrift is een
neerslag van bepaalde (persoonlijke?) voorkeuren die men in Diepenveen had. Het
'(West)vlaamse' katem kan geschreven zijn in een milieu waarmee het klooster speciale
banden had.

§ 4. Literatuur
Moll 1859, 215-229, 231 . Van Slee 1892, 22-23 nr. 49 . Van Slee 1907, 153, 154 .
Kühler 1908, 246 nt. 1, 248, 249, 250 [geciteerd als handschrift 49] . MWB, nr. 498,2 .
Mak 1936, 102-109, 166-251 .Lieftinck 1936, 19, 112, 113, 135, 148, 432-434 . Van
Rooij 1936, 319-320 . Axters 1956 III, 165 • Ruh 1956, 143, 150, 285 • Lievens 1958,
32, 209-211, afb. 5 [foutief onderschrift; de onderschriften van de afbb. 3 en 5 moeten
worden verwisseld] • Graijs & Persoons 1966, 80, 82 • Gruijs 1968 Π, 119 [sign. Dev 3]
• Cat. Ruusbroec 1981, 294-295 • Lingier 1990, 322 & nt. 16
Opmerkingen: In de literatuur wordt het handschrift onder allerlei signaturen genoemd: I
49; 1,49; 101 E 7; 1739. I 49 of 1,49 is de meest gebruikelijke hedendaagse signatuur.
101 E 7 is het plaatsnummer in de bibliotheek; 1739 is de oude signatuur.
In de Stads- of Athenaeumbibliotheek bevindt zich een vrij uitgebreide, getypte be
schrijving van de hand van de vroegere conservator. Mevr. Rademakers.

CODICOLOGISCHE BESCHRIJVING HANDSCHRIFT HAMBURG,
UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK, COD. THEOL. 2194 [HS. H]

STAATS-

Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. Theol. 2194
Convoluut van devote excerpten
Middelnederlands
Clarissenklooster (deels)
Ca. 1460-tweede helft 16e eeuw

§ 1. Materiële aspecten
§ IA. Boekblok
Samenstelling
Papier, (3)+271+(2), in-120, 124x94 mm. De codex is voorzien van een moderne potloodfoliëring 1-273, rechtsboven; zij is echter niet foutloos en is later, met potlood, verbeterd. In deze beschrijving wordt naar deze verbeterde nummering verwezen; zo ook in
de naar dit handschrift uitgegeven teksten. In die verbeterde foliëring zijn de laatste twee
schutbladen meegeteld, terwijl sommige folio's geen nummer hebben (bijv. ff. 189,205,
207,209,217), maar wel zijn meegeteld.
Op de versozijde van het laatste schutblad is met potlood geschreven in waapen van
Elberfeld achter de oude kerk (zie hierover p. 135).
Het handschrift is een convoluut dat uit zes delen bestaat, die hiema afzonderlijke behandeld worden. In § 2. (Inhoud) worden deze delen eveneens onderscheiden, maar de
nummering van de teksten is wel doorlopend gehouden. Hetzelfde geldt voor de katemnummering.
Voor de stelling dat het handschrift een convoluut is zijn een aantal codicologische
argumenten te geven:
- de onderscheiden delen hebben ongelijke watermerken van verschillende datum,
waarbij oudere delen tussen jongere zitten;
- de onderscheiden delen zijn door verschillende handen geschreven en wisselen per
deel;
- aan een nieuw deel gaan vaak een of meer onbeschreven bladen van het laatste katern
van het vorige deel vooraf;
- de onderscheiden delen hebben duidelijke verschillen in mise-en-page en liniëring;
- de onderscheiden delen zijn later op één formaat afgesneden en op de sneden gemarmerd;
- de hier en daar voorkomende signaturen kloppen niet met de huidige opbouw. Het
formaat van de bladen is over het hele convoluut gerekend 124 χ 94 mm. Het bijsnijden van de bladen heeft op enkele plaatsen tekstverlies bij marginale correcties tot ge
volg gehad.
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§ IJ. Deel 1 ff. 1-89
§1.1.1. Samenstelling
Deel 1 bevat vier verschillende watermerken:
- een watermerk, voorstellende het wapen van Champagne met bloem, komt voor in de
katernen 1-5 (2x !) en 6. Afstand kettinglijnen: ca. 20 mm.; afstand 20 langslijnen: 17
mm. Dit watermerk vertoont de meeste overeenkomst met Briquet 1968, 1054 (datering: 1535; variété identique, 1536).
- een gedeelte van een watermerk, waarvan een kruis en een hand herkenbaar zijn,
komt voor in katern 4 (f. 33). Enigerlei identificatie is onmogelijk.
- een watermerk, voorstellende een pot met een bewertete deksel (of kroon?) met
bloem, komt voor in de katernen 7-9. Afstand kettinglijnen: 18-19 mm.; afstand 20
langslijnen: 18 mm. Het watermerk vertoont enige overeenkomst met de nummers
12619-12632 in Briquet 1968. De datering loopt van 1483 tot 1545.
- een watermerk, voorstellende een schild met monogram W, komt voor in de katerren
10-11. Afstand kettinglijnen: 21 mm.; afstand 20 langslijnen: 17 mm. Dit watermerk
vertoont overeenkomst met de nummers 9867-9871 in Briquet 1968. De datering
loopt van 1534-1556.
Op grond van het eerste en het laatste watermerk is het handschrift te dateren op het
tweede kwart van de zestiende eeuw.
Katernformule:!9; 2-118.
Nadere opmerking bij de opbouw:
- in het eerste katem (ff. 1-9) is na het negende blad een kim zichtbaar, waarvan het
eerste blad inmiddels is losgeraakt. Wellicht is dit eerste blad aan het quatem toegevoegd.
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 20-26 гг. (eerste twee katernen 20 тт.) f. 2r, 8<102>17] χ [12<71>12], geleide
lijk veranderend tot f. 57v, 8<95>20] χ [12<75>8].
De gemiddelde regelhoogte daalt van 50/10 mm. in de eerste drie katernen, tot 47/10
mm. in de katernen 4-6, en tot 42/10 mm. in de katernen 7-11. De oorzaak hiervan is
dat in katem 7 het regeltal meestal meer dan 21 is, terwijl het daarvóór veelal niet
meer dan 21 bedraagt.
Liniëring: het kader is met loodstift getrokken en veelal niet zichtbaar. Met name de
onderste en bovenste kaderlijn zijn zelden te zien. De prickings bevinden zich op de
snijpunten van de kaderlijnen. Aangezien de tekst geen register maakt, is er kennelijk
op de langslijnen geschreven. In het eerste katem is binnen het kader geschreven, in
katernen 2-3 zowel binnen het kader als op de bovenlijn, vanaf katem 4 is consequent
op de bovenlijn geschreven.
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Signaturen en custoden
Van signaturen of custoden is geen spoor te vinden.
§1.12. Schrift
Eén hand, littera hybrida. Interpunctie en afkortingen zijn traditioneel.
Het handschrift is nauwelijks gecorrigeerd, de correcties zijn waarschijnlijk van dezelfde hand: doorstrepen met rood (10r, 18r); idem, maar met verwijzingsteken en interlineair de verbetering (23v, 25r); rasuur (38r), soms in combinatie met doorstreping in
rood (45r) of met verwijzingsteken plus interlineair de correctie (45r); verwijzingsteken
met in de interlinie (59r) of in de marge (63v) de correctie; met regelvulling overgeschilderd (80v).
Structurering
De rubricering is tamelijk uitgebreid: alle titels, initialen, regelvullingen, paragraaftekens, en sommige correcties en correctietekens zijn in rood; bijbelcitaten (met name de
Latijnse citaten), citaten van auctoritates, heiligennamen, en de namen van de Personen
van de Drieëenheid zijn soms rood onderstreept; hoofdletters zijn altijd van een rood
streepje voorzien. Verder valt nog op te merken dat sommige tekstgedeelten rood zijn
onderstreept (bijv. 59r, 70r, 84r); misschien werd dat gedaan om extra aandacht op de
inhoud te vestigen. De laatste regel van een bladzijde (niet de laatste regel van de tekst)
is frequent rood onderstreept (bijv. 10r, 12v, 13r, 16v, 41r, 56r, 82r); het is onduidelijk
wat de functie is. In enkele gevallen (bijv. ff. 24r, 59r, 60v, 62r, 65r, 71v, 73r, 81r) is de
laatste regel van een tekst onderstreept; de onderstreping is dan een vorm van tekstscheiding.
De initialen hebben als enige versiering soms een witte uitsparing in een geometrische of florale (?) vorm (bijv. 9v, 48v, 58r, 62r, 70v, 79v). Soms is het rood van de letter
zilverachtig verkleurd.
De initialen hebben een hoogte van 1-2 rr. De initialen van twee regels hoog hebben
meestal genoemde versiering en geven vaak het begin van een nieuwe tekst aan (bijv. 2r,
13r, 24r, 48v, 59v, 65v, 79v, 82v), maar ook - zij het zelden - het begin van een nieuw
hoofdstuk of een nieuwe paragraaf (bijv. 70r). De initialen van een regel hoog zijn gelijkelijk versierd en onversierd en duiden het begin van een paragraaf of een hoofdstuk aan
(bijv. 4v, 22v, 64r), maar soms het begin van een nieuwe tekst (bijv. 60v, 70r). Paragraaftekens geven soms het begin van een nieuwe paragraaf aan, maar de meeste staan
in de regel en hebben de functie van een gewone hoofdletter.
§ 1J3. Datering, localisering <& geschiedenis
Op grond van de watermerken is het handschrift op het tweede kwart van de 16e eeuw te
dateren.
In de taal komen komen zowel Brabantse, Vlaamse als Hollandse elementen voor.
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Brabantse elementen zijn:
- a is tot e geworden voor г + consonant (21 ν г.5, 65г г.20), zie Van Loey 1976, Π,
16, par. 7.
- ny-spelling (28v г. 1, 48r г.2), zie o.e., Π, 74, par. 88a.
Vlaamse elementen zijn:
- и voor o in columpne (4r r. 4), zie o.e., II, 27, par. 25b. (Dit verschijnsel komt
ook wel in Holland voor, met name aan de kust; zie ib.).
- de ее in open syllaben (18r r.ll, 20v r.19, 25r r.9, 27r r.7, 27v r.8, 29v r.5, 31v
r.l, 32r r.3, 34rr.l, 38v r.17, 40rr. 18, 43rr.6, 47v r.16, 60rr.24, 68rr.2, 75rr.8,
79r r.8), zie o.e., II, 40, par. 49a opm. 1.
- ом naast oe voor velaren en labialen (32r r.14), zie o.e., II, 70, par 85a. Dit ver
schijnsel doet zich ook in Holland in de 15 е eeuw voor (zie ib.),
Een Hollands element is:
- sel voor sal (20v r.16, 21v r.lO, 50v r.7, 52r r.14, 53v r.4, 54v r.12, 56v r.16, 58r
r.15, 59v r.13, 64r r.16, 71r r.18, 73r r.13, 79r r.7), zie o.e., П, 126, par. 124 1.
Er zijn slechts twee kenmerken die we regelmatig tegenkomen, namelijk sel voor sal
en de ее in open syllaben. De andere kenmerken zijn sporadisch, maar er komen
geen andere elementen dan Brabantse, Hollandse of Vlaamse in voor, zodat de taal
als westelijk Middelnederlands is te omschrijven.
Mag de regionale herkomst niet duidelijk zijn vast te stellen, het is wel zeker dat
deze codex bestemd was voor een clarissenklooster. Op f. 65v worden namelijk een
aantal voorschriften voor een claris gegeven (zie p. 141). Op de herkomst uit een
vrouwenklooster wijzen bovendien de traktaten en brieven die aan (klooster)zusters
gericht zijn.
Bezitterskenmerken en gebruikssporen zijn van veel later tijd (zie pp. 134-136).
§ LU. Deel 2 ff. 90-169
§ 1.II.1. Samenstelling
Deel 2 bevat twee watermerken:
- een watermerk, voorstellende een hand met vijfpuntige ster, komt voor in katern
12. Afstand kettinglijnen: 30 mm.; afstand 20 langslijnen: 19 mm. Het watermerk
vertoont enige gelijkenis met de nummers 10793-10795 in Briquet 1968, geda
teerd op 1530-1552 (uitsluitend Zuidfranse vindplaatsen!).
- een watermerk, voorstellende een gothische ρ met vierbladige bloem, komt voor
in katem 13. Afstand kettinglijnen: 24 mm.; afstand 20 langslijnen: 19 mm. Dit
watermerk is niet te identificeren, omdat slechts een klein deel ervan zichtbaar is.
In de katernen 14-21 komen geen watermerken voor. Zowel kettinglijnen als
langslijnen zijn slecht zichtbaar; afstand kettinglijnen: 22-23 mm.; afstand 20 lang
slijnen: 18 mm.
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Op grond van deze watermerken is het niet mogelijk meer dan een globale datering te
geven: eerste helft 16e eeuw.
Katernformule: 12-21 .
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., in katern 12 22-23 ir., in de katernen 13-21 17-19 rr. f. lOlr, 15<96>16] χ
[16<65>12].
In katem 12 is de gemiddelde regelhoogte 52/10 mm., in de overige katernen 55 à
57/10 mm.
Liniëring: het kader is met inkt getrokken, waarbij de horizontale en verticale kaderlijnen geheel zijn doorgetrokken. De prickings bevinden zich op de snijpunten van de
kaderlijnen; deze prickings zijn eerder sneetjes dan gaatjes. Aangezien de schriftspiegel geen register maakt, is er kennelijk op de langslijnen geschreven. In katern 12 is
zowel binnen het kader als op de bovenlijn geschreven, in de overige katernen steeds
binnen het kader.
Signaturen en custoden
Van signaturen en custoden is geen spoor te vinden.
§ 1JI.2. Schrift
Twee handen: een tot 102v, daama andere hand tot en met 169r. Littera hybrida. De interpunctie en de afkortingen zijn traditioneel.
Correcties zijn nauwelijks aan te treffen: het interlineair toevoegen van een ontbrekend woord (107v), ook in combinatie met verwijzingstekens (149r, 151r, 152v); doorstreping met rood (108r) of zwart (141v).
Structurering
De rubricering is als volgt: initialen, rubrieken, paragraaftekens en sommige correcties
zijn in rood (hand 1 + 2); sommige woorden zijn rood onderstreept (hand 2; de functie is
onduidelijk).
De initialen zijn in enkele gevallen versierd met witte uitsparingen in geometrische
vorm. Ze vertonen de volgende hiërarchie:
- initialen van een regel hoog en onversierd kunnen het begin van een nieuw hoofdstuk
of een nieuwe paragraaf aanduiden (90r (2x), 91v (5x), 128r, 131r, 134r, 136v, 140v,
145r), maar ook van een nieuwe tekst (161r, 164v, 166r).
- initialen van twee regels hoog zijn onversierd, behalve op f. 102v. Ze geven meestal
het begin van een nieuwe paragraaf of een nieuw hoofdstuk aan (93v, 94v, 96r, lOOr,
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lOOv, lOlr, 106v, 111 v, 114v, 123v) en slechts in een geval het begin van een nieuwe
tekst (102v, de enige versierde inhaal van deze groep).
- een initiaal van drie regels hoog en met versiering komt voor op f. 90r. In de huidige
vorm is dit het begin van deel Π, maar omdat dit type initiaal maar één keer voorkomt, kan het ook het begin geweest zijn van de oorspronkelijke codex.
De voorkomende paragraaftekens delen de tekst op nog fijner niveau in, maar soms is
de functie die van een gewone hoofdletter.
§ UU.

Datering, localisering & geschiedenis

Op grond van de watermerken is het handschrift gedateerd op de eerste helft van de zestiende eeuw.
De taal van het handschrift bevat nauwelijks regionale kenmerken.
Gebruikssporen vinden we in de vorm van een notalijntje en notateken op ff. 168ν
r.7-169rr.6.
§ Uil. Deel 3 ff. 170-219
§ 1JII.1. Samenstelling
Bij dit deel is het nodig enige toelichting vooraf te geven op de keuze het als een geheel
te beschouwen:
- ff. 170-177 en 204-219 zijn door eenzelfde hand, met eenzelfde zeer bleke inkt ge
schreven (De Vreese is in zijn beschrijving van dit handschrift voor de BNM dezelfde
mening toegedaan);
- ff. 170-177 en 204-219 hebben beide geen zichtbare liniëring;
- ff. 178-203 en 204-219 hebben een identiek watermerk;
- de datering van de watermerken (zie hieronder) sluit het bijeenhoren van de drie stukken niet uit.
Deel 3 bevat twee verschillende watermerken:
- een watermerk, voorstellende een schild met een hand en een boek, met onderaan een
band met de naam Nivelle en met bovenaan een vierbladige bloem, komt voor in katem 22. Afstand kettinglijnen: ca. 19 mm.; afstand langslijnen ca. 17 mm. (zowel ketting- als langslijnen zijn zeer slecht zichtbaar!). Dit watermerk vertoont veel
overeenkomst met de nummers 1836-1837 in Briquet 1968 (datering: 1557-1569.)
- een watermerk, voorstellende een schild met adelaar, met onderaan een band met het
devies PLVSOULTRE en met bovenaan een vierbladige bloem, komt voor in de katemen 24-28. Afstand kettinglijnen: 19-20 mm.; afstand 20 langslijnen: 20 mm. Dit
watermerk vertoont grote gelijkenis met nummer 333 in Briquet 1968 (datering:
1560).
De watermerken bevinden zich in die bovenhoek van d^ bladen, die zich het dichtst
bij de vouw bevindt. Dit geldt niet voor de katernen 27 en 28, waar slechts een fragment van het watermerk in die benedenhoek van het blad voorkomt, die zich het
dichtst bij de vouw bevindt.
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Nota bene: katern 23 bevat geen watermerk (cf. ook hieronder).
Op grond van de watermerken is het handschrift op ca. 1560 te dateren.
Katernformule: 228; 233; 24-258; 267; 27-288.
Opmerkingen bij de opbouw:
- van katem 23 (ff. 178-180) vormen ff. 178 en 179 een dubbelblad, waaraan f. 180
duidelijk zichtbaar is vastgenaaid.
- katem 26 (ff. 181-188): ff. 198 + 203, 199 +202, 200 + 201 vormen dubbelbladen;
van f. 197 is de kim na f. 203 nog duidelijk zichtbaar.
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 18-20 гг. in katem 22. f. 174r, 4<106>12] χ [10<68>12] (reconstructie)
- 1 kol., 17-20 rr. in de katernen 23-26. f. 186r, 12<102>11] χ [10<66>16].
- 1 kol., 16-17 гт. in de katernen 27 en 28. f. 208r, 5<119>2] χ [13<72>10] (recon
structie. Deze maten zijn voor de marges niet betrouwbaar, omdat de schriftspiegel
scheef op het blad staat, waarschijnlijk door het bijsnijden).
De gemiddelde regelhoogte is in katem 22 ca. 54/10 mm., in de katernen 23-26 ca.
60/10 mm.; in de katernen 27-28 ca. 66/10 mm.
Liniëring: in de katernen 22, 27 en 28 zijn kader, regelliniëring noch prickings zichtbaar. In de katernen 23-26 is het kader met loodstift getrokken, maar op zo'n wijze
dat de beide horizontalen niet doorlopen in de binnen- of buitenmarge. De prickings
bevinden zich op de snijpunten van de kaderlijnen. Van regelliniëring is geen spoor te
vinden. Er is steeds op de bovenlijn geschreven.

Signaturen en custoden
Van signaturen en custoden is geen spoor te vinden.
§ 1.Ш.2. Schrift
Twee handen: hand 1 in de katernen 22, 27 en 28; hand 2 in de katernen 23-26. Littera
cursiva (hand 1) en littera hybrida (hand 2).
De correcties bij hand 1 zijn weinig talrijk: doorstrepen met rood (170r, 215v); ver
wijzingstekens (zowel rood als zwart) met interlineaire correcties (175r, 175v, 176v,
205r, 206r), ook wel zonder verwijzingsteken, maar met doorstreping (207r). De correc
ties zijn waarschijnlijk van dezelfde hand.
De correcties bij hand 2 zijn evenmin talrijk: doorstrepen met rood of zwart (179r,
182r, 199r); idem, bovendien met interlineaire correctie (186r); idem, bovendien met
verwijzingstekens (183v, 188r). De correcties zijn, behalve op f. 188r, waarschijnlijk
van dezelfde hand.
De rubricering bij hand 1: titels, initialen, paragraaftekens, regelvullingen, sommige
doorhalingen en verwijzingstekens zijn in rood; heiligennamen zijn rood onderstreept;
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de hoofdletters zijn altijd van een rood streepje voorzien. De rubricering is van dezelfde
hand.
De rubricering bij hand 2: titels, doorhalingen en sommige paragraaftekens zijn in
rood; hoofdletters zijn altijd voorzien van een rood streepje. De rubricering is van dezelfde hand. Op de ff. 196v-202r ontbreekt de rubricering. De initialen van hand 1 hebben nauwelijks versiering (uitzondering: f. 21 lv, hier een openwerking in geometrische
vorm). Ze vertonen de volgende hiërarchie:
- initialen van een regel hoog geven het begin van nieuwe hoofdstukken en paragrafen
(170r, 171r, 205v, 206r, 207v, 21 lv, 213r (2x), 213v) en slechts bij uitzondering het
begin van een nieuwe tekst aan (208r, 212v);
- initialen van twee regels hoog geven altijd het begin van een nieuwe tekst aan (170r,
204r, 215v).
De paragraaftekens delen de tekst op nog fijner niveau in en hebben in de regel de functie van een gewone hoofdletter.
De initialen van hand 2 lopen tot f. 189, van daar af zijn er alleen hoofdletters. In slechts
twee gevallen is er bij de initialen enige versiering (178v (2x), openwerken van de letter
met twee rondjes).
Hiërarchie:
- initialen van een regel hoog geven het begin van titels en opschriften (178v, 180r,
180v) en van paragrafen en hoofdstukken (179v, 180v, 181v, 184r, 188r) aan;
- een initiaal van twee regels hoog komt voor op f. 178v en duidt het begin van een
tekst aan.
Deze functies van de initialen worden na f. 188 door de hoofdletters en paragraaftekens vervuld.
§ 1.IIIJ. Datering, localisering & geschiedenis
Op grond van de watermerken is het handschrift gedateerd op ca. 1560.
De taal van het handschrift bevat nauwelijks regionale kemerken.
Ook eigendomskenmerken of gebruikssporen ontbreken, waardoor over de herkomst
niets valt te zeggen.
§ 1JV. Deel 4 FF. 220-243
§ 1.IV.1. Samenstelling
Deel 4 bevat één watermerk:
- een watermerk, voorstellende een kan met een oor en een bewerkte deksel met vierbladige bloem, komt voor in de katernen 29-31. Afstand kettinglijnen: 23 mm.; afstand langslijnen: 19 mm. Dit watermerk vertoont de meeste overeenkomst met
nummer 12250 in Briquet 1968 (datering: 1555-1572).
Op grond van het watermerk is een nauwkeuriger datering dan de tweede helft van de
16e eeuw niet mogelijk.
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Katernformule: 29-318.
Opmerking bij de opbouw:
- om katern 29 (ff. 220-227) is een smal verstevigingsstrookje van papier meegenaaid.
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 21-25 rr. f. 223r, 7<110>5] χ [11<67>12].
De gemiddelde regelhoogte ligt tussen 47/10 mm. (220v) en 52/10 mm. (222r).
Liniëring: het kader is blind gelinieerd; slechts op enkele plaatsen, bij voorbeeld op f.
223r, is de rechter kaderlijn voel- en zichtbaar. De overige maten zijn hierboven gereconstrueerd. In de binnenmarge zijn drie prickings te zien die zich op respectievelijk
27,68 en 117 mm. van de onderste bladrand bevinden. De functie van deze prickings
is niet duidelijk.
Signaturen en custoden
De katernen zijn gesigneerd: f. 220r er, 228r d; 236т e. De signaturen staan steeds onder
aan, rechts van het midden. Deze signaturen tonen aan dat aan dit deel tenminste twee
katernen ontbreken.
§ 1.IV2. Schrift
Eén hand, littera hybrida. De afkortingen zijn traditioneel. De interpunctie is soms gerubriceerd.
Correcties komen nauwelijks voor: doorstrepen met rood (225v); verwijzingstekens
in rood en interlineaire correctie (220v).
Structurering
Rubricering: titels (alleen tot f. 228v), initialen, interpunctie (soms) en regelvullingen
zijn in rood; titels, sommige woorden en de namen van de Personen van de Dneëenheid
en van heiligennamen zijn rood onderstreept. De onderstreping van sommige woorden
е
(meestal een of twee), lijkt vaak de functie te hebben van een paragraafteken. In het 31
katern is die onderstreping steeds in combinatie met een eenregelige initiaal (bijv. 238v,
243v).
De initialen zijn onversierd. Ze zijn zowel een als twee regels hoog en ze duiden alle
maal, behalve de initiaal aan het begin van de tekst op f. 220r, het begin van een para
graaf of hoofdstukje aan.
§ 1.IV3. Datering, localisering & geschiedenis
Op grond van de watermericen is het handschrift gedateerd op de tweede helft van de
zestiende eeuw.
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Het ontbreken van duidelijke dialectkenmerken, eigendomskenmerken en gebruikssporen staat niet toe het handschrift te localiseren. De inhoud van dit deel bestaat uit een
excerpt van een Middelnederlandse vertaling van de Profectus religiosorum van David
van Augsburg, een werk dat vooral veel aanzien genoot in het milieu van de moderne
devotie (zie hiervoor Smits 1927 en Ruh 1955, 80-81). Het is mogelijk dat dit deel in dat
milieu geschreven werd.

§ I.V. Deel 5 FF. 244-267
§ l.V.l.

Samenstelling

Deel 5 bevat één watermerk:
- een watermerk, voorstellende een ossekop met ster, komt voor in de katernen 33-34.
Dit watermerk is te herleiden tot Piccaid 1961 K , nummer 318 (datering: 14561468).
Nota bene: katem 32 bevat geen watermerk.
Datering van het handschrift op grond van de watermerken: ca. 1460.
Katernformule: 32-34
Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 18rr. f. 250r, 8<100>20] χ [17<67>11] χ ; f. 244r idem χ [21<67>7] (sterk be
sneden aanrechterkant,bovendien scheef)De gemiddelde regelhoogte is ca. 54/10 mm.
Liniëring: Er zijn drie kaderlijnen met inkt getrokken; de bovenlijn ontbreekt. In de binnenmarge zijn 6 prickings zichtbaar die respectievelijk 14, 24, 55, 83, 98 en 122 mm.
van de onderste bladrand verwijderd zijn. De regelliniëring is met inkt getrokken; de regellijnen lopen door tot in de vouw. De prickings tussen 24 en 122 mm. hebben onderling zulke onregelmatige afstanden (van onderaf respectievelijk 21, 18, 25 en 24 mm.)
dat ze bezwaarlijk voor de regelliniëring gediend kunnen hebben. Ook de functie van de
pricking op 14 mm. van de onderste bladrand blijft duister.
Signaturen en custoden
Op f. 251 ν komt onderaan in het midden de signatuur xiij voor. Hieruit valt af te leiden
dat aan dit handschrift tenminste 12 katernen ontbreken. Het is ook aannemelijk dat het
er niet méér zijn: f. 267r is slechts met één regel beschreven, met daaronder een primitief
chi-rho-monogram, terwijl op f. 267v alleen een eigendomskenmerk (zie hiema onder
l.V.3.) staat. De oorspronkelijke codex eindigde dus vermoedelijk eveneens hier.
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§ l.V.2. Schrift
Eén hand, littera textualis. De afkortingen en de interpunctie zijn traditioneel.
Er komen slechts enkele correcties voor doorstrepen met rood (246r, 247r, 258v); rasuur (260r).
Structurering
Rubricering: titels, initialen, paragrafen en sommige coirecties zijn in rood; hoofdletters
zijn altijd van een rood streepje voorzien.
De initialen vertonen de volgende hiërarchie:
- initialen van twee regels hoog en zonder versiering (255v, 256v, 257v, 259v, 26 lv,
263r en 266r) duiden altijd het begin van een nieuwe paragraaf aan;
- de twee initialen van drie regels hoog (244r en 255v) zijn versierd door openwerking
in een geometrisch patroon en duiden het begin van een tekst aan.
§ l.VJ. Datering, localisering & geschiedenis
Op grond van de watermerken is het handschrift gedateerd op ca. 1460. De taal van dit
deel is overwegend Brabants (mondel. meded. Dr. G. de Baere).
Het handschrift bevat bovenaan op f. 267v het volgende met onbeholpen hand geschreven eigendomskenmerk, waarvan de strekking niet geheel duidelijk is: Desen
boeck hoert toe Machiel cloet docter Wonende met <?; interlineair toegevoegd> aerf
cloet te mechlen voer de stad huys. In zijn beschrijving van dit handschrift voor de BNM
dateerde De Vreese de hand op ca. 1550.
§LVI. Deel б ff. 268-271
§ l.VI.l. Samenstelling
Dit deel bevat één watermerk:
- een watermerk, voorstellende een bokje met een band met de naam CLAVDE DEVISE. Het watermerk is identiek aan nummer 2864 in Briquet 1968 (datering: 15551560).
Datering op grond van het watermerk: ca. 1560.
Katernformule: 354.
Opmerking bij de opbouw:
- de ff. 268 +271 en 269 + 270 vormen dubbelbladen; misschien is het het overschot
van een quatem.
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Mise-en-page en liniëring
Mise-en-page:
- 1 kol., 20-21 гг. f. 268г, 126] χ 19<61>13].
De gemiddelde regelhoogte is 50/10 mm.
Liniëring: slechts de beide verticale kaderlijnen zijn, met inkt, getrokken. Van regelliniëring is geen spoor. In de binnenmarges lijken drie prickings voor te komen (moeilijk
zichtbaar, want er zijn hier veel gaatjes in het papier), die zich op respectievelijk 26, 66
en 116 mm. van de onderste bladrand bevinden. Opvallend is dat dit vrijwel dezelfde afstand tussen de prickings onderling is als in deel 4 (cf. p. 131). Maar het feit dat deel 6
papier met andere watermerken bevat en door een andere hand is geschreven sluit een
relatie tussen beide delen uit.
§ l.VI.2. Schrift, structurering, custoden en signaturen
Eén hand, littera hybrida. Afkortingen en interpunctie zijn traditioneel. Eén correctie
(doorstreping, 168r).
Rubricering: opschrift en initialen zijn in rood; hoofdletters zijn voorzien van een
rood streepje.
Aan het begin van de tekst (268r) komt een initiaal voor (twee regels hoog). Verder
geen initialen.
Van custoden en signaturen is geen spoor te vinden.

§ 1.VI3. Datering, localisering & geschiedenis
Op grond van het watermerk is het handschrift gedateerd op ca. 1560.
Het ontbreken van eigendomskenmerken, gebruikssporen en regionale taalkenmerken
maakt een nadere localisering van dit handschrift onmogelijk.
§ 1.B.Band
De band stamt waarschijnlijk uit de 17e eeuw. De kanonnen platten zijn met perkament
overtrokken. De beide dekbladen zitten nagenoeg los. Beide platten zijn ca. 0,5 cm. over
het boekblok heen gebogen. De katernen zijn genaaid op drie stroken perkament. De kapitaaltjes zijn nog aanwezig. Bovenaan op de rug is met zwane inkt geschreven ASCETICA I Belgica Mss. Daaronder bevinden zich de resten van een etiketje waarvan het
oorspronkelijk opschrift niet meer leesbaar is. De sneden zijn blauwgroenig gemarmerd.
§ l.C. Geschiedenis
Het vijfde onderdeel van dit convoluut heeft toebehoord aan Machiel Cloetdochter te
Mechelen. De datering van de hand, ca. 1550 (zie hierboven), en de datering van de onderdelen van het convoluut sluiten niet onmiddellijk uit dat zij ook de samenstelster was.
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Tegen deze mogelijkheid pleit dat het eigendomskenmerk aan het einde van dit onder
deel tevens aan het einde van de oorspronkelijke codex stond. Bovendien is de band veel
jonger dan dit bezitterskenmerk. Ik meen daarom dat het alleen betrekking heeft op het
vijfde deel.
De geschiedenis van de codex in zijn huidige vorm is deels te achterhalen. Op de versozijde van het voorste dekblad staat, door 18e-eeuwse hand met groene inkt geschre
ven, R.3:, op f. Iv schreef dezelfde hand, eveneens met groene inkt, KGJO. Het gaat
hier om de oude plaatsnummers van de bibliotheek van de broers Johann Christoph
Wolf (1683-1739) en Johann Chnstian Wolf (1689-1770) (hierop maakte Mevr. E. Horvath, conservator van de handschriften van de Bibliotheek te Hamburg, mij attent; zie
over de broeders Wolf Cat Hamburg 1979a, 82-85 en Cat. Hamburg 1979b, 65-70). In
1739 liet Johann Christoph testamentair zijn gehele biblioteek aan de Stadtbibliothek te
Hamburg na, waarbij zijn broer Johann Chnstian het recht behield het boekenbezit voor
het leven te behouden en te gebruiken. Het bezit ging echter toch direct naar de Stadtbi
bliothek waarvan Johann Chnstian in 1746 bibliothecaris werd. Bij de oprichting van de
Universiteit te Hamburg in 1919 ging het hele handschriftenbezit van de Stadtbiliothek
over naar de nieuwe Staats- und Universitätsbibliothek.
In de Tweede Wereldoorlog gingen de boeken van de Staats- und Universitätsbibliothek in depot Sedert 1945 werd het handschrift in Oost-Berlijn in de Deutsche Bibliothek beheerd; in augustus 1989 werd een verdrag ondertekend waarin onder andere de
teruggave van dit en andere handschriften aan de Staats- und Universitätsbibliothek geregeld werd.
Nota bene: de BNM in Leiden beschikt over een microfilm van het handschrift.
Er blijven nog drie vragen te beantwoorden:
- werd het handschrift door Johann Chnstian Wolf in de huidige vorm verworven of
heeft hij, uit verschillende codices, dit convoluut samengesteld?
- hoe moet de aantekening met potlood in waapen van Elberfeld achter de oude kerk
op de versozijde van het laatste schutblad (op 'f. 273v' volgens de potloodnummering
van de codex) verstaan worden?
- wat betekent de afkorting .EPJB. op f. 2r?
De eerste vraag is moeilijk met zekerheid te beantwoorden, maar het is duidelijk dat
er niet veel tijd kan zitten tussen het ontstaan van het convoluut en de aanschaf ervan
door Wolf. Een kleine aanwijzing dat hij het handschrift in de huidige vorm heeft gekocht is de aantekening met zwarte inkt op het achterste dekblad in de linkerbovenhoek:
-,6 (volgens De Vreese in zijn beschrijving voor de BNM door een 18e-eeuwse hand).
Dit zou de prijs van het boek kunnen zijn.
De tweede vraag is ook moeilijk te beantwoorden. De stad Elberfeld, sinds 1929 deel
uitmakend van Wuppertal, zou alleen de bewaarplaats van het handschrift vòòr de aanschaf door Wolf kunnen zijn geweest. Maar de aantekening is met potlood geschreven
en stamt dus uit de 19e eeuw en dat is niet te rijmen met het feit dat de codex seden het
begin van de 18e eeuw in Hamburg werd bewaard. Het is onzeker wat met in waapen
van Elberfeld bedoeld is; het kan de naam van een huis zijn geweest, dat niet in Elberfeld hoeft te hebben gestaan.
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De derde vraag moet onbeantwoord blijven. Is het de afkorting van een devies? Vol
gens de conservator, mevrouw Horvath, is het in ieder geval niet de hand van een der
broeders Wolf.
§ 2.Inhoud
Deel Iff. 1-89
f. Ir <Onbeschreven>
f. lv <Oude signatuur, cf. p. 135>
1. ff. 2r-7v <Traktaat over Col. 3,l-2>
rubr. Een gheestelicke oefeninghe om een nye mensche aen te tracken merckt niet <!>
aen
inc. Sijt ghi verresen mit christo Soe soeckt voert aen Ende smaket dat hier bouen is
Dese woerden bescrijft ons sinte Pauwels totten Collocensen Ende tot allen christelicken menschen Recht of hi wilde segghen woude Daer in suit ghi moghen we
ten of ghij een nieu mensche hebt aen ghedaen
expl. I[7r]l Die mit deser manieren hem dicwil wilde oefenen in die wonden christi Die
soude mit christo inden inwendighen mensche wel verrijsen Welck ons wil verI[7v]Henen die moghentheit des vaders Die wijsheit des soens Die goedertierenheit
des heilighen gheests Amen
Dezelfde tekst komt voor in het handschrift Berlijn, Staatsbibliothek Preusischer Kul
turbesitz, germ. oct. 120, ff. lr-6v (zie Degering 1932, Ш, 49-50). Het werk is soms
ten onrechte aan Hendrik Mande toegeschreven (zie Menens 1986,132-133).
2. ff. 7v-13r <Traktaat over voortgang in het geestelijk leven, gericht tot een klooster
zuster
rubr. Item soe wie in een guet duechdelike leuent leiden wil ende daer in voert gaen
ende volherden totten eynde toe Die houde dese naegescreuen leere die seere profijtelick is alle guede geestelicke me<n>schen mercktet wel aen ende doet daer пае
inc. Mijn lieue suster in christo ick wil ν scriuen een corte leeringe daer ν meest profijt
ende voenganck wt comen sal dat is Ghij suit dickwil studeren dat boeck uwer
consciencien Dat boeck des lijdens ons beeren Ihesu christi
expl. (...) Hoe ghij u seluen in allen dinghen meer hebt pijnen te steruen om die mijnne
gods Dwelcke te beghinnen ende totter doot daer inne te volharden. V moet verleenen die van mynnen voer ons ghecruyst is Ihesus Christus onse heere
3. ff. 13r- 14r <Vier punten om een volmaakt mens te worden>
rubr. Item begheerstu een volcomen mensche te worden soe houde dese iiij punten
inc. Dat eerste is dattu di naerstelike houdest aen die bedinghe Want onse heer seijt seluer Alle die ghene die bidden Die worden ghehoert van gode in gherechticheiden
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expl. (...) Ia van allen dingen dat di derwaert trecken mach daer den troest des lichaems
aen hanghen mochte Ende want dat een heilich man seijt dat nummermeer vleyschelick troest of ghenoechte gheschien en mach Deo gracias
4. ff. 14r-24r<Traktaatvoortwijfelmoedigezusters>
rubr. Hier beghini een seer profitelic ende trostelic leeringe vor alle scrupelose clienmodighe menscen Nota bene
inc. I[14v]l Item isser iemant clienmoedich of anxtvoldich die sal hem wachten van alte
groete vrese Want volcht hij syn natuerlike toeneychelicheit Hij sal daer mede comen tot wanhoep of tot alte groete weemoedicheit des herten
expl. Weest starck alle die daer sijt clienmoedich Ende en wilt niet vresen Want het behaghet iuwe hemelsche vader iu te gheuen sijn ewighe rijck amen
5. ft. 24r-29v <Brief (?) over het bereiken van de volmaakte deugd, aan een zuster>
rubr. Dit is een Sonderlinge leere om te comen inden rechten wech der volmaectiger du
echden voer alle die gheene die totten naeste weghe gods willen comen
inc. Een mensche die commen wil tot aider volmaectheit der duechden Die moet hem
Sonderlinge oeffenen in l[24v]l die duecht der ghelaetenheit des eijghen wille Ende
gheuoelen hem soe gheheel wtgheghaen te sijn onder god ende onder alle creaturen
expl. (...) Onse selfs guetduncken achter laetende ende onfanghende dat als oft van die
hant gods ghelict is ghesonden waer Ende die dese twee punten int herte draecht
hem en mach niet ghebreken Amen Lof god van al
6. ff. 30r-35r <"Oeffeninghe" over strijd tussen geest en natuur>
rubr. Hier beghini een inwendige oeffeninghe hoe een geestelicke afghescheiden mynnende herte daegelix is omgaende met sinen gheminden lieue aldus
inc. Inden eersten begheert die wtwendighe <!> mensche die voetstappen sijns ghemijnde пае te volghen in allen versmaetheit ende verwerpentheit ende in allen
ongheachtheit van allen creaturen Ende hij begheert dat met allen die erachten
sijnder zielen
expl. Ie heb nu eenen bereiden wille sonder wereken Wilt hem binden in uwen wille Op
dat minen wille mach veranderen in uwen wille Dat bidde ick ν suete heere doer ν
goetheit daer ick tot allen tiden in betrouwe
7. ff. 35r-39v <Brief (?) over deugden en zelfverloochening, aan een zuster>
rubr. Noch een suuerlicke leeringe
inc. Aenmerct nu voert een deuoete oefeninghe ende besiet hoe ghij voert ghegaen syn
inder vreesen gods (...) I[35v]l Oec min aider liefste suster Oeck die daer toe comen waer dat hij mocht bekennen die vrucht vander grondigher ghestoruenheit
expl. En sijt niet sonderlinghe in ν manieren Maer conformeert ν wtwendich metten an
deren Ende scouwet alle gheselscap dat ν van gheenen noede en is Maer inwendich draecht altijt uwen brudegom in uwer harten
8. ff. 39v-44v <Traktaat over de ware liefde tot God, gericht tot een zuster>
rubr. Vander minnen gods
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inc. God te minnen is god te begheren Maer warachtighe minne ende Hefte en soect
haer seluen niet in gheenen dinghen Maer alleen die liefste wille gods
expl. Soe en suit ghij nummermeer onvreden van herten hebben Oft oec reden voer ν sel
uen gheuen Maer ν ouersten sullen voer ν voer god reden gheuen Amen
9. ff. 44v-46v <Gebed tot God, gevolgd door korte explicatìe>
rubr. Een eenich toekeer tot gode
inc. O lieue heer ick gheef mij gheheel onder ν om uwer bloeter lieften wille wat ding
hen dat mi ouercoemt van buten oft van binnen Hoe contrarie oft hoe pynnelick
dat mynder crancken naturen wesen mach
expl. Ende hier wt soe spruijt die ghewarighe minne ende daer пае soe volghet dat
werck welck werck doet dat hem niet en verdriet dat hy daer om doen mach oft lij
den Op dat hy mach crighen dat hij bemynt
10. <lnstructìes voor het gebed, n.a.v. Mt. 7,7>
rubr. Om te bidden
inc. Die heer heeft ons gheloeft dat wij bidden souden Ende ons soude ghegheuen worden Maer wij moeten wal naersteliken toesien wat wij bidden
expl. Alsoe lange als haer god die beuoelicheit niet en naeme Ende sij souden daer seer
soerchliken in staen dat god ende si verhoeden willen die daer toecommen syn
Amen
11. ff. 48v-57v <Gerlach Peters, Eerste Brief in de bewerkte versio
Zie de uitgave op de pp. 359-380.
12. ff. 58r-58v <Brief over liefde en lijden van Jezus, aan een zuster>
inc. Ghemynde in christo ie bidde ν ende begheert oec alsoe veel als mi moghelic is op
ν dat ghi alle tyt ν ghesicht wilt draghen totten openen op gheloken clouen der
wonden ons behouders
expl. (...) ie bidde dat onse lieft tot god пае den geeste ongescheiden moet bliuen Alsoe
dat wi malcanderen hier пае in vruechden moeten sien welc ons wil gönnen die
om ons gheleden heeft den airen bittersten <doot> Amen
<ff. 59r-65v Mechtild van Hackebom, Liber specialis gratiae, excerpten uit het eerste,
derde en vierde boek in Middelnederlandse vertaling; ff. 62-62v Jhesus' collacien, excerpt van de 8e collado
13.ff.59r-59v
inc. Die suete here ihesus seit alsoe dicke als ghi dat doet Soe doet dat in minre ghehoechnisse Daer om syn ons noet inder ontfangenisse des heiligen sacraments mit
ynniger deuoci ende hartelicker dancbaerheit ouer te dencken drie dingen (...) Dat
eerste is die ewighe mynne daer ons god doe wi niet en waren mede mynde
expl. (...) diemen billix altoes gedencken sel voer een testamente synre onbegripelicker
minnen
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Opmerking: In deze tekst komen nog drie rubrieken voor: dat eerste (f. 56r); Dat an
der ghehoe (!) (idem) en dat iij (f. 59v).
Uitg.: Naar andere handschriften uitgegeven in Bromberg 1965,1,207-209, III, 24.
14.ff.59v-60r
rubr. van die heilighe maecht machteldus sprac
inc. Doe die heilighe deuoete maghet machteldus op een tijt soude gaen ten heiligen
sacrament seide sij tot onsen heer O aire mynlicste here [ere] scrijft din naem in
myn herte
expl. Ende ick sel die mynne in die ontfanghen Niet alsoe si is in di Mer als of si soe danich ende soe groet waer Alstu woudeste dat sy waer.
Uitg.: Naar andere handschriften uitgegeven in o.e., 209-211, ΙΠ 23a.
15.ff.60r-60v
rubr. Noch van machteldus
ine. Item op een tyt seijde onse heer tot deser maget Alstu ten heiligen sacrament gaen
wüste Soe selstu neerstelic doer sien dat huus dynre zielen (...)
expl. Ende ist dattu enighe smetten of quetsinghe in allen desen vyndeste Dat pyn dij
weder te boeten Ouermits oetmoedige penitencie ende voldoeninghe
Uitg.: o.e., 211-213,119c.
16.ff.60v-61v
rubr. van macht<eldus>
ine. Op een tijt sprac onse here tot maechteldus Als een mensche beswaert wart Waert
dat hi dat in den beghinne mi schenckede ende mi dat op offerde (...)
expl. Ende soe sel hi dat dan gode offeren mit enen oetmoedighen gheest Ende bedructen ende rouwighen herte
Dit is volgens Bromberg, o.e., II, 26 een excerpt uit IV 26. Dit gedeelte komt in het
handschrift van zijn uitgave niet voor.
17.ff.61v-62r
inc. Doen die hielighe macht <!> machteldus Op een tyt bat voer een persoen die haer
gheclaghet hadde dat hi syn ghetiden stadeliken ondeuoeteliken las (...)
expl. (...) waer om en soudet dan niet in enen anderen ghenade vernieuwen voer syn
versumenisse Want myn ontfermherticheit is als sij doe was
Uitg.: o.e., 205-207,///32.
18. f. 62r
rubr. van dat een suster seer ver <geen ruimte opengelaten voor de rubricator>
inc. Item doe een suster seer bedroeft ende ghestoert was ende haer storinghe deser
maghet openbaerde
expl. Ende ick sel my haer seluen gheuen mit allen mynen heilighen in een ewich loen
Amen
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Uitg.:o.c.,239,/V50.
e

19. ff. 62r-62v <Jhesus' collacien, 8 collacio
inc. Item Doen die hemelsche doctoer Ihesus op een tijt den susteren collacie soude
doen Seide hi susteren ghemynt Als ghi versamendick vergadert syt (...)
expl. Voer welcke sonde ν moet beschermen die cracht des cruces Daer ic an gheleden
hebbe den aire scandelicsten doot voer alle menschen Amen
Uitg.: Baaij 1962,239, naar een ander handschrift
20.ff.62v-63r
inc. Doen dése selue hielighe maecht machteldus Op een tijt seer droeuich was Om dat
sy onse licúen heer soe hertelic niet en minde (...)
expl. (...) Alsoe menich weruen soude ick mi voer minen hemelschen vader offeren
Want ick en can niet moede werden noch ten can mi niet verdriten
Uitg.: Naar andere handschriften uitgegeven in Bromberg 1965,1,231-233, N 23.
21.f.63v
inc. Doen dese selue heilighe maghet op een tijt onsen lieuen heer offerde dat ghebet
daer in dat syn aider heilichste wonden gheert <!> waeren (...)
expl. (...) Alle die wonde dijns heiligen lichaems Ende ontfenne dij ouer mi Ende ouer
alle sondaren Ende ouer alle ghelouighen leuendighen ende doeden Amen
Uitg.: o.e., 227-231, IV 56. Onze tekst bevat slechts het stuk tot p. 229 r. 19.
22. ff. 64r-64v
rubr. Noch van die heilighe maecht machteldus
inc. Doe een vanden susteren Op een hoech tijt sieck was Doen bat dese heilighe maghet wt goedertieren begheerten voer haer
expl. Ende dat suchten dat coemt wt berouwe Dat versoent die ziel mit gode gheliken
als een goet ligaet of bode Ende vercrighet den schuldighen gracie Ende veruoeghet die verstoerde consciencie
Uitg.: o.e., 325-329, /V 30. Onze tekst bevat slechts het stuk tot p. 327 r. 12.
23.ff.64v-65r
rabr. noch van maecht
inc. Item op een tijt doe si ten heilighen sacrament soude gaen Soe verstom si van onsen heer (...)
expl. (...) Alsoe sel die siel stadeliken haer pinen te dwaen mitter biecht Ende mit stadigher aendacht der passien christi Als mit roseliker werwen haer aensicht te vercieren <dictum> Item Beter is een quaet woert vredelick ghehoert Dan honden guede
woerden ghesproken
Opmerking: Voor de rubricator is zo weinig ruimte vrijgelaten, dat machteldus niet
meer kon worden bijgeschreven.
Uitg.: o.e., 213,///21.
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24. f. 65v <Voorschriften voor een claris>
inc. Alsoe groet als onse begheerten syn Also groet syn onsen wercken Daer na is een
dinck volmaeckt пае dat het ouer een comt mit syn oerspronck Een claerisse is
schuldich altoes haer beste te doen om volcomen te worden
expl. Alsoe dick als ic min sinnen volch soe dick gae ic van die wech der volmaectheit
Gheen troest soe dein van buten Men verliest daer mede die godtelike troest
<ff. 66r-70r Excerpten uit werk op naam van Bemardus van Clairvaux; excerpten over
het leven van Bernardus>
25. ff. 66r-69v <Excerpt uit preek op naam van Bemardus, tot zijn broeders: overden
king van leven en vooral het lijden van Jezus brengt zeven gaven>
rubr. Dit is een leeringhe die sinte bemardus syn broederen leerde
inc. Dit seijt sint bemaerdus tot sinen broederen Doe ick eerste een gheestelicke men
sche wert Doe dede ic wt myn herte al dat die werlt gheleysten mach Ende ick set
te in mynre herten dat lyden ons heren Diesu christi rechte als een busse van myrre
expl. Die seuende was Dat ic mi gheuoelde dat ick dat gloriose aenschyn godes bescouwen soude inder ewicheit sonder alle middel God sy gheloeft Amen
26. ff. 69v-70r <Exempel over Bemardus>
rubr. Hier пае volghen die vijf vraghen dien Die heilighe leeirar Sánete bemardus vraghede vijf broederen waer mede sy den here aire trouwelicste diende<n>
inc. Die eerste seyde Ick hebbe versmaet die werelt Die ander seyde ick heb verduldich
gheweest in minen Uden
expl. Die dat Uden ende die passie ons heren niet wt synre herten en laet comen hy is
myn here ende ick syn knechte
Dezelfde tekst ook in het handschrift Gent, U.B., 1330, ff. 96r- 98r (zie Lieftinck
1936,78).
27. f. 70r <Acht punten van Bemardus voor zijn broeders en zusters>
rubr. Sint bemardus leerde sinen broederen ende susteren Achte punten
inc. Dat eerste is gheestelicke scamelheit
expl. Dat achtende is te scuwen alle quaet gheselscap Amen
28. ff. 70r-71v <Aansporingen aan de ziel tot Ujden, verdragen, wereldverzaking, etc.
Met Bemardus-citaten>
rubr. hier пае volghet een suuerlicke leeringhe Nota bene
inc. I[72r]l O Heilighe ziele weest alleen ende onder allen dinghen hout di seluen hem
alleen Die du di voer allen anderen hebste wtuercoren
expl. Maer ick draghe dat sachte iuek ende die lichte bordenen naeder welbehagheUcheit
des vaders des ghesindes myn bordenen te draghen is van eenre vren lanck Ende
ist meer des en gheuolen ic niet van hetten der minnen Amen
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29. ff. 71 v-72v <Legende over de jeugd van Bemardus van CIairvaux>
rubr. Van die heilige sint bemaer
inc. Slnte bamardus was in synre ioghet in werltliken dinghen een simpel eenuoudich
kyndekyn Ende hadde grote minne mit hem seluen te wonen Openbare steden scuwede hi (...)
expl. Van hem allen was hi die ouerste gherekent Mer hem seluen rekende hi die laechste Ende al setten sij hem bouen hem allen Hi en settede hem bouen niemant
30. ff. 72v-73r <KoTt traktaat over noodzaak verzaking en lijden>
rubr. Eenleeringe
inc. Alsoe langhe als een mensche niet alsoe bloet en staet van allen troest der men
schen Ende van allen aertschen begheerten Als hi was doe hi gheboren was Alsoe
langhe en mach hi god niet schouwen
expl. Daer om seijt si mit vroliker stem<m>en Werde si van mi in enighen dinghen te
verbilden dan inden cruce ons heren ihesu christe <!> Amen
31. ff. 73r-73v <Ps.-Augustinus, Manuale, 25 e hoofdstuk in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Nota leeringefl]
inc. O myn ziele veredelt mitten beelde gods verlosset mitten bloede christi minne den
ghenen die di wt gheleijt heeft van den putte der onsalicheit ende vanden slike der
heffen
expl. Een ziel die minnet die clymmet eenpaerlic op ende lopet vriendeliken totten stra
ten van den hemelschen Dierusalem ende vynt die patriarchen ende propheten Dit
syn Augustinus woerden
e

Deze Middelnederlandse vertaling komt overeen met het 25 hoofdstuk van Sint Au
gusti]ns Hamboek in de tekstversie A (zie de editie in Lub 1962, II, 204-212, even
pagina's; Lo.v. deze uitgave breekt onze tekst af in r. 1076. Dit excerpt was Lub niet
bekend).
32. ff. 73v-75r <Brief (?)aan een zuster, overgaand in een toespraak van Christus>
rubr. Item een schoone leeringhe Diesus seit
inc. Lieve suster .Ν. nymmermeer en sijt ghi seker in dit leuen Mer alsoe langhe als
ghi leuet soe syn iu noettruftich gheestelike wapenen te hebben Want ghi wanden
onder die vianden
expl. Mer sich tot mi inden hemel Want ick bin machtich di te verlossen van aire confu
se ende onrechte ende een yghelyc te gheuen loen пае synen werken Amen Dese
voerscreuen leeringhe spreect ihesus tot een ygelicke goet kersten mensche
33. ff. 75r-77v <Over het lijden, met excerpten op naam van Bemardus van Clairvaux,
Gregorius de Grote en "leerraers">
rubr. Hier пае volghen veel suuerlicke leeringhe van sanctus bemardus
inc. Sime bemardus seijt Ick achte meer die doecht des menschen Dan die teykenen
der heilighen
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expl. (...) Die alle menschen goedertieren is ende spijst hem ende lauet Die coept dat
rike gods Ende Christus leeft in hem ende hi in christo
34. ff. 77v-79v <Excerpten op naam van Anselmus van Canterbury, Gregorius de Grote,
Hiëronymus, Augustinus, Gregorius de Grote en een "out vader" (2x), over de noodzaak van lijden, (wereldverzaking, e t o
rubr. Een suuerlicke leeringhe
inc. Sint Ancelmus seyt: Soe wat mensche in onbekenthcden leeft: Ende traech is totter
penitencien ende totten dienste gods (...) Dit syn die teykenen van enen waerlicken
mensche ende dat hi buten der gracien gods is
expl. (...) meen ick dat is dyn dienre En wil niemant versmaden Soe en wortstu van niemant versmaet
35. ff. 79v-8 Ir <Exempel over een voorbeeldig monnilo
rabr. Van een heilich deuoet bruerken doecden
inc. Eens monnicken hof bewaeyde die suden wynt Dat veel welrukende Cruden van
hem vloeijden Wies seden ende wijsheit ende wise ick hier selten wil: Want hi was
seer sachtmoedich van herten
expl. I[80v]l Wel hadde deses menschen hof bewaeijt l[81r]l Dije suden wynt Dat is die
heilighe gheest Ende hadden al becommert datier ghien stede in en was in hem Die
open totten sonden of totten vleysche was Mer die welrukende cruden vloeyden
van hem tonen andeten menschen Amen
36. ff. 81r-82r <Vennamngen tot een kloosterling>
rubr. Een suuerlicke leeringe
inc. Alsoe dick als een gheestelicke mensche ghedenct dat hi hem seluen gheheel god
ouergeuen heeft in syne professien ende is daer mede te vreden Alsoe of hi dat niet
• gedaen en hadde (...)
expl. I[81v]l Mer oec hoe suer wordet eenen sinnelicken l[82r]l mensche eer hij hem alsoe ghebreken ende te gronde ouergheuen can Want die natuer is altit op haers
selfs gheneycht Ende sterft gants te gronde Nota bene
37. ff. 82r-84r <15 Kruisvreugden, met telkens een pater noster en een ave maria; gebed
met een aflaat van Paus Johannes XV (985- 996)>
inc. Het lach een goet mensche voer den outaer syns scheppers Met wenende oghen
Ende vermaende onse lieuen heer des lidens dat hij in aertrijck gheleden heeft
Doen antwoerde onse lieue heer ende sprack Du vermaenste alle myns lidens (...)
expl. Welcke menschen Dat dese .xv. pater noster ende Aue marien aldus spreken Dien
wil onse lieue here gheuen .xv. vruechden in sin leste eynde Ende hi wil hem alsoe
menighe iaeren oflaets gheuen Als christus menighe vruechde hadde Doen hi aenden cruce hinc Ende dit of laet is ghegeuen vanden paeus lohannis die vyftienste
<rubr.:> Deo gracias Pater noster aue maria
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38. f. 84v. <Vijftig articulen der passie (onvoltooid gebleven)>
robr. <paragraafteken> Hier пае volghen .L. articulen Ter Eren des duerbaren Bloets
ons liefs Ihesu chrisü
inc. Of eer glorie ende dancberheit sy die inder ewicheit O goede Diesu Die ghelaten
hebste die vruechde Ende glorie des hemels Ende biste ghecomen in dit ellendighe
dael der tranen Ende hebste een lidelick <tekst is niet voortgezet, rest van het blad
is onbeschreven>
ff. 85r-89v <Onbesclireven>
Deel 2 ff. 90-169
39. ff. 90r- 102r <Gebeden voor de canonieke uren>
rubr. Een sere deuote oefeninghe ende leringhe van die passie ons Heues heren ihesu
crijsd dat bescreuen is van een groet meyster op dat leuen cristi
inc. O Here ihesu criste die om mijn sonden ghepassijt biste verlene mi dat ic di niet
anderwerf en cruce mit mynen sonden Want ic gheloue dat ic di soe ofte cruce alst
in mi is: als ic enich dootsonden doe of consentier heymelic ofte openbaerre О
here ihesu criste ic belie dat ic di soe ofte verrade mit iudas als ic dat heillighe sa
cramente ontfanghe in vleyscheliker gheilicheit als die onbesneden heydenen
expl. О here ic belie dattu om die sonden ghestoruen biste ende om die senders tot peni
tencie te trecken Hier om ghif my lieue here doer diñen bitteren passie hulp dat ic
waerdighe penitencie mach doen ende allen menschen tot hoer trecken Amen
Amen
Opmerking: de rubrieken delen de tekst in naar de kanonieke uren van priem tot completen.
40. ff. 102v-161r<Traktaat, uitgaande van Ps. 85,11; steric allegoriserend>
rubr. Hier begint een beclaginge eens versumenden mensche die zijn tijt in tracheit toe
gebrocht heuet: Ende voert een wanderinge hent inden binnenste iesu cristi
inc. HEre leide mij in dine wegen op dat ic voert gae in dijnre waerheit ende mijn harte
moet hem verbilden dattet dijn name ontsie Dese woerden spreket dauid inden
souter In welcken woerden wi verstaen mogen dat wi altoes begeeren seilen die
wegen des heren te wanderen ende zijn voetstapen te volgen ende zijn geboeden te
veruullen Ic dan een arm pelgrim l[103r]l veer verdreuen wt mijnen vaderlande
ende ην wanderende die onrechte wegen ende niet soekende mijn god
expl. I[160v]l want ghelijc dattu sonder dinen adem natuerlic niet en leuen moechste
Also en moeghestu oec gheestelic niet leuen inder sielen: noch wassen in duechden het en si dattu in allen dinghen deneste op iesum item alle dese dingen voerscreuen leerde mi die ionfer die Minne Alsoe als ic dat mit enen oetmoedigen
nederen l[161r]l toewreuenen harte van hoer begeerde deo gracias Amen
Dezelfde tekst komt ook voor in het handschrift Brussel, K.B., IV 788, ff. 115r-176v,
maar daar ontbreekt een deel van het slot. Uit Deschamps 1977, 682 zou men kunnen
opmaken dat deze tekst aan Alijt Bake van Utrecht moet worden toegeschreven, maar
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volgens Dr. Deschamps is de auteur onbekend (brief 8 januari 1988). Prof. Ampe s.j.
kon mij in dezen evenmin verder helpen.
41. ff. 161r-164v<Traktaat over Joh. 19,28 b>
inc. GHi suit weten soe die geleerden scriuen Al wast dat iesus natuerlike dorste ouermits der reeden voerseit Nochtans veel meerder was den dorst die hi inder sielen
leet Daer om heeft hi principalic geroepen mi dorst (...)
expl. ende mit oetmoedicheit sijn godliker genade begeerende ende bidden die moeder
der gracien dat si ons wil vercrigen aen haer lieue soen mit hem ewelic te regnieren Amen
42. ff. 164v-166r <Allegoriserend excerpt (?) over het ware karakter van de minno
rubr. van die minne
inc. Die minne van goede wil halen die moet min met minne betalen Die minne wil
verteren dat brein wten hoefde ende dat bloet wter harten: ende dat merch wten
l[165r]l benen Dat brein wten hoefde is haer spise: dat bloet vander herten is haer
wijn
expl. (...) noch inder ewicheit in deser gelatenheit soe offert een mensche dat merch wt
sinen beenen Amen
43. ff. 166r-169r <Eckhartiaans Meesterexempel, gevolgd door explicado
inc. MEn leest van eenen hoech geleerden man die begeerde wel acht iaer lane dat hem
god soude toenen enen mensche die hem wijsde den wech der waerheit
expl. Denct ofstu di altijt wel tot enicheit gegeuen hebste oftu dijn doer wel gesloten
houden hebste ende oftu alle die leringe van dit tegenwoerdige artiekel wel gehou
den hebste A m e n
ff. 166r-168r: Mnl. vertaling van Spruch 66 van Meester Eckhart (zie Pfeiffer 1857,
623). Volgens Axters (1973, 294) is dit exempel waarschijnlijk niet van Eckhart,
maar is de werkelijke auteur onbekend.
Uitg.: Naar dit handschrift uitgegeven in De Vooys 1904,86-87, bijlage V (De Vooys
heeft zich in de foliëring vergist).
Na het einde van het Eckhartiaanse exempel gaat de tekst in het handschrift gewoon
verder. Dit blijkt het duidelijkst uit het feit dat Kinderen slechts door een dubbele
punt van comen, het laatste woord van het exempel, is gescheiden. Deze vorm van interpunctie, die in dit deel van het handschrift veel voorkomt, geeft duidelijk aan dat
de kopiist het als één tekst presenteert.
f. 169v <Onbeschreven>
Deel 3 ff. 170-219
44. ff. 170r-177v <Twaalf zaken die een mens hinderen god lief te hebben en te vinden,
uitgaande van Jes. 55,6>
rubr. Van twalef punten die den menschen hinderen dat si gode niet vinden connen
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inc. Esayas die propheet seit Soect den here die wijle dat ghi hem vinden moget Bidt
hem die wile dat hi ν hoeren wil Op dése woerden soe vimmen twalef punten die
den menschen hinderen dat si gode niet minnen of vinden en connen Dat eerste is
dat si alte seer sorghen om die tijtlicke dingen (...)
expl. Soe moechdi den here te rechte soecken ende vinden hier in droefheden Ende
ghinder in bliscappen Amen
Dezelfde tekst ook in de handschriften Leiden, U.B., Ltk. 223, ff. 76v-78r, Ltk 261, f.
222r; Ltk. 302, f. lOlr (zie Lieftinck 1948, resp. 37, 75, 119). Zie ook De Vreese
1900, 366. Een uitgave naar een ander handschrift in Van Iterson 1857,126.
f. 178r <Onbeschreven>
45. ff. 178v-194r <,Hantboexken dat gulden ghewichte': over te beoefenen deugden en
te vermijden ondeugden, uitgaande van Mt. 7,2b>
rubr. Hier beghint een hantboexken om te leuen nader volcomenheit Ende is ghehieten
dat gulden ghewichte
inc. Onse lieue heer seit, пае die mate dat wij wt meten soe sal ons weder ingemeten
weiden Alsoe dicke als ick een stercke opset make mi te beteren alsoe dicke ontfange ick den heilighen gheest. Alsoe vele als een mensche gode ghelijct inden
leuen alsoe wordt hij geboren in Godt.
expl. I[193v]l Al ist dat ick alle mijn ghebreeken niet en can verwinnen nochtans en wil
ick niet aflaten ick en wille hier altoes aen beghinnen Want ghelijcke minne heeft
ghelijck loon als wij dat werck niet en können volbrenghen Soe wie dit voerscreuen wel heeft ghelesen ende l[194rll hier in vim dat onrecht staet dien bid ick dat
hijt corrigeere ende my vergheue ende come mij simpel mensche te baten Merct
wel al dit voerschreuen int corste gheseit leert ons om te comen inden gront der
ghelatenheijt
Onder 49 (cf. infra) treffen we eveneens een tekst aan die 'Dat gulden gewicht' heet.
De tekst wordt aan Orígenes toegeschreven. Is deze tekst misschien ook van hem?
46. ff. 194r-195r <Traktaatje 'die gulden veter'; over deugden: de ene deugd brengt de
nadere met zich mee>
rubr. Dit is die gulden veter
inc. Soe wie tot rechter bescheijdenheit comen wil die vlie der weerelt wijsheijt Alsoe
veel als ick bescheiden bin alsoe veel ben ie god ghehoersaem alsoe veel ben ie
vreedsaem van herten Alsoe veel ben ie vreedsaem van herten, alsoe wijs ben ie
van sinnen
expl. Alsoe veel als ie niet en ben mitter herten oueral alsoe veel ben ick daer god ende
Godt is daer ick ben
Hetzelfde traktaat is ook bekend onder de titel 'De gulden keten'. Daniels (1946,190191) gaf de tekst onder die titel naar een ander handschrift uit. Het traktaat is kennelijk populair geweest (zie ib.). [Informatie van Prof. Ampe s.j.]
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47. ff. 195r-199r <De zeven 'gulden ghetijden' van de Passie voor de Witte Donderdag
en de Goede Vrijdag>
rubr. Hier beghinnen die vij gulden ghetijden vander passien l[195v]l ons heren int con
ste vertrocken
titel In den witte donderdach te vespertijt ten auontmaele.
inc. O aider creatueren spijse wert een spijse zijnre iongheren alle heerschappije diende
sijn knechten alle bitterheit wiesche sijn iongheren voeten alle wijsheit wert verra
den alle schat wert vercoft. alle conste leerde sijnen iongheren
expl. I[198v]l Alle duerbaer schat wert gheleijt onder eenen swaren steen l[199r]l Alle
minne ende gode ruste lach. inden grauen alle [alle] dat kersten gheloue bleef in
marien alleen God sij gheloeft van alle sijnre minnen
Opmerking: de rubrieken delen de tekst in naar de kanonieke uren van completen tot
en met completen. De lauden ontbreken. Zie Lieftinck 1948,110, Ltk. 294.
48. ff. 199r-202v <'beschouwinghe der wonden ons lief heren ihesu christi'>
rubr. Hier пае volghen die gulden bescouwinghe der wonden ons liefs heren ihesu cristi
int cortste vertrocken
inc. Smaect ende siet: want die here soet is. Vlieghet gij о deuote ziele in dat prieel van
calvarien op die ontloken rose dijns gheminden als een neerstighe bij doer elck
bloemken bij sonder ouervlieghet ende en schiet niet van daer alle haer voetkens
sijn. vol honichs ende sons Alsoe ouervlieghet o deuote siele (..)
expl. O inwoenende ewighe godlicke wijsheit in allen dinghen hout bloot dijn beeide in
mij opdat ie dij bekenne ende ewelick minne Amen.
49. ff. 202v-203r <Homelie van Orígenes (?) op Luc. 12,6>
rubr. Dat gulden gewicht
inc. Bij sinte lucas int xij Capittel sprect die salich maker. Vijf muskens worden vercoft voer .ij. clijnen penninghen ende een van dien en sijn niet verghetenisse voer
god Sinte Orígenes seit op dése worden, dat bij desen vijf muskens beteijkent worden die inwendige ende ghestelijeke sinnen der heiligher ende rechtuerdigher menschen (...)
expl. (...) van welcken hij sal moeten reeden gheuen voer god almachtich Dus laet ons
hem bidden dat hij ons wil sijn ghena end<e> baimherticheit <woord ontbreekt>
AMEN
Vergelijk commentaar bij nummer 45.
50. ff. 204r-208r <Leesmeester van Straatsburg, Preek op de gulden berg, Middelnederlandse vertaling>
rubr. den berch van goude Een troostelicke 1ère dienende alle sondige mensch<en>
inc. Een troostelicke 1ère predicte een deuoet waerdich man die leesmeester van straesburch te louen int capittel der predicaren (...) Ick wil ν allen die waerheit leren
Ende die pijnt ν oec dan te onthouden (...)
expl. (...) I[207v]l Ende bidde ν lieue here ihesu criste vwen bitteren doot ende l[208r]l
heilich leuen Wilt offeren vwen hemelschen vader voer alle mijne sonden ende

148

De werken van Gerlach Peters
schult Ende dat ick aldus doer vwe verdienst: Niet doer die mijne mach ten ewigen
leuen comen Amen

Zie over deze tekst Axters 1940.
Uitg.: naar dit handschrift diplomatisch uitgegeven in Axters 1940, 21-39 (oneven
bladzijden).
51. ff. 208r-212v <Jan van Schoonhoven, Declaratio sermonis de monte aureo, Middel
nederlandse vertaling>
inc. Och peijnst mensche machmen aldus verghiffenisse Verweruen Van allen sonden
ouermits verdiensten ons heren Diesu Cristi alsmen leijt inden wtersten vanden
leuen Ende alsmen sternen moet Denct dan hoe behaechlick dattet gode is dat hem
een mensche hertelick tot gode keert ter wijlen dat hi gesont is
expl. Mar het is wel mogelic al geualtet seiden Dat die gene Die een sondich leuen leij
den Bij goeden onderwijs Met rouwe Van haeren sonden saliclick steruen
Uitg.: kritische uitgave naar dit handschrift in Axters 1940, 51-55, Bijlage Ш (een
heruitgave in Axters, 1944,104-106). De Latijnse tekst is diplomatisch uitgegeven in
Axters 1940, 40-41. Zie voor de handschriften met de Latijnse of de Middelneder
landse tekst alsmede voor verdere secundaire literatuur Petrus Trudonensis 1968,149,
nr. 10; Brethauer 1963,162-163.
52. ff. 212v-215v <Aansporing tot de dagelijkse overdenking van de Passie; deze brengt
drie "graden ende nutticheden">
inc. Het is te weten hoe Dattet liden ons liefs heren is van wonderliker erachten ende
macht inden gauen (...) Ghelijck als Albertus magnus Die grote l[213r]l meester
seit Soe wie die passie Ons heren ouerdenct Met hertelicker medelijden Die vercrijcht daer mede veel gracien Ende bisonders dese gracien ende nutticheden Die
eerste is (...)
expl. I[215r]l Daer om sal een l[215v]l ijgelick mensche hoe sondich hi is pinen dickwils
ende ijmmer eens Des daghes te ouerdencken Dat liden ende passie ons heren Die
su Cristi
53. ff. 215v-217v <Gebed om vergiffenis van zonden>
titel Een deuoet gebet vander passien cristi om te vercrigen vergiffenis van allen son
den
inc. O Alder suetste here Ihesu Criste verlosser des menschelicken geslachtes Die wt
uwer onbegripelicker goetheit Ende wt vwer onspreckelicker minnen ons hebt wil
len verlossen vander ewiger doot met vwen duerbaeren bloet ende bitter doot (...)
expl. (...) Dat ick alsoe leijden mach: ende voleijnden mijn leuen mit ouerdencken der
passien ons heren Alsoe dat ick hier naemaels met hem mach besitten in dat ewige
leuen A M E N
54. ff. 218r-219r <Aansporing tot navolging van Christus, met name in het lijden>
rubr. Nota
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inc. Begeerdi volcomelic gesuuert te worden Van sonden begeerdi ewelick rijck te
worden in duechden Begeerdi aire hoechste verlicht te wesen inder scriftueren (...)
expl. (...) I[218r]l Dattet seer salich ende verdintlick is Dat liden Ende passie Cristi medelidende te ouerdencken (...) I[219r]l (...) Soe dickwils alsment leest met ouerdencken der passien cristi Aensiende die wapen ons heren Ende men sal spreken
vij pater ende vij Aue maria: Daermen in veel boecken genoech of geseit vint A M E N
Deel 4 ff. 220-243
55. ff. 220r-243v <David van Augsburg, Profectus religiosorum, excerpten uit het twee
de boek in Middelnederlandse vertaling>
rubr. Genomen wt dat twede boeck profectus religiosorum voertganck der geesteliken
inc. Des lichaems gesontheyt is gelegen in gansheyt der leeden ende sinnen, in geordi
neerde qualiteyt der humoren, ende in groysel der geesten.
expl. Dit is een sonderlinghe gaue van onsen lieuen heer alsmen also volherden mach
ende sich ganselick geuen tot god ende becommeren met inwendighe dinghen die
allen wtwendighe lusten te bouen gaen Jesus Maria
Excerpten uit het tweede boek van de Middelnederlandse vertaling van de Profectus
religiosorum (eigenlijk: De exterioris et interioris hominis compositione) van David
van Augsburg. De Mnl. vertaling komt overeen met de volgende Latijnse passages uit
de uitgave van David van Augsburg 1899:
Liber tenius De septem processibus Religiosorum De quinto processu: excerpten uit
de hoofdstukken 15-26; De sexto processu: excerpten uit de hoofdstukken 27-31; 3234; 36-37; 39-46.
Deel 5 ff. 244-267
56. ff. 220r-255r <Jan van Ruusbroec, Vanden kerstenen gelove, excerpt>
rubr. Die goede prior van gruenendale Ruysbroeck
inc. DEs menschen volmaecte salicheit leecht daer aen dat hi na dese corte ellende verheuen werde met ziele ende met liue in die glorie gods ende gode claerlijc beken
nen minnen ende besitten mach in een ewich ghebruken. Want bouen alle dine soe
es onse weselike loen god die wij bouen alle ghelouen ende ghetrouwen ende daer
wi al onse doechden om werken
expl. (...) I[254v]l Ende toe allen den l[255r]l stane ende onrcynicheit der werelt Ende si
sal bouen toe ghesloten werden ende nummermeer en sal der duuel noch mensche
buten comen Maer si seien bouen sijn ghestopt ende bedect als een pot der men in
stoeft ende ouermits die gherechtícheit gods ende haerre quaetheit seien si also sieden ende braden sonder ynde Ende hier omme segghe ic ν allen die noch hier sijn
inder tijt der graden dat ghi dat beste kiest ende dat archste vliet want een van bei
den moet u gebueren na deser tijt God geue ons dat beste te geraken Amen
Dit handschrift van Ruusbroec was tot nu toe onbekend gebleven.
Uitg.: Ruusbroec Werken 1944-1948, Ш, 69,29-77,32.
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57. ff. 255г-267г <Devote overwegingen voor de dagen van de week>
titel Een corte oefeninghe voer eenen deuoten mensche Elcs dages wat vor ogen te ne
men
inc. Allen die werelt es in eenen quade gheset dat es een vier der begherlijcheit deser
nederste dinghen Alsoe dat tgedachte der menschen onghestadich es ende bereet
wt te lopen ende sinen scepper niet aen te dincken ghelijc als hi doen soude Hier
omme eest noot dat die mensche alle daghe eenen weerworp der oeffeninghen
voer neme daer sijn herte mede gheuanghen werde dat in een voldichede bliuen
mochte
expl. I[266v]l Daer selstu versekert werden inder bliscapen daer wt nummer meer te
sceyden daer moet ons allen toe bringhen die vader die l[267r]l sone die heilige
geest Amen.
f. 267v <Eigendomskenmerk, cf. pp. 133-135>
Deel 6 ff. 268-271
58. ff. 268r-270r <Baitholomeus van Middelburg (?), "Een gheestelike wijngaert wol
soeter druifven">
rubr. Dit naghescreuen is vanden gheesteliken wingaert
inc. Men en vint gheen beter dranck dan wyn / Salich moeten sy alle sijn / Die dat lij
den als druven aen haren wyngaert wassen
expl. Soe moghen wy ghebruken inder ewicheit / Dat god syn vrienden heeft bereyt.
Opmerking: Dit gedicht komt ook voor in Brussel, K.B., II 2779 (ons hs. BI), ff.
201r-202r (zie Ampe 1967,134, n. 18.). Ampe meent (zie o.e., ib.), in zijn uitvoerige
beschrijving van dat handschrift, het werk op inhoudelijke gronden aan Bartholomeus
van Middelburg (1484-1564) te moeten toeschrijven. De hierboven gegeven titel is
ontleend aan het handschrift Brussel.
f. 270v <Onbeschreven, stempel van de UB Hamburg>
f. 271 <Onbeschreven>

§ 3. Evaluatie
Het handschrift Hamburg is een convoluut waarvan elke codex in principe een aparte
evaluatie zou verdienen. Ik beperk me hier tot de eerste, waarin de Eerste Brief van Pe
ters voorkomt.
Het handschrift is geschreven voor en misschien ook in een Clarissenklooster. De in
houd is grotendeels op een vrouwelijk publiek afgestemd: er komen brieven en traktaten
in voor die voor (klooster)zusters bestemd zijn. Bovendien zijn er excerpten (т.п. die
van Mechtild van Hackebom) waarin het moniale samenleven van vrouwen veronder
steld wordt. Teksten werden dus uitgekozen - en waarschijnlijk waar nodig aangepast voor dit geïntendeerde publiek. De Brief van Peters vindt in dit handschrift de context
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waarin hij thuishoon; de algemene geldigheid van zijn tekst binnen een vrouwelijk
kloostemülieu wordt nog onderstreept door het feit dat de kopiist achter de aanspreking
'suster' altijd de afkorting 'N' voor 'nomen' plaatste; iedere zuster kon zich dus aangesproken weten. Doordat dit handschrift een fraai voorbeeld is van het functioneren van
Peters' tekst binnen een dergelijk milieu en het handschrift bovendien weinig evidente
fouten heeft, is het een belangrijke, zij het late getuige in de overlevering.

§ 4. Literatuur
Hoffmann 1862, 347-348 • De Vooys 1900, 323 • De Vreese 1900, 396 opm. 2 . De
Vooys 1905, 59, 86-87 . Axters 1950 13, 18, 28, 21-39, 51-55 • Liicker 1950,163 . Ruh
1955, 81 • Brethauer 1963,163 • Bromberg 1965 II, 76-77 • Gruijs & Persoons 1966, 80
• Gruijs 1967, II, 120 • Petrus Tradonensis 1968, 50 nr. 5,a, 149 nr. 10,b • Morvay &
Grube 1974,113,125,292
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CODICOLOGISCHE
BESCHRIJVING HANDSCHRIFT
THEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT, LTK. 348 [HS. LI]

LEIDEN,

BIBLIO-

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 348 (olim 121)
Devote excerpten
Westelijk Middelnederlands
HoUand (Noord-Holland ?)
ca. 1475

§ 1. Materiële aspecten
§ 1.1. Boekblok
Samenstelling
Papier, m.u.v. twee perkamenten dubbelbladen (1,10 en 11,20; versierde initialen op f. 1
en f. 11), (2)+164+l, in-80, 145x105 mm. De codex is voorzien van een moderne potloodfoliëring 1-164, rechtsboven.
Katernformule: 1-210; 3-208.
Het handschrift bevat 3 verschillende watermerken:
- een wateimerk, voorstellende een schild met drie Franse lelies en een bloemenrand,
onder het schild een gothische initiaal i, komt voor in de katernen 1, 2,4-7 en 10. Afstand kettinglijnen: 37 mm. Het watermerk vertoont grote overeenkomst met nummer
1570 uit Piccaid 1961, ХШ (datering: 1471).
- een watermerk, voorstellende een eenhoorn, komt voor in de katernen 11-16 (2x in
14!) en 20. Het watermerk is identiek aan nummer 2136 uit Piccard 1961, X (date
ring: 1468).
- een watermerk, voorstellende een Franse lelie met kroon, onder de lelie de gothische
initialen; b, komt voor in de katernen 17-19. Afstand kettinglijnen: 37 mm. Het wa
termerk heeft weinig vindplaatsen in Briquet 1968 (nummers 7251+7252) en Piccard
1961 (ΧΙΠ 683- 686). De meeste overeenkomst heeft ons watermerk met de nummers
685 (datering: 1478) en 686 (idem) uit Piccard 1961, ΧΙΠ. Maar de afstand tussen de
kettinglijnen is 32 mm. Er is echter zowel in Briquet 1968 (7065+7066) als in Piccard
1961 (ΧΙΠ, 748+749) eenzelfde watermerk, maar zonder kroon. De beide nummers
bij Piccard 1961 (datering: 1478) vertonen veel overeenkomst met het onderste deel
van ons watermerk; de afstand tussen de kettinglijnen bedraagt 35- 37 mm. Gezien
deze overeenkomsten stamt ons watermerk waarschijnlijk uit de periode 1475-1480.
Nota bene: de katernen 3, 8 en 9 bevatten geen watermerken.
Op grond van de watermerken is het handschrift te dateren op ca. 1475.
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Nadere opmerkingen bij de opbouw:
- de dubbelbladen 1+10 en 11+20 zijn van perkament en vormen elk met 4 papieren
dubbelbladen een katern. De perkamenten dubbelbladen werden toegevoegd om de
versierde intialen op f. 1 en f. 11 te kunnen realiseren (zie p. 155).
- katern 18 (ff. 141-148) is verkeerd gebonden. Het oorspronkelijk buitenste dubbelblad van het katem is in het midden terechtgekomen. De bindfout is al door een vroege gebruiker ontdekt en hij heeft door middel van verwijzingen met de letters a-k in
de ondermarge de juiste leesvolgorde aangegeven (de ƒ is daarbij per ongeluk overgeslagen).
Het formaat van de bladen is ca. 144x104 mm. De bladen zijn gering besneden; sommige custoden en signaturen zijn zichtbaar (zie Signaturen en custoden), en de watermerken missen een klein stuk in het midden.
Mise-en-page en liniè'ring
Mise-en-page:
- 1 kol., 20 rr. in katernen 1, 11,12,13,14,15,16,17,18,19 en 20 (behalve ff. 87r. en
98r. met 19 гг.). f. 9r., 20<92>30] χ [18<61>26].
- 1 kol., 19 rr. in katernen 2,3,4, 5,6,7,8 en 9. f. 26r., 22<89>33] χ [14<63>28].
- 1 kol., 18 ir. in katcm 10 (behalve f. 77r met 19rr.). f. 8 Ir,
22<85>36]x[16<63>25].
De gemiddelde regelhoogte is constant: 46/10 mm.
Liniëring: in katernen 1-9 en 13-20 kader en regels met inkt, in katernen 10-12 kader
met loodstift en regels met inkt. De vier kaderlijnen lopen zelden tot de randen door, de
onderste kaderlijn is binnen de bladspiegel zelden doorgetrokken. In katem 10 is de onderste kaderlijn niet getrokken, wat het afwijkend aantal regels (zie hierboven) in dit katem veridaart. De prickings bevinden zich op de snijpunten van de vier kaderlijnen. Er is
steeds binnen het kader geschreven.
Signaturen en custoden
Er zijn nog enkele (resten van) signaturen over: ff. 45r, 63r, 64r, 69-72r; rechtsonderaan.
Bijna alle zijn onleesbaar, behalve f. бЗтріі en f. 64rp[-.
Er zijn nog enkele custoden zichtbaar (vgl. Lieftinck 1948, 191): ff. 20v, 36v, 44v,
52v, 60v, 68v. Ze bevinden zich rechtsonder, tot in de vouw toe.
§1.2. Schrift
Eén hand, littera textualis van een eenvoudig niveau. De verschillen in het schrift zijn te
verklaren uit het gebruik van een dikkere pen (vooral katernen 10-20).
De interpunctie is gerubriceerd; de afkortingen zijn traditioneel.
De correcties zijn weinig talrijk en waarschijnlijk van dezelfde hand: doorstrepingen
met rood (f. lv), soms in combinatie met een verwijzingsteken en met de correctie in de
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interlinie (f. 46v); verwijzingsteken met toevoeging in de marge (f. 95v.) of in de interlinie (f. 144v).
Structurering
De rubricering is tamelijk uitgebreid: titels, initialen (afwisselend in rood en blauw, zie
ook p. 155), paragraaftekens, regelvullingen, doorhalingen en verwijzingstekens zijn
rood; heiligennamen, bijbelse auteurs, Jesus Christus (etc.) en sommige woorden zijn
rood onderstreept; de hoofdletters zijn altijd van een rood streepje voorzien. De titels
zijn van dezelfde hand.
De initialen vertonen de volgende hiërarchie (alle vindplaatsen zijn aangegeven):
- eenkleurig, met penwerk en twee regels hoog (ff. 5r, 6r, 14v, 24r, 30r, 33r, 34r, 35v,
48v, 56r, 60v, 65v, 66r, 67v, 72r, 72v). Deze initiaal geeft altijd het begin van een
nieuwe tekst aan. Geen representanten zichtbaar.
- eenkleurig, opengewerkt, met penwerk en drie regels hoog (ff. 76v en 136v). De initialen geven het begin van een tekst aan. Geen representanten zichtbaar.
- meerkleurig en/of opengewerkt, met penwerk en twee regels hoog (ff. 4r, 5v, 7v, 9r,
9v, 16v, 15r, 46v, 52v, 56r, 57v, 74v). Deze initiaal geeft het begin van een nieuwe
tekst aan of de hoofdstukjes binnen een tekst (bijv. ff. 4r, 5r). Geen representanten
zichtbaar.
- meerkleurig, met penwerk en meer dan twee regels hoog: de initialen van 3 (ff. 2r,
12r, 20v, 50v, 53v, 68v) en 4 regels hoog (f. 45v) geven het begin van een nieuwe
tekst aan. Geen representanten zichtbaar.
Aparte behandeling verdienen de initiaal van negen op f. Ir en een van zes regels
hoog op f. llr, beide op perkament; er zijn geen representanten zichtbaar. De grootste
initiaal, een A, staat aan het begin van wat op het eerste oog een proloog schijnt: als we
de rubriek van f. Ir {Hier beghini een boec van menigherhande deuote leerynghen ghenomen wt vele boeken), vergelijken met die van f. 1 Ir (Hier beghinnen menigherhande
deuote leeringhen Die seer troesteliken sijn enen gheesteliken mensche), dan lijkt het
erop dat het eigenlijke begin van de excerptenverzameling pas op f. l l r (Hier beghinnen...) is. Dit wordt verder ondersteund door het feit dat de initialen op f. Ir en f. l l r aan
het begin van een nieuw katern staan en door het gegeven dat alleen in het eerste katern
de met penwerk versierde initialen van twee regels hoog het begin van een nieuw hoofdstuk aanduiden. Tegen de veronderstelling dat het eerste katern een proloog zou vormen
pleit een tekstueel argument: de ff. 1-10 bevatten eveneens excerpten, zodat met evenveel recht beweerd kan worden dat de excerptenverzameling reeds op f. Ir begint.
Vanaf f. 78r verandert het systeem door twee nieuwe typen initialen:
- eenkleurig en een regel hoog (ff. 123v, 127r, 128r, 157v (2x), 158r (2x), 160r, 160v
(2x), 163r). Soms duidt de initiaal het begin van een nieuwe tekst aan (ff. 127r, 158r),
soms is het een middel tot structurering binnen de tekst (f. 158r). Representanten vinden we binnen in de letters nog op ff. 127r, 157v (2x), 158r (2x), 160v (2x) en 163r.
- eenkleurig en twee regels hoog (ff. 78v, 87v, 98v, 99v, lOlr, 106v, 112v, 114r, 116v,
121v, 128v, 149r, 154v, 156r, 157r (2x), 159r, 160r, 161v). De initiaal duidt bijna altijd het begin van een nieuwe tekst aan. Representanten vinden we in de letters op ff.
98v,99v, lOlr, 106v, 114r, 121v, 154v, 156r, 157r(2x), 159r, 160r, 161v.
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De paragraaftekens komen bijna allemaal in de regel voor en hebben dezelfde functie
als een gewone hoofdletter. Slechts op de ff. 103r, 103v en 116r staan ze aan het begin
van de regel en geven ze het begin van een nieuwe tekst aan.

§13. Decoratie
Alle initialen zijn, onafhankelijk van de grootte, vrijwel overal afwisselend blauw en
rood. Er zijn echter enkele plaatsen waar die kleurwissellng niet consequent is doorgevoerd: ff. 116v, 121v, 123v (3x rood); ff. 156r, 157r (2x blauw); ff. 159r, 160r (2x
blauw). Initialen kunnen als volgt zijn uitgevoerd:
- in één kleur, rood of blauw (1-2 гг.)
- in twee kleuren: blauw en groen, blauw en geel, rood en geel (geen duplex, behalve
initiaal f. Ir.) (2-4,6 en 9 rr.)
- opengewerkt: de siermotieven die door de uitsparingen in het kleurvlak van de letter
ontstaan, zijn soms gevuld met gekleurde geometrische figuurtjes (groen, rood en
blauw) (2-4 en 6 гг.)
Ter verdere versiering zijn de letters tegen een rechthoekig of vierkant veld geplaatst,
vaak met enig primitief penwerk, meestal bestaande uit zaadlobben of bladmotieven, en
veelal in combinatie met nogal primitieve florale motieven. Het veld is bont ingekleurd
met gele, groene en/of paarse verf (alle combinaties zijn mogelijk, maar elk apart komt
voor). Om het veld heen liggen soms - gedegenereerde - parelrandversieringen met
doomige uitsteeksels.
De randversiering bestaat grotendeels uit penwerk en is in contrastkleuren uitgevoerd:
rood penwerk bij blauwe initialen, paars (soms tot bruin vervaald) penwerk bij rode ini
tialen. De randversiering sluit aan bij de initiaal. De volgende onderdelen zijn te onder
scheiden:
- de versiering in de linkermarge. Deze gaat uit van de onder- en bovenzijde van de ini
tiaal. Er wordt altijd een rechte lijn getrokken, met daarnaast een aantal "aan elkaar
geregen" lussen/krullen die vaak in het rechte stuk bovenin een parelrandje hebben.
In de bodems van de lussen/krullen is veelal een geel of groen bezinksel zichtbaar; de
pareltjes zijn dikwijls van gele of groene verfaccenten voorzien. Op de lijnen zijn
soms dwarsstreepjes geplaatst; deze verbinden in een enkel geval twee lijnen (2-3 ir.).
Bij de twee grootste initialen (A f. Ir. en W f. 1 Ir.) is de versiering uitgewerkt tot ver
in de rand en bestaat uit parelrandjes met stekels, gestileerde bladmotieven en losse
blaadjes aan steekjes, wederom voorzien van verfaccenten in groen, geel en blauw.
- de (afwerkende) versiering aan de uiteinden. Deze komt slechts in onder- of bovenmarge voor bij de initialen A f. Ir, W f. llr, I f. 45v en A f. 68v. Ze bestaat uit: gesti
leerde, gekrulde bladeren; lussen met aan uiteinden bloemetjes, eikels en eenvoudig
gevormde blaadjes. Ze zijn gekleurd met groene, gele of blauwe verf.
- de losse elementen. Deze bestaan uit: fibrillen (zie hiervoor Hulsman 1985, 137), die
zijn opgebouwd uit 3 tot 5 verticale, naar buiten toe dunner wordende lijntjes, afge
sloten door een (dichte) krul (zie ook o.e., 137), en vaak ingevuld met groene of gele
verf. Het geheel ligt altijd horizontaal met de krul naar de bladrand. Aan de onderkant
van het langste lijntje zijn met vier lijntjes soms 2-4 bolletjes bevestigd; een karbon
kel (zie hiervoor De Vreese 1971, 105), bestaande uit vier van de hiervoor beschre-
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ven fibrillen die in een vierkant recht tegenover elkaar zijn geplaatst, waarbij het dan
ontstane vierkantje in het midden door een iets kleiner, zwart vierkantje wordt opgevuld (veel gelijkenis met nr. 28 van Pit. 4 in De Vreese 1971, 121); een karbonkeltje
bestaande uit een rondje met in een cirkel eromheen 8 dubbellijntjes die afwisselend
horizontaal liggen of verticaal staan.
Het opvallende is dat deze decoratie-elementen slechts in de eerste 9 katernen (tot f.
78r) voorkomen. Alleen op f. 136v komt een rode initiaal met rood (!) penwerk voor, die
bovendien niet van verfaccenten is voorzien. Iets dergelijks treffen we eveneens aan op
f. 76v. Het niveau van de decoratie daalt dus aanzienlijk vanaf f. 78r.
De decoratie heeft nogal wat elementen van de Noordhollandse zgn. "bonte basis"groep (zie Korteweg 1986, 241) en de "masker"-groep (idem; in dit handschrift komt
maar één masker voor, namelijk in de D op f. 72v). De overeenkomsten met beide groepen zijn: buitenste rij een reeks lussen; accenten vaak met gele of groene verf; bodempjes lussen vaak met geel of groen bezinksel gevuld; penwerk overschrijdt nauwelijks
hoogte tekstblok; dwarsstreepjes op lijnen, soms in combinatie met andere lijnen (in dat
geval is er sprake van zgn. "naaisteekjes"); de rijen pareltjes met doomtjes (in ons handschrift niet overal).
Met het nodige voorbehoud kan de decoratie van dit handschrift Noordhollands genoemd worden. De versiering is in dit handschrift nogal primitief en dus niet geheel vergelijkbaar met de voorbeelden in Korteweg 1986 en Hulsman 1983. De taal van het
handschrift sluit Noord-Holland als herkomst niet uit (zie p. 157).
§1.4. Band
De band is oorspronkelijk. Met zwart leer overtrokken, afgeschuinde houten borden ter
grootte van het boekblok (maat: ca. 145x103 mm.). Bindwerk op vier enkele ribben,
doorgestoken kapitalen. Op het voorste bord zijn twee niet-oorspronkelijke dekbladen
op elkaar geplakt, op het achterste bord is een oorspronkelijk perkamenten dekblad geplakt Op de rug zijn de vier enkele ribben en de beide kapitaaltjes goed zichtbaar. Van
de sloten zijn op het voorste bord nog drie koperspijkertjes te zien en een gaatje; op het
achterste bord zijn van de sluitriemen nog de bevestigingspunten en resten van de, kennelijk afgesneden, leren riemen te zien. Het rechterdeel van het ruggetje is in december
1963 hersteld 1
De eenvoudige decoratie is door de staat waarin het leer van de band zich bevindt
slechts moeilijk zichtbaar. Het gaat om een (nogal primitief verzorgd) ruitpatroon binnen
een kader met doorlopers, drievoudige lijnen, getrokken met filets. Het geheel is omgeven door een kader van twee lijnen. Op het ruitpatroon van de achterzijde is buitendien
nog een vlechtwerkpatroon, blindgestempeld met een rolstempel, zichtbaar dat geen verband houdt met de overige decoratie. Waarschijnlijk is voor het binden een overgeschoten stukje leer gebruikt.

1 Dit blijkt uil een aantekening van Dr. 0¿Kbema> op de versozijde van het tweede dekblad.
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§ 1J. Datering, localisering & geschiedenis
Op basis van de watermeiken is het handschrift gedateerd op ca. 1475. Op grond van de
decoratie is het handschrift, zij het met enig voorbehoud, gelocaliseerd in Noord-Hol
land. De taal van het handschrift sluit die heikomst niet uit:
- consequent e voor a in sel (bijv. ff. 10r r. 19, 106v r. 12; zie Van Loey 1976,1, 88
par. 68 en o.e., II, 126, par. 124 1.) en sellen (bijv. ff. 119v ir. 10+13 en f. 156г r. 20;
zie o.e., I, 88, par. 68. Deze voim zou Noordhollands zijn).
- consequent mit voor met (bijv. ff. 10v r. 18, l l l v r. 2, 156r r.5; zie o.e., I, 21, par.
15).
- consequent won voor wert (bijv. ff. 4rr.l8, 8v r.6, l l l v r. 2;140rr.5 zie o.e., I, par.
14).
Dit povere lijstje toont aan dat de taal 'algemeen beschaafd Middelnederlands' is met
slechts enkele westelijke kenmerken.
Op inhoudelijke gronden kan worden vastgesteld dat het handschrift in of voor een
augustinessenklooster is geschreven: het feit dat Augustinus drie keer onse heylighe va
der (ff. 40v, 151r en 162r) genoemd wordt, toont aan dat het handschrift in of voor een
klooster dat de Regel van Augustinus volgde geschreven werd. Opvallend is ook het
grote aandeel van teksten van de augustijner koorheren Gerlach Peters, Thomas a Kernpis en Jan van Ruusbroec (cf. 2. Inhoud). Dat de codex voor vrouwen bestemd was, is af
te lezen uit het feit dat zij in veel teksten onderwerp zijn of aangesproken worden, bij
voorbeeld: ff. llv gods keyserynne (veireweg de overtuigendste; zie 2. Inhoud, p. 159
nr. 5); 20v een ioncfrouwe (idem, p. 160 nr. 7); 65v een dienstmaghet (idem, nr. 22); 66r
een deuote vrouwe (idem, nr. 23); 112v O dochter (idem, nr. 41).
De gebruikssporen in dit handschrift bestaan uit notatekens (indien meerdere regels
genoemd worden, is er bovendien een nota-lijntje zichtbaar): 91 ν гг. 9-15; 119г г. 9;
135ν ir. 3-6; 137г гг. 16-17; 143г г. 3; 150 гг. 16- 20; 152 гг. 17-19. Deze aantekenin
gen zijn waarschijnlijk van één hand en ze zijn niet veel jonger dan het handschrift zelf.
Op f. 164r treffen we twee namen aan: hillegont vossendochter en peins iacops dochter (één hand, volgens Liefdnck (1948, 195) begin 16e eeuw; naar genoemde personen is
geen nader onderzoek ingesteld). Daaronder is door dezelfde hand het volgende knutselvers geschreven: peyns iacop / Gyf mi dyn hert <?> путтег te loen / van mynnen bin ie
duc / gewoent <?> Gyf dyn hoet <?> ie .... / ghesoent
Het handschrift werd bij de veiling van J.J. Schultens bezit (1716-1778) (Cat. Schultens, 600, nr. 6960) aangekocht door de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde;
op f. Ir van onze codex is onderin de marge geschreven: Van de Maatschappy der I Ne
derlandsche Letterkunde I te Leyden 1780 F. Van Lelyveld / Secretaris. Op hetzelfde
blad bevindt zich linksboven het nummer 4,123; de betekenis ervan is onduidelijk.

§ 2. Inhoud
f. Ir
rubr. Hier beghini een boec van menigherhande deuote leeiynghen ghenomen wt vele
boeken
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Opmerking: deze titel heeft alleen betrekking op het eerste katem, ff. 1-10 (zie hier
voor 1.2. onder Structurering, p. 154).
1. ff. lr-2r <Gerlach Peters, Soliloquium, excerpt uit het twintigste hoofdstuk van de
Middelnederlandse vertaling, met korte explicatie; gevolgd door twee dicta op naam
van Bernardus>
inc. ALsoe vele spreket die waerheit moghestu mi volghen. Alstu dl seluen wt gaeste
Daer om Merct alsoe vele alstu mogheste. dijn wtwendighe werkinghe en laet niet
of
expl. (...) Want sonder die duecht der oetmoedicheit soe en moghen wi die gracie gods
niet vercrighen
De tekst uit Peten' Soliloquium komt tot f. Irr. 7, op de nodige varianten na, overeen
met Mak 1936, 208,29-209,7. Voor de Latijnse tekst zie Strange 1849, 71,17-72,5;
het betren daar hoofdstuk XXI. Daarna volgt op f. Ir гг. 8-20 een korte explicatie op
het voorafgaande, die in het werk van Peters niet voorkomt.
Opmerking: het eerste dictum, op naam van Bernardus, komt eveneens voor in de
nummers 26 en 65.
2. ff. 2r-10v <Hoofdstukken 1-2 en 4-8 van Gerlach Peters' Tweede Brief, gevolgd door
dicta op naam van "Die propheet (niet geïdentificeerd), Ambrosius, Johannes Chrysostomus, Ambrosius, Hiëronymus, over lijden, armoede, zwijgen, e t o
inc. EEnen rechten inwendighen mensche en is gheen tijt te cort hem te verenighen mit
sinen ghemynden Ende hi en rüstet op gheen dine, dat hem mede mochte wesen
(...)
expl. soe wandert mitter herten ende mitten ghedachten inden paradijs ende int hemelsche rijc. ende soe en seldi in ghenen woude noch wildemisse wesen nota bene
f.1 Ir
rubr. Hier beghinnen menigherhande deuote leeringhen Die seer troesteliken sijn enen
gheesteliken mensche
Opmerking: Deze titel heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de rest van de codex
(zie hiervoor p. 154)
3. ff. 1 lr-12r <Vermaningen tot een "devote ziele">
inc. WEest nv benauwet O deuote siele in eenre cleyme steden Op dat ν die hele hemel
te deel mach vallen Ende op dat ghi пае een luttel tijts gods keyserynne moghet
wesen. (...)
expl. Dese weghe sijn verborghen vanden wisen ende vroeden deser wedt. Want die
propheet seit die houelen der werlt sijn om ghecromt Dat is die wise der werlt sijn
of gheneighet vanden weghe der ewicheit des ewighen gods
4. ff. 12r-14v <Drie punten over zelfbeheersing; gevolgd door twee punten over 'inwendighe soberheit'>
nibr. Vander goeder hoeden
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inc. DAt. eerste teyken der nauwer hoeden Daer een gheestelic mensche op beghinnen
sel. Dat is dat hi sijn herte te male of trecken sel. ende berouen van aire heimeliker
wanderynghe der creatueren
expl. (...) Ende mitter caritaten die aliene machdch is wt te doen alle die vuerighe scucten. soe verwint hise <dictum?:> Die minne is in weder spoeden stare Мег in voerspoet veel starker
5. ff.l4v- 16v <Traktaatje "Dat claer spiegherà
inc. Voert soe sel een gheestelic mensche sijns selfs nauwe waer nemen van binnen
ende van buten Ende swighen ende horen wat god l[15r]l in hem spreket.
expl. (...) ende waer hi henen sei ende merket wat hi doet ende waerom Ende b<l>iuen
ghestadich in duechden ende inder waerheit tot inder doot
Dit traktaatje is een Middelnederlands excerpt van het anonieme Latijnse "Totius vitae spiritualis summa" dat L. Surius in zijn uitgave van de Ruusbroecvertaling uit
1S52 opnam (zie Ampe 1952,243). Een onderdeel daarvan is het zogenaamde "Speculum", waarvan een Middelnederlandse vertaling is gemaakt De Middelnederlandse
tekst werd naar een ander handschrift uitgegeven in Ampe 1952, 270-277. (Voor verspreiding, bronnen, enz., zie Ampe 1952, 254-270; vergelijk ook Ampe 1968, 219221 (de Onderwisinghe та. 9, uit Den Tempel onser sielen)).
6a,b. ff. 16v-20v <6a: traktaat over bekoringen, grotendeels bestaand uit dicta en ex
cerpten op naam van: Johannes Chrysostomus, Gregorius de Grote, Bemardus van
Clairvaux, Isodorius van Sevilla, Augustinus, Johannes (5,4) en "een leerre"; ge
volgd door enkele goede punten, en excerpten op naam van Bemardus van Clair
vaux en Augustinus over de trouwe dienst aan God; 6b: exempel over leven en
lijden van Jezus>
6aff. 16v-19v
inc. lOhannes guldemont spreket. ende seit aldus, dattet biwilen valt dat den mensche
duncket. dat hi totter temptacien gheconsentiert heeft
expl. Men en mach niet dienen, ten si mit eenre naerstigher henen Men en mach niet
trouwe sijn. ten si mit eenre gheheelre henen
6bff. 19v-20v
inc. Een heylich mensche begheerde te weten van onsen here, weder het beter waer te
pensen om sijn liden. of om sijnre goetheit Of als men dies niet hebben en mochte.
datmen bede mit milder begheerten. of sprake van gode daer sijn euen mensche of
ghebeten mochte werden
expl. (...) dat sel ie al verbemen in dat vier minre minnen Soe dat alle die woerden die
beghonnen sijn in minen namen, sellen eynden in minen name <gevolgd door dic
tum op naam van Augusflnus:> Augustinus Als die begheerten ontsoncken mitter
minnen, soe is god gheboren in onser sielen
7. ff. 20v-24r <Mechtild van Hackeborn, excerpt uit het derde boek van het Liber spe
cialis gratiae>
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inc. OP een tijt Als een ioncfrouwe in haren ghebede was Soe wart si denckende Hoe
onse lieue vrouwe maria, ende ander ioncfrouwen god hadden gheoffert haer reynicheit Ende die martelaren haer costelic bloet Ende si was seer droeuich dat si
niet en hadde dat si god mochte offeren
expl. I[23v]l Mer wanneer dattu di bedenckeste. of wanneer du wilste. soe cornet tot mi
in minen leuenden armen Ende l[24r]l mit minen preciosen bloede sel ie alle dijn
vlecken reyn maken, ende ie wil di troesten mit mi seluen <gevolgd door kort ge
bed, met reminiscenties aan het Hooglied:> Coemt weder Coemt weder, want ie
wacht пае di Ie begheerdi altoes aen te sien, doch mi op dijn hene. op dat ie mach
gaen tot di. Want alle mijn begheerte ende wellust is tot di.
= Eerste paragraaf van het derde boek van het Liber specialis gratine in compilatie.
De tekst komt overeen met Bromberg 1965,1,297,17-303,4 (oneven pagina's; Latijn
se tekst op de even pagina's), maar er zijn belangrijke toevoegingen na discipulen
(299,18) en worden (301,18). De bronnen van deze interpolaties zijn door mij niet te
ruggevonden. De tekst is in de huidige vorm een exempel. Dezelfde tekst ook in het
handschrift Leiden, U.B., Ltk. 304, f. 182r (zie Lieftinck 1948, 125). Beide hand
schriften waren Bromberg onbekend.
8a,b. ff. 24r-30r <8a: Mechtild van Hackebom, Eerste brief, opgenomen in het Liber
specialis gratiae, in Middelnederlandse vertaling; 8b: 'Soliloquium', met smeek
beden tot de Heer>
8a: ff. 24r-26v
inc. O Ghetrouwe siele ende god minnende. Merket naerstelic ende mynlic die weet
die heuet ghegheuen die keyserlike ionghelinc ihesus cristus die sone der vaderliker goedertierenheit Als doe hi di vercoes tot sijnre bruut
expl. 1st oec dattu aen vechten die ghedachten van mishopen Soe loep totten scoet der
oueruloeyender ende der oneyndeliker goedertierenheit. Die bereyder is den men
schen te ontfaen. dan die mensche is te comen, des heb god lof.
= Excerpt van de Middelnederlandse vertaling van de eerste van twee Brieven welke
in Mechtild von Hackebom's Liber specialis gratiae werden opgenomen (zie ook
Lievens 1958, 302 & nt. 2). De Middelnederlandse tekst komt overeen met de tekst
bij Bromberg 1965,1, 353,6-359,10 (oneven pagina's; Latijnse tekst even pagina's).
Dit handschrift niet bij Bromberg.
8b: ff. 26v-30r
inc. O mijn siel merke ende sich an hoe dat alle mijn wesen hem schuldich is te min
nen te dancken ende te louen Sich here wanttu mi ghemaect hebste
expl. Ende ie weet wel soe wat goede mi van di ghedaen werden, dat gheschiet mi ouermits der minnen Daer om O du aire stareste minre. soe en can ie di niet bet noden
dan ouermits der minnen.
Opmerking: 8a,b zijn als één tekst weergegeven.
<ff. 30r-40v Verschillende excerpten over het zwijgen, behalve nummer 14>
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9. ff. ЗОг-ЗЗг
rubr. Vanden spreken
inc. Het is beter wijslic ghesweghen dan dwaeslic ghesproken. want een ledich woert
Als ieronimus seit dat ghesproken wort Alsoe datter noch orbaer of en cornet
denghenen diet spreket noch den ghenen diet hoert
expl. I[32v]l Ende een mensche mach met goeden woerden een oersake wesen. Dat vele
sielen comen ter salicheit Ende want dan die goede vruchtbare woer-l[33r]lden al
soe salich sijn Daerom hoede hem een yghelic van ledighen woerden
Deze tekst komt eveneens voor in de handschriften Brussel, K.B., 22006, f. 177v (zie
Lievens 1958, 197-198) en Leiden, U.B., Ltk. 340, f. 119r (zie Lieftìnck 1948, 185);
bijna alle teksten over het zwijgen komen in dit laatste handschrift voor. Uitgave van
excerpten in Van Vloten 1851,147-148.
10.ff.33r-34r
inc. LAet ende scuwe vele te spieken Om achte punten wille Dat eerste punt is want
vele te spreken, is een teyken der onghestadigher crancheit Als ieronimus seit Die
siecste vanden honden die bast die meest
expl. I[33v]l Dat achte punt is. want het is groet orbaer dat hem een mensche l[34r]l hoet
van vele sprekens Ende sonderlinghe van lasterlike woerden, want séneca seit, en
segghe ymmer gheen dine dat lasterlic is want ouermits onnutten woerden soe verliest die mensche dicke alle scaemte
Uitg.: Van Vloten 1851,147, naar een ander handschrift
Dezelfde tekst ook in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 340, f. 123v (zie Lieftinck 1948,
185).
ll.ff.34r-35v
rubr. Een ander leer vanden swighen
inc. Seuen boeten seldi merken teghen die sonde der tonghen Die eerste boete is. dat
een mensche merken sel. die vrese die dicwile inden spreken is. ende naden spreken volghet.
expl. (...) soe sei die mensche sinen mont weynden tot sijnre henen Op dat hi niet en
worde ghetelt onder die dwase. Welke dwaesheit hem trecken mach van gode ouennits die sonde der tonghen
Dezelfde tekst in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 340, f. 122r (zie Lieftinck 1948,
185).
12a-eff. 35v-45v <12a-b en d: over het zwijgen; 12c: 12 dingen die een geestelijk leven
verhinderen; 12e: na uiteenzetting over het verbum Dei (ff. 40v-42r), explicatie op
het paternoster (tekst van Augustinus?)>
12a: ff. 35v-36v
rubr. Noch vanden swighen
inc. Edel is dat swighen te minnen Dat bewisen ons die exempelen cristi Ende die
exempelen der goeder menschen Want als ysayas seit Cristus ghinc al swighende
l[36r]l ter doot. ghelijc een onnosel lam
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expl. Ende want cnstus die quaetheit inden mensche soe seer hatet Soe sei die mensche
minnen daer hi die quaetheit mede neder leit Ende daer om soe minne dat swighen
Dezelfde tekst in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 340, f. 122r (zie Lieftinck 1948,
185).
12b: ff. 36v-39r
inc. Starcheit is die eerste duecht die vanden swighen comet want swighen maket den
menschen stare Als y sayas seit In swighen ende in hopen l[37r]l sei ν starcheit wesen. want swighen doet verwinnen
expl. (...) I[39r]l wa<n>t die oude mensche dat is dat wesen der sonden, dat sel in l[39v]l
eiken gheesteliken mensche doot wesen. <gevolgd door onafgemaakt dictum op
naam van van Salomo>
Dezelfde tekst in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 340, f. 124v (zie Lieftinck 1948,
185).
12c: ff. 39v-40r
inc. Dit sijn xij punten die aire seer hijnderen ende letten enen gheesteliken mensche
tot enen volmaecten leuen te comen Dat eerste is dat hi te wtwendich is Daer om
wort hem ontoghen inwendighe ghenade
expl. Dat xij is dat hi te vele merkens heeft van buten, daer om blijft hi in hem seluen
onbekennet
Een uitgave van deze tekst naar een ander handschrift in Van Iterson 1857,126.
Deze tekst komt ook voor in de handschriften Gent, U.B., 1330, ff. 94v-95v (zie Lief
tinck 1936, 78) en Leiden, U.B., Ltk. 223, ff. 76v-78r (Lieftinck 1948,37); Ltk. 302,
f. lOlr (o.e., 119). Voor andere handschriften en bibliografische informatie zie Ruh
1956,260. (Zie ook nog Mertens 1986,96-97, т.п. 97).
12d:ff.40r-40v
inc. Van vele sprekens comen tien scaden Die eerste scade is dat die mensche sijn waerheit niet behouden en mach
expl. Die tiende scade is dat hi gode niet heymelic en mach werden Als hi soude of hi
niet vele en sprake et cetera
Voor andere handschriften met deze tekst, zie Ruh 1956,183.
12e: ff. 40v-45v
ine. Augustinus onse heilighe vader seit Gods spreken dat is dat die vader sinen soen
baert dat die sone l[41r]l eenpaerliken gheboren is vander vader Ende dése gheboerte is vanden vader, dat is dat woert dat god die vader spreect
expl. (...) Dat wi ons soe voeghen moeten totter bedinghe Als wi onse bedinghe doen
willen te gode, dat wi inden gheest ende inder waerheit gheraken moeten, des helpe ons god die vader die soné ende die heylighe gheest AmeN
Opmerkingen: de teksten 12a-e zijn door de kopiist als één tekst weergegeven, slechts
gescheiden door paragraaftekens in de regel.
13. ff. 45v-46v <Kort traktaatje over de navolging van Jezus' gehoorzaamheid, geschreven aan een "deuote ziele">
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inc. IN onsen lieuen heren ihesum cristum Ende inden weder brengher alles troests.
mitter ellendigher ontroesteliker beuijndinghe. die hi beuant l[46r]l doer alle sinen
waerden leuen Tot sinen ghebenendiden vruchtbarighen doot daer sijt in ghestarket deuote siele
expl. (...) Sonder behulpe ende onderstam inwendich ofte wtwendich Dit gheue ν ende
mi te volbrenghen onse lieue here ihesus cristus die ghebenedijt is inder ewicheit
Amen
14. ff. 46v-48r <Glose op Jes. 4,1 a>
inc. Isayas seit Seuen vrouwen sellen om begrípen enen man Glosa Seuen vrouwen dat
sijn. seuen gauen gods, mit welken gauen dat die heylighe siele omme gril[47r]lpet horen man ofte brudegom ihesum cristum
expl. (...) Ende dat was marie die moeder gods, die bleef volstandich onder den cruce
Salich is die siel die dus ihesum omme gripet ende hem volstadeliken behout
l[48v]l nv in deser tijt ende inder ewicheit AmeN
15. ff. 48v-50v <Dicta op naam van: Gregorius de Grote (2x), Ambrosius, Augustinus,
Hiëronymus, Bemardus van Clairvaux, Johannes Chrysostomus (2x), Augustinus,
Antonius, Apostel Paulus, Augustinus, Salomo (2x), Apostel Paulus, Gregorius, Bernardus, David (2x), Job, Isaac, Gregorius de Grote, Ambrosius, Augustinus (2x),
Bemardus van Clairvaux, Beda, Augustinus en Bemardus van CIairvaux>
inc. Sime gregorius seit Dicke die biecht te spreken dat claert den gheest. Ende dicke
ten sacrament te gaen dat starci die siele teghen alle becoringhe
expl. Sinte bemaerdus seit Een een paerlic Ende een of ghescheidenheit van aire waerliker scaren dat dwinghet den mensche hemelsche dinghen te peynsen.
Opmerking: Dit laatste dictum op naam van Bemardus komt ook voor bij de nummers 1 en 42c.
16. ff. 50v-52v <Vermaningen tot een devote ziel>
inc. Lieue mensche wilstu gode dienen Soe diene hem blidelic. ende en gheloue alle
gheesten niet. mer proefste Sijn si van gode soe volghe hem. ende soe bliuestu onbedroghen.
expl. Ten darden male cornet hi mit sijnre сіаеіте sonnen ende verbamt in ν alle coutheit
ende verdroechtheit ende alle onnutten vochticheit Amen
Uitgave naar dit handschrift in De Man 1954, 69-71
17. ff. 52v-53v <Vemianingen tot een devote ziel>
ine. IN cristo ihesu ende in sijnre oetmoedigher minnen Ende der in gheborenre ghenaden uwer sielen ende alle uwer erachten doer hem seluen ende in hem seluen Soe
bidde ic ν Heue deuoete siele doer alle trouwe dat ghi ν of ghescheiden hout van
allen creatueren die ην op aertrike wanderen
expl. weest innich ende enich. ende of ghescheiden mitter herten van alien vergancliken
dinghen die ν hijnderen moghen an uwer salicheit. in cristo ihesu onsen lieuen
heer Amen
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18. ff.53v-56r «cTraktaatje over Hgl. 5,10>
inc. Dllectus meus candidus et nilicundus <!> et cetera Mijn lief is wit blosende roet
om dat hi sijn bruut wit wil maken Ende daer om gheuet hi haer een gheestelike
dope van tranen Ende пае gheuet hi haer sijn bloet om dat hise alsoe schoen wil
maken dat hise daer in bade omroette warden
expl. Als mi gods ghedachte seit hi soe hadde ic grote verweentheit. ende soe behende
hi mi soe sere dat ic mijn gheest al begaf et cetera
19a,b. ff. 56r-57v <19a: preek op Hos. 2,14; 19b: enkele goede punten>
19a:ff.56r-57r
inc. Dit spreket die aire soetste brudegom doer den propheet Ic wil mijn bruut leiden in
die woestine ende daer soe wil ic spreken tot haerre herten Och wat ghenoechliker
woert is dit te horen eiker mimender sielen Мег want haer weghen verwoest sijn
vanden weghen der ewicheit Ende die suuerlike bloemen verdorret sijn.
expl. (...) want mit vele minnaren dijnre suuerheden hebstu ghesondicht Nochtant keer
weder tot mi ende ic sei di ontfanghen et cetera
19b:ff.57r-57v
ine. Drie dinghen horen totter rechter volcomenheit Dat eerste is dattu niet beroert
noch gheneighet noch bedroeuet en wordeste. (...)
expl. Dese punten openbaren godlike minne, ende alle gheestelic leuen dat inden men
sche verborghen is.
Opmerking: de teksten 19a-b zijn door de kopiist als één tekst weergegeven, slechts
gescheiden door paragraaftekens in de regel.
Uitg.: een gedeeltelijke uitgave van 19b in De Man 1954,71.
20. ff. 57v-60v <Excerpt over vier deugden>
inc. Wie dat dese naevolghende vier duechden. also volcomelic aen hem heuet dat hi
mitter waerheit tot gode wel spreken mochte (...) Dat eerste punt is dat hi mit
waerheden spreken mach. dat hi alsoe grote begheerte heeft пае gode Al waer alle
aertrijck sijn. dat hi dat gaeme daer om gaue. op dat hi den here alle daghe mochte
ontfaen.
expl. (...) Ende dan soe spreken alle heylighen. wel ons allen wel lieue heer dattu ons ye
ghescepen hebste dat aldusdanighen menschen mit ons sellen rusten
21a,bff. 60v-64v <21a: aansporingen aan een devote ziel tot de overweging van Chris
tus' lijden aan het Kruis; 21b: dicta op naam van: "een leeire", Jan van Ruusbroec,
Abt Johannes (van Fécamp ?) en Gregorius de Grote>
21a:ff.60v-64v
rubr. Hoe men Diesum int cruce soeken sel
inc. O Du ynnighe siele dochter des ewighen conincs. bruut cristi sette di. stadelic mit
ynnigher herten ten voeten des heylighen cnius. Ende sonder onder laet sich op
waerts. ende bescouwe mit serigher herten ende mit screyenden oghen ihesum
cristum dinen god ende diñen verlosser
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expl. I[64r]l Ende du verenicht mogheste werden in waer- l[64v]lachtigher vereninghe
des herten, op dat alle dine begheerten steinen in hem Ende dami alle dijn weiken
wt sympelre meninghe doeste tot sijnre eeren. Alsoe dami hem allene begheerste
te behaghen et cetera
21b:ff.64v-65r
inc. Een leene seit. Dat is een ghewarich oetmoedich mensche, die hem seluen niet en
soect in ghenen dinghen
expl. ende in liden won dat vleysche meer veidnict. ende die gheest meer verheuen. dan
in goeden werken
Opmerking: de teksten 2la-b zijn in het handschrift één geheel. Tekst 21a komt ook
voor in de handschriften Rotterdam, Gemeentebibliotheek, 96 F 1, ff. S2a-61a (cf.
Van Heel 1948, 56 nr. 6), Brussel, K.B., 11172, ff. 187r-192r (cf. Meertens 1934, VI,
53, nr. 42) en Amsterdam, U.B., I G 28, ff. 89v-97v (zie p. 88 van deze studie). Uit
de lezing van het handschrift A'dam valt op te maken dat ons handschrift tegen het
einde een klein stukje mist.
22. ff. 65v-66r <Enkele goede leefregels voor een "dienstmaghet ons heren">
inc. Een dienst maghet ons heren ihesu cristi die in duechden wil voen gaen sel voer
alle dine arbeyden om puerheit des henen Ende altoes suchten om goede ghedachten te vercrighen. Want daer wt comet minne ende ynnicheit des ghebedes ende
alle duechden
expl. (...) gaue god dattu nv hadste twee lichamen onsen lieuen here god mede te dienen
Die hier inder aerden quam om te dienen ende niet om ghedient te weiden
23. ff. 66r-67v <Exempel over een devote vrouw; God schenkt vier gaven aan wie hij
liefheeft>
inc. Een deuote vrouwe begheerde eens van onsen lieuen here te weten, waer mede
l[66v]l hi sijn sonderlinghe vrienden plach te begauen Doe wen haer gheantwoen
van hem dat hise begauet mit vier gauen Dat eerste is si sellen crane wesen inden
lichaem.
expl. (...) I[67r]l doch si en was nie van my l[67v]l ghescheiden. mijn pijn was soe groet
ende soe bitter dat ie riep mit luider stemmen Mijn god mijn god waer om hebstu
mi ghelaten et cetera <gevolgd door dictum op naam van van Antonius (welke
?):> Antonius god en bekent sijn beek niet sijn te wesen. een also danich is. alst
was doe hijt wtsende <regelvulling:> O bone ihesu
24. ff. 67v-68v <Traktaatje over Ps. 45,11>
inc. Die propheet spreket inden persoen ons heren hoen dochter ende siet. ende neijghen dijn oren. wilstu mijn dochter wesen mijn tempel mijn tabernakel ende mijn
bruut Hoen. dan sich ende neyghe dijn oren Ende leer liden ende verdraghen in
minnen om mi
expl. Och ghi die wanden in den weghe. merket ende besiet of enich rouwe is ghelijc
minen rouwe <afsluitend gebed:> О soete ihesu Ie bidde ν verleent mi arme son-
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daer. dat ic ν Uden alsoe in mijnre herten draghen moet Dat ie doer ν. alle liden.
dat mi toe cornet verduldelike verdraghen moet Amen

25. ff. 68v-71v <Visioen over de geboorte van Christus bij een Kerstkiibbe>
inc. ALs ic soude gaen totter crebben ons heren Soe hebbe ic ghesien een sonderlinghe
schone maghet. Aen ghedaen enen witten mantel, mit enen subtilen roc Doer wil
leen roc hebbe ic ghesien doerschinich hoemaechdelike vleysche (...)
expl. (...) I[71v]l Ende daer om int beghinsel als wi ons tot onsen lieuen heren gheuen
willen Soe en is ons gheen l[72r]l duecht also orbaerlic als een oetmoedighe sympelheit ende een scamel rijpheit
26. ff. 72r-72v <Johannes von Sterngassen (t 1320), 'dictum over Mariai
rubr. Dit sijn xviij punten van onser lieuer vrouwen
inc. Si sat in enen liue onlijflic Si sat in tíjt sonder tíjt (...)
expl. (...) I[72r]l Wat god wil minnen ende l[72v]l bekennen ende god aensien. die moet
viy ende onbecommert syn van allen creatueren
Dit is de Middelnederlandse vertaling van Johannes von Sterngassen, 'dictum over
María'; zelfde tekst ook in de handschriften Den Haag, K.B., 76 J 11, ff. 63r-64r en
Brussel, K.B., Π 2454, f. 67c (cf. Ampe 1968, 84 en nt. 22) [Deze informatie dank ik
aan Prof. Ampe s.j.]
27. ff. 72v-74v <Dertig punten die Franciscus van Assisi aan Clara van Assisi leerde; ge
volgd door dictum op naam van Hugo van St.-Victor>
rubr. Hier beghinnen xxx punten van oetmoedicheit die sinte franciscus leerde sinte cla
ren moeder
inc. Dat eerste punt is dat hem die mensche houden sel voer die onwaerste mensche die
op aertrijc is Dat anderde is hi sel dicke sijn ghebreken voer oghen hebben.
expl. Dat xxix is hi sel gode ende sijn lieue moeder groeten in allen steden, ende sonder
linghe dat heylighe sacrament Dat xxx punt is Hi sel gode ontsien ende seer wel
betrouwen.. A.M.E.N.
<dictum op naam van Hugo van St.- Victor, over de deugden> Hugo de sancto
victoer seit Dat beghm-l[74v]lne der duechden dat is. dat een gheofent hert allencken leert verwandelen. (...) Ende hi is volcomen die alle die werk een ellende is.
Deze '.xxx. punten' ook in handschrift Brussel, K.B., Г 937 (zie Deschamps 1977,
685).
28a-cff. 74v-76v <28a: Gerlach Peters' Tweede Brief, hoofdstuk 9 (ff. 74v-75v) met co
lofon-gedicht; 28b: dicta op naam van Bemardus van Clairvaux (2x), Ambrosius,
Bemardus van Clairvaux, gevolgd door bijbelcitaat. Joh. 14,6; 28c: vier beletselen
voor een deugdzaam leven>
28a: ff. 74v-75v <Hoofdstuk 9 van Gerlach Peters' Tweede Brief>
28b:ff.75v-76v
inc. nota bene Sinte bemaerdus seit. In alle schone ornamenten die den paeus toe behoert als hi hoechtijt houdet (...)
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expl. Ie bin die wech die waerheit. Soe wie doer mi niet in en gaet die sel dwalen
28c:f.76v
inc. Vier dinghen letten een mensche dat hi niet goet wesen en mach Dat eerste is dat
hi niet en bekent die edelheit sijnre sielen
expl. Dat vierde is dat sijn heit te seer laet vallen in aertschen creatueren
Opmerking: de teksten 28a-c zijn door de kopiist als één tekst weergegeven, slechts
gescheiden door paragraaftekens in de regel.
29a,bff. 76v-78r <29a: rijmpje; 29b: excerpt op naam van Richard van St.-Victor, over
het tot de deugd brengen van andere mensen>
29a:ff.76v-77r
inc. Dat mijn mont begheert te spreken dat moet ie swighen
expl. Daer mijn voeten willen gaen en wil ie niet wesen. of ie en mach mit minen gheraynden niet in vreden leuen
29b:ff.77r-78r
inc. Richardus. Merct dat ie ν segghe. hi bedencket diet bedencken mach hoe grote.
duechden dattet sijn. niet alleen hem seinen in wel doen te bewaren (...)
expl. (..) noch die aime sijn Uden ende drue, wee wee den ghenen die dus regieren <gevolgd door bijbelcitaat (welk ?):> Sinte pieter seit God en is gheen wt nemer der
personen dat hebbe ie seluer bevonden
Opmerking: de teksten 29a-b zijn door de kopiist als één tekst weergegeven, slechts
gescheiden door paragraaftekens in de regel.
30a,bff. 78v-87v <30a: Gods antwoord op een gebed; over voorwaarden voor de navolging van Christus; 30b: dicta op naam van van: Gregorius (2x), Bemardus (3x),
Gregorius, Bemardus, Gregorius, Bemardus, David, Bemardus, Gregorius, Bernardus, Bemardus (ff. 85v-87v)>
30a: ff. 78v-79r
inc. Een mensche badt an onsen heer of hi hem sijn cnius most helpen draghen hem
wort gheantwoeit Wilstu mijn cruus helpen draghen. soe legghet dat doeck van
dijn hoeft (...)
expl. Ie en sei di niet achter laten, mer vriendeliken dinen last helpen draghen ende di
ontfanghen in minen vaderliken armen
30b:ff.79r-87v
inc. Gregorius Onse here god maect sinen wtuercoren die tot hem comen in deser werk
enen scarpen wech op dat si ouermids ghenoechten des. weghes niet vergheten en
souden die dinghen die si inden hemelschen vaderlande l[79v]l souden soeken
expl. (...) Daer die riuieren altoes van nuwes vloeyen sellen in allen minnenden herten
die sijns begheren O soete ihesus of si alle comen wouden ende versaden hoere
dorst et cetera
De dicta- en excerptenverzameling 30b heeft geen duidelijk verbindend thema.
31. ff. 87v-98r <Dicta op naam van Bemardus (2x), Sint Paulus, Augustinus, Gregorius,
Augustinus, Gregorius, Bemardus (3x), Augustinus, Origines, "een leerre", Bemar-
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dus, Augustinus, Bemardus, Seneca, Socrates, Socrates, Augustinus (3x), Aristoteles, Augustinus (ff. 95r-98r)>
ine. BEmaerdus seit aldus gane ende keer ende wende di om. ende set ihesum als een
teyken op dijnre herten
expl. Dese blijscap en wert niet gheboren. dan wten pueren leuen dat reyn ende onbesmit is.
Hoewel de dicta - en excerptenverzamelingen 30b en 31 door de kopiist worden gescheiden, is er inhoudelijk geen verschil merkbaar, 31 wordt evenmin door een verbindend thema gedragen.
32. ff. 98v-99v <Allegorisch traktaatje over het hart als cel>
inc. O ghemynde deuote siel du selste di enich houden ende dienen ihesum ende gaem
alleen wesen. Want die celle is een raet huus gods (...)
expl. (...) Laet alle beslettinghe ende vlitighe di tot enen goeden moet. Want nyemant
daer toe en coemt die beslet is <gevolgd door Bijbelcitaat (welk ?)> Salomon
spreect. Wijsheid leert te doen. ende niet te segghen
Dit stuk kwam onder de titel Hier beghini een gheestelic celleldjn ook voor in de verloren gegane codex Deventer, Bibliotheek van de Parochiekerk: zie p. 107 en Vregt
1882, 379-380. De tekst die aldaar uitgegeven is, bevat slechts de helft van de tekst
van de Leidse codex. (Zie voor meer informatie over dit soort allegorieën het artikel
'Herzklosterallegorien' van Gerhard Bauer in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserslexikon, koll. 1153-1157)
Dezelfde tekst ook in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 313, f. 205v (zie Lieftinck 1948,
133).
33. ff. 99v-101r <Brief (?) aan een devote ziel tot beschouwing en navolging van Christus' lijden>
inc. О Ghemynde bruut des lams siet aen uwen lieuen ghemynden bmdegom hanghende aen die galghe des cruus. soe yammerliken mismaket
expl. (...) ende bidt dat sijn wille gheschie in di ende staet ghelaten in voerspoet ende in
wederspoet alsoe alst hem aire behaghelicste is ην ende tot allen uden hier ende inder ewicheit Dat gunne ν ende mi die vader inder moghentheit Die sone inder
wijsheit Die heylighe gheest inder goedertierenheit Amen
34. ff. ЮІг-ЮЗг <Aansporingen aan een "maghet gods" tot de aanvaarding van het lijden>
inc. О Aire liefste maghet gods, waer om sidi alsoe dicke beanxt ν cruce ν drue ν liden
op te l[101v]l bueren mit cristum. ende hem пае te volghen Want ouermits dien
gaetmenrattenewighen leuen
expl. (...) I[102v]l ende als hi siet. dat si niet en leuen. als si leuen souden, soe laet hijse
dicke veruolghen l[103r]l met groten swaren liden. Op dat si alsoe die salicheit
vercrighen daerse god toe versien ende vercoren heeft, waer si willen of en willen
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35. ff. 103r-103v <Goede punten>
rubr. Nota bene
inc. Die een goet mensche wil sijn. die moet sijn leuen rechten tot drien dinghen Dat
eerste wanneer hi vertoemt wort. dat hi dan sijn tonghe bedwinghe ende niet en
spreke eer hem sijn hert weder ghecomen is te vreden
expl. Dat vierde is sacht ghelaet ende suete woerden
Uitgave naar dit hs in De Man 1954,71 (aldaar de nummers 5 en 6).
36. ff. 103v-104r <Gods antwoord op het gebed van een "goet mensche">
inc. Het begheerde een goet mensche te weten in sinen ghebede van onsen lieuen heer.
wat hem aire louelicste waer Doe wert hem gheantwoert Soe wanneer du ouer
dencste alle mijn Uden dat ie heb ghehadt xxxiij iaer op aertrijc. mit minliker begheerten mi пае te volghen. (...)
expl. (...) soe wil ie woenen in dijnre sielen. als een conine in sinen widen conincnjc
doet
Uitgave naar dit handschrift in De Man 1954,71-72 (aldaar nummer 7).
37. ff. 104r-104v <Excerpt op naam van Gregorius de Grote: streef niet naar enigerlei
macht>
inc. Sánete Gregorius seit, dien god aire liefste heeft, dien soe sluut hi oec aire meest.
vanden wterliken becommerynghe.
expl. (...) om haren bnidegom in dat hemelsche ihemsalem te besitten. <onafgemaakt
dictum? :> In liden vroe soe seiden vijnt men soe.
38a-cff. 104v-106v <38a: kort traktaat over Joh. 10,9; 38b: alleenspraak van God, dictum van "een leene" en alleenspraak van God de Vader, 38c: aan Augustinus toegeschreven loflied op Maria>
38a: ff. 104v-105v
inc. Onse lieue heer ihesus cristus seit inden ewangelio. dat hi is die dore daerdaer men
doer in gaen moet. voer dése dore sel die biddende mensche doppen tot drien
stonden
expl. I[105r]l Ende ie hadde meer begheerten wten hemel in aertrijc te comen om den
mensche salich te maken, dan ye heilich begheerde inden l[105v]l hemel te comen
38b: ff. 105v-106r
inc. Onse lieue heer seit, alle dinghen heb ie oueruloedich. sonder alleen reyne herte en
heb ie niet ghenoech
expl. I[105v]l Salich is die mensche die niet anders en wil l[106r]l dan die wille gods is.
38c: ff. 106r-106v
ine. Augustinus seit. Marien reyne oetmoedicheit. ende gods almachtíghe goedertierenheit. die twee maecten enen cristum in marien
expl. I[106r]l O here waerdighe mi tot dinen dienste, maect mi ontfanclic dijn gauen In
vloet dijn beelt in ons. ende doch wt l[106v]lons vergaen al dat buten dijnre minne
is
Opmerking: door de kopiist zijn de teksten 38a-c als één tekst weergegeven.
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39a-cff. 106v-lllv <39a: Thomas a Kempis, Imitano, I 25 in Middelnederlandse verta
ling; 39b: dicta op naam van Bemardus van Clairvaux, Johannes Chiysostomos en
Augustinus; 39c: excerpt uit het werk van "een Іеегте": zeven gaven voor wie een
leven van zelfverloochening leidt>
39a: ff. 106v-110v
inc. Weest wacker ende naerstìch inden dienste gods, ende ghedenct stadelic waer om
dattu ghecomen biste, ende waer om du die werlt hebste ghelaten
expl. (...) Waect op di seluen. vermaen di seluen. verwec di seluen. Ende hoet mit enen
anderen si. en verghet ymmer di seluen niet. Soe vele selstu vorderen, hoe vele
ghewelts dattu di seluen aen doeste
Deze, tot dusverre niet geïdentificeerde, vertaling betreft het 25 e en laatste hoofdstuk
van deel I uit de Imitano, met als titel "De ferventi emendatione totius vitae nostrae";
zie Thomas a Kempis 1902-1922, П, 52-56. Voor de Middelnederlandse tekst zie De
Bruin 1954,85-87 en 238-239 (varianten). [De identificatie dank ik aan Prof. Ampe s.j.]
Uitgave: De Man (1954, 72-73) gaf enige passages uit deze tekst uit, die als aparte
stukjes worden gepresenteerd (ff.l06v-107ren 108r-108v).
39b: ff. ПО - Ш г
inc. Bemardus. dat herte is verre van gode, dat in sinen ghebede denct op die onlede
der werlt
expl. (...) dan dat die wise sielen haer alle daghe bereyde tot enen goede eynde des doots
39c: ff. l l l r - l l l v
inc. Een leene spreect ende seit Soe wie dat staet op een steruende leuen sijnre natu
eren die werden seuen gauen ghegeuen. Dat eerste is wonderlike blijscap mitten
enghelen
expl. Dat seuende is hi wort soe verenighet mit gode dat hi dat middel verghetet twisschen gode ende hem Ende aldus is hi een burgher des hemels
Opmerking: de teksten 39a-c zijn door de kopiist als één geheel weergegeven.
40. ff. 11 lv-112v <Vennaningen van Christus tot iemand die lijdt>
inc. Dit sprac onse lieue here ihesus cristus tot enen menschen die in liden was Sich
edel mensche, in welken liden word ie gheboren. In verdriet ende in liden was alle
mijn leuen
expl. (...) I[112r]l Wanneer dattet gheleden is ende verwonnen, soe verblijttet bouen maten. het heuet een cortte bitter-1[ 112v]lheit. mer een ewighe sueticheit ende ruste
Dezelfde tekst ook in handschrift Leiden, U.B., Ltk. 223, f. 20v (zie Lieftinck 1948,
37). Zie Dolch 1909, 80 par. 137 voor achtergronden en andere handschriften.
41. ff. 112v-l 14r <Aansporingen tot het lijden, aan een devote ziel>
inc. O dochter des ewighen conincs. ende bruut des ewighen brudegoms. en laet di den
arbeit der penitencien ende des gheestliken leuens niet verdrieten die du om dijns
brudegoms wille aen ghenomen hebste
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expl. Och of di dése dinghen ter henen ghinghen. hoe soudestu eens doiren daghen, die
soe groet goet nakende is. tot welken ν ende mi wil brenghen die vader die soen
ende die heilighe gheest Amen
42a-cff. 114r-115r <42a: aansporing tot een godgewijde ziel, over de dag des oordeels,
met excerpt op naam van Augustinus; 42b: excerpt over het afwassen van de zonden>; 42c: dicta op naam van: Bemardus van Clairvaux, "een leerre", Jeremía,
Bemardus van Clairvaux, "een leene", afgesloten met een rijmpjo
42a: ff. 114r-114v
inc. O wtuercoren ghemynde dochter ende bruut des alien ouersten conincs des hemels
ende der aerden. verblijt ν thent die dach der ewicheit opriset Als wi die sonne der
gherechticheit niet in ghelikenisse of in enen spieghel. mer claerlic van aensicht tot
aensicht teghenwoerdich bescouwen sellen
expl. (...) Ende die hoecheit moet men ouer liden. die totter godliker enynghe clymmen
sel
42b: ff. 114v-115r
inc. Soe wat mensche hebben wil een reyn graciose aensicht onbeulect. dat is een reyne siele. soe dat hi god behaghen mach ende allen menschen, hi moet op staen haesteliken. ende wasschen hem van allen vlecken der sonden
expl. Siet aldus moet een yghelic sondaer op staen van allen vlecken der sonden, of hi
en is niet waerdich der verenynghe gods
42c: ff. 115r-116r
inc. Bernaerdus een een paerlic ghestaedich swighen ende een ewelike rust aire waerliker scaren dat dwinct den mensche hemelsche dinghen te pensen
expl. Ie wil leuen ende ie moet sternen, des ie wil. dat moet ie deruen. mijn wille moet
ie ouergheuen. doe ie wel soe mach ie leuen
Opmerkingen: de teksten 42a-c zijn door de kopiist als één tekst weergegeven, slechts
gescheiden door paragraaftekens in de regel.
Het eerste Bemardus-citaat van 42c komt ook bij de nummers 1 en 15 voor.
43. ff. 116r-l 16v <Exceipt uit een brief (?): wij zijn pelgrims op aarde>
inc. Ghemynde inden here, want ghi begheiet te comen tot uwen vader lande onser
moeder iherusalem totter gloriosen stat die hier bouen is. Soe pijn di hier die wile
dattu gheset biste in desen ellendighen dale der tranen, pelgrymaedse te gaen
expl. versmadet alle dat verganclic is. ende mynt god bouen al ende begheen die ewighe
goeden hier boueN
44a,bff. 116v-121v <44a: traktaat over de deugden; zij hebben slechts waarde wanneer
men Christus getrouw navolgt. Uitgangspunt zijn de woorden van "een leerre";
44b: dictum en exceipten op naam van Bemardus van Clairvaux, gevolgd door een
dictum van "een leeire">
44a: ff. 116v-119v
inc. EEn leerre seit Alsoe als die trappen niet vorderlic en sijn. het en si dat si gheset
werden inden gaten vander houten Alsoe en sijn oec die goede werken die die
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menschen doen niet behaghelic. ten si dat si grote mynne hebben cristum haren
brudegom пае te volghen (...)
expl. (...) Ende waert dat men daer enich ander costelic dine toe ghieten woude het en
soudes niet ontfanghen
44b: ff. 119v-121v
inc. Sinte bemaerdus seit wi en sellen den ghenen niet ghelouen die ons segghen dat wi
vanden cruce gaen sellen
expl. (...) mer ghehoersaem sijn in dien dinghen die den mensche swaer ende contrarie
sijn dat is ghewarighe ghehoersaemheit
Opmerking: de teksten 44a-b zijn door de kopiist slechts met een paragraafteken in de
regel van elkaar gescheiden.
45. ff. 121v-123v <Traktaat "Van DC graden">
inc. ITem dit sijn ix graden ende toe behoren enen godliken leuen ende die hem oeffenen willen in enen beschouwenden leuen. Die eerste graet is dat hi verlochen hem
seluen
expl. Ende hi mach oec wel xx doden ia dusent doden des daghes sternen om gods wil
len. Want wanneer hi sijn sinlike lust weder staet. soe steruet hi enen doot om gods
willen
Uitgave: onder de titel "Van IX graden" werd deze tekst naar dit handschrift uitgege
ven in Ampe 1952,278-280
46. ff. 123v-127r <Excerpt uit Jan van Ruusbroecs Tabernakel>
inc. Een redelike oefeninghe wtwaert l[124r]l ende inwaert kerende пае die wijse der
wet ende пае die gheboden ons heren die moet sijn van vier verwen Die eerste is
wit ghelijc bocrane (...)
expl. (...) Ende in allen duechden moeten wy bescheiden sijn ende milde van gronde
ende vol van cantaten, want dese vier sijn die principale verwen die alle duechden
vercieren naden liefsten wille gods
Uitgave naar een ander handschrift Ruusbroec Werken 1944-1948, II, 45,28-48,32.
De tekst wijkt maar zeer weinig af van die van de Ruusbroecuitgave.
47. ff. 127r-128r <Excerpten over Abt Johannes (van Fécamp?) en een "out vader", gevolgd door dictum op naam van Gregorius>
inc. Die abt iohannes die een dwerch l[127v]l was seide Ie wil dat die menschen van allen duechden wat ontfanghen Stant alle dach vroe op. ende neemt dat beghinne
van eiker duecht (...)
expl. god sel hem te bet behoeden dat hi niet en valt in ongheoerlofden dinghen.
48. ff. 128v-136v <Preek over Luc. 10,5b "pax huic domui">
inc. Onse heer leerde inder ewangelien sinen iongheren in wat huse dat si quamen dat
si souden segghen vrede si in desen husen Dat onse lieue heer sinen iongheren
leerde dat beleuede hi seluen
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expl. (...) Vrede is een stoel der heymeücheit. ende een mantel der vruechden. ende een
croen der glorien Ende si is ghemynt als een wael ghecier-l[136v]lde bruut van horen brudegom Nu bidden wi gode dat hi ons veniullen wil mit synre godliker ghenaden. dat wi den ewighen vrede mit hem besitten moeten Des gunne ons die
vader, die soen ende die heylighe gheest AmeN
Dezelfde teksten in de handschriften Leiden, U.B., Ltk. 237, f. 145v en Ltk. 340 f.
129r (zie Lieftinck 1948,54, 185). Zie ook De Vreese 1900,182 en 520.
49. ff. 136v-149r <Gerlach Peters, Eerste Brief'm de bewerkte versie>
50a-cff. 149r-154v <50a: lofwaardige eigenschappen voor een "gheesteliken mensche";
50b: zeer korte dialoog tussen God en schepsel; 50c: dicta op naam van: Hiëronymus, Augustinus (2x), Gregorius de Grote, Hiëronymus, Anselmus van Canterbury, Augustinus, Seneca, Anselmus van Canterbury (2x), Gregorius de Grote,
Hiëronymus, Augustinus (2x), Hiëronymus, Augustinus, Bemardus van Clairvaux
(2x), Jesaja, Isodorius van Sevilla, Abt Johannes (van Fecamp ?, excerpt), Apostel
Johannes, Isaac, Gregorius de Grote, Johannes Chrysostomus. (Over de minne, de
overdenking van de dood, het nut van het lijden, etc).>
50a: ff. 149r-150v
inc. DEn gheesteliken mensche betaemt wel reynicheit der sielen ende saften gane.
ghematighe stemme, ende wel gheordinierde woerden, niet te vele te eten ofte
drincken (...)
expl. I[150r]l Des menschen ghebaer ende sijn ghelaet sei sijn ghestadich eernstich ende
ghetrouwe l[151r]l Sterc ende vast inden kersten gheloue. vrolic van aensicht ende
waerachdeh in alle sinen woerden
50b: f. 150v
ine. Onse lieue here seit Ic bin schoen, men en mint mi niet Ie bin rijc. men en bidt mi
niet Ic bin machtich. men en ontsiet mi niet
expl. Ie sel mi vernederen ende gheliken dy.
Tekst 50b ook in handschrift Brussel, K.B., IV 296 (zie Deschamps 1977,669).
50c: ff. 150v-154v
inc. Sinte iheronimus seit Men sel god soeken in armoeden Men sel hem vijnden in liden. Men sel hem voeden in verduldicheit(...)
expl. Crisostomus seit Pelgrijm in deser werk. daer om vergader dijn goet. daer du weetste stede ende lam te vijnden dattu eweliken besitten mogheste
Opmerking: de nummers 50a-c zijn door de kopiist als één tekst weergegeven.
51. ff. 154v-156r <Ps.-Ruusbroec, Vijf-gaven-tekst>
rubr. Vander cracht des heilighen sacraments
inc. W Anneer du ontfangheste dat heylighe sacrament Soe ontfanghestu vijf delen. Dat
eerste is dat lichaem dat cristus ontfenc vander maghet maria.
expl. (...) I[155v]l Soe werdestu veruult mit sijnre gracien Want l[156r]l nyemant en
mach die siel veniullen dan god alleen.
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Dit is de aan Ruusbroec toegeschreven 'Vijf-gaven-tekst'. Voor studie van de tekst en
de overlevering ervan, zie Ampe 1964,2-19, т.п. p. 16 voor dit handschrift.
Uitgave: Ruusbroec Werken 1944-1948, IV, 288-290.
52. ff. 156r-157r <Communiegebeden uit het werk van "een heilich man">
rabr. Een heilich man leert ons hoe wi begheerliken tot onsen heren tafel sellen gaen
ende spreken mit heiligher begheerten aldus
inc. O Lieue here huden begheer ie te ontfaen ν heylighe ghebenedide lichaem. gheestelic in mijnre sielen
expl. Ende die dit begheerliken hielden inder missen, hi ontfenghe onsen lieuen here
gheestelic in sijnre sielen, alsoe volcomelic als hem die priester ontfaet inden sa
cramente diet ghelouet volcomeliken
Het eerste gebed (tot f. 156v r. 8) is conform de tekst bij Prims 1926,139-140 г. 4.
Opmerking: In de tekst komen nog twee rubrieken voor: dit selstu dencken alstu on
sen lieuen here in dinen monde ontfanghen hebste (l[156v]l); ende dan sellen wi ons
l[157r]/ weder gheuen tot onsen ghebede ende <s>preken aldus. Op f. 156v staat na
een paragraafteken in de regel Ende alstu onsen lieuen heer selste ontfanghen soe sel
stu iij werf spreken aldus; het heeft dus dezelfde directieve functie als de beide ru
brieken.
53. ff. 157r-159r <Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi>
inc. Dit sijn die ν stucken daer sime franciscus die ν wonden doer ontfenc O lieue heer
hier stae ie voer di als een arme sondaer voer sinen rechten here, die mit sinen son
den sijn siel dicwijl verdoemt heeft
expl. (...) I[158v]l op dat ie mit ν ghebruken mach die ewighe glorie ende ic ν mitten
heylighen waerden enghelen louen moet ην ende l[159r]l eweliken AmeN
Uitgave: Meertens (1930-1934, I, 58-59) geeft een uitgave naar een ander hand
schrift, dat t.o.v. ons handschrift veel varianten heeft (voor twee andere handschrif
ten, zie idem, 59). Dezelfde tekst ook in handschrift Brussel, K.B., IV 1106 (zie
Deschamps 1977, 689).
54. ff. 159r-159v <Gebed voor dertigduizend jaar aflaat, door een engel onderwezen aan
lduizenaarster>
rabr. Nota bene
inc. HEt was een clusenaerster. ende si had grote begheerte op een iaer van gracien te
romen te trecken om te verdienen die gracie
expl. (...) want hi mach ons onse sonden vergheuen. ende ons tijt gheuen te leuen. want
hi die ewighe volcomen waerheit is AmeN
Uitgave: De Man 1954, 73-74. Zie ook Meertens 1930-1934, VI, 179 sub 16, waar
twee handschriften met dezelfde tekst genoemd worden.
55. ff.l59v-161v <Gebeden tot de H. Barbara>
rubr. Hier beghinnen .v. grueten van sinte barbara
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inc. God gruet ν glonose heylighe martelaerster barbara maghet cristi blenckende radie
des paradijs (...)
expl. (...) ende een beschermster mijnre sielen voer den strenghen oerdel gods Op dat ie
doer ν ghebede. mit ν ghebruken mach die ewighe glorie sonder eynde AmeN
De tekst is confoim de uitgave in Prims 1926,232.
Lieftinck (1948,195) verwijst naar Meertens 1930-1934, VI, p. 151 sub 52b, maar uit
inc. en expl. die daar gegeven worden valt op te maken dat het door Meertens ge
noemde handschrift waarschijnlijk slechts de "grueten" 2-4 bevat.
56. ff. 161v-162r <Gebeden tot een engel>
rubr. Hier beghini een goet ghebet van onsen heilighen enghel
inc. 1С gruet v. o mijn aire liefste enghel gods claer blinckende sterre
expl. (...) Daer ie mit allen salighen gheesten minen here ende minen god eweliken bu
en ende dancken mach Amen
Opmerking: Meertens (1934, VI, 15 sub 9c) geeft dezelfde tekst naar een ander hand
schrift
57. ff. 162r-163r <Twee excerpten op naam van Augustinus>
ine. Augustinus onse heylighe vader seit nymmermeer en mach dat menschelike hen
ghestadich wesen dat inder begheenen der ewicheit niet gheuestighet en is
expl. (...) mer inder waerheit den arbeit dien si hier ontfaen. volghet hem anders waer
пае daert hem onghelike swaerre is.
58. ff. 163r-163v <Drie punten over het gelooft»
rubr. Drie punten vanden gheloue
inc. Soe wie gode sijn gheloue beueelt in deser wisen als hier пае volghet die sel van
gode dése gracie vercrighen (...)
expl. (...) I[163v]l dat sijn gheloue ouermits mynne in hem werken moet dat hi in die vre
sijns doots vol-l[164r]lmaect gheuonden worde AmeN
f. 164v. Onbeschreven

§ 3. Evaluatie
Het handschrift vertoont een rapiarium-achtig karakter, teksten worden veelvuldig in
sterk bewerkte en verkorte vorm opgenomen, terwijl verschillende teksten soms in elkaar overlopen (zie bijv. de nummers 6,12,21, 38,42 en 50 van 2. Inhoud). Zowel door
dit rapiarium-karakter als door de keuze van de auteurs (Ruusbroec, Thomas a Kempis,
Gerlach Peters) laat het handschrift zich plaatsen in de traditie der moderne devotie.
De teksten van Gerlach Peters nemen in dit handschrift een bijzondere positie in: niet
alleen zijn ze kwantitatief een belangrijk onderdeel (in totaal 25 folio's), maar ook valt
op dat de beide Brieven niet zo ten prooi zijn gevallen aan bewerking en excerpering als
de overige teksten, maar toch zijn deze tendensen wel aanwezig. Uit het feit dat het eer-

176

De werken van Gerlach Peters

ste katem vrijwel alleen teksten uit Peters bevat valt een bijzondere waardering voor zijn
werk af te leiden. Binnen de overlevering van Peters' werk neemt het handschrift een
bijzondere positie in, daar het als enige zowel de Eerste als de Tweede Brief bevat - alsmede een Middelnederlands excerpt uit het Soliloquium.

§ 4. Literatuur
Catalogus 1847,1, 45 . Lieftinck 1948, 191-195 . Ampe 1952, 270, 278-280 . De Man
1954, 68-74 • Ampe 1964, 16 • Ampe 1968, 84 nt. 22 • Petrus Trudonensis 1968,49-50,
nr. 5a • Unger 1969,129 [zie aldaar de opmerking bij nr. 90]

3. DE MIDDELNEDERLANDSE BRIEVEN: STUDIE
EN TEKSTUITGAVE
3.1. STUDIE
3.1.1. ONDERZOEKSGESCHIEDENIS VAN DE BRIEVEN
Willem Moll ontrukte met zijn artikel 'Gerlach Peters en zijne schriften,
eene bijdrage tot de kennis van de letter-arbeid der school van Geert Groóte
en Rorens Radewijns' (Kerkhistorisch Archief 2 (1859) 148-246) Gerlach
Peters en een belangrijk deel van zijn werk aan de vergetelheid. Molls grote
verdienste voor het Peters-onderzoek is dat hij als eerste een kritisch gebruik maakte van de gegevens over Peters en zijn werk in Johannes Busch'
Chronicon Windeshemense en in het zogenaamde handschrift G, dat levensbeschrijvingen van de zusters van het Meester-Geertshuis bevat (uitgave in
De Man 1919). Met behulp van deze gegevens slaagde hij er in drie tot dan
toe nauwelijks bekende weiken te herontdekken: het Breviloquium en de
twee Brieven. Van deze drie werken bezorgde Moll de eerste en - op de
Eerste Brief na - enige editie. Van het Soliloquium, waarvan in Molls tijd
geen handschriften meer bekend waren (zie Moll 1859, 230-231 en 246 nt.
1), ontdekte hij het Deventer handschrift met de Middelnederlandse vertaling (later naar dit handschrift uitgegeven in Mak 1936, 166-251) en gaf
daarvan enige hoofdstukken uit Daarnaast heeft Moll de gegevens van zijn
beide bronnen - het Chronicon Windeshemense en de levensbeschrijvingen
van zusters van het Meester-Geertshuis - gebruikt om een beeld te geven
van Gerlachs leven. Bezien we nu in het kort de resultaten van zijn onderzoek naar de Brieven.
De Eerste Brief ontdekte Moll, op grond van het incipit dat hem uit het
handschrift G bekend was (Moll 1859, 200), in een door hem aangekocht
handschrift (heden: Amsterdam, U.B., I G 28). De Tweede Brief ontdekte
hij in een "Handschrift der Stadsboekerij te Deventer" (o.e., 219) (moderne
signatuur: Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, I, 49), op grond van
het door Busch gegeven incipit. Naar deze beide handschriften gaf Moll de
Brieven uit. Bij de Eerste Brief vielen hem de belangrijke parallellen met
het door hem uitgegeven Breviloquium op (zie Moll 1859, 201 en de noten
bij de uitgave op pp. 202-212). Bij zijn inleidend commentaar op de Tweede
Brief wees hij op het feit dat deze Brief geen eigenlijke epistolaire kenmer-
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ken bevat en dat er de nodige met de Eerste Brief identieke passages in
vooricomen. Vooral dit probleem van de doubletten - die het minder waarschijnlijk maken dat de Brieven in de overgeleverde vorm ooit verstuurd
waren - noopte Moll tot een hypothetische verklaring. Volgens Moll zou
Johannes Schutken uit de nalatenschap van Gerlach niet alleen het Soliloquium hebben samengesteld, maar hij zou misschien "zich ook het lot van
Gerlachs epistelen aan Lubbe" hebben "aangetrokken" (o.e. 217). Hij zou
uit de eigenlijke Eerste en Tweede Brief- "en welligt nog andere brieven" "het gewigtst" afgeschreven hebben en "alles verwijderd (...) wat aan de
vroegere briefvorm herinneren kon (en) in 9 hoofdstukjes" verdeeld (idem,
217); het resultaat daarvan zou de huidige Tweede Brief zijn. Men kan zich
afvragen waarom Moll juist de vorm van de Tweede Brief onoorspronkelijk
vond, terwijl de tekst van de Eerste Brief, zoals hij zelf al opmerkt (idem,
214 nt. 6), in zijn uitgave incompleet is. In ieder geval heeft hij niet gepoogd de zaak van de andere kant te zien.
De tweede en laatste etappe in hetfir/even-onderzoekis de dissertatie De
Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium van J.J. Mak uit 1936. In
de marge van zijn onderzoek, dat veeleer gewijd is aan het Soliloquium en
de moderne devotie, besteed Mak de nodige aandacht aan het Breviloquium
en de Brieven. Erg veel nieuws biedt hij niet, maar hij schetst de problemen
wat duidelijker dan Moll (o.e., 73-77). Tussen Eerste en Tweede Brief enerzijds en het Soliloquium anderzijds wijst Mak voor het eerst enkele parallelplaatsen aan (o.e., 74-75). Ook benadrukt hij de inhoudelijke overeenkomsten tussen enkele gedeelten van het Soliloquium en de Tweede
Brief (75). Molls, inderdaad nogal geforceerde, verklaring voor de doubletten wijst Mak van de hand (75-76) , overigens zonder te onderkennen dat
Moll niet beweerde dat beide Brieven bewerkingen van Schutken zijn. Voor
Mak was het vooral een raadsel hoe het mogelijk was dat Gerlach aan zijn
zuster "aan een nuchter practisch mens, als een procuratersche moet zijn,
aan Lubbe, van wier mystieke geaardheid niets bekend is" zo'n "door en
door mystieke brief als de Tweede Brief heeft kunnen zenden" (idem, 76).
Afgezien van Maks opvatting dat mystiek en "nuchter practisch" kennelijk
niet samengaan, heeft hij gelijk dat het inhoudelijk verschil tussen beide
1 In noot 52 op p. 74 verwijst Mak naar een handschrift dat in het Archief voor de geschiedenis van het
Aartsbisdom Utrecht 10 (1882) 368w. (zie ook hiervóór pp. 102 w.) is uitgegeven en waann een tekst
van de Eerste Brief voorkomt, die geen doubletten met de Tweede Bnef heeft. Naar later zal blijken,
had Mak dit spoor naar de oplossing van het probleem kunnen voeren. Overigens is mij pas later, toen
ik de bewijsvoering voor het bestaan van twee versies van de Eerste Bnef rond had, deze noot
opgevallen. Toen bleek dat ik Maks oude hypothese had bevestigd.
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Brieven inderdaad een probleem is. En hij merkt samenvattend op: "Een
juister inzicht in de onderlinge verhouding van het Brev., Sol. en de beide
brieven, misschien ook een antwoord op de gestelde vragen, zal eerst mogelijk zijn, wanneer het Brev., de Eerste Brief en het Sol. voor ons zullen liggen in een nieuwe uitgave naar alle thans bekende handschriften met
vergelijking van oude drukken en vertalingen" (idem; afkortingen van de
hand van Mak). Als meest voor de hand liggende stap achtte Mak een uitgave van Breviloquium en Eerste Brief: "Zelf stel ik mij voor binnenkort het
Breviloquium en de Eerste Brief uit te geven" (o.e., 77). Dit voornemen
heeft Mak echter nooit uitgevoerd; dat verklaart wellicht waarom wij tot nu
een kritische editie van deze werken ontberen. Op de inhoud van de beide
Brieven gaat Mak evenmin als zijn voorganger in.
Samenvattend: Molls herontdekking van Gerlach Peters en zijn werk is
van blijvende waarde. Maar de voornaamste moeilijkheid dat hij bij zijn
editie van de Brieven tegenkwam, het zogenaamde doubletten-probleem,
werd nooit opgelost. Mak plaatste de Brieven in het wijdere kader van Gerlachs oeuvre en zag de oplossing zag van tekstuele problemen in een kritische editie op basis van alle bekende handschriften, oude drukken en
vertalingen. Aan de inhoud van de Brieven hebben de beide onderzoekers
erg weinig aandacht gegeven.
Belangrijkste probleem- en doelstellingen
Het voornaamste probleem bij de bestudering van Gerlachs Brieven in de
uitgave van Willem Moll vormt het doubletten-probleem. Mak zei in dit
verband reeds: "Dat we de geschriften van Gerlach Peters, zoals ze thans
voor ons liggen, niet voor diens oorspronkelijk werk mogen houden, dat beter gezegd, Gerlach Peters zijn geschriften nooit in deze vorm kan hebben
vervaardigd, is nu reeds duidelijk" (o.e., 74). Men kan zich indenken dat
deze problematiek een studie naar de inhoud van de Brieven mede verhinderd zal hebben. Er zijn derhalve twee samenhangende problemen: het ontbreken van een kritische uitgave van de Brieven en het ontbreken van
enigerlei studie naar de inhoud. Dat die inhoudelijke studie tot nu toe ontbreekt zal - zoals opgemerkt - mede liggen aan de vorm waarin de teksten
in Molls uitgave voor de dag zijn gekomen. Men heeft daarom - terecht ernstig getwijfeld of Gerlach ze in deze vorm aan Lubbe heeft kunnen sturen. Een kritische studie van de tekst in het niet geringe aantal handschriften
dat van deze teksten is overgeleverd (zie het overzicht op pp. 26-39) zou op
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de hele problematiek nieuw licht kunnen werpen, zoals Mak zelf al voor
stelde (o.e., 76-77; zie ook zijn noot 52 op p. 74 in zijn dissertatie). Een kri
tische editie van de beide teksten is dan ook het eerste hoofddoel van het
onderzoek en voorwaarde voor iedere studie naar de inhoud.
Het tweede hoofddoel is de studie van de inhoud van deze beide werken
in een nieuwe tekstkritische editie. De inhoudelijke verschillen en vooral de
mystieke inhoud hebben de onderzoekers verbaasd; enig ongeloof dat een
Zuster des Gemenen Leven zo'n mystieke brief als de Tweede kreeg is voel
baar. In eerste instantie moeten de Brieven in de voorafgaande traditie (т.п.
Ruusbroec) en het milieu van de moderne devotie worden geplaatst. Boven
dien moeten de Brieven in het kader van Gerlachs oeuvre gezien worden;
alle parallelplaatsen tussen de werken onderling moeten opgespoord wor
den, om zo, vooral tegen de achtergrond van derapiarium-techniek,inzicht
te krijgen in de werkwijze van Peters en de samenhang van zijn werk. Daar
na moeten de beide Brieven zowel formeel (dus naar de epistolaire vorm)
als inhoudelijk geanalyseerd worden, waarbij de historische context zeker
niet vergeten mag worden: namelijk dat ze zijn geschreven voor Lubbe Pe
ters. Daarna moeten de veranderingen die de twee teksten in de loop van de
tijd hebben ondergaan worden onderzocht en moet de receptie vanuit de
overgeleverde handschriften geschetst worden. Tot slot moet het eigen ka
rakter van Gerlachs mystiek en ascese naar aanleiding van de kernpunten
van de Brieven en het Latijnse werk geschetst worden, opdat hij zijn eigen
plaats krijgt in de geschiedenis van de Nederlandse spiritualiteit.

3.1.2. DE TOESCHRIJVING VAN DE BRIEVEN AAN GERLACH
PETERS
Inleiding
Uit twee bronnen is ons bekend dat de Windesheimer koorheer Gerlach Pe
ters aan zijn zuster Lubbe, econome van het Meester-Geertshuis te Deven
ter, Brieven zond. Die werken zijn het Chronicon Windeshemense van
Johannes Busch en de reeks vitae van zusters van het Meester-Geertshuis
(ook bekend als handschrift G; uitgave in De Man 1919) door een onbeken
de schrijfster. Hieronder wordt de informatie uit deze werken kritisch be
sproken.
De Eerste Brief
In het handschrift G wordt melding gemaakt van een Brief van Gerlach aan
zijn zuster Lubbe. Op grond daarvan kon Moll de tekst terugvinden (Moll
1859) en uitgeven; sedert zijn uitgave is deze als de Eerste Brief bekend:
Ende Sonderlinge screef hi [Gerlach, MMK] oer [Lubbe] een alten suverlicken epistele, daer hi oer in leerde hoe dat si oer inder onlede hebben
ende regieren solde, die aldus begijnt: "Onsen lieven Неге stedelik te of
feren een vreedsom herte, etc." (De Man 1919,18)
Hieraan vooraf wordt het volgende opgemerkt:
Ende want hi [Gerlach, MMK] dan aldus uutoemende vuerich ende goddienstich was, soe hadde hi alte geeme gehad dat oer zuster Lubbe gege
ven hadde totten rechten doechden. Ende hieromme plach hi oer
ondertijden wat schriften te senden, daer hi oer in leerde, hoe dat si oer
tot sterven ende liedsomheit geven solde, ende dat si oer niet alte seer en
solde uutstorten op die uutwendighe onlede, die si onder handen hadde.
(idem)
De "suverlicke epistele" wordt dus speciaal onderscheiden van de "schrif
ten" die Gerlach aan zijn zuster stuurde. Uit de korte karakterisering van die
"schriften" blijkt dat ze dezelfde thema's bevatten als de zogeheten Eerste
Brief, volmaakte deugdenbeoefening (zie bijv. Eerste Brief, rr. 17-25), ver
loochening van het vlees (idem, rr. 42-47; 143-145) lijdzaamheid (idem, rr.
135-137; 181-184), zich niet laten afleiden door de dagelijkse wericzaamheden (idem, rr. 23-35). Deze geschriften worden geen brieven genoemd; het
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waren wellicht traktaatjes die verzonden werden. Ze droegen ongetwijfeld
een persoonlijk karakter, want Gerlach zond ze opdat Lubbe zich zou wij
den aan de "rechten doechden". Bovendien staat er "daer hi oer in leerde",
wat er op wijst dat hij ze speciaal voor haar schreef. Waar nadere aandui
dingen ontbreken, zullen deze werken van Peters ons waarschijnlijk onbe
kend blijven, zo ze al overgeleverd zijn. Hieronder wordt bezien of in de
Brieven elementen te vinden zijn die wijzen op een meer omvangrijke cor
respondentie.
Peters' auteurschap van de zogenaamde Eerste Brief wordt bevestigd
door twee handschriften:
Нее Begynt Eyn Devoete Andachtige Epistel Eyns devoten Reguleirs van
Wyndesem De hij zo sijnre suster schreiff eynre geistlicher maget ind is
van geistlichen vortganck Seer schoen ind leerlichen К, f. 256ra
Explicit epistola fratris gherlaci missa ad sororem eius camalem Deo gra
cias biddet vor den scriuer eyn ave maria Wl,f.l73v (colofon)
Indien beide gegevens aan elkaar gekoppeld worden, zou het mogelijk zijn
ook zonder de informatie uit het handschrift G Gerlach Peters als auteur van
de Brief aan te wijzen.
De Tweede Brief
De andere Brief die ons van Gerlach bekend is wordt vermeld in het Chronicon Windeshemense van Johannes Busch. Ook in dit geval was Moll de
eerste die deze Brief terugvond en uitgaf; sindsdien is deze als de Tweede
.örie/bekend:
Hoc idem [namelijk Gerlachs buitengewone vroomheid] patet in epistola
sua teutonicali, quam sorori sue carnali tunc eciam [d.w.z. in dezelfde tijd
dat hij het Breviloquium schreef] transmisit, ita incipiens: "Homini vere
intemo nullum tempus breve est, quin se suo in eo possit coniungere" In
qua quidem epistola nomen sororis et nomen fratris propter láyeos earn
habentes a plerisque noscitur commutatum. (Busch 1886,157,17-21)
De laatste zin van dit citaat bevat enkele onduidelijke elementen. In vertaling staat er: "De meesten weten dat de naam van de zuster en de naam van
de broer in die brief echter veranderd zijn vanwege het feit dat leken die in
handen hadden." Er is een oppositie tussen de "láyeos" en "plerisque", maar
wie zijn deze twee groepen? Men zou kunnen veronderstellen dat Busch het
woord "láyeos" gebruikt om aan te geven dat hij geen "religiosi" - klooster-
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lingen en (seculiere) priesters - op het oog heeft; dan zou men kunnen denken aan de Zusters van het Gemene Leven. Maar de Tweede Brief bevat, in
tegenstelling tot de Eerste Brief, juist geen enkel element dat betrekking
heeft op het Deventer milieu van de Zusters. De handschriften die ons van
de Tweede Brief zijn overgeleverd stammen alle uit kloosters.
Een ander probleem vormen de zogenaamde naamswijzigingen in de
brief. Uit Busch' opmerking wordt niet duidelijk of die wijzigingen nu op
het origineel zijn aangebracht of op een kopie ervan. Bovendien zou de
zinssnede nomen sororis et nomen fratris (...) commutatum nog op een andere wijze dan hierboven vertaald kunnen worden, namelijk: 'het naamwoord (van) 'zuster' en het naamwoord (van) 'broer' zijn verwisseld' . Dit
betekent dat wanneer in de brief de aanspreking bij voorbeeld 'Allerliefste
suster' luidde, deze veranderd werd in: 'Allerliefste broeder'. Een nog andere visie biedt de eersteredactievan het Chronicon:
(...) nomen sororis in nominem fratris (...) commutatum (Brussel, K.B.,
IVllO.f. 136r)
Als we deze lezing moeten geloven, dan zou in de Tweede Brief 'Lubbe'
gewijzigd zijn in 'Gerlach'. Voor welke interpretatie men ook kiest, uit de
tekst van Busch krijgt men sterk de indruk dat men destijds niet wilde weten
dat de Tweede Brief aan een vrouw werd geschreven, propter láyeos earn
habentes; met andere woorden, dat men niet wilde dat die 'láyeos' zouden
denken dat een dergelijke mystieke tekst in een vrouwenmilieu circuleerde.
Maar dat kan weinig zin gehad hebben in het Deventer milieu, waar moeilijk onbekend kon blijven wie schrijver en ontvanger waren. Als we de
overlevering bezien, kunnen we alleen constateren dat de versie die Busch
noemt ontbreekt; alle verklaringen voor dit probleem zijn daarom hoogst
speculatief en onbevredigend.
Wie met "plerisque" bedoeld zijn is evenmin eenduidig: in tegenstelling
tot de "láyeos" wisten zij wel van de ingrepen in de Brief. Maar moeten we
ze identificeren met de Windesheimers of behoren tot 'plerisque' ook de
Broeders van het Gemene Leven (waaronder zich immers lang niet alleen
'leken' bevonden)? Op basis van het overgeleverde materiaal zie ik geen
kans die vraag te beantwoorden. Hoewel het hier zonder twijfel om een
werk van Gerlach gaat, lijkt de achtergrondinformatie van Busch meer van
toepassing te zijn op de Eerste Brief: de "epistola" werd tezelfdertijd ge1 Dr. Th. Menens (Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Amweipen) wees mij op de mogelijkheid van deze
interpretatie.
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schreven als het Breviloquium en juist de Eerste Brief bestaat voor de helft
uit citaten uit het Breviloquium, terwijl de Tweede brief uitsluitend enkele
passages met het Soliloquium gemeen heeft; de tekst van de Eerste Brief zit
vol van verwijzingen naar het milieu van de Zusters van het Gemene Leven,
terwijl in de Tweede Brief dergelijke verwijzingen geheel ontbreken: we
zouden dus eerder de belangstelling van de "láyeos" voor de Eerste dan
voor de Tweede Brief kunnen verklaren. Het is uiteraard onmogelijk om aan
te tonen dat Busch het bij het verkeerde eind heeft, maar het is evident dat
zijn achtergrondinformatie - zijn toeschrijving van deze Tweede Brief aan
Gerlach is voor mij onomstreden - voor ons meer vragen oproept dan beantwoordt.
De versie waarin de naam van broer en zuster veranderd zijn, werd nooit
teraggevonden. De Brief in de door Moll bekendgemaakte vorm is op zich
niet als brief te onderkennen; Busch' informatie is hier essentieel. In één
handschrift wordt de Brief'm verband gebracht met Peters:
Explicit soliloquium devoti fratris gerlaci dyaconi ordinis canonicorum
regularum yn Wyndesshem T,f. 116v (colofon)
Dit colofon stelt ons voor twee problemen: ten eerste wordt de Brieften onrechte voor het Soliloquium aangezien, ten tweede wordt Peters diaken genoemd. Gerlach is priester gewijd (zie p. 16), dus het is niet juist dat hij het
Soliloquium, dat pas na zijn dood werd samengesteld, als diaken zou hebben
geschreven. De kopiist heeft zich waarschijnlijk vergist. Een argument daarvoor kunnen we ontlenen aan het volgende: na dit colofon volgt in het handschrift Τ een parafrase van enkele bijbelcitaten (Jes. 1,31; Ps. 76,3 (iuxta
LXX)):
Fortitudo mea sicut fauilla stuppe Rennuit consolari anima mea et nemi
nem noui in hac parte quia diuidit siue amabilis siue terribilis T,f. 116v
Deze parafrase komt ook voor na het slot van het Soliloquium in enkele
handschriften, waaronder het oudste So/i/ocw/M/n-handschrift (br5, f. 32v).
Als "Apophtegma D. Gerlaci" wordt ze nog aangehaald na het slot van de
SoWo^M/'um-vertaling van Nicasius van Heeze (Coenraet Henricx, Utrecht
1580; f. 60v). Wat oorspronkelijk een colofon van een Soliloquium-handschrift was, is dus in Τ op de verkeerde plaats overgenomen. Voor de ont
staansgeschiedenis van de Tweede Brief kunnen we aan dit colofon dus
geen gegevens ontlenen.
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Busch is weliswaar de enige die ons het bestaan van de Tweede Brief
openbaart, maar uit het handschrift G blijkt dat de schrijfster de Tweede
Brief wel degelijk kende:
Want tot alsulker gestorvenheit ende versmaetheit sijnsselves was hi
[Gerlach Peters, MMK] gecomen, dat hi segede: al gevoelde hi ene gemeyne minne tot allen menschen, nochtan voelde hi een Sonderlinge neygen totten genen, die hi wiste dat hem niet lief en hadden, ende die hem
achtersprake, verdriet ende moyenisse andeden. (De Man 1919, 16,1520)
De Man wees er reeds op (1919, 16 nt. d) dat deze parafrase zowel aan de
Eerste als aan de Tweede Brief herinnert (zie de uitgave, I*,114-117 en
11,226-227). Toch kan ze alleen aan de Tweede Brief ontleend zijn, want de
woorden "ene gemeyne minne tot allen menschen" komen alleen daar voor
(zie 11,226). Een ander argument voor die ontlening is dat in de Eerste Brief
de passage in de tweede persoon enkelvoud (en in gebiedende wijs) staat,
maar in de Tweede Brief in de eerste persoon enkelvoud. Alleen uit die
Tweede Brief kan dus begrepen worden dat Gerlach zelf deze woorden
sprak, zoals de schrijfster blijkens de aangehaalde passage kennelijk deed.
Het feit dat de Tweede Brief haar wel als werk van Peters bekend was, maar
dat zij die niet noemt, is van belang voor de receptiegeschiedenis.
Gerlachs onbekende geschriften
Hierboven werd uit G een passage aangehaald waaruit blijkt dat Gerlach
zijn zuster geschriften zond om haar tot een leven in deugd op te wekken. In
de Eerste Brief komt een passage voor die een meer omvangrijke correspondentie suggereert:
Ghi sijt wat tot suerheit gheneyghet, daeromme moete ghi iu daer meer
teghen gheven. Mer ie hope dat ghi iu daer seer inne ende in anderen
dinghe verwonnen hebbet, want ghi hebbet daer aldus langhe over gheweest. (1,87-91)
De tweede zin in deze passage bevat elementen die wijzen op een vorig
schrijven: Gerlach hoopt dat ze bepaalde gebreken nu overwonnen heeft,
"want ghi hebbet daer aldus langhe over gheweest". De formulering verraadt dat deze kwestie al vaker aan de orde is geweest en dat Gerlach verwacht dat hij op dit thema niet meer hoeft terug te komen. Eveneens blijkt
dat hij op de een of andere manier van haar ontwikkeling in het geestelijk
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leven op de hoogte was; via anderen of via brieven van Lubbe, wie zal het
zeggen?
Evaluatie van de gegevens in Busch en G
De gegevens in Busch en G vullen elkaar aan. De schrijfster van de reeks
'vitae' van zusters van het Meester-Geertshuis legt in alle 'vitae' de nadruk
op ascese en deugdenbeoefening, en het verwondert ons niet dat ze bij de
bespreking van Gerlachs correspondentie ook de nadruk legt op die aspecten, met voorbijzien aan de Tweede Brief, die bol staat van mystiek, maar
die zij evenwel blijkt te kennen en te citeren. Niettemin is zij door de vele
details (die deels te controleren zijn via het Chronicon van Busch en de inhoud van de Brieven) die zij over Lubbe en Gerlach geeft zeker een betrouwbare bron.
Busch legt veel nadruk op de mystieke inslag van Gerlach en zijn werk.
De gedetailleerde berichtgeving over de Tweede Brief geeft ons geen reden
aan zijn informatie te twijfelen. Het is wel opvallend dat hij de Eerste Brief
niet noemt. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat hij het werk niet kent,
maar waar hij zoveel informatie over Peters en zijn werk geeft ligt dat toch
niet voor de hand; aan de andere kant is er evenmin reden te veronderstellen
dat hij deze Brief opzettelijk verzwegen zou hebben. Een duidelijke grond is
dus niet aan te wijzen.

3.1.3. ONTSTAANSTUD EERSTE EN TWEEDE BRIEF
Over het ontstaan van de Eerste Brief is niets bekend, maar de tekst biedt
wel een aanknopingspunt. Een groot gedeelte van de Briefis aan het Breviloquium ontleend (zoals hieronder zal worden aangetoond; zie pp. 206 vv.).
Daarom kunnen we als 'terminus post quem' eind 1403 nemen. Immers,
Busch deelt mee dat Gerlach vóór zijn inkleding, nog als 'clericus', het Breviloquium schreef (Busch 1886, 157,9-17 en 158,14-17). Hoeveel tijd er
verstreken is tussen de voltooiing van dit werk en de inkleding vermeldt
Busch niet; de 'terminus' moet dus met de nodige voorzichtigheid gehanteerd worden. Dat blijkt nog duidelijker als we de datering van de Tweede
Brief proberen vast te stellen.
Over het tijdstip waarop de Tweede Brief werd geschreven meikt Busch
alleen op dat hij "tune eciam" gestuurd werd (157,18), dit wil zeggen in de
tijd waarin Gerlach ook zijn Breviloquium schreef, namelijk "in ipso clericatu suo" (157,9) , dus voor eind november 1403 (het tijdstip van zijn inkleding). Als dit juist is , dan moeten we de Eerste Brief wel ruim voor
eind 1403 plaatsen; het geheel andere karakter van de Eerste Brief simt het
voorafgaan van de Tweede Brief namelijk uit: we zouden dan immers enige
verwijzing naar de mystiek van de Tweede Brief mogen verwachten, maar
de enige toespeling op een vorig schrijven (1,87-91) betreft een allesbehalve
mystiek thema (zie ook p. 185). De Tweede Brief kan alleen geschreven zijn
voor iemand die veel verder gevorderd is in het geestelijk leven dan degene
voor wie de Eerste bestemd is. Als dit allemaal klopt dan moeten we de beide Brieven nog plaatsen in de tijd voor Peters' noviciaat; de Eerste Brief
ging bovendien aan de Tweede vooraf. Dit impliceert tevens dat het eerste
gedeelte van het Breviloquium (hieronder versta ik de eerste zestien hoofdstukken in Molls uitgave; zie ook p. 211) al ruim voor einde 1403 ontstond,
gezien de zeer nauwe relatie tussen dit gedeelte van het werk en de Eerste
Brief, die de voltooiing van het Latijnse stuk veronderstelt; het tweede gedeelte (hoofdstukken 17-46 in Molls uitgave) ontstond reeds eerder, misschien kort nadat Gerlach naar Windesheim ging (zie voor nadere
argumenten voor deze 'tweedeling', par. З.1.5., pp. 210-211). Chronolo
gisch samengevat:
1 Wanneer Busch over de ontstaanstijd van het Breviloquium spreekt, valt twee keer het adverbium
"tune" (157,10 en 157,13); uit de context blijkt duidelijk dat daarmee "in ipso clencatu suo" (157,9)
bedoeld is. Met 'Чипе eciam transmisit" (157,18) kan dus alleen, vnj omschreven, bedoeld zijn: 'toen
hij clericus was stuurde hij eveneens...'.
2 Deze reserve geldt voor een groot deel van de informatie die Busch over deze Brief geeft (vgl. p. 184).
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- kort (?) na zijn aankomst te Windesheim: hoofdstukken 17-46 van het
Breviloquium',
- ruim voor einde 1403 : hoofdstukken 1 -16 van het Breviloquium;
- na voltooiing eerste gedeelte Breviloquium: Eerste Brief,
- vóór eind november 1403 : Tweede Brief,
- na november 1403 begon Gerlach het rapiarium dat ons als het Soliloquium is overgeleverd.
Dit is de meest vergaande interpretatie die op basis van de schaarse gegevens nog mogelijk is; maar zij is niet meer dan een indicatie hoe de zaken in
de tijd kunnen zijn gegaan.

3.1.4. BRONNEN VAN GERLACH PETERS' BRIEVEN
Voor wat betreft de Brieven is er tot nu toe weinig onderzoek gedaan naar
de bronnen. Voor de bronnen van Breviloquium en Soliloquium is de studie
van Mak van belang (1936), terwijl in het onderzoek van Lücker (1950) een
paragraaf is gewijd aan de invloed van Meister Eckhart op Gerlachs oeuvre.
Veel concrete citaten vindt men in deze en andere studies ondertussen
niet, maar het zou onjuist zijn om op grond hiervan Gerlach voor een volkomen onafhankelijk auteur te verslijten. Evenmin is het juist om op grond
van vage overeenkomsten Gerlach bij voorbeeld voor een navolger van
Eckhart te laten doorgaan (zie Lücker 1950, 134-150 en de kritiek in Reypens 1951, 219). In Maks studie wordt de invloed van Ruusbroec sterk onderschat, omdat te veel de nadruk wordt gelegd op identiteit van citaat en
bron; het zoeken naar een dergelijke overeenkomst kan een onhistorische
tekstbenadering opleveren. De invloed van Florens Radewijns op Gerlachs
Breviloquium wordt door Mak benadrukt, en de aangegeven bewijsplaatsen
zijn overtuigend (zie Mak 1936,64-65).
De bronnenstudie is al met al geen gemakkelijke zaak: de moderne devoten staan bekend voor hun ontwikkelde leescultuur en bij Gerlach wordt de
zaak nog gecompliceerder, doordat hij in zijn hele oeuvre slechts één keer
een dictum op naam van een auteur zet (1,123). Het is daarom zaak uit de
christelijke traditie een zodanige keuze te maken, dat de trefkans voor het
vinden van een citaat zo groot mogelijk is . De kies daarom, op basis van
vorig onderzoek, voor de volgende weg: de invloed van Florens Radewijns
en van Ruusbroec zijn in Gerlachs werk onmiskenbaar . Als we binnen de
Brieven de wat aanvechtbare tweedeling ascese/mystiek aanbrengen, dan
zou men beide weiken als volgt kunnen karakteriseren: Eerste Brief Florens
Radewijns - ascese; Tweede Brief Ruusbroec - mystiek.

1 Men zie bij voorbeeld Gleumes 1935,100-105; Reypens 1951.219; Mikken 1953.164,175-180.
2 Gerlach zal bij voorbeeld ongetwijfeld Augustmus' werk gekend hebben. Maar de vraag is welke
geschriften hij gelezen heeft, en daarvoor komen in principe alle werken in aanmerking die in de
middeleeuwen aan Augustinus toegeschreven werden. De onderzoekers die zich over Augustinus'
invloed op Gerlachs werk hebben uitgelaten, beperken zich tot vaagheden als: "Alleen de onbevangen
lectuur van het SoL moet het antwoord geven op de vraag, wie zijn geest hebben gericht. Ik geloof, dat
wij dan vóór allen Augustinus moeten noemen (...)" (Mak 1936, 86; zonder enige verdere
argumentatie); "(...) ses oeuvres accusent partout un contact direct avec la pensée de S. Augustin ( )"
Reypens 1924, 34; eveneens zonder concrete voorbeelden). Het is hier zoeken naar een speld in de
hooiberg van Augustinus' geschriften, en voornoemde auteurs hebben zich er blijkbaar niet aan
gewaagd.
3 Zie voor Florens Radewijns, Mak 1936,64-65 en voor Ruusbroec, Deblaere 1968,96-97,108 nt. 12
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Naast Florens Radewijns' eigen oeuvre zijn de werken van tijdgenoten
binnen de beweging van de Broeders van het Gemene Leven en van de mo
derne devotie als geheel van belang. Dit wil zeggen dat het geestelijk milieu
onderzocht moet worden waarin Gerlach zijn eerste religieuze vorming ont
ving voor hij naar Windesheim vertrok; in Busch' woorden:
Ex tune a patribus domus domini Florencii congregacionis clericorum in
Daventria ad audiendum dei attractus et ab eis in via vite spiritualibus rudimentis imbutus, deinde per eundem dominum Florencium in Windesem
pro religione assumenda fuit transmissus (Busch 1886,156,28-31)
De voornaamste werken van deze generatie devoten worden in het bronnen
onderzoek betrokken. Het gaat om de volgende geschriften:
- Florens Radewijns: Tractatulus devotus (ed. Goossens 1952, 213-254);
Epistola 'Quare me sic vexas' (Thomas a Kempis 1902-1922, П, 195198 en Busch 1886, 110-111); Libellus, omnes, inquit, artes (ed. Van
Woerkum 1950, Π, 1-66); de dictaverzamelingen Incipiunt aliquae verba
notabilia domini Fiorenti] et magistri Gherardi magni (ed. Vregt 1882,
427-472) en Quedam notabilia verba domni Florentii presbyteri (ed.
Thomas a Kempis 1902-1922, П, 198-210) l\
- Gerard Zerbolt van Zutphen: De spiritualibus ascensionibus (ed. Mahieu
1941 ) ; De reformatione triwn virium animae (ed. Van der Woude 1951) ;
- de zogenaamde Amersfoortse Brieven (zie Dumbar 1719,88-113 en Becker 1862)
- de verschillende werken van devoten in Thomas a Kempis' Dialogus noviciorum (Thomas a Kempis 1902-1922 П, 1-329)
- Johannes Brinckerinck, Collaties (ed. Moll 1866, 111-167)

1 Over de verschillende versies van deze tekst zie men Van der Wansem 1958, 17-21 en de recente
studie van Epiney-Burgard 1990. Als de passages overeenstemmen citeer ik voor het gemak naar de
Kempis-uitgave.
2 Het gaat hier om een moderne Nederlandse vertaling van S. van der Woude naar de editie van M. de la
Bignè m de Magna bibUotheca veierum patrum, Pansiis, MDCLIIII, L V, 839-879.
3 Voor de bronnenstudie in meerdere opzichten een grensgeval: 1) de collaties hield Bnnckennck voor
de zusters van het klooster te Diepenveen, dus niet eerder dan 1400, het jaar waann het klooster
gesticht werd. Aan de andere kant is Bnnckennck zo belangnjk als geestelijk leidsman van de Zusters
van het Gemene Leven en later tevens van de kanunnikessen in Diepenveen, dat men bij een studie van
de Eerste В nef ook met aan deze toespraken voorbij kan gaan. 2) Het corpus van de Collaties ligt nog
geenszins vast (zie hierover het interessante artikel Obbema 1985). Op basis van Obbema's knusche
studie lijkt het verstandig om voorlopig alleen de door Moll uitgegeven Collaties als werk van
Bnnckennck te beschouwen; niettemin heb ik eveneens de collaties in het onderzoek betrokken die
door de verschillende uitgevers aan Bnnckennck worden toegeschreven (zie De Vreese 1898,
Goossens 1953 en Begheyn 1971b).
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- de anonieme wericjes Propositum cuiusdam canonici (ed. Waffelaert
1909, 8-21) en het Florentii parvum et simplex exercitium (ed. Wüstenhoff 1895,95-103)
Evenzeer van belang zijn de teksten óver bekende devoten uit het Heer Florenshuis in de Dialogos noviciorum (Thomas a Kempis 1902-1922, П, 1329), alsmede de zgn. Consuetudines, die nauw verwant moeten zijn met de
oorspronkelijke leefregels van het Heer Florenshuis en die ons een belang
rijk beeld geven van de spiritualiteit van de Broeders van het Gemene Le
ven . Daarnaast moeten de werken onderzocht worden waarvan boven
iedere twijfel verheven is dat ze de spiritualiteit van de devoten diepgaand
hebben beïnvloed . Vooral voor het werk van Florens Radewijns en Gerard
Zeibolt van Zutphen zijn de bronnen goed onderzocht , en men heeft de indruk dat de door hen aanbevolen en veelgeciteerde auteurs representatief
zijn voor deze periode. Bovenaan in de top-tien van de moderne devoten
treffen we de zogenaamde Profectus religiosorum van David van Augsburg
(ed. David van Augsburg 1899) aan, samen met de Conlationes patrum
(S.C. 42, 54, 64) en de De institutis coenobiorum (S.C. 109) van Cassianus.
Daarnaast moeten zeker genoemd worden de Epistola adfratres de Monte
Dei van Willem van St.-Thierry (ed. Guillaume de Saint-Thierry 1975; in de
middeleeuwen werd dit werk vrijwel altijd aan Bemardus toegeschreven),
het pseudo-Bemardijnse Speculum monachorum P.L. 184, 1175-1178, door
de éditeurs toegeschreven aan Amulfus de Boeriis), het Horologium sapientiae en de Cursus de aeterna sapientia van Heinrich Suso (ed. Künzle 1977,
363-618), de Scala paradisi van Johannes Climacus (P.G., 632-1164;
Griekse tekst op de even, Latijnse vertaling op de oneven genummerde kolommen) de Meditationes piissimae van Ps.-Bemardus (P.L. 184, 485-508)
en de werken De triplici via en Lignum vitae van Bonaventura (resp. Bonaventura 1926, 4-34 & 155-206). Daarnaast komen nog omvangrijke werken
als de Moralia en Homeliae van Gregorius de Grote, de Sermones van Bernardus van Clairvaux en de Vita Christi van Ludolf van Saksen in aanmerking, maar deze teksten heb ik niet op citaten doorgelezen. Ten eerste
omdat onderzoek tijdrovend is en de kans iets te vinden relatief klein, ten
1 Zoals bekend zijn Consuetudines uit enkele fraterhuizen en in verschillende versies overgeleverd; de
volgende uitgaven zijn op eventuele citaten nagelezen: Schoengen 1908, 239-273 (Bijlage II); Hyma
1924,441-474; Alberts 1959,1-31.
2 Zie hiervoor vooral Van Woerkum 1950,1,183'-244'.
3 Men zie voor Florens Radewijns de studies van Van Woerkum 1950 (met name deel I, 183'-244' en
deel Ш, 111-141) en Goossens 1952 (de aantekeningen op 213-254); voor Gerard Zerbolt van
Zutphen, Gerrits 1986,18-27.
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tweede omdat men mag aannemen dat uit deze grote werken meestal via
een omweg wordt geciteerd (ik wijs in dit verband bij voorbeeld op de resultaten van het bronnenonderzoek van de Imitatió), ten derde omdat ze een
geringere invloed lijken te hebben gehad dan bij voorbeeld David van
Augsburg en Cassianus. Uit het Windesheimse milieu kunnen we het werk
van slechts enkele auteurs op citaten onderzoeken: Hendrik Mande (ed.
Hendrik Mande 1978), de anonieme schrijver van de Epistola de vita et passione domini nostri Jhesu Christi (ed. Hedlund 1975, 89-110). Op de vraag
welke werken in die jaren te Windesheim veel gelezen werden valt weinig
concreets te antwoorden: in ieder geval voornoemde Epistola, en voor de
rest waarschijnlijk niet veel anders dan wat men in het Deventer milieu van
de moderne devotie reeds las: de Windesheimers van de eerste generatie
kwamen tenslotte veelal uit dit milieu. Interessant is in dit opzicht de brief
die Florens aan Hendrik Balveren, regulier in Windesheim, schreef: de door
hem aanbevolen lectuur betreft het Speculum monachorum, terwijl uit de
Epistola ad Fratres de Monte Dei opvallend veel geciteerd wordt (zie Thomas a Kempis 1902-1922, П, 195-198).
Voor de Tweede Brief, met zijn mystieke inhoud, is het oeuvre van Ruusbroec vari evident belang. Sommige weiken die voor de Eerste Brief op ci
taten worden doorzocht, zijn hier eveneens van gewicht: het Horologium
van Suso, de beide werkjes van Bonaventura, de Epistola van Willem van
St.-Thieny. Er zijn natuurlijk nog vele andere mystici wier werken Gerlach
kan hebben gelezen, maar de invloed van Ruusbroec in deze tijd èn bij de
moderne devoten is toch zo groot , dat men het werk van de Brabantse
meester als een mogelijke bron moet beschouwen voor deze mystieke tekst
in de volkstaal .
Bronnen van de Eerste Brief
De bronnenstudie van de hierboven vermelde literatuur heeft, dat kan vooraf gezegd, weinig concreets opgeleverd. Niet dat men de indruk krijgt dat
Gerlach als een literaire komeet aan de hemel van de vroege vijftiende eeuw
is verschenen; op het spirituele vlak is hij stellig door het gedachtengoed
1 Men denke bij voorbeeld aan Geen Grote's Ruusbroec-vertalingen en het werk van Hendrik Mande.
2 Na mijn bronnenonderzoek was Pater Dr. Alb. Ampe s.j. (Antwerpen) zo vriendelijk om vanuit zijn
grote kennis van de middeleeuwse geestelijke letterkunde de Brieven op mogelijke citaten door te
nemen. Hij kon geen onüeningen aan andere werken ontdekken. Ook Dr. Th. Menens (UFSIA,
Antwerpen) heeft de moeite willen nemen ét Brieven te lezen, nu vooral met het oog op citaten uit de
literatuur van de moderne devotie; hij kwam tot dezelfde conclusie als Ampe.
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van de moderne devotie beïnvloed en hij kan zelf weer als een belangrijk
exponent van deze stroming gelden. Maar het letterlijke citaat is bij hem
moeilijk te vinden. Hieronder volgen de zeldzame gevallen waarvan men
kan menen dat het citaten zijn; maar ook dan nooit letterlijk, eerder parafraserend, 'Anklänge'. Passages uit het werk van Horens Radewijns:
(...) sed sttide hwniliter implere quod (...) ende pijnt iu trouwelike te ver
tibi iubetur (Vregt 1882,446-447)
waren dat и bevolen is(...) (1,29-30)
Nihil tam pacificum reddit hominem, quam quod nihil ex se praesumit faceré (...) (Thomas a Kempis,
1902-1922, П, 205,1-3)

Ende dat moechdi hoeden, ist dat
ghi gheen dine uut iu selven en
doet (1,53-55)

Non debemus attendere proximum
nostrum ui pulchrum vel divitem :
sed sicut sanguine Christi redemptum (...) (Thomas a Kempis 19021922, П, 208,27-29)

Wennet iu oec niet seer an te mar
ken die uutwendighe dingen, anhanghinghe of toevalle des
menschen (...) ende mit sijns eensgheboren soens duerbaren bloede
verloestis (1,73-81)

Uit de Epistola de passione domini is een enkele passage met enige over
eenkomst te noemen:
Maturus, frater karissime, ut non
leuis esto moribus, maxime coram
secularibus (Hedlund 1975, 102,
440-441)

Alsoe ghi uutgaen, so hebbet iu ripelike ende swaerlike in seden (...)
(1,56-57)

In zijn artikel over Gerlach Peters heeft Moll (1859, 203 nt. 5) gewezen op
een parallel met de vierde Collatie van Brinckerinck:
Want die duecht wert gheleert in oet- f...) want die doghet moet men mit
moedicheit, vercreghen mit arbeit, arbeide vercrighen ende mit arbeide moet men sie houden (1,19-21)
ende mit mynnen beseten. (Moll
1866,136,14-16)
De tekst bij Brinckerinck is een letterlijk citaat uit de Epistola van Willem
van Saint-Thierry:
Doceri vult [seil, virtus] cum humilitate, quaeri cum labore, haberi cum
amore. (Guillaume de Saint-Thierry 1975,198,8-9)
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Gerlach schreef arbeide in plaats van amore, en veranderde zo, als het inderdaad om een rechtstreeks citaat gaat, de strekking. Het is niet uit te sluiten dat hij hier door Willem van Saint-Thierry is beïnvloed, want het enig
echt overtuigende citaat treffen we eveneens aan in diens Epistola:
(...) placet eis [seil, angelis] si, etìam
Ende sie vervrouwen hem, ist dat
nullo homine vidente, omnia vestra
al onse dinghen eersamelike ghehoneste fiant (Guillaume de Saintschien, al en siet ons gheen menThierry 1975,245,7)
sehe. (1,107-109)
Als we de overeenkomstige passage uit het Breviloquium bezien, is de overeenkomst nog duidelijker:
(...) sancii enim angeli, nullo edam homine vidente, gratulantur, si omnia
nostre honeste et pure fiant. (Moll 1859,175,11-12)
De oogst mag uiterst mager genoemd worden; afgezien van het hiervoor genoemde citaat kan men de andere voorbeelden zelfs hoogst dubieus vinden.
Toch vindt men in het werk van andere devoten wel degelijk passages die
door een gelijke idee gedragen worden, en het is belangrijk om bij de tekstinterne studie van een dergelijke, op ideeën gebaseerde, beïnvloeding uit te gaan.
De bronnen van de Tweede Brief
Deze paragraaf moet heel kort zijn: citaten heb ik in de onderzochte literatuur niet gevonden. Maar als men het werk van Ruusbroec leest, valt de
enorme invloed op die diens werk op Gerlachs mystieke leer moet hebben
uitgeoefend. Men is geneigd hier dezelfde conclusie te trekken als Deblaere
deed ten aanzien van het Soliloquium: Ruusbroec's mystieke leer wordt
door Gerlach voortdurend 'verondersteld' (zie Deblaere 1968, 108 nt. 12).
Doch pas bij de tekstinterne studie van de Tweede Brief kunnen de aard en
omvang van die afhankelijkheid worden vastgesteld.
De Bijbel als bron
Als we de prioriteiten van de moderne devoten hadden laten gelden, had in
deze paragraaf allereerst het Nieuwe Testament als bron moeten worden bestudeerd. Geert Grote schreef immers in zijn Conclusa et proposita:
Radix studii et speculum vitae sint primo evangelium Christi: quia ibi est
vita Christi. (Thomas a Kempis 1902-1922, П, 97,25-28)
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En een andere devoot schreef in zijn 'propositum':
Studium meum erit evangelium sanctum, quia ibi est vita Christi; epistole
Pauli; epistole canonice (...) (Waffelaert 1909,8)
Bij Gerlach treft men zo'n vijfentwintig bijbelcitaten aan, die meestal kort
en zelden letterlijk zijn; het grootste gedeelte van de bijbelaanhalingen
stamt uit het Nieuwe Testament. Dat de Bijbel voor Gerlach een belangrijke
bron was, zien we eveneens in zijn Soliloquium. Er zijn zeker 185 citaten
aanwijsbaar, waarvan sommige meerdere malen voorkomen (zie Gerlach
Peters 1984, 147-150). Daarvan zijn er 102 aan het Oude en 82 aan het
Nieuwe Testament ontleend; een geheel andere verhouding dan die in de
Brieven. De Bijbel is in Gerlachs oeuvre de enige bron die zonder moeite
aanwijsbaar is.
Conclusie
Uit de onderzochte christelijke literatuur is slechts een ontlening aan de
Epistola van Willem van St.-Thierry overtuigend te noemen. Toch is Gerlach geen auteur die zich aan de beïnvloeding van zijn directe milieu en de
leer van Ruusbroec heeft onttrokken. Het letterlijke citaat ontbreekt, maar
bij Gerlach vinden we wel de assimilatie van het gedachtengoed van anderen, en wat dat betreft bevindt hij zich in het gezelschap van andere groten
uit de Nederlandse geestelijke letterkunde, zoals Hadewijch, Ruusbroec en
Thomas a Kempis.

1 De laat in het midden of dit 'propositum' aan Horens Radewijns kan worden toegeschreven (cf. Van
Woerkum 1950, 32' en 192'). Dat het werkje sterk door de Conclusa et proposita van Geert Grote is
beïnvloed, is duidelijk. Hei genre van het propositum verdient zeker nadere studie: een artikel wordt
door mij voorbereid.

3.1.5. DE PARALLELPLAATSEN TUSSEN DE BRIEVEN EN НЕТ
LATUNSE WERK IN RELATIE TOT HET RAPIARIUM
Het rapiarium
Het rapiarium is een tekstgenre dat bij de moderne devoten tot grote bloei is
gekomen. In strikte zin omvat het rapiarium een verzameling van religieuze
citaten en aantekeningen die in dienst staat van het geestelijk leven van de
samensteller. Het persoonlijk karakter van het rapiarium komt zowel tot ui
ting in de keuze van de teksten als in het persoonsgebonden doel, de ont
wikkeling van het geestelijk leven van de bezitter. Echter, niet alleen
bestaande teksten werden in een rapiarium genoteerd; ook de resultaten van
gewetensonderzoek en meditatie konden erin worden genoteerd . Slechts
zelden is een rapiarium in zijn oorspronkelijke vorm overgeleverd. Rapiaria
werden geschreven op losse katernen of blaadjes van perkament of papier,
op wastafeltjes of op leisteentjes, etc; als de auteur op samen te binden ma
teriaal schreef, is er een kans dat het rapiarium in een band werd samenge
bonden (zie bijv. Cat. Moderne Devotie 1984, 157-159). Binnen het
tekstgenre zijn twee typen te onderscheiden: een chronologisch en een sys
tematisch :
"1) Le rapiarium construit chronologiquement : les citations, extraits,
etc., sont notés dans l'ordre selon lequel l'écrivain du rapiarium en a pris
connaissance ou les a confectionnés. (...) 2) Le rapiarium construit systématiquement : les citations, extraits, etc. sont notés sous différents lemmes (par ex. avaritia, cella, pusillinamitas, silentium), noms d'auteurs ou
titres des oeuvres dont les extraits sont tirés" (Mertens 1987,118).
Tekstueel biedt het rapiarium vele mogelijkheden: chronologisch of systematisch verzamelde gegevens kunnen opnieuw worden geordend. Een goed
voorbeeld is het Omnes inquit artes van Florens Radewijns; zijn systematisch opgebouwd rapiarium werkte hij om tot een coherent traktaat. In de
huidige vorm valt ons in dit werk het rapiarium-achtig karakter op, doordat
de namen van de auctoritates en de geschriften waaraan ontleend werd

1 Over hetrapiariumzie men Mertens 1986, 397-406 en Mertens 1987 (licht gewijzigde, Franse versie
van Mertens 1986).
2 De informaue in deze passage steunt op de in voetnoot 1 genoemde artikelen; uiteraard is dit beknopte
overzicht geen samenvatting van die publicaties.
3 Zie voor het onderscheid chronologisch/systematisch ook Mertens 1986,403-404.
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meestal in de tekst staan. Maar aan de Imitatio Christi van Thomas a Kempis ligt waarschijnlijk eveneens een rapiarium ten grondslag , doch de tekstuele verschijningsvorm heeft zozeer de vorm van een traktaat, dat - en dit
in tegenstelling tot het Omnes inquit artes van Radewijns - niemand de Imitatio 'het rapiarium van Thomas a Kempis' zal willen noemen. Men moet er
rekening mee houden dat de bezitters van een rapiarium op tal van wijzen
hun teksten verder konden bewerken.
Het Soliloquium van Gerlach is een rapiarium, dat in de eerste plaats een
neerslag is van het eigen geestelijk leven. Bij een studie van Gerlach Peters'
werte ontkomt men er dus niet aan om de rol van zijn rapiarium binnen zijn
oeuvre te beschrijven. Bij de vele letterlijke overeenkomsten in zijn werk
kan men zich afvragen of het rapiarium daarvoor een verklaring kan geven
of dat het ons tenminste iets van zijn werkwijze kan onthullen. Het probleem is dat het rapiarium zoals Busch het beschrijft ons niet kan zijn overgeleverd. We kunnen alleen proberen of wij uit de gegevens in Busch en uit
Peters' overgeleverde werk iets kunnen besluiten ten aanzien van dit rapiarium.
Over Peters' rapiarium merkt Busch het volgende op:
Quem inquam libellum [se. Soliloquium] in diversis membranis quatemulis aut pétris ad instinctum sancti spiritus pro sua devocione in ipsa religione conscribens per capitula non distinxit, sed eius consilarius loannes
Scutken clericus prefatus post eius decessum in formam, qua nunc habetur, certis titulis singulis capitulis premissis ipsum aperte distinxit. (Busch
1886,158,29-159,3)
En in aansluiting hierop schrijft hij verderop:
Et quia exercicia sua membranis et pétris diversisque foliis, ut dictum est,
conscripta solus pro seipso cella sua tenuerat, rogavit priorem nostrum
lohannem de Heusden, ut ipsa exercicia in cella hinc inde recollecta incendere dignaretur, quia non pro alus sed tantum pro seipso et devocione
propria hec ipsa signaverit. (Busch 1886,163,35-164,1)
Beide passages hebben zowel betrekking op Peters' rapiarium als op het
werk dat daaruit door Schutken werd samengesteld, het Soliloquium. Gerlach schreef zijn "exercicia" op "membranis quatemulis" (resten van katernen), "pétris" (leisteentjes) en "diversis foliis" (losse vellen, waarschijnlijk
papier). Daar er gesproken wordt van "ipsa exercicia in cella hinc inde re-

1 Zie het artikel A. Deblaere, 'Volgen en navolgen in de «Imitatio Christi»', in: Ons Geestelijk Leven
42 (1965) 207-219. inz. 207.
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collecta", is het duidelijk dat er niet een net stapeltje met zijn aantekeningen
in zijn cel lag, maar dat deze notities geschreven waren op stukken papier,
perkament en leisteentjes die her en der lagen. Deze "exercicia" schreef hij
"non pro aliis sed tantum pro seipso et devocione propria". Hierin herkennen we het primaire doel en het eigenlijke kenmerk van het rapianum: de
persoonlijke ontwikkeling van het eigen geestelijk leven (cf. Mertens 1986,
401). Het is niet zonder belang dat Busch meldt dat Peters' zijn 'exercicia'
"ad instinctum sancti spiritus pro sua devocione in ipsa religione conscribens" samenstelde. Zijn geschriften zijn dus geen collecties van andermans
gedachten, maar de vrucht van eigen overpeinzingen en meditatie die hij
opschreef als hulpmiddel bij de ontwikkeling van zijn geestelijk leven "in
ipsa religione". De wens die Peters op zijn sterfbed uitte was dat men zijn
"exercicia", nadat die in zijn cel bijeengegaard waren, zou verbranden. Ik
meen dat men hierin niet te snel een teken van valse bescheidenheid moet
zien; niet alleen droeg zijn werk een persoonlijk karakter, zijn rapianum
was bovendien materieel zo aangelegd dat er misschien alleen voor hem een
weg in te vinden was. Gerlach kan gevreesd hebben dat men uit zijn nalatenschap zou gaan bloemlezen waarbij zijn bedoelingen ongewild geheel
verdraaid zouden worden . De prior wilde echter niets van verbranden weten, maar gaf Gerlachs intimus, Johannes Schutken, opdracht dit materiaal
te bewerken. Het reële gevaar dat van zijn aantekeningen een karikaturaal
traktaat zou zijn gemaakt, lijkt met het aanstellen van Gerlachs beste vriend
en vertrouwensman als bewerker van het materiaal afgewend. Bovendien
zal Gerlach zijn wens waarschijnlijk niet hebben geuit omdat hij als schrijver onbekend wilde blijven; Busch vermeldt tenslotte niet dat het Breviloquium en de Tweede Brief pas na toedoen van Schutken zijn ontstaan, maar
dat het werken zijn die Gerlach "in clericatu suo" schreef (cf. Busch 1886,
157). Schutken heeft zich, zoals Busch schrijft, beperkt tot het bijeenbren1 Het is mogelijk dat het persoonlijke karakter van het rapianum een rol heeft gespeeld: misschien wilde
Gerlach met dat anderen kennis zouden nemen van zijn inucme omgang met God. In deze zin is nog
interessant wat Rudolf Dier van Muiden in zijn Scriptum schrijft over de zondenlijsten van Geert
Grote:
Ipse magister Gherardus colligauerat quasdam ¡cédulas in quibus annotauerat peccata sua,
precipiens dislncte suis disapulis, quod, eo mortuo, íraderent eos ignibus, quod et fecerunl, licet
quibusdam hec conbustio, disphciul speranlibus ac confidentibus se muemsse in tuis scedulis mullas
reuelauones magistn Gerardi a Deo ostensas. Et forte ne posset glonosus apparere, quamuis post
mortem, noluit ipsas ad hominem пошит peruenire (Dumbar 1719,28-10 J)
Iets dergelijks kan ook bij Gerlachs verzoek een rol gespeeld hebben.
Uit deze omschrijving blijkt bovendien dat de zondenlijsten van Grote wel heel wat meer omvatten
dan een opsomming van zijn zoneten; men is geneigd uit deze tekst op te maken dat het om een
rapianum ging (vgl Mertens 1986,402).
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gen van stof die nog niet in hoofdstukken was ingedeeld, en die hij daarna
van hoofdstuktiteltjes voorzag. Uit de studie van Gericke (1942, Π, 27-31
"C. Die ursprüngliche Teile des Soliloquiums") is gebleken dat er aan bepaalde paragraaftekens in de handschriftelijke overlevering van het Soliloquium mogelijk conclusies zijn te ontlenen met betrekking tot de werkwijze
van Schutken en de oervorm van de tekst, i.e. het rapiarium van Gerlach.
Daar deze studie, tot grote schade van het Peters-onderzoek, ongepubliceerd bleef, worden eerst Gericke's inzichten met betrekking tot de paragraaftekens en het rapiarium samengevat; er wordt zoveel mogelijk
verwezen naar de tekst van de Middelnederlandse vertaling in Mak 1936,
166-251. Daarna volgen enige aanvullingen op Gericke's gegevens en een
kritische bespreking van zijn conclusies. Tenslotte wordt aangegeven welke
conclusies men aan het gebruik van de paragraaftekens kan ontlenen.
In de Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium van het handschrift D2 komen zeer weinig paragraaftekens voor en de meeste bovendien
op onverwachte plaatsen. Deze paragraaftekens komen deels ook voor in
twee Latijnse 5o//7o<7uium-handschriften, ut en wol. De paragraaftekens in
deze twee handschriften zijn gewoonlijk "Träger einer bewussten und systematischen Gliederung nach rein formalen Gesichtspunkten, die die Anordnung des Stoffes in dieser Form bereits voraussetzt" (o.e., Π, 28). Maar er
zijn eveneens paragraaftekens die een dergelijke functie niet hebben:
Eine Anzahl der Zeichen steht vielmehr völlig sinnwidrig und unerwartet
mitten im Text oder unmittelbar hinter dem ersten Satze einiger Kapittel.
Sind diese Zeichen vielleicht Hinweise Schutkens auf den vor seiner Bearbeitung bestehenden Zustand der Manuscripte Gerlachs selbst? Prüft
man unter diesem Gesichtspunkte die Stellung der Kapitelzeichen von d
[bij Gericke de kenletter voor ons handschrift D2], dann erklären sie sich
sämtlich, (idem)
Voor de paragraaftekens in vijf hoofdstukken geeft Gericke de volgende
verklaring:
Hoofdstuk 11 valt in tenminste drie delen uiteen: 180,32-185,9 (Minnetghemoedes) "ein Traktat über das Kreuz Christi" (Gericke 1942, II, 29);
185,8-186,1 (Mer-mach) "ein Traktat über die innere Wissenheit oder das
innerliche Wissen" (o.e., I.e.); 186,1-38 (Ende-ontsien) "ein in Kollatienform gehaltener Traktat über göttliche und menschliche Weisheit" (idem).
Het gedeelte 180,32-185,9 schijnt blijkens het paragraafteken in 181,11
"zudem noch auf zwei verschiedenen Pergamentblätter gestanden zu haben"
(idem).
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Kapittel 13 bestaat uit "vier verschiedenen Traktaten (z.T. in Kollatienform)
über die Offenbarung Gottes" (idem): 190,33-191,33 (O-ghesche); 191,33192,35 (Mer-syen); 192,35-193,12 (Wie-roste) (dit paragraafteken alleen in
het Latijnse handschrift wol, f. 97vb); 193,13-196,25 (Siet-god).
Kapittel 25 valt in drie traktaten uiteen: 217,9-27 (Dat-naturen) "von den
zwei Bezirken" (o.e., II, 29); 217,27-221,5 (Wi-hem) "von der Nichtigkeit
und dem Nutzen der äusserlichen Dinge" (o.e.. I.e.); 221,6-223,8 (Die-licht)
"von dem Ringe der Gnaden" (o.e.. I.e.). Dit laatste stuk valt nog in twee
delen uiteen: 221,6-222,11 (Die-gaen) en 222,11-223,8 (Niemant-licht). Gericke vermoedt dat Schutken beide delen heeft omgewisseld: het gedeelte
221,6-222,11 zou hij naar voren hebben gehaald vanwege het woord voertganc in 220,36 en 221,7. Zijn argument voor een oorspronkelijk andere
volgorde is de overeenkomst licht en duustemisse in 221,9-11 en 223,6-9
(o.e., II, 29-30). (Gericke merkte niet op dat ook de passage 220,14-221,5
(God-draghen) door een paragraafteken wordt voorafgegaan. Deze passage
handelt over Christus genadevolle komst in de mens).
Kapittel 29 bestaat "aus zwei verschiedenen hymnenartigen Lobreden"
(o.e., Π, 30); 226,4-34 (O-leven) en 226,34-228,24 (O-syn).
Kapittel 32 "ist zusammengeflickt aus zwei kurzen Abschnitten über den
Schaden der Trennung vom Bräutigam" (239,14-240,7 (Hi-Ihesu)) "und
über die innere Erneuerung" (240,7-29 (Hierom-syn)) (o.e., Π, 30). "Es
folgt völlig zusammenhangslos ein aphorismenartiges Dictum über die Beständigkeit" (240,29-36 (Ist-wil)) (o.e., I.e.).
Daarnaast zijn er in D2 een aantal paragraaftekens in coherente kapittels
die volgens Gericke wel zinvol en begrijpelijk zijn, namelijk in kapittel 12
(188,35) en 24 (216,12). Hiertoe zou men ook het paragraafteken in kapittel
25 (220,14) kunnen rekenen.
Over de dan nog overblijvende paragraaftekens in D2 merkt Gericke op:
Mehreren Manuskript=Teilen hatte Gerlach, wohl zur eigenen Orientierung, kurze, prägnante, meist biblische Merksprüche vorangesetzt und
dahinter wohl einen Absatz gelassen. Schutken markierte diesen Absatz
mit einem Kapitelzeichen und setzte über die Merksprüche seine neuen
Überschriften (Gericke 1942, II, 30)
De volgende voorbeelden zijn daarvan te geven: 180,32 (kapittel 11, alleen
in wol, 92rb); 190,33 (kapitel 13); 215,6 (kapittel 24); 228,29 (kapittel 30);
235,23 (kapittel 31); 241,5 (kapittel 33); 249,10 (kapittel 38).
Naast het hierboven genoemde en besproken paragraafteken, zag Gericke
nog een aantal paragraaftekens in D2 over het hoofd:
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Kapittel 18: 203,29-204,10 (Als-gode) 'er is niets beters dan de vereniging
met God'; 204,10-207,3 (Want-vollenbracht) 'beschrijving van de vereniging met God'.
Kapittel 20: 207,29-208,29 (O-dyn) 'gebed tot God'; 208,29-209,8 (Alsolande) 'antwoord op het gebed'.
Kapittel 30: 228,30-233,35 (Groet-is) 'Hoe de mens innerlijk vrij wordt
door de vereniging met God'; 233,23-235,14 (Mer-begheerten) 'Hoe de ziel
zich van de menigvuldigheid moet verheffen tot God'; 235,15-235,19 (Tensnovelinghe) een aansporing; "u behoert noch ander boete te toenen".
Kapittel 33: 241,6-242,2 (Want-banghicheiden) 'de wijze ziel keert altijd in
in haar oorsprong'; 242,2-37 (Dusdaenighen-schelen) 'de kracht van zo'n
ziel'.
De theorie van Gericke is natuurlijk verleidelijk, want ze zou enig zicht
geven op Peters' en/of Schutkens werkwijze. Het is zonder twijfel vreemd
dat in het handschrift D2 in de eerste tien hoofdstukken van het Soliloquium
paragraaftekens ontbreken, terwijl er in de volgende 26 kapittels 25 voorkomen. Gericke achtte een gebrek aan samenhang in de hoofdstukken een aanwijzing dat Schutken een stuk invoegde; die plaatsen zou hij met een
paragraafteken gemarkeerd hebben. Niet in alle gevallen is men geneigd
hem bij te vallen; de incoherentie van de hoofdstukken is immers lang niet
altijd evident. In hoofdstuk 13 gaat de dialoog tussen God en ziel na het paragraafteken in 191,33 zonder onderbreking door tot 192,35. In 192,35193,11 wordt een conclusie uit het voorafgaande getrokken. De zie evenmin
dat het 25 e hoofdstuk uit drie verschillende traktaten zou bestaan; in 217,927 wordt het lagere gebied van de zintuigen tegenover het hogere van de
geest geplaatst, met als conclusie dat we het hogere gebied moeten opzoeken. In 217,9-221,5 wordt uiteengezet hoe wij dat kunnen bereiken. Men
zou het eventueel met Gericke eens kunnen zijn dat het laatste deel 221,6223,8 wat los staat van het voorafgaande, hoewel het thema, de genade, nadrukkelijk voorkomt in 220,14-221,5. Tegen zijn bewering dat Schutken de
beide delen 221,6-222,11 en 222,11-223,8 heeft omgedraaid pleit dat de
passage 1st dat (...) wi niet en neyghen uut dien cirkel (223,12-4) alleen is te
begrijpen vanuit het voorafgaande: Want die gracie is als een cirkel die
gheen beghin en heeft noch einde (221,11-13).
Ten aanzien van deze paragraaftekens geldt dus eveneens dat ze gedeelten onderscheiden die een belangrijke etappe in het betoog van een hoofdstuk vormen.
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Op sommige andere punten ben ik het met Gericke eens. Inderdaad lijkt
het mogelijk dat sommige teksten bij Peters met kernachtig bijbelcitaten of
uitspraken begonnen. Van Busch weten we dat Schutken de hoofdstuktitels
aanbracht, dus dan zou zo'n korte frase inderdaad voor Gerlach een herkenningspunt zijn geweest in zijn rapiarium. Gericke merkt nog op:
Da die Anfänge unserer Kapitel meist sehr stark stilisiert sind, ist die
Vermutung berechtigt, dass diese Anfange und damit der Umfang unserer
heutigen Kapitel - mit den obigen Ausnahmen [Gericke doelt hier op die
hoofdstukken waar de paragraaftekens z.i. wijzen op het invoegen door
Schutken van materiaal uit Peters' rapiarium] - bereits von Gerlach so
geplant waren (Gericke 1942, Π, 30-31)
Enkele voorbeelden van dergelijke "Merksprüche" zouden dan zijn:
Aemulamini charismata meliora (kap. 11; cf. Strange 1849,32,21-22. Dit
paragraafteken komt alleen in het handschrift Wolfenbüttel voor).
Accedite ad eum et illuminami et facies vestrae non confundentur (kap.
13; cf. Strange 1849,47,6-7 en Mak 1936,190,32-33))
Sint tibi omnia pro tanto, ait ipsa Veritas, pro quanto mihi sunt, modo
creaturae (кар. 24; cf. Strange 1849, 80,12-13 en Мак 1936, 215,4-6)
Osculetur me osculo oris sui (кар. 30; cf. Strange 1849, 101,6 en Мак
1936,228,29)
Stantem te sicut quadratum lapidem inveniat omnis casus vel eventum
(кар. 31; cf. Strange 1849,111,4-5 en Мак 1936, 235,22-23)
Victo senatu cum caesare virgíneo corpore et corde tripudiat animus liber
in igne (кар. 33; cf. Strange 1849 118,21-23 en Мак 1936,241,3-5)
Osculetur me osculo oris sui (кар. 38; cf. Strange 1849, 128,20 en Мак
1936,249,10)
Dergelijke pregnant geformuleerde beginzinnen kunnen het zoeken in het
rapiarium inderdaad vergemakkelijkt hebben. Een dergelijke manier van
verwijzen naar tekstgedeelten was in de middeleeuwen bovendien heel ge
bruikelijk .
In hoofdstuk 11 hebben de paragraaftekens zonder twijfel een bijzondere
betekenis: de titel die Schutken aan het hoofdstuk gaf, duidt aan dat er twee
zaken aan de orde komen: het kruis en een verdediging van het 'smaken'
(cf. 180,29-31). 180,32-181,11 handelt "Van der verborghenre soeticheit
des gheesteliken cruces"; zie titel Schutken). In 181,11 begint het gedeelte
1 Zie bij voorbeeld de inhoudstafel van de Brulocht in Ruusbroec Opera 1981, III, 686-692.
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over "wat dat is, daerin te volherden". De plaats van het paragraafteken in
181,11 is, hoogst opmerkelijk, midden in de zin. Het is niet een toevallige
kopiistenfout in D2, want het teken komt ook op dezelfde plaats in de twee
genoemde Latijnse handschriften voor. Als we aannemen dat sommige ge
deelten bij Gerlach met een "Merkspruch" beginnen, dan is die in dit geval
"Quid enim boni non est in cruce". Dat zou er inderdaad op kunnen wijzen
dat dit gedeelte uit een ander deel van het rapiarium is gehaald. Als we hie
rin de hand van Schutken moeten zien, dan wist hij wel heel goed hoe hij
het materiaal samen moest brengen, want de inhoudelijke aansluiting bij het
voorafgaande is volmaakt. In 185,6 begint het gedeelte dat Schutken in zijn
titel vangt onder de woorden "wat behoert te smaken" (180,31). Deze apo
logie wordt voortgezet in 186,1. Deze passage wekt op het eerste oog niet
de indruk strikt voor eigen gebruik te zijn geschreven : in dit gedeelte gaat
Gerlach namelijk in op enkele op de Schrift gefundeerde bezwaren die men
tegen bepaalde aspecten van Gerlachs beschrijving van de vereniging met
God (184,37-185,8) zou kunnen hebben. In kapittel 13 begint in 193,12
(Siet) een toespraak tot de ziel door engelen, maar er is geen inhoudelijke
breuk met het voorafgaande: de minnende ziel wordt hier geleerd hoe zij
zich moet voorbereiden om voor het aangezicht van de Heer te kunnen
staan, een thema dat al in 190,34-191,1 en 191,30-32 een belangrijke rol
speelt. Maar toch is het wat vreemd dat degene die zich in de voorafgaande
passage tot God richt en van Hem antwoord krijgt, over hetzelfde thema
nog eens instructies van engelen krijgt. Men kan zich daarom voorstellen
dat dit gedeelte onafhankelijk van het voorafgaande ontstond. Een aanwij
zing daarvoor is dat de monoloog opent met een parafrase van een tekst die
wij uit het Breviloquium kennen: Quid stas, crebrius respiciens in terram
(Moll, 175,15) Quid stas crebrius aspiciens in caelum (Gericke 1942, Π, 34;
zie voor een soortgelijke passage in de Tweede Brief, 11,112-135). In kapit
tel 29 begint na het paragraafteken (Mak 1936, 226,34) een uiteenzetting
over de vruchten van een waarachtige navolging van het juk en het kruis
van Christus. De eerste regels komen overeen met 176,6-7 van het Brevilo
quium. Mede daarom is het mogelijk dat dit stuk elders ontleend werd. Het
kapittel 32 is inderdaad erg heterogeen en kan uit verschillende gedeelten
zijn samengesteld.
Welke conclusies kan men hieraan nu verbinden? In ieder geval niet dat
de paragraaftekens allemaal wijzen op werkzaamheden van Schutken; de
mening van Gericke dat de hoofdstukken waarin die tekens voorkomen niet
1 Zie over deze passus nog nt. 1 op p. 290.

204

De Middelnederlandse Brieven: studie

inhoudelijk samenhangen is niet houdbaar. Zouden ze misschien kunnen
wijzen op Gerlachs werkwijze? Ten aanzien van de korte spreukachtige incipits van sommige hoofdstukken lijkt dat wel het geval. Verdere conclusies
zijn misschien te ontlenen aan hoofdstuk 29. In dit kapittel komen enige pa
rallellen met het Breviloquium voor:
O suave iugum Christi! Tu, qui te
voluntario corde eius iugo subdidisti, cuneta tibi levia. (176,6-7; de va
riant 4) die Moll geeft is evident
beter cf. Mak 1936,71)

О quam suave est iugum Christi.
Tu qui te voluntario corde iugo
eius subdidisti, cuneta tibi levia
(Strange 1849, 98,11-13; cf. Мак
1936,226,34-227,2)

Vilioria indumenta et utensilio
semper elige. (...) gravia, crucem,
labores, incommoda, aspera, non
molila, et quae alii abhorrent, amplectere, et sic conversare ac si
omnes motus, mores et opera tua
clamarent, regnum tuum non esse
de hoc mundo (MoU 1859, 176,714)

semperque eligere viliora et infi
ma, vix necessaria sumere de temporalibus, crucem, gravia, labores
et quae alii horrent amplecti et sic
conversan si omnes motus, mores
et opera nostra clamarent, regnum
nostrum non esse de hoc mundo
(Gericke 1942, П, 74,7-10; cf.
Strange 1849 97,19-98,1)

Het vijfde hoofdstuk van het Breviloquium is primair ten opzichte van het
Soliloquium. Zoals we straks zullen zien, werd hetzelfde hoofdstukje ook
voor de Eerste Brief gebruikt. Uit een en ander blijkt dat Schutken niet voor
de opbouw van het 29 e hoofdstuk van het Soliloquium verantwoordelijk is.
Gerlach zelf construeerde het vanuit de grondidee en enkele passages uit het
Breviloquium. Het paragraafteken (Mak 1936, 226,34) zou van Gerlach
kunnen zijn, om aan te geven dat hij daar ingevoegd had, of het was een
aanwijzing dat in een ander gedeelte van zijn rapiarium het bijbehorende
stuk stond. In dat geval heeft ook Schutken een paragraafteken gebruikt,
maar hij heeft niet op eigen gezag willekeurige delen tot een hoofdstuk sa
mengevoegd. Hierboven, bij de behandeling van kapittel 13, zagen we reeds
dat een passage die gebaseerd is op een deel uit het Breviloquium door een
paragraafteken werd voorafgegaan. In het 20 e kapittel begint in 208,29 een
antwoord van de waerheit op het gebed van de gelovige, een antwoord op
wat in 208,13-14 geuit is. De regels 208,35-209,4 zijn gelijk aan de regels
175,16-20 uit het Breviloquium. Ook hier is de tekst van het Breviloquium
primair; de regel 175,15 wordt weer geparafraseerd in kapittel 13 193,13-14
(zie hierboven).
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Tegen deze benadering kan men inbrengen dat de andere parallelplaatsen
met het Breviloquium (zie hiervoor Mak 1936, 70-72) niet door een paragraafteken worden voorafgegaan. Deze opwerping klopt voor de hoofdstukken 2, 4 en de tweede helft van 12 (zie o.e., 70, 72). De overeenkomsten
met de kapittels 6,11 en de eerste helft van 12 (o.e., 71) zijn nogal onbeduidend. De hoofdstukken 15 en 16 zijn in de huidige vorm reeds het begin van
een hoofdstuk in het Soliloquium. Het 9 e hoofdstuk uit het Breviloquium
wordt in het handschrift wol (cf. Gericke 1942, II, 7,12) wel door een paragraafteken voorafgegaan.
Een tweede opweiping die men zou kunnen inbrengen is dat de paragraaftekens in D2 puur willekeurig en toevallig zijn. Daartegen pleit dat
voor zeker de helft wel een verklaring te geven is; dat dat voor andere niet
mogelijk is, kan liggen aan het feit dat Gerlachs werk slechts gedeeltelijk is
overgeleverd. Bovendien worden sommige van deze paragraaftekens door
Latijnse handschriften bevestigd.
Een derde opwerping zou kunnen zijn dat de bestaande paragraaftekens
gewoon aanwijzingen zijn voor een subthema in de tekst. Ook dit is niet altijd het geval: de paragraaftekens die de "Merksprüche" van de rest van de
tekst scheiden en een paragraafteken als in 181,11 en 191,33 geven immers
geen subthema aan. De tekens kunnen ook niet de bedoeling hebben om de
weg te wijzen in lange stukken tekst, want waarom zouden ze dan ontbreken in de zeer uitgebreide hoofdstukken 30 en 31, maar wel voorkomen in
het relatief korte 32?
Mijn eindconclusie is dat er aan de paragraaftekens in D2 (en enkele in
het handschrift wol) bijzondere betekenis moet worden toegekend. De paragraaftekens kunnen in Peters' rapiarium gestaan hebben of het zijn aanwijzingen dat de tekst op een ander blad of katern stond; in het laatste geval
bracht Schutken het teken aan. De interne coherentie van de hoofstukken
pleit tegen de hypothese dat Schutken allerlei aan elkaar geregen heeft. De
paragraaftekens zijn veeleer een indicatie dat de hoofdstukken die Schutken
titels meegaf compositorische eenheden zijn. Welke compositorische eenheden Schutken wegliet en of hij bij de aaneenschakeling van de hoofdstukken
Gerlachs bedoelingen uitvoerde blijft een open vraag. Maar we zien dat we
uit deze gegevens een hypothese kunnen putten die grote overeenkomst
heeft met wat Busch zegt over het ontstaan van het Soliloquium (zie het op
p. 197 aangehaalde citaat).
Wat betreft Peters' wericwijze is ons hierboven gebleken dat hij bestaand
materiaal hergebruikte in een andere context, waarbij hij het soms sterk be-
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werkte. Verder inzicht in zijn wijze van werken is misschien te ontlenen aan
een vergelijking van zijn Middelnederlands en Latijns werk.
De Eerste Briefen het Latijnse werk
Reeds door Moll (1859) is erop gewezen dat de Eerste Brief véle letterlijke
overeenkomsten met het Breviloquium heeft. Gepoogd zal worden voor
deze verschijnselen een verklaring te geven. Daartoe worden alle parallelplaatsen gegeven tussen de Eerste Brief en het Breviloquium. De overeenkomsten zijn lang niet altijd woordelijk. In de eerste kolom vindt men de
regelnummers en de begin- en eindwoorden naar de tekstuitgave op de pagina's 344-352, in derechterkolomde pagina- en regelnummers en de beginen eindwoorden naar de uitgave in Moll 1859,174-199.
31-34
35-37
37-41
42^5
45-48

ende-dinghen
Sonderlinghe-cleyne
want-holdet
In-heilighen
soe-Cristi

57-59 also-niet
65-72 alle-vermoeden
73-81 Wennet-is
92-99 Pijnt-zaften
107-109 Ende-mensche
109-110 Laet-g heliken
111-112 Dicwile-worden
114-115 Draghet-menschen
115-119 ende-selve
130-132 Mer-godes
139-142 Onse-waren
143-147 Want-menschen
150-151 Siet-doet
152-153 Ende-besettet
159-172 Nummermeer-mach
177-180 Oec-woldet
181-188 Ende-ansiet
188-195 Mer-gode
195-199 Sonder-begheerlicheit

174,3-5 In-aliena
174,5 neque-minimum
174,7-10 Diu-habet
176,8-10 Paupertatem-amare
176,10-12 Ad-amplectere (cf. 192,
15-17 in-ordinis)
176,13-14 et-mundo
175,21-27 Venerare-praesumes
175,27-176,5 Neque-redemptus
177,5-11 Multum-mitiga
n5,n-l2sancti-fiant
n5,10et-puritati
m ,12-13 Ora-tentato
177,16 omnium-portando
177,1-4 in(2)-ipse
175,21-22 Venerare-habitat
179,8-10 Non-fuerunt
179,2-7 Dominus-servivit
179,10-11 Haec-mortuus
179,11-12 Ad-disposuerunt
180,19-28 Numquam-prodest
181,1-4 Frequenter-movet
181,4-10 Saepe-respicit
180,14-18 Sed-sentiatur
180,5-7 Veniet-prius
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99 volledige regels (de hele tekst bevat 213 volledige regels) komen min of
meer overeen met passages uit het Breviloquium. Tenminste een passage
stemt voor een deel overeen met het Soliloquium (verwezen wordt naar
Strange 1849):
122-123 Oec-mach
124-125 Die-rostede

13,21 -22 Nullo-quodcunque
13,26-14,1 Si-labi

Een aantal van de hierboven aangehaalde plaatsen komt zowel in Brevilo
quium als in Soliloquium voor. Toch ligt de tekst van de Eerste Brief veel
dichter bij het Breviloquium dan bij het Soliloquium; in sommige gevallen
gaat de tekst in Brief en Breviloquium bovendien een andererichting.Het
complete overzicht van de parallelplaatsen moge dat aantonen (volgorde:
Brief, Breviloquium (vindplaatsen in Moll 1859), Soliloquium (naar Strange
1849 of bij afwijking daarvan, Gericke 1942)):
57-59 also of al uwe beroringhen, seden ende werken riepen ende segheden mit Cristo: "Mijn гіке en is van deser werlt niet."
176,13-14 et sic conversare ас si omnes motus, mores et opera tua clamarent, regnum tuum non esse de hoc mundo.
97,22-98,1 et sic conversari, ас si omnes motus, mores et opera nostra
clamarent: regnum nostrum non est ['esse' in Gericke 1942, П, 74,9-101
de hoc mundo.
65-72 alle mensche te eren ende an te siene aise enen throen der glorien
ende der heiligher drievoldicheit ende alse een tempel daer god in woent.
Ende hijrom nighet mitter herten enen yegheliken alse die in der toecomender salicheit des ewighen levens sonder mate boven iu verhoghet sal
wesen; wattan en sulle g hi iu niet werdich oerdelen den alrelaechesten
daer te wesen, noch alsodanighes yets wat van iu te vermeten ende ver
moeden.
175,21-27 Venerare et vide отпет hominem tanquam thronum gloriae
sanctae Trinitatis, sicut templum in quo Deus habitat, et unumquemque
cum inclinatione cordis aspice, tanquam qui erit infuturo in infinitum te
sublimior, infutura beatitudine; quamvis te ipsum non iudicabis dignum
ibidem vel novissimum esse, nee aliquid tale de tepraesumes.
81,4-10 Omnes homines ex corde venerar tanquam thronum gloriae
sanctae Trinitatis, et unumquemque habeo sicut qui erit in infinitum su
blimior me infutura beatitudine: quamvis et ego non sim dignus vel mini-
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mus [novissimus in Gericke 1942, Π, 60,5] esse, пес tale aliquid de me
praesumere.
73-81 Wennet iu oec niet seer an te marken die uutwendighe dinghen, anhanghinghe oftoevalle des menschen, alse sine staet, graet ofoerde, sine
scoenheit of lelicheit, sijn habit of cierheit, sine groetheit of cleingheit
sijns lichaem, ghesontheit ofsiecheit, ende dier ghelike, want dése dinghe
en siet god die here niet properlike ende sonderlinghe an, die oec voer
niet groets te hebben en sijn. Mer wennet iu een yegheliken mensche an
te siene alse hi na den inwendighen menschen van gode ghescapen is
ende mit sijns eensgheboren soens duerbaren bloede verloest is.
175,27-176,5 Ñeque multum atiendas exteriorem hominis statum videlicet pulchritudinem, deformitatem, habitum, staturam, gradum aut valetudinem corporis, quia haec propie non respicit Dominus, neque pro
magna habenda sunt. Sed quemlibet hominem vide, prout a Deo creatus
est et eius precioso sanguine redemptus.
Gericke 1942, П, 61,4-7 (cf. Strange 1849,82,8-14) In hac enim parte nee
attendo habitum nee staturam nee statum nee gradum nee valetudinem
corporis nee exteriora quantumlibet magna apparentia, quia haec propie
non respicit dominus, quae et pro magno habenda non sunt
92-99 Pijnt iu seer sachtmoedelike te Uden mit uwen susteren in allen
punten die niet wel ende туп volcomelike gheschien van buten of van
binnen, want enen yegheliken is moyelike ghenoech sine eyghene onvolcomenheit ende onghevallicheit die hi lidet. Oec soe wennet iu eens yeghelikes wonderlicheit, neersticheit ende onmanierlicheit mit enen
oetmoedighen ende onderworpen herte te onsculdighen ende te wiken,
ende, daert die sake eyschet, mit saticheit uwer seden te zqften.
177,5-11 Multum mansuete cum aliis sustine in omnibus, quae minus
bene et perfecte ab extra vel ab intra fiunt; unicuique enim satis sua cala
mitas, quam patitur, satis molesta est. Uniuscuiusque etiam morositatem,
difficultatem, seriositatem et importunitatem humili ac demisso corde ex
cusando declina, et morum aequilitate, ubi causa poscit, mitiga.
Gericke 1942, П, 7,12-15 (cf. Strange 1849, 19,19-23) Erit quippe pH atque mansueti animi aliorum importunitates seu commotiones potius non
tam verbis quam modestia ас morum aequalitate, ubi causa poscit, miti-
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gare. 19,23-20,2 (conform tekst bij Gericke) Multum tamen mansuete et
patienter debemus alterutrum sufferre in omnibus quae minus perfecte et
ordinate ab extra vel ab intra fiunt. Unicuique enim sua calamitas quam
patitur satis molesta est, sive corporum sive morumfuerit.
159-172 Nummermeer en wilt vergheten dat ghi hijr in pilgremmaedse
ende in ellende ende in stedighen striden ghesat sijt, ende dat ghi niet en
sijt daer ghi wesen solden. Ende daeromme helptes alte lichte waerof
ende waer ende in wat manieren dat ghi onthouden ende voedet werden
in deser cleynre tijt uwer ellendigher wanderinghe. Mochte een mensche
daertoe comen dat hi mit sinenen herten gode van binnen verenicht ware,
alse dat hi niet onderworpen en ware sijnen passie, mer ghebruken
mochte veel vredes mit sinen heer in inwendighen roeste sijns herten, wat
mochte die mensch hijr vorder begheren? ende en is hem niet wel van
binnen mit sinen here, wat mach hem van anderen uutwendighen toevallen verleent werden - oec hoe groet ende hilich dat sie schinen ende gherekent werden - dat hem baten mach?
180,19-28 Numquam obliviscaris quod inperegratione, exilio et certamine continuo positus es, nee es ubi deberes esse. Ideo soo hulpet alte licht
unde, ubi et quomodo sustenteris hoc parvo incolatus tempore. Si enim
ad hoc potueris pervenire, ut sis unitus Domino, ut non subiaceas passibilitati ex animo, sed multa pace fruaris cum Domino, quid quod hic ultra possis appetere? Et quicquid de aliis tibi accèdent exterioribus, etiam
quae videntur magna esse et sancta et quod sis reputatus, si non fuerit
Ubi bene cum Domino, quidprodest?
14,8-21 Numquam obliviscar, quod in peregrinatione, exilio, agone, ade
et certamine continuo positus sum, quamdiu anhelitus in me fuerit. Et
ideo facile erit, ubi, unde et quomodo sustenter hoc parvo tempore incolatus mei. Et sic ad hoc valerem pervenire, ut semper stare passim in
conspectu Domini, secum habens omnia communia, puro corde, ab omnibus alienis expeditus, nullae passibilitati ex animo subiectus: quid est
quod [add. hic, Gericke 1942, Π, 3,13] ultra passim appetere? Sed etsi
omnia adsint, et nomen meum laudetur a multis, et non fuerit mihi bene
cum Domino, quid est quodpossitprodesse?
177-180 Oec in allen dinghen die iu beweghen ende ontvreden, ondersoeket stedelike iu selven ende aensiet dat eynde, alsof ghi nu op den sta-
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enden voet van den heer sout gheroepen werden, hoe g hi dan in dier sake
di и beweghet staen ende voelen woldet.
181,1-4 Frequenter te discute in omnibus, quae te movent et inquiétant,
et réspice adfinem, quasi si [si is de variant 1) in Moll 1859] iam in instanti vocandus esses a Domino, quomodo tune sentires vel stares in illa
causa, quae te movet.

12,6-11 In omnibus quae occurrunt, quae me movent vel movere possunt,
semper habebo respectum adfinem, scilicet, si iam in instanti a Domino
vocandus essem, quomodo sentirem vel starem in illa causa quae me movet.
181-188 Ende dicwil overdenken dat niet denghenen die sine passten
ende ghebreke vliet ende hem ghebreclike wiket, mer die sie manlike verwint ende wederstoet ende onghemac sterekelike verdraghet van den heer
ghegheven sal werden verborghen hemelsch broet ende een nye name,
welc niemant bekant en hevet, dan deit ontfaet, ende wellic niemant ghevoelen en mach wies wanderinghe uutwendich is ende die die dinghe die
sinen uutwendighen mensche begheghenen van nederwert, ende niet van
opwert an en siet.
181,4-10 Saepe recole quod vincenti passiones et defectus etfortiter sustinenti adversa et incommoda, nonfugienti aut vitiose declinanti, dabitur
a Domino manna absconditum et nomen novum, quod nemo novit, nisi
qui aeeipit, quod nemo sentire potest, cuius conversatie est ab extra, qui
ea, quae /oris sunt, de deorsum et non de sursum respicit.
112,18-21 Vincenti enim fortiter, et non declinanti, seu dissimulanti, dabitur manna absconditum, et nomen novum quod nemo novit nisi qui aeeipit. 78,10-12 Nee aspicio ab infra inferiora accidentia et casus
secundum mutabilitatem sensualitatis, sed de sursum cuneta aspicio
Uit deze citaten blijkt dat Breviloquium en Eerste Brief veel nauwer samenhangen dan Eerste Brief en Soliloquium. De parallelplaatsen in het Soliloquium wijken altijd af van de tekst in het Breviloquium; het is nog eens een
bevestiging dat Gerlach zijn materiaal aanpaste aan gebruik elders.
De hierboven genoemde passages uit de Eerste Brief komen alleen voor
in de eerste 16 hoofdstukken van het Breviloquium. Mak (1936, 68-73)
heeft er terecht op gewezen dat de tekst uit twee inhoudelijk ongelijksoortige gedeelten bestaat; 1-16 hebben volgens hem een mystiek karakter, maar
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17-47 een zuiver ascetisch karakter . Bovendien komen alleen passages uit
de hoofdstukken 1-16 in het Soliloquium voor. Een gegeven dat door Mak
wel wordt aangedragen, maar dat hij niet voor zijn bewijsvoering gebruikt,
is het feit dat alleen in het 'tweede gedeelte' van het Breviloquium citaten
van andere modeme devoten, met name van Florens Radewijns, te vinden
zijn (o.e., 64-65). De invloed van Gerlachs leermeester is duidelijk te bespeuren (idem, 65). Naar mijn mening hebben we bij dit 'tweede gedeelte'
te maken met de 'Conclusa et proposita' die Gerlach schreef kort voor of
kort nadat hij te Windesheim aankwam (dezelfde mening in Acquoy 18751880,1, 279 en nt. 6). Enkele passages in zijn tekst verwijzen immers naar
een monastieke context: 186,14-15 Sed a priore et superioribus increpatus;
193,3 Priori et post ipsum consilario in omnibus bonis, tanquam Deo, humiliter obedi. Zowel de functies van 'prior' als 'consilarius' kwamen te
Windesheim voor. Ware dat niet het geval, dan zou deze tekst zich in weinig onderscheiden van die die door Broeders van het Gemene Leven werden
geschreven als leidraad voor hun leven in hun huizen. Een nadere vergelijking zal zeker een nog grotere invloed aantonen van de vroege devoten op
dit gedeelte van het Breviloquium dan uit de door Mak teruggevonden citaten reeds bleek. Uit het voorafgaande kan besloten worden dat de eerste 16
hoofdstukken van het Breviloquium niet terzelfder tijd zijn ontstaan als de
overige. Als we Busch' informatie in dezen serieus nemen, schreef Gerlach
het gehele Breviloquium als 'clericus' (Busch 1886, 157,12-13), zoals ook
de titels van veel handschriften (waaronder het oudste, wol uit 1424) bevestigen. In de handschriften vinden we ook geen enkele aanwijzing dat men
het werk niet als een geheel beschouwde. Het is niet mogelijk de genese van
het werk nader te bepalen. Als het 'tweede gedeelte' van het Breviloquium
tot het genre van het 'propositum' behoort, vervulde het een andere functie
dan de rest van de tekst en de rest van zijn werk, en dat is misschien de verklaring waarom Gerlach er niet uit citeert; de 'proposita' vormen het vertrek- en richtpunt voor zijn geestelijk leven en dus ook voor zijn andere
geschriften.
Busch geeft ons geen reden om aan te nemen dat het Breviloquium een
rapiarium als achtergrond zou hebben. In de titel van dit werk wordt wel
een belangrijk doel van een rapiarium uitgedrukt: "pro danda occasione spi1 In het handschrift Trier, Bibliothek des Bistumsarchives, Abt 95 nr. 52 (sigle: tri) staat boven het
zeventiende hoofdstuk de rubriek De exercicüs exterioris hominis (f. 5r); het is daarmee het enige
handschrift dat in het Breviloquium twee gedeelten onderscheidt. Men zie pp. 273-280 voor een
analyse van het zogenaamde tweede gedeelte.
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ritualis exercicii" (Busch 1886 1889, 157,12-13, maar ook reeds in de oudste ßrevi'/ocM/um-handschriften) en wel voor "cuidam bone voluntatis clerico", namelijk Gerlach Peters. Als we de tekst met het Soliloquium
vergelijken valt ook op dat het verband tussen de hoofdstukken weinig
hecht is en dat elk hoofdstukje (al is die indeling in hoofdstukjes natuurlijk
van Moll) een afgeronde eenheid vormt. Ondanks deze vaststellingen kan
niet met zekerheid worden gezegd dat het Breviloquium een overlevering is
van Peters' rapiarium.
De Latijnse tekst is primair ten opzichte van de Eerste Brief, dat is vast te
stellen dankzij een authentieke fout in de Eerste Brief, die in één tekstgetuige bewaard is gebleven:
117-119 Ende hebbet also gheme
177,3-4 et tam libenter habere
dat iu broedere ende alle menschen
quod frater mus proficiat in virtutitoenemen in dogheden ende gheesbus sicut tu ipse.
telikes troeste ende roeste des herten ghebruken als ghi selve.
Het is duidelijk dat Gerlach, toen hij een bestaande passage wilde bewerken
voor zijn brief aan Lubbe, een fout heeft gemaakt toen hij verzuimde 'frater' in 'sustere' te veranderen . Elders deed hij dat wel (177,12 profratre
tentato : 111-112 voer susteren die becoert worden). We kunnen dus aan de
tekst van het Breviloquium aflezen hoe hij zijn materiaal gebruikte om een
brief te schrijven. Sommige delen werden bijna letterlijk overgenomen, zoals de kapittels 4, 8, 9,15 en 16 van het Breviloquium. Van het eerste kapittel werden de regels 174,6-7 (quia-corrumpatur) weggelaten, waarschijnlijk
omdat hierin de woorden affectus amantis voorkomen; het is Gerlach overigens niet geheel gelukt het mystieke karakter aan deze passage te ontnemen:
de term simplici oculo (175,4) nam hij wel over. Uit het elfde kapittel nam
hij de tekst letterlijk over, maar veranderde de volgorde; deze verandering is
een verbetering: "tribulationibus", "amaritudines" en "derelictionibus" worden in de Eerste Brief nu gespecificeerd (1,143 vv.). Na servivit (179,9)
voegt hij in de Eerste Brief nog 147-151 toe (doe-doet). Daardoor worden
de woorden VIVMÍ et mortuus (179,11) begrijpelijker; ook Zijn dood (1,147150) is een voorbeeld ter navolging dat Hij ons naliet. Van kapittel 3 nam
hij de grondidee en enige zinssneden over en van het dertiende kapittel al1 Het is uit te sluiten dat de kopust van het handschrift zelf deze fout heeft gemaakt; op geen enkele
andere plaats is 'suster' in 'broeder' veranderd, zodat er niets op wijst dat de kopiist de tekst voor een
mannelijk lezerspubliek adapteerde. Daar juist deze fout terug te voeren is op het Breviloquium, moet
men wel aannemen dat de lapsus uit Gerlachs pen komt
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leen een dictum-achtige zin (180,5-7). Het vijfde kapittel wordt zeer vrij gebruikt; we zagen hierboven reeds dat het in het 29e kapittel van het Soliloquium op een gelijksoortige wijze werd verwerkt (zie p. 204). De regels
176,8-12 (Paupertatem-amplecteré) werden geparafraseerd in 1,42-48. De
regels 176,13-14 (et-mundo) plaatste hij verderop in de Brief (1,57-59). In
het Soliloquium houdt hij die passage wel bijeen (cf. Strange 1849, 97,2198,1 en Breviloquium 176,11-14).
De parallelplaatsen tussen de Tweede Briefen het Latijnse werk
De Tweede Brief heeft uitsluitend overeenkomsten met het Soliloquium.
Mak (1936, 75) is de eerste geweest die op deze parallelplaatsen gewezen
heeft; hieronder volgt een overzicht van overeenkomende passages:
17-19 om-ewicheit
173-177 Ic-rusten
185-186 noch-is
195-197 Daerom-bliven

79,6-9 ad-aeternitate
22,26-23,5 Ego-sancto
73,3-6 Sic-sunt
112,6-10 Scit-omnia (...) et (2)nihilominus
197-199 Ic-hoert
114,9-11 Per-decuerit
207-209 alle-vader
125,16 ¡n-Patris
209-210 Daer-soen
102,4-6 Ibi-Verbum
247-248 grote-groten
96,20-21 Magna-reputatis
259-261 Recht-ghebruket
125,13-16 Sic-est
276-277 so-eyschet
128,5-8 ut-exigentiam
Slechts een tiental regels vertoont overeenkomst, en slechts zelden woordelijk, met het Soliloquium. Er is wel een relatie met het Soliloquium, maar
die ligt veeleer op het gebied van de terminologie en de mystieke leer. In
paragraaf 3.1.10. zal die relatie nader behandeld worden (zie pp. 304-306).
Het is moeilijk iets over de genese van de Tweede Brief te zeggen. Het
beperkte aantal parallelplaatsen staat alleen de conclusie toe dat Gerlach
waarschijnlijk uit zijn rapiarium putte.

3.1.6. TEKSTGESCHIEDENIS VAN DE BRIEVEN
Inleiding
Zoals elke tekst die gekopieerd wordt, hebben ook de Brieven in de ver
schillende afschriften, afhankelijk van tijd, plaats en milieu, de nodige ver
anderingen ondergaan. In de studie van de tekstgeschiedenis gaat het er om
significante verschillen op te sporen en zo mogelijk te duiden. Het varian
tenapparaat reikt normaliter het materiaal daarvoor aan; de tekstgeschiede
nis van de Eerste Brief, de Eerste Brief, bewerkte versie en de Tweede Brief
kan hieruit bestudeerd worden. Dat gaat echter niet op voor de bewerking
zelf van de Eerste Brief. De bewerkte versie van de Eerste Brief moet eerst
vergeleken worden met de overeenkomende passages van Eerste en Tweede
Brief en het Breviloquium. De belangrijkste verschillen kunnen ons mis
schien iets wijzer maken omtrent de bewerker en het doel van zijn bewer
king.
Tekstgeschiedenis van de Eerste Brief
De drie tekstgetuigen van de Eerste Brief hebben onderling weinig varian
ten. De kopiist van An was onervaren en maakte daardoor veel fouten, maar
veranderde waarschijnlijk weinig aan zijn legger. Dit moge blijken uit een
opvallende, door de auteur zelf gemaakte fout, die alleen in An behouden
bleef: Gerlach vertaalde frater tuus uit het Breviloquium letterlijk; in An le
zen we /и broedere, terwijl BI en Dl suster hebben. Een dergelijke fout is
natuurlijk maar een kort leven beschoren; An moet dan ook een afschrift ge
bruikt hebben dat heel dicht bij het origineel lag of het origineel zelf. In het
vermoedelijk iets jongere afschrift Dl zijn wel enkele kleine wijzigingen
aangebracht, die tot doel hadden de tekst een wat algemener karakter te ge
ven:
(...) ende ist dat iu dinghen van buten bevoelen werden, also vele temeer
behoefdi behoetheit van binnen ende van buten 1,23-25 : (...) ende dien
die dinghen van buten bevolen sin, also vele temeer behoef hi behoetheit
van binnen ende van buten Dl
Ghi- gheweest (1,87-90) om Dl

I

Dus bij voorbeeld niet de aanpassingen aan het dialect van de kopiist of kleine omissies en
toevoegingen die aan de strekking van de tekst niets veranderen
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Dat neemt niet weg dat de toch zeer persoonlijke passus 212-214 in Dl ongewijzigd werd overgenomen.
In het jonge (gedeeltelijke) afschrift BI is de tekst niet altijd begrepen en
soms licht bewerkt (zie variantenapparaat 106, 107b, 138/139, 181), maar
de strekking van de tekst verandert er niet door.
Samenvattend: de tekst van de Eerste Brief werd nauwelijks gewijzigd; in
één handschrift werden enkele ingrepen gedaan om de tekst een wat algemener karakter te geven.
De bewerking van de Eerste Brief
De bewerkte versie van de Eerste Briefis een ingewikkelde compilatie van
de Eerste en Tweede Brief, het Breviloquium en enkele ongeïdentificeerde
passages. Terwille van de overzichtelijkheid volgt hieronder een synopsis
van de bewerking en de samenstellende delen (verwijzingen naar het Breviloquium naar de editie in Moll 1859,174-199) uit het oorspronkelijke werk:
I*,4-85
I*,86-102
ΓΜ03-112
IM12-114
IM14-136

IM36-154
IM55-156
IM56-159
IV60-203
I*,204-228
I*)229-252
I*,253-257
I*,258-264
I*,265-273
I*,274-304
I*,304-324
I*,324-331

(Onsen-mismoghen)
(Een-heeft)
(Wi-selven)
(Ende-ghelate)
(Ende-stichten)

1,3-85 (Onsen-mismoghen)
11,61-77 (Een-hevet)
11,89-98 (Wi-selven)
1,85-87 (Ende-ghelate)
11,227-247 (tot-bynnen). Komt niet
geheel overeen, want in I* is de
tekst iets gewijzigd; zie hieronder
voor een bespreking.
1,92-110 (Pijnt-gheliken)
(Pynt-g heliken)
(Maect-wonen)
1,120-121 (Maect-woenen)
(Dicwile-ghelike)
1,111-114 (Dicwile-ghelike)
(Oec-mach)
1,122-158 (Oec-mach); 164-172
(Mochte-mach)
(Hierom-wil)
B,174,l 1-175,7 (In-suum)
(Hierom-daeriri)
B,177,17-178,13 (Semper-talibus)
(Nummermeer1,159-164 (Nummermeerwanderinghé)
wanderinghe)
(Vervolghet-wijnnen) heeft geen equivalent
[Sonderlinghe-soudste) 1,172-180 (Oec-woldet)
(Ende-comen)
1,181-211 (Ende-comen)
(Ende-gracien)
heeft geen equivalent
(Laet-Amen)
1,214-220 (Mer-Amen)
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Daarnaast zijn nog enkele opvallende omissies te noemen:
Ghi - gheweest (1,87-91) om I*
Draghet - selve (1,114-119) orni*
Dése - vurich (1,212-214) от I*
In de bewerkte versie zijn alle persoonlijke passages (1,87-91, Ghi-gheweest, 1,212-214, Dese-vurich) geschrapt; dat wijst erop dat de bewerker
een ruimer lezerspubliek voor ogen had, voor wie dergelijke passages toch
geen betekenis hadden. Dat lezerspubliek bestond uit vrouwen; ook in de
bewericte versie is de brief aan een zuster gericht. Enkele veranderingen in
de tekst zijn interessant, omdat ze iets verraden over het publiek dat de be
werker voor ogen stond:
Alsoe ghi uutgaen (...) (1,56) : Als ghi bi weerlike menschen coemt (...)
(1*J6)
Mer als ghi weder incoemt, so hebbet iu mijnlik ende toesprekelike tot
alle dien daer ghi mede sijt ende omgaet (...) (7,55-67) : Mer als ghi we
der by uwen susteren comet, soe hebt u mynnentlike ende toesprekelike
tot hem allen (...) (I*J8-61)
(...) op den merken (...) (1,105) om I* (cf. 149)
Hoewel het de Zusters van het Gemene Leven zeker niet was toegestaan
zich elk ogenblik buiten het huis te begeven, waren ze natuurlijk geen slot
zusters en kwamen ze nogal eens met de buitenwereld in aanraking. De be
werker heeft hier alle woorden die op een vericeer met de wereld buiten het
huis duiden gewijzigd: uutgaen, incoemt, op den merken. Maar ook een
kloosterzuster kwam soms met de buitenwereld in contact, bij voorbeeld
aan het spreekvenster. Het spreekvenster werd als een plaats van mogelijke
bekoring gezien: Ruusbroec gaat er in zijn brief-traktaat Vanden seven slo
ten uitgebreid op in (Ruusbroec Opera 1981, П, гг. 452-493), en benadrukt
hoe men zich aan het spreek vinstere dient te gedragen (id., 456-483). Zelfs
een slotzuster zou de woorden Als ghi Ы weerlike menschen coemt dus op
zichzelf kunnen toepassen. De bewerker heeft de passus Mer als ghi weder
incoemt, die veronderstelt dat men een gebouw vanbuiten weer binnenkomt,
verandert in Als ghi weder Ы uwen susteren coemt, wat zich heel goed bin
nen een gebouw kan afspelen. Door Ы uwen susteren toe te voegen kon hij
tot alle dien daer ghi mede sijt ende omgaet vervangen door tot hem allen:
misschien wilde hij duidelijk afbakenen dat het om de medezusters ging, en
wees de oorspronkelijke formulering te veel op een te 'ongeregeld' milieu;
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een precieze reden is hier moeilijk te geven. De omissie van op den merken
past goed binnen de veronderstelde beweegredenen van de bewerker. Hier
mee wil overigens niet gezegd zijn dat hij de tekst aanpaste ten behoeve van
slotzusters; hij veranderde de tekst alleen zo dat deze in elke vrouwencommunauteit geldigheid kon hebben.
Voor het overige wijzigde de bewerker bijzonder weinig aan de tekst van
de Eerste Brief. Slechts een omissie en een toevoeging zijn noemenswaard:
Мег hoet is (...) (1,214) om I* (cf. 324)
(wi) mit olije der goeder werken ende licht der cantaten onsen brudegom
te ghemoete moghen comen, ende I* ¿28-329
De omissie is wel te verstaan: in de Eerste Brief sluiten deze woorden aan
bij de persoonlijke wending tot Lubbe (1,212-214), terwijl in I*,319-324 in
plaats daarvan een interpolatie van geheel andere strekking voorkomt. De
plus-plaats heeft waarschijnlijk tot doel het belang van de werken en de 'caritas' in relatie tot het eeuwige leven te onderstrepen; de toespeling op Mat.
25,3 w . geeft het slot bovendien meer autoriteit.
Samenvattend: aan de ascetische leer van de Eerste Brief heeft de bewerker niets veranderd. Het ging hem er slechts om de tekst zo aan te passen
dat deze in elke vrouwencommunauteit gelezen kon worden. Daartoe verwijderde hij niet alleen de persoonlijke elementen, maar eveneens die welke
te duidelijk naar het seculiere karakter van de Zusters van het Gemene Leven verwijzen.
Uit de Tweede Brief heeft de bewerker, gerekend naar de huidige editie,
circa vijftig regels overgenomen, ongeveer een vijfde van de tekst. Het eerste geïnterpoleerde deel is een excerpt uit het tweede hoofdstuk. Die keuze
is verbazingwekkend, want de mystieke leer die hierin ontvouwd wordt
steekt af bij de ascese van de Eerste Brief. Thematisch is er wel overeenkomst met de voorafgaande regels I*,73-85: de medemens moet bemind
worden omdat hij door God geschapen is. In I* ,86-102 wordt dit thema ingepast binnen de leer van het 'ghemene leven' . De overeenkomst in thematiek heeft voor de bewerker kennelijk zwaarder gewogen dan het verschil
tussen mystiek en ascese: tussen excerpt en origineel zijn geen varianten
van belang. Op dit excerpt volgt het derde hoofdstukje uit de Tweede Brief.
Het thema is, vrij naar 1 Kor. 12,12vv, de noodzaak van de onderlinge lief1 Hel is binnen de context niet helemaal uit te sluiten dat we met een homoioteleuton te maken hebben.
Maar een dergelijke slordigheid komt overigens niet voor, zodat deze variant waarschijnlijk wel
betekenis heeft.
2 Zie over deze leer pp. 261 w .
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de. In de bewerking vloeien daar de regels I*,114-143 uit voort; hierin
wordt geschetst wat de juiste houding behoort te zijn tot diegenen die zich
minder aangenaam of juist gedragen. Vrijwel het gehele achtste hoofdstuk
is overgenomen in I*,114-136, zij het met de nodige wijzigingen. Zo moest
de ic-vorm aangepast worden aan de ghi-vorm van de Eerste Brief:
(...) nochtant heb ie tot denghenen die mi onrecht, achtersprake, verdriet
ende moeynisse andoen, een sunderlinghe minlic neyghen des herten
(11226-228) : Ende pynt u een sonderlinghe mynnentlike neijghen des
herten te hebben tot denghenen die u onrecht, achtersprake, verdriet ende
moijenisse andoen (...) (I*,114-117)
De woorden I*,117-118 want si syn dieghene daer ghi и broet an wynnen
moeghet komen niet in de Tweede Brief voor noch in enig ander werk van
Gerlach. Maar ze zijn wel bekend als een dictum van hem: in Busch' Chronicon wordt een aantal uitspraken van Gerlach gememoreerd, waaronder:
Item ad homines: "Grates sint omnibus, per quos panem meum possum lu
cran" (Busch 1886,161,29-30). Als de bewerker dit dictum kende, moet hij
wel dicht bij het Windesheims milieu hebben gestaan. Een andere mogelijk
heid is dat hij over een versie van de Tweede Brief beschikte waarin deze
passus wel voorkwam; maar daarmee is het probleem alleen maar doorge
schoven, want dan kan men zich afvragen of de passage niet in de oorspron
kelijke versie van de Tweede Brief thuishoort. De uitspraak past wel in de
context en een homoioteleuton kan het ontbreken ervan in de overlevering
verklaren. Stel bij voorbeeld dat er in het origineel gestaan zou hebben:
(...) want si sijn deghene daer ie mijn broet an winnen mach ende si breden ende widen mi den wech (...)
dan kan de kopiist van het eerste op het tweede si zijn overgesprongen.
De laatste mogelijkheid is dat Gerlach zelf de bewerker was; dit zal hier
onder nader onderzocht worden wanneer I*,204-252 vergeleken wordt met
de bron, het Breviloquium.
Ten opzichte van de tekst van het achtste hoofdstuk zijn nog enige veran
deringen opmerkelijk. De bijzin des mach ie wel ghebruken is in de bewer
king weggelaten. Mogelijk vreesde de bewerker hier een onjuiste
interpretatie van het werkwoord ghebruken als mystieke term. Na 11,240
ghenaken voegt de bewerker toe: mer het sel и lustelic wesen, opdat ghi soe
Christo gheliken moghet, waardoor hij de voorgaande tekst in het teken van
de navolging plaatst. Een dergelijke interpretatie lijkt mij weliswaar niet
strijdig met Gerlachs opvattingen maar ze ontbreekt in de Tweede Brief. Na
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0,247 binnen voegt hij toe: ende uwe susteren seer stichten (I*,135-136);
een duidelijk voorbeeld dat de bewerker niet schuwt de tekst aan de context
van zijn bewerking (i.e. РД36-143) aan te passen. De laatste regels van het
achtste hoofdstuk nam hij niet over. Ze hebben een wat dictum-achtig ka
rakter en sluiten niet goed aan bij het voorafgaande. Of dit ook de overwe
gingen van de bewerker zijn geweest, blijft een open vraag.
Samenvattend: de bewerker nam enkele gedeelten uit de Tweede Brief
over die thematisch enige overeenkomst hebben met de Eerste Brief. Het
verschil tussen de ascese van de Eerste en de mystieke leer van de Tweede
nam hij op de koop toe. Zonder aan die leer echt wat te veranderen
schroomt hij soms niet om de tekst wat aan zijn bewerking aan te passen.
In de regels I*,204-252 nam de bewerker een vertaling van de hoofdstuk
ken twee en elf van het Breviloquium op. Zoals al eerder werd opgemerkt
zijn beide hoofdstukken in het handschrift Dl direct na de Eerste Brief
overgeleverd, terwijl ze in het handschrift Mr apart voorkomen. De bewer
ker kan ze dus uit een bestaand handschrift hebben overgenomen.
Ik kom nu terug op de hierboven genoemde mogelijkheid dat Gerlach
zelf de bewerker is geweest. Het feit dat in Dl de vertaling uit het Brevilo
quium volgt op de brief, kan betekenen dat Gerlach de auteur van die verta
ling is. De schrijfster van het handschrift G bericht ons immers dat Gerlach
zijn zuster soms wat schriften zond (zie De Man 1919,13-17), waarvan zij
dan de Eerste Brief met name noemt, terwijl ze uit de Tweede citeert zonder
het werkje expliciet aan te duiden. We hebben gezien dat Gerlach voor de
Eerste Brief in mime mate putte uit de eerste zestien hoofdstukken van het
Breviloquium. Slechts de hoofdstukken twee, zes, zeven en elf bleven ge
heel ongebruikt. Waarom zou hij de twee betrekkelijk lange hoofdstukken
niet vertaald hebben en als schrift naar Lubbe gestuurd hebben? Het is voor
lopig niet mogelijk dit te bewijzen, maar de hypothese kan direct gefalsifi
eerd worden als blijkt dat de beide hoofdstukken in de bewerkte versie
qua vertaaltechniek afwijken van Gerlachs overzetting van de gedeelten uit
het Breviloquium in zijn Eerste Brief. Om dit na te gaan moet de vertaling
van bepaalde woorden en grammaticale constructies vergeleken worden.
Helaas is er slechts weinig relevant materiaal voor zo'n vergelijking:
novissimumfl,7 75,26 : alrelaechesten/,77 (idem 5,779,6 en 1,146)
novissimus 5,778,2 : alrelaechste7*,77
1 De tekst in Dl is voor een vergelijking ongeschikt, omdat deze vertaling sterk afwijkt van het Latijn
(zie hiervoor de paragraaf 'De handschriften met de bewerkte versie van de Eerste Brief, de
handschriften van groep I*', p. 326).
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nitere B, 175,10 : laet ons doch pinen /,
nitere B,l77,17 : pynt I*,229
desiderando В, 179,б : beghert 1,116
l>ToiciendoB,174,16 : werpet/*,270
Voorts is er de tendens om sommige woorden met twee, nevengeschikte
equivalenten te vertalen. In de bewerkte versie:
procurabit B,174,19 : hi sel u wel besorghen ende sel u verwerven
I*,214-215
contentus B,177,22 : ghenoechsaem ende tevreden /*,233
In Gerlachs vertaling:
quietus В,174,5 : vredesom ende rostich IJ2
sustenteris B, 180,21 : ghi onthouden ende voedet werden 1,163
Verder zijn sommige abstracte of moeilijke begrippen verklarend vertaald.
In de bewerkte versie:
ariditatis B,174,14 : der dorricheit des herten I*,209
tenebris et ariditate B,177,26 : in inwendigher duustemisse ende in dorricheiden des herten 1*.237-238
lumine B,178,1 : in inwendigher verlichtenisse I*,238
In Gerlachs vertaling:
nihil quod ad commoditatem respectât В,179,4-5 : niet datter ghemaclicheit des vleisches toehoert 1,144-145
Sponsus B,180,6 : die brudegom, dat is bevoelike begheerlicheit ƒ,795196
Overeenkomsten zijn er dus wel, maar die zijn toch te gering in aantal om
Gerlach met zekerheid als vertaler van de hoofdstukken twee en elf van het
Breviloquium aan te kunnen wijzen. Of Gerlach ook de bewerker geweest
kan zijn, hangt hiermee natuurlijk nauw samen; op voorhand uit te sluiten is
het dus niet. Maar er zijn wel enkele belangrijke argumenten tegen in te
brengen: alle handschriften met de bewerkte versie stammen uit de tweede
helft van de vijftiende eeuw, een handschrift met de authentieke versie, die
zeer dicht bij het origineel moet liggen, uit de eerste helft; er zijn twee passages in de tekst die niet in Gerlachs werk voorkomen en daarin treffen we
enkele woorden aan die we in het ons bekende werk niet tegenkomen
(wreetheit, I*,259; ghecroent I*,306, 317; borde, I*,312; croen, I*,316).
Ten aanzien van I*,259-264 meende Mak dan ook:
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(...) het rigoreus ascetisme van с 16 strijdt met de geest van Gerlach Pe
ters (...) (Mak 1936,74 nt. 52)
En men is geneigd hem hierin bij te vallen. De acht het derhalve weinig
waarschijnlijk dat Gerlach de bewericer is; dat hij de de beide hoofdstukken
van het Breviloquium vertaalde en aan zijn zuster stuurde is wel mogelijk,
maar niet te bewijzen.
Bezien we tot slot enkele aspecten van de vertaling. Zij is, voor zover we
dat uit de vergelijking met de voorlopige uitgave van Moll mogen conclude
ren, zeer nauwkeurig. Slechts enkele passages zijn vrijer of explicerend ver
taald:
consolationem inopinatam B,174,22 : inwendighen troest des ghi niet vermoedet en hadde I*,219-220
(...) et dicito ex penetrali cordis, cum sentire ipso puro, non extrinsecus
B,177,23 : segghet uut pueren voelen des herten I*,234-235
Domino B,178,ll : uwen lieven here I*,251
Gerlach sprong dan wel heel wat vrijer met zijn Latijnse materiaal om!
(cf. pp. 207-213).
Samenvattend: de Middelnederlandse vertaling van de hoofdstukken
twee en elf van het Breviloquium komt buiten het tekstverband van de Eer
ste Brief voor. De keuze van de bewerker voor interpolatie van deze kapit
tels in de Eerste Brief zal waarschijnlijk zijn ingegeven door een handschrift
dat deze vertaling overleverde; het is zelfs mogelijk dat de bewerker een be
staande vertaling overnam. Het is niet uit te sluiten dat Gerlach de overzet
ting maakte en ooit naar zijn zuster stuurde. Maar het is onwaarschijnlijk
dat hij ook de bewerker was.
Tebtgeschiedenis van de Eerste Brief, bewerkte versie
De handschriften van de Eerste Brief (bewerkte versie) vertonen onderling
veel varianten. Een deel daarvan komt op conto van de Ripuarische, Neder
duitse en Middelfrankische vertalingen van K, Wl en W2. W2 is een Ne
derduitse vertaling naar een betrekkelijk goed handschrift en tendensen tot
bewerking treffen we er niet in aan. De vertaling is nauwkeurig en de mees
te varianten betreffen vertaalkwesties, zoals:
75 lelicheit : aslicheit W2
111 rustende :rouwedeW2
247 toepade :richtenstyghen W2
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Wl bevat een kort excerpt in een Middelfrankische vertaling, zonder veel
opvallende varianten. Verschillen ontstaan veelal bij de vertaling; een enke
le keer wordt een woord dan verkeerd begrepen:
40 duerachtich : warhaftich Wl
57 nyplechticheit : nicht tuchticheit Wl
De betrekkelijk jonge Ripuarische vertaling in К wijkt daarentegen af van
de overlevering; toevoegingen aan en veranderingen van de tekst komen
veelvuldig voor. Enkele voorbeelden:
7
63
141
213

dat is waerachtige geestelicheit : Pro salute К
uwen susteren : den genen dair yr mit um gaet К
(onmaneirlicheit) Ind onresticheit К
begeryngen Ind (sorgen) К

Een belangrijke ingreep is:
267/268 (...) mer segghet u hinder dien, die ghi meent dattet nutste si :
mer sait uren hynder uren bijchter den yr hait, der uch raet ge
ven moege К
In het Rijnlandse kanunnikessenklooster, waar deze tekst afgeschreven en
gelezen werd, was iedere vorm van geestelijke leiding kennelijk aan de
biechtvader van het klooster voorbehouden. Reden voor de kopiiste om de
tekst op dit punt aan te passen. Een andere belangrijke aanpassing is de wij
ziging van die passages waarin Lubbe Peters in de twee persoon enkelvoud
wordt aangesproken. In die gevallen heeft de kopiiste de tekst in de tweede
persoon meervoud gezet. Dit is mogelijk te verklaren uit het feit dat dit
handschrift - mede - bestemd was om voorgelezen te worden; door deze in
greep wordt het luisterend publiek meer bij de tekst betrokken.
De Middelnederlandse handschriften bevatten, op het excerpt in compila
tie Gl na, de complete tekst. Van de volledige handschriften is alleen in LI
een tendens tot bewerking te vinden. In dit handschrift is, zij het alleen in
het begin, getracht de brief een nog algemener karakter te geven:
8
Lieve suster N : Daerom gheminde in Christo LI
18/19 Hieromme begeer ie ende bidde u, min lieve suster N, dat ghi u
vlitelike ghevet (...) : Hierom, mijn aire liefste, laet ons ons vlitelike gheven (...) LI
20
laet u : laten ons LI (zie verder de varianten 25b, 26b, 36b, 44
a+d, 55c)
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De meeste varianten bestaan uit kleine omissies, die soms de tekst onopzet
telijk wijzigen, of toevoegingen, en in enkele gevallen is er sprake van een
slecht tekstbegrip. Enkele voorbeelden uit het uitgebreide materiaal:
15
(eyghens) willen ende A
89/90
soe mynt hi alle menschen от A
135-136 ende uwe susteren seer stichten от A
199/200 veel vredes : volle vrede LI
207
uwen milden vader om H
223-224 ende hierenboven hem selven alheel ons ghevet от A
240
ende aire laechste om LI
244
der tijt от H
276
onghemac : onghelijc LI
324-331 Laet - Amen от А
A en LI zijn nogal slordige afschriften; het jonge handschrift H valt daaren
tegen op door de zuiverheid van de tekst.
Wat verder nog de aandacht trekt, is het feit dat de geïnterpoleerde passage 304-324 relatief veel, en nogal omvangrijke, varianten bevat; kennelijk
bestond hier bij de kopiisten grote onzekerheid over de juiste lezing.
In het handschrift Gl tenslotte, werden de regels I*,3-23 en I*,128-135
gebruikt in een compilatie. De overgang van het citaat uit de Eerste Brief
naar de geïnterpoleerde tekst is erg abrupt en heeft geen inhoudelijke aansluiting (zie de tekstuitgave op de pp. 397-398, r. 15). De interpolatie is gericht aan een zuster (aire liefste suster, r. 20; Aire liefste suster, r. 35); op
het milieu van die zuster lijkt in de volgende passus gezinspeeld te worden:
(...) nyet eygens bynnen noch buten huus mit consent groot noch cleyn
willen te besitten (zie de tekstuitgave, p. 397, rr. 25-26)
Waar er sprake is van huus en de mogelijkheid van persoonlijk bezit zou
men bij voorbeeld kunnen denken aan een huis van de Zusters van het Gemene Leven (cf. p. 399).
Samenvattend: Ondanks het feit dat er veel varianten zijn tussen de handschriften met de bewerkte versie van de Eerste Brief, kan niet gezegd worden dat de tekst veel wezenlijke veranderingen onderging. Slechts in de
handschriften LI en К zijn enkele wijzigingen in de tekst aangebracht, die
overigens de strekking maar zelden veranderen. De andere varianten betref
fen veelal vertaalkwesties, kleine omissies of toevoegingen en slordigheden
van de kopiist. Bovendien is er slechts een handschrift dat een excerpt (in
compilatie) bevat.
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Tekstgeschiedenis van de Tweede Brief
De mystieke leer van de Tweede Brief bevat bij uitstek begrippen en ele
menten die door een kopiist misverstaan kunnen worden of die een prudente
afschrijver meent te moeten veranderen. Van dergelijke bewuste ingrepen in
de leer is in de min of meer volledige handschriften D2, LI, M en Τ even
wel niets te bespeuren. Enkele slordigheden en een misverstaan van de,
meestal specifiek mystieke, terminologie zijn wel aanwijsbaar:
6
8
17
21
28
30
35
78
113
137
203
208
237

(mede) of teghen D2
vrilike : vrolijckM
drimoeghentheit : moghentheit Μ Τ
vlietender minne : vlijte der mynnen Μ Γ, vlite totter minnen LI
vrien : vuerighen LI
ewelic : ghehelic LI
medeheit : nedeiheit Μ Τ
ghemene uutvloyen tot allen menschen : uutvloeyende mensche LI
spoede : goede M
te comen om D2
inbliven : jubileren LI
ghenaeme : ghemeyne M
bekeringhe : beteringhe Τ

Het handschrift LI, dat deregels89-99 mist, is zeker het slordigste afschrift
(zie bij voorbeeld nog de varianten 16/17, 18, 61c, 103, 121, 198c). M, dat
met LI nauw verwant is, biedt daarmee vergeleken een veel betere tekst.
Het is verbazingwekkend dat we in T, dat een Middelduits-Westfaalse ver
taling bevat uit het einde van de vijftiende eeuw, zo weinig fouten tegenko
men. In zuiverheid doet de tekst weinig onder voor die van het oudste
handschrift, D2. Enkele varianten zijn op de vertaling terug te voeren:
7
wederheit : wirdicheit Τ
85 elkermalc : yederman Γ
114 gheheel : gantz Τ
De overige handschriften - Br2, KI, L2 en U - bevatten alleen korte ex
cerpten. Het handschrift Br2 bevat slechts de eerste zin van de brief; de sa
mensteller van het rapiarium nam ook van andere schrijvers alleen een kort
excerpt op. KI is eveneens een rapiarium; de samensteller nam alleen een
kort excerpt over, maar hij knoopte daar nog tal van andere overwegingen
aan vast, die misschien uit zijn eigen pen komen (zie de tekstuitgave op de
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pp. 400-401). Wat opvalt is dat hij een onmystieke passage koos. Het handschrift L2, dat het derde en vierde hoofdstuk bevat, heeft geen varianten van
betekenis. Het verband tussen beide hoofdstukjes is in de brief al gering,
maar ontbreekt in een excerpt geheel. De tegenstelling tussen ascese (derde
hoofdstuk) en mystiek (vierde hoofdstuk) is hier zo groot, dat de lezers het
waarschijnlijk niet als onderdelen uit één tekst konden zien. Het handschrift
U tenslotte, bevat alleen het achtste hoofdstuk; wederom een passage die
buiten het oorspronkelijk tekstverband een strikt ascetische inhoud heeft. In
U, waar het excerpt in een grotere compilatie werd opgenomen, werd nogal
slordig met de tekst omgesprongen:
228
neyghen : eerlijck toeneygen U
231
eenpeerlic om U
242/243 dat hi verdient heeft om U
247
Die wijsheit om U
De post-incunabelen NK281-285 en 4303 bevatten hetzelfde excerpt; zowel
U als de drukken gaan op een gemeenschappelijk voorbeeld terug (zie pp.
337-338). Men mag verwachten dat in dergelijke, op de inhoud nog niet
goed onderzochte, excerptenverzamelingen in druk nog wel meer uittreksels
uit Gerlachs werk zijn te vinden.
Samenvattend: in de schaarse complete handschriften met de Tweede
Brief werd in het algemeen niets aan de tekst veranderd. Veel varianten zijn
terug te voeren op een misverstaan van de (mystieke) terminologie. Daaruit
blijke dat Gerlachs leer (ook) voor tijdgenoten niet altijd even gemakkelijk
te volgen was. Maar grote gevolgen heeft het voor de tekst niet gehad. In tegenstelling tot de overlevering van de Eerste Brief, is het aandeel van de excerpten relatief groot. Het valt op dat men veelal koos voor de ascetische
passages uit zijn werk. Dit gegeven, en het geringe aantal complete handschriften van de brief doen vermoeden dat het afschrijven van zijn mystieke
leer in de volkstaal niet werd bevorderd ; maar daarmee zijn wereedsbeland op het terrein van de receptiegeschiedenis.

1 Iets soortgelijks valt op te merken bij de verspreiding van de Middelnederlandse vertaling van het
SolUoquium. Er zijn slechts drie min of meer volledige handschriften en een drietal копе excerpten
van bekend. Een schril contasi met de Latijnse overlevering!

3.1.7. ΙΙΕ€ΕΡΉΕΟΕ8(:ΗΙΕΟΕΝΙ5 VAN

D E BRIEVEN

Inleiding
De basis voor de studie van de receptie wordt gevormd door de zeventien
handschriften met Gerlachs Brieven. Van die zeventien is er echter slechts
een dat de beide Brieven bevat; als we de overlevering per brief bezien, ont
staat een wat genuanceerder beeld: van de Eerste Brief hebben we drie af
schriften, van de bewerkte versie zeven en van de Tweede Brief acht
(waarvan één met een onbetekenend kort excerpt). De Brieven - dat kan alvast worden vastgesteld - hebben dus geen grote verspreiding gehad.
In onderstaande receptiestudie zal worden gepoogd na te gaan door wie,
waar, wanneer en zo mogelijk ook waarom de Brieven gelezen werden; het
hoe en waarom van de bewerkte versie van de Eerste Brief zal speciale aandacht krijgen. Wat we uit andere bronnen dan de handschriften van de receptie weten zal uitgebreid aan de orde komen en zal de informatie van de
tekstgetuigen kunnen aanvullen of bevestigen. Niettemin zal de spaarzame
overlevering vaak geen vergaande conclusies toelaten, en veel vragen zullen
met gissingen beantwoord moeten worden.
De Eerste Brief
Overlevering:
handschrift

heikomst

An
В1

onbekend
Clarissen te A'dam,
zuster Weyncken
Lamme v. Diesehuis te
Deventer (Zusters des
Gemenen Levens)

Dl

datering
e
eerste helft 15 eeuw
с 1570
eerste helft 15е eeuw

De Eerste briefis een werk waarmee Gerlach zich op Lubbe en haar concre
te situatie in het Meester-Geertshuis richt. Zowel het persoonlijk element in
de brief alsook het feit dat daarin een communauteit van vrouwen veronder
steld wordt, zijn zaken die een brede verspreiding van het epistel waar
schijnlijk op voorhand hebben verhinderd. Alleen An, nog uit de eerste helft
van de vijftiende eeuw, levert de brief over in een vorm die nog dicht bij het
origineel moet staan, niet alleen omdat een sterk persoonlijke passage be-
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houden bleef, maar eveneens vanwege een alleen in dit handschrift voorkomende authentieke fout die te opvallend is om meer dan een tot twee kopiisten te overleven. In andere opzichten is het handschrift evenzeer een
bijzondere getuige. Zo is het het enige perkamenten in de overlevering. De
waardering voor Gerlachs tekst blijkt niet alleen uit de getrouwe kopie,
maar ook uit de inhoud van het handschrift: de enige andere tekst van belang is het Manuale van (Ps.-) Augustinus; blijkbaar kende men aan de brief
een hoge waarde toe voor de ontwikkeling in het geestelijk leven. Over de
herkomst van An valt weinig met zekerheid te zeggen; het sterk oostelijk
gekleurd dialect en de zeer nauwe verwantschap van de kopie met de originele brief wijzen wel in derichtingvan het Deventer milieu van de moderne
devotie. Een andere vroege kopie. Dl, heeft dit milieu als zekere herkomst.
We kunnen ervan uitgaan dat in het Diesehuis - zowel geografisch als spiritueel zeer dicht bij het Meester-Geertshuis - auteur en geadresseerde van de
Eerste Brief bekend waren. Desondanks werd een persoonlijke passage geschrapt (zie variantenapparaat 89/90), kennelijk opdat de brief een wat bredere strekking kreeg. Het zeer jonge, gedeeltelijke afschrift BI uit 1570, dat
op een zelfde versie van de tekst als Dl teruggaat, bevat wel de persoonlijke
passage, ondanks de grote afstand in tijd, plaats en spiritualiteit. Zuster
Weyncken, bezitster, samenstelster en gedeeltelijk ook afschrijfster van het
handschrift, moet een speciale reden hebben gehad de tekst ongewijzigd
over te nemen. De ware achtergronden van zo'n persoonlijke keuze zijn niet
echt te achterhalen, maar als ik een verklaring zou moeten geven dan zou
die zijn dat Weyncken zich in de 'zuster' van de Eerste Brief heeft herkend.
In haar handschrift nam zij immers de autograaf op van een brief die haar
biechtvader Bartholomeus van Middelburg ter gelegenheid van haar professie schreef; in dit schrijven treffen we de persoonlijke toon en de bekommernis om het geestelijk leven van de geadresserde aan die we uit de Eerste
Brief kennen. Heeft Weyncken eveneens die parallellie gezien en kon zij
zich wel identificeren met die haar onbekende 'lieve zuster'? De uitleg kan
hier bij gebrek aan nadere gegevens niet anders dan vragenderwijs gegeven
worden.
In de handschriften zelf treffen we weinig aan dat ons iets naders meedeelt over de waardering voor de tekst. De rubrieken in An en Dl beperken
zich tot de omschrijving 'devote epistele' - vrome brief -, een karakterisering die, zoals we nog zullen zien, een lang leven beschoren was. Iets inte-

1 Zíe hiervoor pp. 212 &nL 1,214 en 323.
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ressanter informatie vinden we in het handschrift G, geschreven rond 1480
door een anonieme zuster van het Meester-Geertshuis. Het hoofdstukje dat
de schrijfster aan Lubbe Peters wijdt, bestaat voor het grootste deel uit een
'vita' van Gerlach. Wat zij hierin over de Eerste Brief schrijft, zegt veel
over de waardering voor dit werk rond 1480 door de erfgenamen van Lubbe:
Ende sunderlinge screef hi oer een alten suverliken epistele, daer hi oer in
leerde hoe dat si oer inder onlede hebben ende regieren solde, die aldus
begijnt: "Onsen lieven Heren stedelike te offeren een vreedsom herte,
etc." (De Man 1919,18,17-20)
Het bijwoord sunderlinge gebruikt ze om de brief te onderscheiden (in dubbele zin) van de andere schriften die Gerlach zijn zuster gezonden zou hebben (cf. o.e., 18,13-17). De omschrijving alten suverliken ('zeer mooie') en
het vermelden van het incipit, waaruit de zorg blijkt de brief uit de anonimiteit te houden, wijzen evenzeer op een bijzondere waardering.
Samenvattend: De Eerste Brief is in de eerste helft van de vijftiende eeuw
in zeer beperkte kring afgeschreven. Dl suggereert dat die kring het Deventer milieu van de moderne devotie is geweest. An representeert een zeer
vroege fase in de overlevering van het werk. De geringe populariteit van de
brief kan verklaard worden uit de omstandigheid dat de brief in de authentieke vorm maar voor een beperkt milieu geschikt was. Rond 1480 genoot
de brief bij de zusters van het Meester-Geertshuis nog een bijzondere waardering. De zeer jonge, gedeeltelijke kopie in BI is waarschijnlijk afgeschreven vanuit de persoonlijke, voor ons niet te achterhalen, belangstelling van
de kopiiste. Ons beeld van de receptie kan natuurlijk onjuist zijn indien veel
kopieën, bij voorbeeld uit het Deventerse, verloren zijn gegaan.
De Eerste Brief, bewerkte versie
Overlevering:
handschrift

herkomst

datering

A

Tertiarissenklooster ten Ноете bij
Groningen (zuster Aleit van Ballen)
Vrouwenklooster o.i.v. moderne
devotie
Clarissenklooster

с 1490

Gl
H

2C helft 15е eeuw
I e helft 16e eeuw

1 De Man heeft op goede gronden deze datering voorgesteld (1919, Ixxiu-lxxiv).
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К
LI
Wl
W2(exc.)

Kanunnikessenklooster bij Bedburg
(nabij Keulen)
Hollands Augustinessenklooster
Fraterhuis? in het Middelfrankische
taalgebied
Vrouwenklooster in het Nederduitse
taalgebied

1539
с 1475
е
einde 15 eeuw
1473

Een klein aantal ingrepen in de tekst konden de Eerste Brief een algemener
karakter geven; een eerste aanzet zagen we hierboven al bij Dl. Voor zover
valt na te gaan heeft men het niet gelaten bij het verwijderen van enkele ob
stakels; de meeste verspreiding vond de brief in een sterk bewerkte vorm. In
deze versie werden niet alleen de hoofdstukjes twee en elf van het Breviloquiwn geïnterpoleerd, maar eveneens enkele passages uit de Tweede Brief.
De Middelnederlandse vertaling van de beide hoofdstukjes uit het Breviloquium komen ook zelfstandig voor; in Dl in combinatie met de Eerste
Brief. De keuze van de bewerker voor juist deze excerpten kan dus best zijn
ingegeven door een soortgelijk, ons onbekend handschrift Uit de Tweede
Brief nam hij (grammaticaal geslacht) enkel passages over die zijns inziens
aansloten op de inhoud van de Eerste. Deze bewericing getuigt, waar zij nagenoeg alleen uit Gerlachs werk is samengesteld , van een grote vertrouwdheid met en waardering voor Gerlachs geschriften. Stichtende
toevoegingen had de bewerker immers heel gemakkelijk aan anderen kunnen ontlenen. Maar hij koos, met de Eerste Brief als uitgangspunt, voor aanvullingen uit andere devoot-ascetische passages waarvan Gerlach de
auteur was; een compilatie van 'the best of Gerlach Peters', waardoor de eigenlijke Eerste Brief de helft langer werd. Maar wie was de anonieme bewerker, voor wie en wanneer stelde hij de bewerking samen?
De achtergronden van de bewericer zijn duister, maar zeker is dat hij een
goede kennis van Gerlachs werk bezat. Zo is bij voorbeeld I*,103-131 een
knappe compilatie van 11,89-98,1,85-87 en 11,227-245 (de laatste bovendien
nog bewerkt); hier is de bewericer er werkelijk in geslaagd een nieuwe tekst
te maken. Of we hem op grond hiervan als modem devoot moeten karakteriseren blijft de vraag. Welk publiek hij voor zijn compilatorisch werk op
het oog had is wat duidelijker. In ieder geval vrouwen, maar niet alleen
1 De passages I* ,259-264 en 1*302-324 komen niet in het ons bekende werk van Gerlach voor, zie voor
een behandeling van deze gedeelten de paragraaf 'Tekstgeschiedenis', pp. 220-221.
2 De regels I*,86-102, díe gelijk zijn aan 11,61-77, hebben wel mystieke elementen.
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vrouwen in een semi-religieuze gemeenschap: twee opvallende ingrepen,
die hierboven in de paragraaf 'Tekstgeschiedenis' besproken zijn (pp. 216217), wijzen erop dat de bewerker de elementen die in een regulier kloostermilieu niet pasten wilde vennijden. Over de precieze ontstaansdatum valt
weinig te zeggen: in 1473 is er al een afschrift in een Nederduitse vertaling
(W2), zodat 1473 de 'terminus ante quem' vormt. Uit de tweede helft van
de vijftiende eeuw zijn geen kopieën meer overgeleverd van de authentieke
Eerste Brief. Het lijkt er zelfs op dat de bewerking de autoriteit had gekregen van een brief van Gerlach (zie b.v. de hieronder aan te halen rubriek in K).
Succes heeft de bewerker met zijn doelstellingen wel gehad: de Eerste
Briefis in zijn compilatie het meest verspreid en, zoals H, K, LI en W2 laten zien, ook buiten het milieu van semi-religieuze gemeenschappen en tot
in het Duitse taalgebied toe.
De bewerkte versie van de Eerste Brief is voornamelijk afgeschreven in
de tweede helft van de vijftiende eeuw. De tekst bevindt zich in het algemeen te midden van excerpten- en/of gebedenverzamelingen; een uitzondering vormt het afschrift in K, dat voornamelijk complete teksten, rondom
een bepaald thema, bevat. Enkele handschriften - A, Gl, LI - verraden een
zekere belangstelling voor het werk van moderne devoten. Alleen van К is
zeker dat het mede bedoeld was om voorgelezen te worden, alle andere kun
nen voor persoonlijk gebruik bestemd zijn geweest; voor A en W2 staat dat
vast. Waar de Eerste Brief zo vaak samen met teksten voorkomt die voor
persoonlijke meditatie en overweging bestemd waren, kon de brief niet al
leen gelezen worden als concrete aansporing tot deugdenbeoefening maar
evenzeer als toetssteen voor het geestelijk leven van de lezer.
In een handschrift als Gl wordt een klein excerpt uit de brief weer aange
vuld met een andere tekst. Maar een dergelijke vrijheid is toch uitzondering;
wat opvalt is dat juist de Eerste Briefin handschriften die een rapiariumachtig karakter hebben (zoals LI en Wl) toch onverkort wordt opgenomen.
Daaruit blijkt een speciale waardering voor deze tekst.
In de rubrieken en colofons van de handschriften spreekt men soms een
oordeel over de waarde van een tekst uit. Behalve in Gl treffen we ze in
alle handschriften aan:
Hier beghini die d[i]evote epistel, suverlicke leeringhe A
Hier beghini een seer devoete, profytelicke leeringhe voer alle gheestelicke menschen. Nota bene H
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Нее begynt eyn devoete, andachtige epistel eyns devoten reguleirs van
Wyndesem de hij zo sijnre suster schreiff, eynre geistlicher maget, ind is
van geistlichen vortganck. Seer schoen ind leerlichen К
Hier beghint een devote epistel LI
Explicit epistola fratris Gherlaci missa ad sororem eius camalem. deo
gracias. Biddet vor den scriver eyn ave maria Wl
К en Wl vallen weliswaar het meest op door de expliciete informatie, maar
in eerste instantie moet de aandacht uitgaan naar de gemeenschappelijke
elementen. A, H en К zijn het over het adjectief devote eens; A, K, LI en
Wl omschrijven het werk als een brief. H, die van een leeringhe spreekt,
wijkt op het eerste gezicht af, maar bij nader toezien is dat toch niet het ge
val: ook A omschrijft de brief nader als een leeringhe, terwijl К het adjec
tief leerlichen gebruikt. In LI valt de brief onder de verzameltitel (zie f.
llr) van de devote leeringhen die seer troesteliken sijn enen gheesteliken
mensche . Het aspect van de lering wordt dus in vrijwel alle handschriften
benadrukt. Door de kopiisten werd de brief kennelijk beschouwd als een
traktaat waaruit men het nodige kon leren voor het eigen geestelijk leven;
zoals de rubriek van H zegt, een traktaat voor alle gheestelicke menschen.
En daarmee heeft de brief, juist zoals het de bewerker bedoelde, zijn per
soonlijke strekking verloren en is een tekst van algemeen belang geworden.
Alleen de kopiisten van К en Wl vermelden iets over auteur en geadres
seerde. Meestal tracht men met zulke toevoegingen de autoriteit van een
tekst te verhogen. In het kanunnikessenklooster waaruit К stamt zal het feit
dat de tekst door een confrater van het beroemde klooster te Windesheim
geschreven was de nodige autoriteit aan de brief gegeven hebben. Het feit
dat de teksten in dit handschrift - mede - bestemd waren om voorgelezen te
worden, en dat de tekst van de Brief waarschijnlijk met het oog hierop ge
wijzigd werd, geeft eveneens aan dat aan Gerlachs Brief in dit klooster bij
zonder gewicht werd toegekend. In Wl was het vermelden van de naam
Gerlach kennelijk reeds voldoende, om te weten welke Gerlach bedoeld
werd. Het handschrift Wl is afgeschreven ten behoeve van een mannencommunauteit en de tekst van de brief is gekopieerd door een man; het katem waarin de Brief voorkomt wijkt echter codicologisch en paleografisch
van de rest van de codex af. De Eerste Brief'm dit handschrift hoeft dus niet
noodzakelijkerwijs voor een mannenmilieu te zijn geschreven.

1 Aangezien H en Li uit een regulier klooster stammen, zal 'gheestelicke mensche' in dit geval een
zelfde betekenis hebben als het Latijnse 'religiosus'; iemand die aan een kloosterregel gebonden is.
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In LI werden meerdere werken, zij het anoniem, van Gerlach overgele
verd: Eerste en Tweede Brief (laatste in excerpt) en een klein gedeelte van
een Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium. Hieruit blijkt wel een
waardering voor het werk, maar het blijft de vraag of men ook de auteur
kende.
Samenvattend: De bewerkte versie van de Eerste Brief werd samenge
steld uit werk van Gerlach Peters, met het doel er een wijdere verspreiding
aan te geven. De tekst werd voornamelijk in de tweede helft van de vijftien
de eeuw afgeschreven en vond zijn weg naar Holland, het Groningse, het
Rijnland en het Middelfrankische en het Nederduitse taalgebied, naar Cla
rissen, Kanunnikessen en Tertiarissen. Sommige van die handschriften ver
raden een zekere belangstelling voor geschriften van moderne devoten (A,
Gl, LI en W2). Een speciale waardering voor de Eerste Brief blijkt verder
uit het verhoudingsgewijs grote aantal complete teksten, zelfs in handschrif
ten waar verder veel excerpten zijn opgenomen (LI en Wl). De brief werd
niet zozeer meer als een persoonlijke brief gezien, maar als een leeringhe
die voor allen die God dienden van nut kon zijn.
De Tweede Brief
Overlevering:
handschrift

herkomst

datering

Br2 (exc.)
D2

onbekend
Kanunnikessen van Diepenveen
(Kapittel van Windesheim)
Kmisherenklooster te Keulen
Hollands Augustinessenklooster
Kanunnikessenklooster St. Maria
Magdalena A'dam (Kapittel van
Sion)
Begardenklooster te Maastricht
Augustijner Koorheren te
Böddeken (kapittel van Windesheim)
Vrouwenklooster?

15е eeuw
с 1440

Kl (comp.)
LI (exc.)
L2 (exc.)
M
Τ
U (comp.)

1 Het zeer korte excerpt in Br2 zal hier buiten beschouwing blijven.

eerste helft 15е eeuw
с 1475
1476
с. 1470-1480
einde 15е eeuw
einde 15е eeuw
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De Tweede Brief wijkt in de ons overgeleverde vorm, in structuur en karakter af van de Eerste: epistolaire kenmerken ontbreken en de inhoud is mystiek. De eerste fase in de receptiegeschiedenis staat bij Busch beschreven:
In qua quidem epistola nomen sororis et nomen fratris propter láyeos earn
habentes a plerisque noscitur commutatimi (Busch 1886,157,20-21)
In de paragraaf 'De toeschrijving van de Brieven aan Gerlach Peters' heb ik
aangegeven hoe ik deze omschrijving, die de nodige vragen oproept, wil
verstaan (zie pp. 182-184). Zeker is dat de brief, als origineel of in een eerste afschrift, in het milieu van semi-religieuzen circuleerde; of dit alleen het
Deventer milieu van de moderne devoten is geweest valt uit Busch' tekst
niet op te maken. Toen de Tweede Brief in dit milieu circuleerde werd een
kopie vervaardigd waarin waarschijnlijk de namen van Gerlach en Lubbe
door andere werden vervangen. Er is dan een meer publieke versie van de
brief ontstaan; of voor Gerlach en Lubbe daardoor een zekere anonimiteit
kon ontstaan is op zijn minst twijfelachtig als de ingreep "a plerisque noscitur" (Busch 1886, 157,21). De versie die Busch noemt is ons niet overgeleverd, maar zijn waardering ervoor is evident. De loftuitingen die hij in zijn
Chronicon uit, gelden zowel voor het Breviloquiwn als de Tweede Brief.
Qualia vero virtutum exercicia in ipso clericatu assumpserit, quam bonum spiritualis vite et ineffabilis veritatis in animo suo coniecerit fundamentum et a quanto perfectione inchoaverit (...) patet in epistola sua
teutonicali (...) (Busch 1886,157,9-11 en 17)
Quibus in libellis optimum spiritualis vite speculum et vere perfectionis
regula noviciis et tyronibus deo servire cupientibus aperte monstratur.
(o.e., 157,21-23)
Beide werken getuigen in de eerste plaats van de 'oefeningen der deugden
die hij in zijn tijd als clericus op zich nam' en van 'welk goed fundament
voor een geestelijk leven en de onuitsprekelijke waarheid hij toen in zijn
geest legde en tot welk een volkomenheid hij toen begon te geraken'. Busch
zag deze weiken als een afspiegeling van en een bewijs voor Gerlachs rijping in het geestelijk leven. Toch gaat het niet alleen om een 'document humain', want Busch besluit met te zeggen: 'In die boekjes [d.w.z. Tweede
Brief tn Breviloquium] wordt de novicen en de jongelingen die God willen
dienen openhartig een voortreffelijke spiegel van het geestelijk leven en een
regel van waarachtige volkomenheid voorgehouden'. Als doelgroep voor
beide werkjes ziet Busch dus degenen die nog niet ver in het geestelijk leven gevorderd zijn maar die zich wel oprecht in Gods dienst willen stellen.
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Iets later dan Busch, in с 1480, haalt de schrijfster van de verzameling le
vensbeschrijvingen van het Meester-Geertshuis een passage uit Gerlachs
Tweede Brief aan (De Man 1919, 16,16-20) . Maar zij citeert zonder de
bron te geven: zij leidt het citaat in met de woorden "hi [Gerlach] segede".
Nu hoeft hieruit niet te blijken dat zij wilde suggereren dat het hier een
mondelinge uitspraak van Gerlach betrof; ook in het Middelnederlands kan
'seggen' 'schrijven' betekenen. Uit dit citaat blijkt veeleer dat zij de Tweede
Brief wel kende en kennelijk waardeerde; het is immers onwaarschijnlijk
dat dit geschrift in het Meester-Geertshuis, hetzij in afschrift of in het origi
neel, niet aanwezig was. Maar zij heeft toch blijkbaar een reden om het be
staan van de brief te verzwijgen; was de mystieke inhoud teriskanten wilde
zij deze tendensen in haar verslag juist onderdrukken? Er is bij haar in ie
der geval geen enkele toespeling op de grote belangstelling die dit werk vol
gens Busch onder leken, en waarschijnlijk evenzeer bij de zusters wier
geschiedenis zij schrijft, genoot.
De ons overgeleverde handschriften met de Tweede Brief representeren
een latere fase in de overlevering, waarin alle epistolaire elementen verdwe
nen zijn. De oudste tekstgetuige is D2 uit ca. 1440, afkomstig van de regu
liere kanunnikessen van Diepenveen. Voorafgaand aan de brief bevat D2 de
Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium. Naast deze mystieke wer
ken van Gerlach zijn er nog geschriften van andere moderne devoten, zoals
Dirk van Herxen en Jan van Schoonhoven, opgenomen. Gerlach kan dank
zij zijn bewonderaar Brinckerinck, die rector te Diepenveen was, een zekere
bekendheid bij de zusters hebben genoten. In een van zijn collaties, het is al
eerder gezegd, stelt hij Gerlach aan de zusters ten voorbeeld . Waarom
men alleen de mystieke werken van Gerlach koos, is uit de rest van het
1 Deze passage is p. 185 aangehaald en besproken.
2 Soms lijkt het dal de schnjfster de mystiek in een ongunstig daglicht wilde zetten. Zo bencht zij van
zuster Gennit van Hiessel dat zij hoege boecke las, zoals Canuca, die Geestelike BrulUJochi ende
ander hoege boecke. Op haar sterfbed legt zij haar deze woorden in de mond: Mer doe я m oere lester
zieden lach, ende niet en wiste, dan si sterven solde, segede я tot moder Ltjzebelh- "Nu aile hoege
boecken of aliene die passie ons lieven Heren, want daer voele te nu aliene wede m" (zie voor de
ruime context De Man 1919, 126,22-127,16). Deze verloochening van die 'hoege boecke' wordt nog
voortgezet, maar het is wel duidelijk dat de schnjfster geen hoge dunk had van het nut van de lectuur
van mystieke geschriften En zij houdt haar lezers voor dal alleen het overdenken van de passie van
Jezus zuster Gertrut nog kon troosten. Het lijkt mij belangrijk te bedenken dat dergelijke late
getuigenissen ons beeld van de lekenbeweging van de vroege moderne devotie m hoge mate bepalen
en dat de afkeer van mystiek die uit die verslagen naar voren komt sterker kan zijn dan ze in
werkelijkheid geweest is bij degenen die in deze bronnen beschreven worden. De Tweede Briefen zijn
warme ontvangst door de leken, zoals Busch bencht, geven m dit opzicht wel te denken. - Zie ook pp.
237-238.
3 Namelijk in zijn collatie Van der ghehoersamheit (zie Moll 1866,130,17-20).
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handschrift niet goed te verklaren: die bestaat nagenoeg alleen uit devootascetisch materiaal. Mak heeft in zijn dissertatie over de Middelnederlandse
vertaling van het Soliloquium voor dit handschrift bovendien aangetoond
dat de vertaler (niet noodzakelijk een zuster uit Diepenveen) Gerlachs mystieke leer niet altijd even goed begrepen heeft (zie Mak 1936, 130 & nt. 8);
de lezeressen van het handschrift zal het wel niet anders zijn vergaan. Een
betere vraagstelling is misschien waarom men het Breviloquium en de Eerste Brief van de bewonderde Windesheimer niet heeft opgenomen. De tekst
van het Breviloquium, waarvan alleen een vertaling in een zestiende-eeuws
handschrift is overgeleverd, veronderstelt met name vanaf hoofdstuk zeventien een mannenklooster, daardoor was het voor een vrouwenklooster minder geschikt. Ten aanzien van de Eerste Brief kan meegespeeld hebben dat
men wist dat hij voor een Zuster van het Gemene Leven geschreven was en
men hem daarom minder belangrijk vond voor een kanunnikes. Dit zijn gissingen wat de strikt persoonlijke, criteria kunnen zijn geweest; evengoed
kan het zijn dat de beide andere wericen bij voorbeeld reeds in een voor ons
verloren Diepenveens handschrift voorkwamen.
Uit de eerste helft van de vijftiende eeuw vinden we nog een excerpt in
compilatie in een rapiarium afkomstig uit het Kmisherenklooster te Keulen
(KI). De samensteller had wel enige belangstelling voor Gerlach, want hij
schreef eveneens gedeelten uit diens Breviloquium en Soliloquium af; zijn
vooriceur ging daarbij uit naar de ascetische passages. In de compilatie van
de brief voegde hij aan de regels van Gerlach, die een strikt ascetisch karakter hebben, een brede (persoonlijke?) uitweiding toe; in een rapiarium een
gewone gang van zaken.
De andere handschriften stammen uit de tweede helft van de vijftiende
eeuw. In drie van de vijf handschriften komen slechts excerpten voor. De
compilatie in U bevat een passage met een strikt ascetische strekking, zeker
buiten het verdere verband van de brief. De schrijfster van L2 koos de
hoofdstukken drie en vier, het derde hoofdstuk is ascetisch te noemen en
sluit qua thematiek, de geestelijke liefde tot de medemens, enigszins aan bij
de voorafgaande reeks van Collaties van Brinckerinck. Het mystieke vierde
hoofdstuk sluit inhoudelijk noch bij het voorafgaande noch bij de volgende
teksten (ascetische excerpten uit Ruusbroec, Jan van Leeuwen en Eckhart)
aan; waarom ze het opnam is dan ook duister.
LI, uit een Hollands Augustinessenklooster, heeft het nodige weg van
een rapiarium. De Tweede Brief kwam er niet ongeschonden af: het derde
hoofdstukje werd weggelaten, terwijl het negende en laatste pas vele tiental-
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len folia verder werd opgenomen. Men mag zich afvragen of er zo van een
goed tekstbegrip wel sprake kon zijn. De vele fouten van LI (zie p. 334) geven hiervan geen gunstige indruk. Toch is dit handschrift, het enige met de
beide Brieven en een stukje uit een Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium, een belangrijke getuige voor de receptiegeschiedenis: niet alleen
omdat Gerlachs werk er zo'n groot aandeel in vormt, maar evenzeer omdat
zijn geschriften minder aan excerpering blootstonden dan de andere teksten
in dit handschrift.
Het handschrift M werd 1470-1480 geschreven door de zogeheten kopiist
van het Servaes-handschrift in en waarschijnlijk ook voor het Begaardenklooster te Maastricht. De inhoud van het handschrift is - en daarmee is het
een uitzondering in de gehele overlevering - mystiek. Wat opvalt is dat die
mystiek van Rijnlandse oorsprong en de vraag rijst waarom de enige nietRijnlander nu juist Gerlach Peters is. Een mogelijke verklaring (en die op p.
36 reeds is gegeven) is het feit dat Gerlach zich met zijn mystieke leer niet
op een kloosterpubliek richt, maar op een lid van de status médius, i.e. een
Zuster van het Gemene Leven. Dat veronderstelt dat men te Maastricht de
achtergronden van de brief kende. Als men die kennis niet had, vond men in
de brief zelf in ieder geval geen elementen die een moniaal milieu veronderstellen.
In het convoluut Τ van het einde van de vijftiende eeuw, afkomstig uit
het kanunnikenklooster te Böddeken (kapittel van Windesheim), treffen we
nog een complete kopie aan van de Tweede Brief. De ingewikkelde en heterogene opbouw van Τ maakt het moeilijk iets te zeggen over de receptie. In
dezen is het colofon van het handschrift een belangrijke bron van informa
tie:
Explicit soliloquium fratris Gerlaci Petri, dyaconi ordinis canonicorum
regularium yn Wyndesshem T, f. 116v
In het klooster te Böddeken had men, hoe kan het anders, belangstelling
voor geschriften van moderne devoten (zie Dohms 1968, 86). De renommée
van Gerlach en zijn Soliloquium èn de reputatie van het moederklooster
Windesheim zullen er zeker toe hebben bijgedragen dat men dit werkje in
Böddeken wilde hebben. Blijkens het colofon dacht de kopiist dat hij een
afschrift van het Soliloquium had gemaakt, Gerlachs meest verspreide tekst,
althans in het Latijn. In werkelijkheid gaat het hier om een Westfaalse over1 Dit colofon werd reeds besproken in de paragraaf 'De toeschrijving van de Brieven aan Gerlach
Peters', p. 184).
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zetting van de Tweede Brief. Waar en door wie het katern met het epistel is
geschreven blijft echter onbekend.
De enige tekstgetuigen uit de zestiende eeuw zijn de excerpten in compilatie uit de Tweede Brief'm de drukken van de post-incunabel (Ps.-) Bemardus, Boecxken van verduldich lijden. Zoals hierboven al opgemerkt is ,
gaat de compilatie terug op hetzelfde handschrift als U. De post-incunabel
geeft in zijn geheel de indruk naar een excerptenhandschrift met als thema
het 'verduldich lijden' te zijn gemaakt. De gekozen passage uit de Tweede
Brief (het achtste hoofdstuk) sluit bij die thematiek volkomen aan.
Uit de vijftiende eeuw zijn zeker twee complete handschriften verdwenen, zoals uit het stemma op p. 339 blijkt.
Samenvattend: De Tweede Brief heeft meer verspreiding in het mannenmilieu dan de Eerste: bij de Eerste Brief (onbewerkte en bewerkte versie) is
de verhouding tussen vrouwen- en mannenmilieu 8:1(?) , bij de Tweede
3:5. Dat we in de tweede helft van de vijftiende eeuw geen complete teksten
meer uit een vrouwenklooster aantreffen, kan er misschien op wijzen dat de
inhoud toch als enigzins riskant werd beschouwd. Wat opvalt is het hoge
aandeel van de excerpten; in KI, L2 en U werden bovendien gedeelten gekozen die niet of nauwelijks een mystieke strekking hebben. Op die manier
komt in de overlevering van de Brieven meer de asceet dan de mysticus
Gerlach Peters aan het woord. Uit de tweede helft van de vijftiende eeuw
zijn ons uit vrouwenkloosters alleen LI en L2 overgeleverd. De volledige
kopieën van de Tweede Brief uit deze periode vinden we echter alleen in
handschriften uit mannenkloosters! Mogelijkerwijs speelt hier een belangrijk besluit uit 1455 van de kapittelvergadering te Windesheim een rol . In
een Ordinatio' werd namelijk onder andere vastgesteld dat geen moniale of
zuster nog mystieke geschriften mocht samenstellen of dergelijke geschriften van de hand van andere zusters mocht kopiëren . Dat zou ook verklaren
1 Ziep. 225.
2 Als we tenminste Wl meerekenen, maar het gaat hier om een twijfelgeval (zie p. 231).
3 Met dank aan Prof. Dr. Jos. Alaerts (Brussel), die mij op dit besluit van de kapittelvergadenng en op de
mogelijke consequenties ervan voor de receptie van de Tweede Bnefhezft gewezen.
4 De volledige tekst van de betreffende 'ordinatio' luidt als volgt Nulla momalis out soror cutuscunque
status fuent conscnbat ahquos libros, doctrinas philosophicas [variant: aut prophetias] aut
revelatwnes continentes per se interpositamve persona ex sua propria mente vel aiiarum sororum
composuas sub poena careens si qui mposterum reperti fuermt praeapuur omnibus quod statim Uh ad
quorum conspectum vel aures pervenennt eos igni tradere curent, similiter пес aliquem transferre
praesumant de latino in theutomeum (Van der Woude 1953.53). Zie in dit verband ook het artikel van
Jos. Alaerts, 'Eenfiru/oc/ii-handschnftuit Sint-Tmiden (Brussel, K.B., II 2846)', in: Miscellanea
Neerlandica. Opstellen voor Dr Jan Deschamps 1er gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
Onder redacüe van Elly Cockx-Indcstege & Frans Hendnckx. Leuven, 1987,1,195-198, rnz. 197.
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waarom Busch, de Tweede Brief wel noemt, roemt en citeert, en de schrijfster van het handschrift G slechts uit de tekst citeert, zonder de bron te vermelden. Zij was, als Zuster van het Gemene Leven in het MeesterGeertshuis, immers ook gebonden aan de besluiten van de kapittelvergadering te Windesheim!
Wat bij de overlevering van de Brieven opvalt is dat er slechts één handschrift bij is uit het Zuiden, het handschrift M. Een mogelijke verklaring is
dat in het Noorden handschriften met literatuur in de landstaal rond het einde van de achttiende eeuw de aandacht van verzamelaars hadden, zodat het
weinige dat toen nog over was behouden bleef (zie Obbema 1985a, 132133). In het Zuiden schijnt in dezelfde periode het aanbod van handschriften
in de volkstaal - die uit de afgeschafte kloosters afkomstig waren - de vraag
verre overtroffen te hebben, zodat veel verloren is gegaan (o.e., 131-132).
En het is ondenkbaar dat in de bibliotheken van Windesheimse kloosters in
Brabant en Vlaanderen Middelnederlands werk van Geriach ontbroken zou
hebben. De overlevering van Latijnse handschriften uit het Zuiden met
weik van Geriach bevestigt het vermoeden dat er codices met de Brieven
verloren zijn gegaan.

1 Het Latijnse boekenbezit is in het Zuiden veel beter bewaard dan in het Noorden (zie Obbema 1985a,
130).

3.1.8. DE EERSTE BRIEF: FORMELE EN INHOUDELUKE STUDIE
De epistolaire kenmerken
Aan de epistolaire kenmerken van de middeleeuwse brief is over het alge
meen weinig aandacht besteed. Pas zeer recent werden de epistolaire aspec
ten van Ruusbroecs Brieven onderzocht (zie Mertens 1990). Slechts een
beperkte hoeveelheid secundaire literatuur, van veelal duitstalige geleerden,
is aan de middeleeuwse brief gewijd (zie de literatuurlijst in Mertens 1990,
l
353) .
In de Eerste Brief ontbreekt een groet. In de гг. 3-6 geeft Gerlach een ka
rakterisering van het waarachtig geestelijk leven. Daar dit het leven is waar
naar Lubbe streeft, is het te zien als een korte aanduiding van het thema van
de brief. Het ontbreken van een groet kan wijzen op het vermanend karakter
(Petzsch 1913, 18; 29; 30; 41). Dan is het in dit geval een signaal dat Ger
lach meent dat Lubbe aan dat waarachtig geestelijk leven nog niet toe is. Op
zich zou het ontbreken van een groet ook kunnen wijzen op de intieme ver
houding tussen broer en zus, want hoe formeler de verhouding hoe uitge
breider de groet (Steinhausen 1889-1891,1, 42). Maar hier is het mankeren
van de groet eerder een aanwijzing voor het vermanend karakter dat de brief
ontegenzeggelijk draagt . De aanspreking beperkt zich tot "Allerliefste". In
het Middelhoogduits komt (volgens Steinhausen, 1889-1891,1, 44) bij ge
adresseerden met wie men een familieband heeft veelal "herzlieb" als aan
spreking voor, in plaats van "lieber" of "guter holder" zoals in de overige
gevallen. In Steinhausen 1899-1907 zijn vele equivalenten te vinden voor
ons "Allerliefste" en die worden veelal gebruikt bij familierelaties (bijv.
1 Dr. Th. Mertens (Ruusbroecgenootschap, UFSIA, Antwerpen) schreef zijn artikel in dezelfde penode
dat deze paragraaf werd geredigeerd; mijn eigen literatuuronderzoek leverde vnjwel dezelfde korte
lijst met secundaire literatuur op die m o.e., I.e. te vinden is.
2 Men zou deze passage (ir. 3-6) ook kunnen zien als een captano benevolennae, omdat er een ideaal
van Lubbe ui wordt uitgedrukt. Iets dergelijks treffen we aan in Bnef III van Ruusbroec (Mertens
1990,363); maar bij nader toezien blijkt dat daar de captano een wrange bijsmaak heeft (o c , 364) In
combinatie met het ontbreken van een groet lijkt de captano eerder te verwijzen naar het vermanend
karakter van de Bnef (o.e., 364). Men kan dan bezwaarlijk nog spreken van een captano
benevolennae, maar een technische term is er niet voor. Eventueel kan men het zien als een soort
salutatio; daann bestond tenslotte de mogelijkheid om je minder aangenaam of zelfs uitgesproken grof
tegenover de geadresseerde uit te laten (zie Steinhauscn 1889-1891,1, 45). (Voor deze interpretaue
pleit het feit dat in het handschrift К de schrijfster na deze passage pro salute toevoegde; zie
variantenapparaat). In de bneven van Heinrich Suso bevindt zich voor de eigenlijke aanspreking een
introductie; daarvoor is hel begnp 'motto' voorgesteld (cf. Stout 1989, 362). In de Eerste Bnef кап
men de regels 3-6 weliswaar als een motto zien, maar nadere analyse laat toch zien dat die passage
mmder neutraal is dan de beuteling 'motto' zou suggereren.
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"Alderleveste broder", 25; "herzlich allerliebste vader und moder", 117;
"Herzlieber brader", 125; "Allerlibiste moder", 158), maar ook "Alderleveste moder" (idem, 92) in een brief aan een abdis, en in andere geestelijke
brieven, zie bij voorbeeld de brieven van Heinrich von Nördlingen aan Margaretha Ebner (Strauch 1966,169-272). Lubbe's naam wordt niet genoemd
noch wordt zij met 'zuster' aangesproken, maar waar haar naam bij de originele brief mogelijkerwijs op het adres voorkwam, kunnen zulke aanduidingen in het origineel eveneens ontbroken hebben. Na de aanspreking
volgt een narratio (7-17) over de wenselijkheid van een leven in deugden
en goede werken. Waarna de petitio begint ("Hijromme begher ende bidde
ie iu...", r. 17). De гг. 17-211 bevatten véél petitio en weinig narratio. Het
slot van de brief wordt ingeleid door "Dese dinghen scriven ie iu...". Met de
wens dat ze beiden de hemelse zaligheid zullen mogen genieten besluit hij
zijn brief met het woord "Amen"; een slotwoord dat graag door vrome
briefschrijvers werd gebruikt (zie Petzsch 1913, 72; 81 en, voor Heinrich
Suso, Stout 1989, 363). Datum en ondertekening ontbreken, maar dat kan in
het origineel eveneens het geval zijn geweest, mede gezien de familierelatie
tussen beiden.
De Eerste Brief geeft in zijn overgeleverde verschijningsvorm geen reden
te veronderstellen dat er ten opzichte van het origineel veel aan veranderd
zou zijn.
In de handschriftelijke overlevering van de Eerste Brief m authentieke en
bewerkte vorm wordt de tekst in zeven handschriften in titel of colofon als
brief geïdentificeerd (zie tekstuitgave en variantenapparaat pp. 344-359).
De historische context
De levensbeschrijvingen van de zusters van het Meester-Geertshuis bevatten een karakterschets van Lubbe Peters die van belang is voor een beter begrip van de Eerste Brief.
Dese guede zuster Lubbe was seer vuerich inder vermaninge, als si enige
gebreke sach doen, die tegen onse guede gewoenten weren, of anders dat
tegen guede zeden was of tot vryheiden droech. Het was ene vuerige, oprechte maget, ende was trouwe in den dingen, die oer bevoelen weren;
[4d] want si plach die uutwendige dinge te verwaeren, soedat si veel dinge onder handen hadde, ende daer si veel onlede mede hadde. Ende hieromme hadde si oer dicke te liden; want waervan dat sijt ondertijden
nemen solde daer si die dinge mede cofte, die noetdmftich weren, en wis-
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te si ondertijden niet. Ende daertoe waert si oec dicke veroetmoedicht
ende verspraken, als si een dinck voer dat beste gedaen hadde, recht of
sijtquelke gemaket hadde. (De Man 1919,15,19-16,10)
We zien dat Lubbe het bij haar functie van procuratersche niet makkelijk
had: zij had veel beslommeringen ("onlede") en er heerste armoede in het
huis (zie ook De Man 1919, 19-25). Maar hoe zij ook haar best deed voor
het materiële te zorgen, het vond vaak geen genade in de ogen van de medezusters. Niet alleen in haar werk, ook in de berisping van haar medezusters
was zij een perfectioniste. Vooral deze vurigheid "inder vermaninge" zal
kwaad bloed gezet hebben; heftige kritiek op Lubbe's werk was een begrijpelijke reactie.
Tegen deze achtergrond is de opzet van de Eerste Brief beter te begrijpen.
Gerlach heeft zeker oog gehad voor de problemen die Lubbe zich op de hals
haalde. Een belangrijk deel van zijn betoog (zoals we hieronder zullen
zien) draait om twee aanbevelingen: 1) laat je door de dagelijkse beslommeringen niet afleiden van datgene waar het eigenlijk om gaat; 2) wees liefdevol in de omgang met je zusters.
In de гг. 3-17 geeft Gerlach een schets van de 'conditio humana' en van
het doel van een waarachtig geestelijk leven. Door een volmaakte deugdbeoefening is dat doel het best bereikbaar ("Hijromme..." rr. 17 v.), maar er is
veel inspanning vereist om de deugden te behouden (гг. 19-23). Daarom
moet je ervoor waken dat de uiterlijke werkzaamheden je niet teveel in be
slag nemen (23-29), want anders blijft er niet veel over van een juiste instel
ling (25-26; 27-28). Houd het doel van je handelen steeds voor ogen (30-31)
en laatje niet door de dagelijkse werkzaamheden meeslepen (31-35). Hecht
je niet aan het materiële (rr. 31-39) maar houd het naar vermogen voor even
belangrijk als God dat doet (rr. 39-41). Door de problemen met de materiële
verzorging was het gevaar natuurlijk groot dat Lubbe aan wat in feite secundair was de meeste aandacht zou schenken.
In het derde hoofdstuk (42-48) houdt Gerlach haar voor dat ze de armoede moet liefhebben, want daarin kan ze Christus navolgen (47-48). Op deze
wijze geeft hij een positieve inhoud aan de armoede waarmee Lubbe dagelijks te kampen had.
In het vierde hoofdstuk (49-55) betoogt hij dat wanneer het op essentiële
dingen aankomt (lezen en bidden, r. 49) alle bekommernis om het materiële
moet wijken (49-51). Vervul daarom je plichten zo, datje er geen wroeging
1 Het onderstaande overzicht dient tevens als korte samenvatting van de inhoud van de brief.
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om hoeft te hebben (51-53) en dat gaat het best als je niets op eigen initiatief doet (53-55). Nogmaals legt Gerlach er dus de nadruk op dat de zorgen over de opgelegde taken niet mogen reiken tot in het doel van Lubbe's
levenswijze.
Na deze uiteenzetting over de gevaren en gevolgen van Lubbe's taakopvatting (17-55), handelen de hoofdstukken 5-7 (56-99) over de omgang met
haar medezusters.
Hoofdstuk 5,56-72: Nadat hij zich kort heeft uitgelaten over de gewenste
houding tegenover de mensen buiten het huis (56-59) komt hij te spreken
over de verhouding tot de medezusters (59-72): Lubbe moet in liefde en
harmonie omgaan met haar zusters (59-63). Zo'n omgang verkrijg je het
best wanneer je je aan hen onderwerpt. Onderwerping valt je makkelijk als
je elk mens als een tempel en troon van God ziet (63-68) en voor ogen
houdt dat hij ook in het eeuwig leven meer is dan jij (68-72). Deze laatste
opwekking zal wel bedoeld zijn om de vurigheid "inder vermaninge" wat te
temperen; vanuit het besef van de eigen onbeduidendheid in vergelijking
met ieder ander, moet Lubbe komen tot een liefdevolle opstelling tegenover
haar zusters.
Deze redenering wordt in het zesde hoofdstuk (73-91) voortgezet. Je
moet niet veel acht geven op de uiterlijke mens (73-79), want die wordt
door God onbelangrijk gevonden. Zie liever hoe hij inwendig door God geschapen is (79-80) en door Christus' bloed verlost (81). Verheug je daarom
over andermans voortgang (82-83), dan wordt die ook jouw deel (83-84).
En als je iemand niet goed gezind bent, moet je hem juist meer liefde betonen (85-87), vooral waar je wat tot onaangenaamheid geneigd bent (88-91).
Het zevende hoofdstuk (92-99) raakt een gevoelig punt: wees zeer zachtmoedig met je zusters in alles wat niet gaat zoals het behoort, maar wees
liefdevol en inschikkelijk want iedereen heeft het al zwaar genoeg met zichzelf.
In de passage 85-99 zie ik Gerlachs voornaamste kritiek op Lubbe's vurigheid "inder vermaninge" verwoord; het moet van haar een pregnante en
voor haar zusters irritante eigenschap zijn geweest, want het is in de biografie het eerste dat er over haar wordt gemeld (cf. supra). We zien dan ook
dat Gerlach wat betreft dit punt niet bepaald met de deur in huis valt: in de
rr. 59-85 geeft hij deze aansporing haar context. Het is opvallend dat hij
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hierna niet meer over Lubbe's gebreken - voor zover wij die uit handschrift G
kennen - komt te spreken .
In de overige hoofdstukken vinden we veeleer een aantal raadgevingen en
aansporingen die tot voortgang in het geestelijk leven moeten leiden:
Hoofdstukken 8-11: 100-135: raadgevingen voor het gedrag tegenover de
anderen; raadgevingen voor de groei van het innerlijk leven.
Hoofdstuk 8: 100-110: Doe alles met frisse moed en zonder zelfzucht. Denk
dat de engelen ons altijd zien en zich verheugen als wij ons zuiver en deugdzaam gedragen.
Hoofdstuk 9: 111-119: Bid voor anderen. Wees vol liefde voor allen en
wens hen evenveel voortgang in het geestelijk leven toe alsof het je zelf betrof.
Hoofdstuk 10: 120-125: Drie van elkaar losstaande raadgevingen: maak
voor Jezus een liefelijke woonplaats in je hart, dan zal Hij graag bij je wonen;
blijf innerlijk vredig bij alles wat er gebeurt; steun niet op vergankelijke dingen.
Hoofdstuk 11: 126-135: Geef door je gedrag geen aanstoot. Verval niet tot
een verkeerde vrijheid. Houd allen in hoge eer, dan zul je niet licht kwaad bij
hen vermoeden of bedrukt zijn wanneer zij je vermanen.
Hoofdstukken 12-14 (136-199): De juiste opstelling tegenover het lijden.
Hoofdstuk 12:136-155: Trek je niet veel aan van kwelling en bekommernis,
want ze gaan gauw voorbij. Bovendien: Jezus' gehele leven bestond uit kwelling en zo'n leven heeft hij ons ter navolging nagelaten, opdat wij in de hemel
kunnen komen.
Hoofdstuk 13: 156-180: In aansluiting hierop: bedenk dat de mens zelf de
belangrijkste oorzaak van zijn lijden is. Je bent hier in ballingschap, dus het
doet er weinig toe hoe het je vergaaL Als je met God innerlijk verenigd ben,
wat zou je dan nog wensen? Als je innerlijk in onvrede met God leeft, wat kan
je dan nog baten? Alsremedietegen bekommernis kun je het best vertellen wat
je bedrukt. Onderzoek jezelf en bezie je gedrag in het perspectief van het laatste
uur.
Hoofdstuk 14: 181-199: Het hoofdstuk begint, in aansluiting met het
voorafgaande, met een aansporing de eigen ondeugden en hartstochten te
overwinnen (181-188). De rest van het hoofdstuk heeft plotseling een ander,
1 Een uitzondering vormen misschien de regels 126-135; het is echter moeilijk uit te maken of Gerlach
hier bepaalde gebreken van Lubbe op het oog heeft of dat het hier, zoals elders in de brief, meer om
aansporingen van algemene aard gaat De regels 133-135 wekken nog het meest de indruk dat ze een
karakterzwakte van Lubbe viseren: als je maar voldoende achting voor je zusters hebt, kun je niet
lichtvaardig slechtheid bij hen veronderstellen of hen geringschatten, noch bedrukt zijn indien zij je
vermanen. Al eerder had Gerlach haar de ware 'humililas' als de beste remedie tegen haar gebreken
voorgehouden (zie 1,65-68).
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mystiek karakter. Een wijs mens 'smaakt' (in dit geval een mystieke term)
alle dingen zoals ze zijn en zoals ze door God zijn gemaakt (188-190). Dit
kwalitatief andere, want mystieke, perspectief geeft hem de mogelijkheid
om in het hoogste deel van zijn geest (191) ongestoord alles te bezien met
een "inwendighen ghesichte" (193; d.w.z. de onder genadewerking geünificeerde vermogens). En dat blijft hem ook mogelijk in wat men zou kunnen
omschrijven als de 'nacht der zinnen' (193-195). Zalig is de mens voor wie
de Heer in die gelatenheid even aangenaam en smakelijk is als tevoren in de
liefde (195-199).
In het vijftiende hoofdstuk (200-211) leert Gerlach Lubbe hoe zij de Heer
moet liefhebben, namelijk met een zuiver hart (de 'puritas cordis', het
grondthema van de moderne devoten). Voor die zuiverheid moetje je dagelijks inspannen en alles met aandacht doen (207-211).
In het slothoofdstuk (212-220) slaat Gerlach een milde toon aan: hij
schreef zijn brief alsof zij nergens weet van had, maar hopelijk is dat niet
nodig, mits zij zelf vurig is (212-214); deze wending zal eerder retorisch
van aard zijn (zie ook de conditionele bijzin ingeleid door "bindi"). In zijn
slotwens (214-220) uit hij de hoop dat zij beiden de eeuwige zaligheid mogen verwerven. Gerlach engageert zichzelf nadrukkelijk: in 7 regels staat
vijfmaal 'wi' en 'ons'.
De korte levensbeschrijving in handschrift G heeft ons in staat gesteld in
deze Brief enkele elementen als persoonsgericht te onderkennen, die anders
voor raadgevingen van algemene aard hadden kunnen doorgaan. De eerste
zeven hoofdstukken gaan in op twee uitingen van Lubbe's perfectionisme:
de bekommernis om de materiële verzorging van het huis en haar neiging
de zusters hard te vermanen wanneer zij in strijd met de leefregels leefden
en handelden. Gerlach zag daarin een gevaar voor haar geestelijk leven. In
de hoofdstukken 8-15 geeft hij een groot aantal raadgevingen en aansporingen die meer in het algemeen dienen tot een leven in deugd en geestelijke
voortgang. Afgezien van dit verbindende thema zijn sommige gedeelten
(100-107; 111-116; 120-135) weinig coherent en een aaneenschakeling van
'goede punten', die zo uit een rapiarium lijken te zijn overgeschreven (zie
hierover p. 258 nt. 1). De behandeling van een mystiek thema in de гг. 188199 past weinig in de context (181-188). Enige gedeelten die aan het Breviloquium ontleend zijn, hebben eveneens een wat mystiek karakter ("mit
enen simpelen oghe", 1,33-34; "Mochte ... begheren" 1,164-169). Het ligt
voor de hand dat Gerlach in die gevallen zijn basistekst niet heeft aangepast.
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Misschien moeten we voor de passage in de rr. 188-199 een soortgelijke
achtergrond veronderstellen. De mogelijkheid blijft open dat Gerlach de
passages met opzet (over)schreef omdat hij bij zijn zuster een mystieke begenadiging vermoedde; maar erg waarschijnlijk lijkt mij dat niet .
De inhoud van de Eerste Brief
Inleiding
De tekststudie van de Eerste Brief zal zoveel mogelijk intem zijn; getracht
zal worden de hoofdthema's van de tekst te onderzoeken. Sommige van die
thema's zijn echter alleen te begrijpen tegen de achtergrond van de spiritualiteit van de moderne devotie of de bronnen die daaraan ten grondslag liggen. Gerlach is echter geen slaafse navolger, bij hem treffen we, zoals is
gebleken, nauwelijks een letterlijk citaat aan en juist dit feit bemoeilijkt
soms de analyse van het werk. Waar hij beïnvloed is, blijkt dat veelal alleen
uit een overeenkomstige grondgedachte.
De Eerste Brief: Loet ons dochpinen!
In de opening van de Eerste Brief (rr. 3-6) geeft Gerlach zowel een beeld
van de 'conditio humana' als van het waarachtig geestelijk leven. De kenmerkende toestand voor de mens is dat hij zich in ellendicheit (r. 4), dat

1 Hieronder zal bij de analyse van de inhoud gepoogd worden een verklaring te geven voor deze
mystieke passages.
2 Het woord ellendicheit is de Middelnederlandse vertaling van het Latijnse begnp regio dissimihtudinis
(zie hierover het artikel van Margot Schmidt, 'Einflüsse der 'Regio dissimilitudims' auf die deutsche
Literatur des Mittelalters', in: Revue des Études Auguslimennes 17 (1971) 299-313, het artikel
'Dissemblance' in D.S. Ш, 1340-1346; voor het gebruik van dit begnp bij Hadewijch, zie F. Willaert,
De poética van Hadewijch m de Strofische Gedichten. Utrecht, 1984, 175 & ntn. 314-318). Over de
betekenisnjkdom van het woord schrijft Schmidt (o.e., 306): "Die reiche Bedeutungsskala der regio
dissimihtudinis leitet sich her von der platonischen Idee der kosmischen Katastrophe Über die
ploOnische geistige Zerstörung bis hin zur christlich-theologischen Auffassung von der mangelnden,
urspitlnghchen IntegnUtt des Menschen, der verlorenen imago dei. Sie steht bald für den irdischen
Aufenthalt als Verbannung und Fremde im Gegensatz zur ursprünglichen Heimat des Himmels, bald
für den Zustand der Sünde oder des Busen schlechthin, bald meint sie die metaphysische Situation der
ontologischen Unähnhchkeit des Menschen und somit der Entfremdung vom Ursprung". Vooral de
tweede zin van het citaat geeft ons een beeld welke betekenissen tegelijk een rol kunnen spelen bij
gebruik door Gerlach van het woord ellendicheit. De betekenis van het begnp regio dissumhtudims is
bij het onderzoek naar de spmtualiteit van de moderne devoten van belang; in een analyse van Gerard
Zeibolt van Zutphen's De spmtualibus ascensiombus zou de leer van de regio dissumUtudims meer
aandacht verdienen.
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wil zeggen in ballingschap, bevindt. Hij is met andere woorden in een om
geving die hem feitelijk wezens-vreemd is. Volgens de theologie is hij hie
rin terechtgekomen door een ontaarding van zijn geschapen natuur, door de
zondeval, en hierdoor is de van nature harmonieuze verhouding God-mens
verstoord . De reformatio, het herstel van de oorspronkelijke verhouding,
is de weg die de mens op aarde behoort te gaan. De positieve kant van de
ballingschap is dat zij een vaderland impliceert. Het einde van de verban
ning ligt, zoals we bij Gerlach zien, in het moment van de dood (r. 6). Ge
durende de tijd die wij op aarde verkeren moeten wij God voortdurend een
rein en vredig hart opdragen, opdat we Hem in het moment van de dood in
vrijheid kunnen ontmoeten (3-6); dat is volgens Gerlach de kem van het
waarachtig geestelijk leven (6). Het is niet moeilijk om in het adiectivum
reyne in verbinding met het nomen herte (rr. 5-6) het door de devoten ge
koesterde leerstuk van de puritas cordis te herkennen. In Florens Radewijns' traktaat Multum valet worden puritas cordis en caritas dei met elkaar
verbonden. Beide begrippen worden nauw aan elkaar gerelateerd; zo nauw
dat de caritas dei haast samenvalt met de puritas cordis; in Rade wijns'
woorden:
Porro quantum homo plus purgaverit cor suum a vicijs et concupiscentijs
inordinatis, tanto amplius impletur virtutibus seu cantate (Goossens
1952,214,1-3)
Nu zijn Radewijns' woorden meestal die van een ander, en een van de be
langrijkste bronnen voor de leer van de puritas cordis is de eerste Conlatio
van Johannes Cassianus. Hij onderscheidt tussen een onmiddellijk en en een
uiteindelijk doel:
finis quidem nostrae professionis ut diximus regnum dei seu regnum caelorum est, destinano uero, id est scopos, puritas cordis, sine qua ad ilium
finem inpossibile est quempiam peruenire (S.C. 42,1,ΙΙΠ, p. 81)
In geheel andere bewoordingen eigenlijk hetzelfde wat Gerlach in de regels
3-6 zegt. Nu heeft, zegt Cassianus, al die deugdbeoefening geen zin als zij
niet gedragen wordt door de caritas (zie 1,6), maar de caritas vind je alleen
in de puritas cordis; toch kan men zeggen dat de caritas constitutief is. Op
deze wijze verbindt ook Cassianus beide begrippen, waarbij caritas en puri
tas op een zelfde plan komen te liggen als in de hierboven geciteerde passa
ge uit Multum valet:
1 Zie over het thema van de zondeval bij Gerard Zerbolt van Zutphen, Gerrits 1986,75-94.
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Ea igitur quae sequentia sunt, id est ieiunia, uigiliae, anachoresis, meditatio scripturarum propter principalem scopon, id est puritatem cordis, quod
est caritas (...) (o.e., I,VII, pp. 84-85)
De puritas cordis wordt zo een uitdrukking van en een middel tot de caritas
dei. In Radewijns' traktaat wordt verder alle aandacht aan de puritas cordis
gegeven. Deze reinheid van hart heeft twee kanten: het uitroeien van on
deugden en het verwerven van de deugden, cor heeft in dit geval de beteke
nis van de zetel van de hogere en lagere vermogens (zie Multum valet, ed.
Goossens 1952, 215,4-216,26). Wat de puritas concreet inhoudt, beschrijft
Horens als volgt:
In hijs viribus et affectionibus [namelijk de in 215,4-216,26 genoemde]
cor hominis consistit, et in harum purgacione et reformacione consistit
purgacio vel puritas cordis. (...) Et in harum reformacione consistit vera
virtus, (zie o.e., 216,27-29 en 216,1)
In de purgacio worden de vires en affectiones ontdaan van de vertroebelin
gen die ze ondergaan hebben, in de reformado worden ze teruggebracht in
de oorspronkelijke, door God geschapen toestand. Bij Florens Radewijns en
bij Zerbolt van Zutphen (De spiritualibus ascensionibus. De reformatione
trium viriwn animae), bij David van Augsburg (De exterioris et interioris
hominis compositione) en bij Bonaventura (De triplici via) vinden we syste
matische beschrijvingen van ondeugden en deugden, en de methoden om
die respectievelijk uit te bannen of te verwerven. Een dergelijke systematiek
ontbreekt bij Gerlach - de brief is immers een persoonlijk schrijven, geen
traktaat van algemene strekking -, maar het bij de devoten zo belangrijke
leerstuk van de puritas cordis is bij hem wel het vertrekpunt van de brief, en
zonder een juist begrip van dit leerstuk kan het epistel niet geanalyseerd
worden.
Veelzeggend is dat Gerlach spreekt van een rein hart te offeren (3); het
offeren (naar Rom. 12,1) is een pregnant begrip bij de moderne devoten;
niet alleen bij Gerlach zelf (zie de woordenlijst p. 419, i.v. offer, offerande,
offeren), maar reeds bij Geert Grote (Dumbar 1719, 6) en Johannes Brinckerinck (o.e., 19) . In Brinckerincks eerste en vijfde Collatie speelt het
'offeren' eveneens een belangrijke rol . Maar we kunnen een vergelijkbare
passage reeds vinden in de eerder aangehaalde eerste Conlatio van Cassianus:
1 Zie ook Acquoy 1875-1880,1,179-181 & de noten.
2 Zie Moll 1886,111-121 (т.п. 116-117); 143-147 (inz. 144;zieook 139).

248

De Middelnederlandse Brieven: studie

Nam quid est aliud non aemulari, non inflan, non inritari, non agere perperam, non quaerere quae sua sunt, non super iniquitate gaudere, non co
gitare malum et reliqua, nisi cor perfectum atque mundissimum deo
semper offere et intactum a cunctis perturbationibus custodire? (S.C. 42,
I,VI, p. 84; vgl. ook de гг. 106-107 van de Eerste Brief, cursivering van
mij)
In dit exordium van algemene strekking (3-6) hoewel, zoals we hierboven
zagen, tevens bedoeld als aansporing en vermaning van Lubbe brengt Gerlach dus al enige idealen van de moderne devoten naar voren. Na het exor
dium richt Gerlach zich direct tot zijn zuster (Allerliefste, 7): de regels 3-6
werkt hij in 7-17 verder voor haar uit. Nogmaals schetst hij de 'conditio
humana' als ballingschap en de mens als pelgrim op weg naar zijn vader
land, de Vader (гг. 7-9). Het pelgrimsthema is een oerbeeld van de christe
lijke traditie, vaak verbonden met de idee dat de mens als pelgrim op weg
gaat naar het hemels Jeruzalem . De wijze waarop men tot de Vader kan
geraken doet Gerlach in de regels 9-15 uit de doeken. Goede werken en
gedachten, heilige begeerten en inwendige rijkdom en soortgelijke zaken
(rr. 8-12) moeten de gelovige voorbereiden op de ontmoeting met de Va
der. De deugden die Gerlach opsomt (rr. 12-15) stonden zonder uitzonde
ring hoog aangeschreven bij de devoten. Sommige brengt hij later nog ter
sprake, zoals begherte totter armoede ende tot snode dinghen (in 42-48),
oetmoedicheit (in 63-72), vertiynghe eyghens guetdunckens in allen ding
hen (in 29-30; 53-55 en 102-103). In deze reeks zijn bovendien de drie
evangelische raden te onderscheiden: de reynicheit des herten , armoede
en ghehoersamicheit. Zeker, de zusters legden geen geloften af, maar in de
praktijk werden deze evangelische raden wel onderhouden; onkuisheid en
ongehoorzaamheid waren redenen om een zuster van het Meester-Geertshuis direct buiten te zetten (zie de Statuten van het Meester-Geertshuis in

Zo bij voorbeeld in Augustinus' Confesswnes: (...) in pengratione mea et recordans Hierusalem
extento in earn sursum corde, Hterusalem patnam meam (.. ) (XII,16). Zie over het pelgnmslhema in
Gerlachs oeuvre de paragraaf 3.1 10, pp. 306-309.
2 reynicheit des herten кал ш deze context met geïdentificeerd worden met puntas cordis:, de deugden
die Gerlach opsomt maken deel uit van de puntas. Onder reynicheit des herten zal hier kuisheid
moeten worden verstaan; niet zo vreemd als men bedenkt dal cuuschhett m het Middelnederlands
eerder gelijkstond aan 'zuiverheid' en 'reinheid' dan alleen aan de moderne, gesexuaüseerde opvatting
van 'kuisheid'.
1
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Post 1952,9, in beide kolommen) . Gerlach kon bij zijn zuster dus zeer wel
aan deze raden appeleren. Net als in de regels 5-6 plaatst Gerlach deze
deugdbeoefening in het perspectief van het laatste uur (15-17; zie ook 178180 en het slot van de brief). Gerlachs conclusie is (rr. 17-21), dat Lubbe
zich bijzonder moet inspannen, pinen, om die deugden te verwerven en te
behouden. Deze zelfwerkzaamheid wordt in de brief bijzonder benadrukt.
Het werkwoord pinen komt veertien maal voor. Op zich zegt die (hoge) fre
quentie nog weinig over het belang dat aan dit verbum zou kunnen worden
gehecht. Onder het paradigma pinen zijn evenwel nog enige andere woor
den te plaatsen: arbeiden (2x); arbeit (5x); geven (in de regels 18, 89, 207);
hoeden (4x); iu hebben (in de regels 56, 60); iu wennen (in de regels 73, 79,
96); nernsticheit (lx); oefenen (lx); oefeninge (3x); toesien (2x); verhuden
(lx); vlijt (lx); wennen (4-х). Al deze woorden drukken uit: 'een ernstige in
spanning leveren om iets te bereiken'. Bezien wij de tekst, dan gaat het
vooral om het bereiken van en het voortgaan in de deugden. Het benadruk
ken van deze zelfwerkzaamheid, zonder die direct te koppelen aan het bid
den om of het verwachten van Gods genade, past geheel in het ascetisch
kader van de modeme devotie (cf. Egger 1976, 462). Als we zien hoe grote
delen van de tekst door de werkwoorden, veelal in de imperatief, beheerst
worden, blijkt hieruit het vermanend karakter van de brief en de nadruk die
op de voortgang in de deugden gelegd wordt.
De juiste houding tegenover het materiële
Vanaf regel 23 wordt Gerlach nog persoonlijker en concreter: in de regels
23-55 schetst hij Lubbe de juiste attitude die zij, als 'procuratersche', tegenover de uutwendige onlede en de bekommernis om het materiële moet aannemen. De zorg voor en om het materiële mag nooit de kem van het
geestelijk leven verdringen (23-31); dat is de kem van wat Gerlach zijn zuster wil voorhouden:
(...) pijnt iu trouwelike te verwaren dat u bevolen is, mer en verghet ummer niet daert al omme te doene is, also dat ghi altoes des iuwes denken.
(1,29-31)

1 Rehm (1985, 36-37) voert aan dat de Zustere in de beginjaren van het Meester-Geertshuis niet de
persoonlijke armoede onderhielden; de statuten van het huis verboden het privé-eigendom niet (o.e.,
59). Pas onder het rectoraat van Brinckerinck (1392-1419) zou het annoede-ideaal werkelijkheid zijn
geworden (o.e., 36-37), dus in de tijd van Lubbe.
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Vreemd genoeg expliceert Gerlach de juiste houding die men tegenover de
vergankelijke dingen moet aannemen eerst met een mystiek leerstukje dat
hij uit zijn Breviloquiwn heeft overgenomen (rr. 31-35); een zelfde 'ontsporing' treffen we, ten aanzien van hetzelfde thema, in 186-199 aan (zie hieronder voor een bespreking). In de regels 35-41 belicht Gerlach zijn
standpunt meer vanuit ascetisch perspectief: wie zich aan de vergankelijke
dingen hecht, kan zich in het geestelijk leven moeilijk ontwikkelen (vergelijkbare passage in 122-125). De juiste instelling is om zich, naar vermogen,
terichtenop Gods oordeel over het vergankelijke (39-41).
In de regels 42-48 schetst Gerlach het armoede-ideaal in het perspectief
van de navolging . Gerlachs aansporing:
(...) soe verkieset altoes die lagheste stede, die snoetste cleder ende die
verworpenste, onachtsamste resscap, na den exempel Jhesu Christi (4548)
vinden we in andere bewoordingen terug in de levensbeschrijvingen van de
zusters in Diepenveen (zie Brinkerink 1904, 14,21-22 & 46,18-21); of hier
sprake is van beïnvloeding is de vraag, het is wel een gemeenschappelijk
ideaal. De voorliefde voor slechte kleding schijnt zelfs een ware obsessie
van de devoten geweest te zijn (zie bijv. Axters 1950-1960, Ш, 68 en ntn. 4
&5,103-104 en ntn. 5 & 1).
In 49-55 zet Gerlach zijn visie nogmaals bondig uiteen: de activiteiten
van het geestelijk leven (lesen, beden, 49) mogen niet verstoord worden
door de bekommernis die men heeft om de uiterlijke taken. De taken moe
ten zo verricht worden dat men er niet door in verwarring raakt; volgens
Gerlach is het mogelijk dat te bereiken, ist dat ghi gheen dine uut iu selven
en doet (54-55).
De juiste houding tegenover zusters en medemens
De Zusters van het Gemene Leven moesten, ondanks het feit dat zij geen
geloften aflegden, een grote reserve tegenover de buitenwereld in acht ne
men; Gerlach spreekt er kort, maar wel heel duidelijk over (56-59). Daarte
genover staat het samenleven van de zusters onderling: hier staan caritas en
humilitas centraal. Je zusters moet je liefhebben (59-62) en je moet in een1 De armoede in het Meester-Geertshuis was, toen Lubbe procuratersche was, bijzonder groot (zie De
Man 1919, 19-25, т.п. 19). Er werd niet alleen sober geleefd, zelfs aan het meest noodzakelijke
ontbrak het vaak (o.e., 16,6-8 en 19,4-5). De deugd was voor de zusters dus een beetje een nood
geworden; Gerlach onderstreept daarentegen de voortreffelijkheid van de armoede.
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dracht met hen samenleven (62-63); dat gaat het best als je je aan de mede
zusters onderwerpt (63-64). Deze humilitas geeft Gerlach een diepere bete
kenis: ieder mens moet je eren als een tempel van God en een troon der
Heilige Drievuldigheid (65-68). Deze visie op de mens, niet beschouwd
naar zijn uiterlijke verschijning (zie bijv. 73-79) maar naar zijn door God
geschapen natuur, staat bij Gerlach centraal (zie ook 79-81 en 130-132; en
in 11,38-39; gelijke passage in het Soliloquium, Strange 1849, 31,4-10). De
ware humilitas heeft praktische consequenties voor de omgang met de zus
ters: vanuit die nederigheid kan je de ander nooit geringschatten of laagheid
bij hem vermoeden, en wanneer je door hem vermaand wordt, kan dat je
niet zwaar vallen, zegt Gerlach (132-135) . Het hoogschatten van de ander
strekt zich uit tot het eeuwige leven (68-72); in de Tweede Brief zeggen de
engelen dan ook: in der ewicheit hebben wi vercoren te dienen ende onder
te sijn (11,125-126). Bij Gerlach is de humilitas dus niet een negatief, van de
eigen onvolkomenheid uitgaand, begrip, maar een positieve waardering van
de genade van Gods scheppende kracht in de andere mens, voor wie Chris
tus gestorven is (zie 79-81) . Hieruit blijkt dat de caritas nauw verbonden
is met de humilitas: zonder caritas kan er geen humilitas zijn, maar de hu
militas is de plaats waar de caritas gedijt. Eenzelfde verbondenheid bestaat,
zoals we zagen, tussen puritas/caritas.
In de spiritualiteit van Geert Grote is de amor communis, die direct vloeit
uit de liefde van God, constitutief voor het 'gemene' leven (zie Epiney-Burgard 1985, 124). Gerlach, die we in zijn mystieke leer in de Tweede Brief
als de beschrijver bij uitstek van het gemeine leven zullen leren kennen, legt
de nadruk op dit aspect van het gemene, het gemeenschappelijke.
1 In het elfde hoofdstukje doet Gerlach nog meer raadgevingen aan de hand voor de juiste omgang met
de zusters (126-130). Je gedrag moet niet zo zijn dat anderen er een slecht voorbeeld aan zouden
kunnen nemen. Evenmin mag er sprake zijn van een ongepaste zelfverzekerdheid en ongebondenheid,
want dat heeft menigeen te gronde gencht (130-131). De ware humilitas (130-132) is de beste remedie
tegen deze gebreken.
2 Het is in dit verband interessant wat Gerlach over de humillas in zijn Brenloquium zege In omnibus
secundum exemplum Chnsti et doctnnam sanctorum eius te veraciter ex fundo humilia et deprime, et
modos humihandi te radicitus investiga, et ex cognitione propriae mhileitatis et fragilitatts te ipsum
despice, ditudica et ut veraciter es nihil reputa. In Deo tomen intellige te magnum et volde magnum
reputali Sed quod sic aliquid magnum es, absolute Deo, et Ubi inde nihil debes assenbere, quia ex te
semper ad mhilum tendis et ad отпет defectum proclms es. (Moll 1859,191,20-192,2); en: (...) et m
vera consideratwne tuae propnae fragilitaiis altos mellares te, perfectiores et deo acceptiores reputa
et crede (...) (o.e., 192,8-10). De gelovige bevindt zich dus in een spanningsveld tussen het besef van
de eigen zondigheid en van de voortreffelijkheid van de anderen, die een waarachtige nederigheid
voortbrengt. Maar als schepsel van God mag men zichzelf ook weer niet nietswaardig achten, want
dan doet men God onrecht; men moet alleen zichzelf het slechte toeschrijven, en de eigen zondigheid
is groot genoeg om je te vernederen en te menen dat een ander beter is.
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Belangrijk is voor hem dat men door het beminnen van de deugden en
voortgang in het geestelijk leven van de ander en niet alleen de medezuster
(zie 83 en 116-117) daaraan gaat participeren; soe ist alle uwe zegt hij in regel 83 (vergelijk ook 114-119). Met recht kan men zich dan een Zuster van
het Gemene Leven noemen! Het ghemene leven heeft immers niet alleen betrekking op het gemeenschappelijk bezit van goederen en het samen-leven,
maar evenzeer - zo niet vooral! - op de communio sanctorum en de amor
communis. Jalouzie en afgunst zijn uit den boze (84-85) want ze verhinderen uiteraard een participatie aan het goede, en wie men afgunstig gezind is
moet men juist meer liefde betonen (zie 85-87 en de zeer persoonlijke
aansporing in 87-91). Die liefde geldt evenzeer degenen die zich niet naar
behoren gedragen: men moet ze vergeven vanuit een ootmoedig hart {humilitas) en ze het zonodig met zachtmoedigheid trachten te verlichten {caritas). Het gebed moet deze houding weerspiegelen: Lubbe moet bidden voor
de zusters die bekoord worden en voor hen die in het geestelijk leven vooruitgaan, voor levenden en voor hen die gestorven zijn (111-114).
De juiste houding tegenover het lijden
Volgens Gerlach is het lijden van de mens inherent aan zijn 'conditio', de
ballingschap (138-139), en moet men er zich niet al te zeer door laten ontmoedigen (136-138). Bovendien ontbreekt aan dit lijden geen perspectief:
Jezus' leven was vol van lijden voordat Hij zijn glorie binnenging (139145). Voor zijn nederige liefdedienst ontving Hij niets dan hoon en smaad,
en bekocht het uiteindelijk met de kruisdood (145-150). Zijn leven en lijden
zijn een 'exemplar', dat door alle heiligen is nagevolgd (150-153). Het geduldig lijden is een conditio sine qua non om het rijk der hemelen te kunnen
beërven (153-155).
Maar het meeste lijden ondervindt de mens doordat hij aan de eigen
hartstochten onderworpen is en zich innerlijk niet beteugeld heeft (156157). Is het tegendeel het geval, dan kan hij gemakkelijk overwinnen hetgeen hem vanbuiten overkomt (156-159). Nogmaals schetst Gerlach de
'conditio humana' in termen van de ballingschap, waaraan de voortdurende
strijd inherent is (159-161). Het maakt in die ballingschap, zegt hij, maar
1 Een soortgelijke aansporing gaf Salome Sticken, pnores van het klooster te Diepenveen, aan haar
zusters: Ende sie plach ons te leren dat wy ons pijnen solden te comen by den genen, doer wy ons soe
met toe gheneyghet en voelden ende hem mynhjck ende bedienstich te wesen, dat weer onsen lieven
heren soe rechte angename (Bnnkennk 1904,13,12-15).
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weinig uit waardoor, waar en op welke wijze de mens in stand wordt gehou
den (161-164). Waar het werkelijk op aankomt is, zo valt uit de tekst te be
grijpen, de juiste verhouding tussen God en mens . Als het hart met God
verenigd is, dat wil zeggen dat men vrij van zijn hartstochten vrede met de
Heer heeft in de rust van het hart, is er niets meer dat men zou kunnen bege
ren, zegt Gerlach in de regels 164-169. Maar in het omgekeerde geval is er
niets dat de mens mag baten (169-172).
Aan deze uiteenzetting knoopt Gerlach een paar overwegingen vast die
aansluiten bij de oude traditie van de discretio spirituum (zie Deblaere
1968, 97-102). Gerlach zegt dat men de kwellingen, hartstochten en beko
ringen die men ondervindt een ander moet vertellen, opdat de duivel geen
vat op je krijgt (172-176). Hetzelfde schrijft Cassianus in zijn tweede Conlatio, die de discretio tot onderwerp heeft:
Tamdiu enim eius [i.e. diaboli] noxiae dominantur in nobis, quamdiu celantur in nobis. (S.C. 42, Π,Χ, p. 121; vgl. ook Horens Radewijns' Omnes inquit artes, p. 50,17-18 (ed. Van Woerkum 1950))
Tot hetzelfde leerstuk van de onderscheiding der geesten behoort ook wat
Gerlach in regels 177-180 schrijft: als er zaken zijn die Lubbe verontrusten,
dan moet zij zichzelf onderzoeken. Het zelfonderzoek heeft tot doel het ei
gen handelen te plaatsen tegen het perspectief van een onmiddellijke dood:
(...) alsof ghi nu op den staenden voet van den heer sout gheroepen wer
den, hoe ghi dan in dier sake di u beweghet staen ende voelen woldet
(178-180).
Hierop aansluitend reikt Gerlach Lubbe nog een meditatie-onderwerp aan
over de materie van het lijden (181-199). Alleen aan degene die zich tegen
zijn hartstochten en gebreken verzet, en die tegenstand en rampspoed man
haftig weerstaat zal de Heer 'verborgen hemels brood en een nieuwe naam
geven die alleen de ontvanger kent' (181-186; zie Openb. 2,17). Het zijn ga
ven,
wellic niemant bekant en hevet, dan deit ontfaet, ende wellic niemant
ghevoelen en mach wies wanderinghe uutwendich is ende die die dinghe
die sinen uutwendighen mensche begheghenen van nederwert ende niet
van opwert ansiet (186-188)
1 Het herstel van die juiste verhouding is het doel van de reformado, zie hierboven. Deze terminologie
wordt door Gerlach met gebruikt; in het algemeen is hij veel minder theoretiserend dan bijv. Florens
Radewijns of Zerbolt van Zuiphen. Du betekent met dat deze begrippenwereld zijn teksten niet
beïnvloed zou hebben, maar het is met mogelijk de grenzen van die invloed concreet aan te geven.
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Wat deze passage van de overige tekst onderscheidt is het mystiek perspectief. De mysticus beziet de dingen naar hun kwalitatief aspect; zoals ze door
God geschapen zijn. Dit in-zicht is een gave van God en is de mysticus eigen. In het Soliloquium beschrijft Gerlach deze ervaring als volgt:
Nee aspicio ab infra inferiora accidentia, casus et signa secundum volubilitatem sensualitatis, sed de superioribus cuneta aspicio (Gericke 1942,1,
57,17-20; cf. Strange 1849,78,10-12)
De wise mensche ervaart de dingen in hun zijns-aspekt, hun door God geschapen zijn (188-190). Het 'inwendig gezicht' (dat wil zeggen de vermogens in hun geünificeerde werking) doorziet alle dingen (192-193), zonder
dat het oversten dele sijns moedes daardoor beïnvloed zou raken (190192). En dat geldt zelfs in de nacht der zinnen, als 'hij in het geheel geen affectief verlangen of genegenheid voor God voelt' (194-195). In 195-199
werkt Gerlach het thema verder uit. De Bruidegom, die de metafoor wordt
van de bevoelike begheerlicheit (196), zal weggenomen worden (Mat. 9,15),
en zalig is de mens dien die heer dan also behaghelic ende also smakelic
blivet in der ghelatenheit, als hi tevoren was in der begheerlicheit (197199). In de begheerlicheit ervaart de gelovige een innerlijk welbehagen in
God dat op het niveau van het affectieve ligt. Gerlach kleurt die begheerlicheit niet negatief, maar wijst waar het werkelijk om gaat: het centrum van
de aandacht moet niet de gaven van God betreffen maar God zelf.
Men kan zich afvragen (hierboven gebeurde dat al meermalen) waarom
Gerlach een dergelijke mystieke uitweiding aan zijn overigens geheel ascetische brief toevoegde, en in hoeverre hij zich nog tot Lubbe richt. Met de
autoriteit die Gerlach zich in deze brief toemeet kan hij Lubbe tonen hoe het
enen wisen mensche vergaat, hoe hij de dingen krachtens zijn van God geschonken inzicht ziet: niet naar zijn inzicht, maar naar dat van God. In deze
passage laat hij Lubbe zien dat wat hij vertelt over lijden, de begoochelingen van het materiële en dergelijke, geen theorie maar door hem ondervonden werkelijkheid is. Aan deze vorm van kennis hecht Gerlach de hoogste
waarde: Non sufficit aestimare, sed scire oportet per experientiam (Strange
1849, 28,21-22). Het zelf ondervinden is voor hem de belangrijkste kenvorm; het slot van zijn brief legt daar, zoals we zullen zien de meeste nadruk op. Voor hemzelf geldt hetzelfde wat hij Lubbe voorhoudt: niets mag
afleiden van daert al omme te doene is (zie r. 30), dat wil zeggen de juiste
1 In de middeleeuwse psychologie van de mens is dit de plaats m de geest waar de directe ontmoeting
met God plaatsvindt. Het is de bron en het eindpunt van alle menselijke activiteit.
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verhouding tot God. De regels 195-199 zijn waarschijnlijk direct tot Lubbe
gericht. Immers, ook op het niveau van het affectieve, zelfs in het werkende
leven zoals we in Ruusbroecs Brulocht kunnen lezen (zie inleiding nieuwe
ßru/ocAf-uitgave (Ruusbroec Opera 1981 dl. 3) pp. 83 & 85)), ervaart de
gelovige een zekere vorm van welbevinden met God, een vorm van vertroosting. Het is Gerlachs waarschuwing aan Lubbe om zich niet aan die bevoelike begeerlicheit te hechten maar aan God zelf .
Caritas dei en puritas cordis
Zoals eerder opgemerkt: Gerlach schreef geen systematisch traktaat over de
verhouding tussen puritas cordis en de caritas dei. Maar tegen het slot van
zijn brief verbindt hij beide begrippen, en geeft hij zijn epistel de volle
draagkracht (200-211). Hoe zuiver de liefde moet zijn die je voor de bruidegom moet voelen op elk moment, op alle plaatsen en bij alle dingen die je
doet, daarover kun je genoeg lezen in de Heilige Schrift, zegt hij in de regels 200-204. Maar nergens kun je die liefde beter (leren) kennen en gewaarworden dan in een zuiver hart (205-206) . De puritas cordis geeft dus
een ondervindelijk inzicht in de liefde tot God: scire oportet per experientiaml En die puritas kan Lubbe bereiken als zij zich maar wil inspannen
(206-210): eerst moet zij haar grove gebreken, die Gerlach haar in deze
brief onder de neus wrijft, overwinnen om zo dagelijks voortgang in de
deugden te maken (207-211). Zo komt de vermanende opening van de brief
(vgl. hierboven) ten volle tot uitdrukking.
De puritas is het doel van de reformado van de vires et affectiones, althans volgens Florens Radewijns (vgl. hierboven). Het hart wordt het centrum van alle activiteiten die op zelfheiliging gericht zijn. Het woord herte
komt in de brief dan ook liefst negentien maal voor. Negatief geladen is de
combinatie dorricheit des herten (26), het punt waarop de gelovige alle lust
dreigt te verliezen om ernst te maken met de voortgang in de deugden (zie
25-28). Evenmin mag het hart belast raken door (uiterlijke) bekommemis1 De passage 31-35 is moeilijker te verklaren. Lubbe wordt hier immers aangespoord alle vergankelijke
dingen met enen stmpelen oghe (33-34) te beschouwen. Onder het simpelen oghe kunnen we moeilijk
iets anders verstaan dan de onder genadewerking geümficeerde vermogens. Als Lubbe daarover
beschikt zou hebben, zouden we verwachten dat de bnef veel meer aan deze begenadiging zou
appelleren. Waarschijnlijk heeft Gerlach deze passage uit het Brevtloqutum vertaald zonder de
consequenties geheel te overzien.
2 De regels 205-207 zijn niet de enige waar puntas cordis en cantas dei verbonden worden: in 120-121
geeft Gerlach eveneens aan hoe de juiste verhouding met God verkregen kan worden, namelijk door
Hem het hart tot 'een liefelijke woonplaats' te maken.
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sen (50, 52 en 175-176) of door een gevoel van verslagenheid (137). De ac
tiviteiten die de mens ten goede doet moeten met het gehele hart gedaan
worden: in 68 t.a.v. de hwnilitas; in 83 t.a.v. het beminnen van de deugd in
de ander; in 114 t.a.v. mynne en guetwillicheit tot andere mensen; in 131
t.a.v. het respect voor de ander. In die gevallen kan meestal met 'van harte'
vertaald worden, als we 'hart' tenminste in oudtestamentische zin opvatten.
Om het leerstuk van de puritas cordis nog eens te bevestigen wijst Gerlach op de engelen (103-110) . Men moet bij alles wat men doet onophou
delijk acht op zichzelf geven vanwege de voortdurende en directe
aanwezigheid van de engelen (103-105). Zij verheugen zich als we God een
zuiver en onverdeeld hart opdragen , en als we al onze werken op deugdza
me wijze verrichten, al en siet ons ghen mensche (106-109) . De zuiverheid
en de liefde van de engelen stelt Gerlach als na te streven ideaal voor (109110) ; zo verbindt hij puritas en caritas, en bevestigt hij de autoriteit van
zijn leer door de engelen. De engelen spelen een dubbele rol: ze verheugen
zich over onze voortgang en dienen ons tegelijk tot gids. Deze rol spelen de
beschermengelen traditioneel . Het is echter typisch voor Gerlach om het
1 Het achtste hoofdstuk, waann de rol van de engelen belicht wordt, bestaat uit enkele 'goede punten',
waartussen een associatief verband bestaat In 100-101 wordt opgeroepen opgewekt en fns te zijn bij
het bidden en het werken. Het werkwoord arbeiden (101) brengt Gerlach tot de waarschuwing de
werken zonder zelfzucht te doen, want alleen dan kan je veel vrede vinden (102-103); de rest van dit
hoofdstukje wordt hierboven besproken.
Eenzelfde opeenstapeling van korte punten, maar nu zonder enig verband, treffen we aan in regels
120-135. Het gaat om dne goede punten, waarvan de eerste (120-121) hierboven besproken is In het
tweede punt beveelt Gerlach aan onder alle omstandigheden te beproeven of het tot voordeel is en
innerlijk vredig te blijven (121-122). In het derde punt wordt gewaarschuwd niet op vergankelijke
dingen te bouwen (122-125); in zekere zin een reprise van de regels 33-37.
2 In de hierboven geciteerde passage uit Cassianus eerste Conlatio is eveneens sprake van (.. ) cor
perfectum atque muiidissimum deo semper offere et inlactum a cuneas perturbationibus custodire

σ.6).
3

Deze laatste wending typeert de moderne devoot: geen uiterlijke beleving, maar een innerlijke die zich
met ncht op enig vertoon. Door de kroniekschrijvers van de moderne devotie wordt het als een leken
van vroomheid gezien: van Gerlach zelf wordt verteld dat zijn vroomheid bespied werd door een
bezoeker (zie Busch 1886, 157,7-8), m de verhalen van Thomas a Kempis over de Broeders van het
Gemene Leven komt het thema eveneens voor (zie bijv. de levensbeschrijving van Arnold van
Schoonhoven in Thomas a Kempis 1902-1922, П, 320,15-21) en in de levensbeschrijvingen van
zusters van het Meester-Geertshuis (zie De Man 1919,9,10-13). Op deze wijze wordt het doel van de
verinnerlijking, dat de moderne devoten zich gesteld hadden, geïllustreerd.
4 Deze passage ontleende Gerlach aan de Epistola ad fratres de Monte Dei van Willem van
Saint-Thierry (zie p. 194).
5 Zie het artikel 'Anges' in D.S., I, 580-625, т.п. 590 & 591-597. Het schijnt dat de herlevende
belangstelling voor de engelen in het einde van de 14e eeuw, geinstigeerd werd door Johannes Tauler
en vooral het Ludolphiaanse leven van Jezus (zie o.e., 603-604). Ook bij Bemardus en de hele
benedictijnse traditie vinden we een sterk accent op de gidsrol van de engelen en hun actieve
betrokkenheid bij het geestelijk leven van de mens (o c , 600-602, met vele tekstvoorbeelden).
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kernstuk van zijn leer door de gidsrol van de engelen in het perspectief van
sicut in coelo et in terra te plaatsen en het op die wijze een onaantastbaar
fundament te geven (zie ook pp. 266 en 309-311).
Het einddoel van alle activiteiten ten dienste van de puritas cordis plaatst
Gerlach in vereniging van het hart met God en het genieten van de vrede
met de Heer in de innerlijke rast van het hart ; daar ligt volgens Gerlach
het moment waarop niets meer te begeren valt (164-172). Het roept de bekende uitspraak aan het begin van Augustinus' Confessiones in herinnering:
inquietum est cor nostrum, doneerequiescatin te
Dit einddoel is niet iets dat nog leerbaar of overdraagbaar is daar het op
het vlak van de genade ligt; het is echter veelbetekenend en het sluit aan op
de traditie van de moderne devoten dat de vereniging met God als het
einddoel van het geestelijk leven gezien wordt. Maar Gerlach plaats dat
einddoel veeleer in het hier en nu, en daarin wijkt hij weer af van de meesten van zijn geestgenoten .
In de laatste regels van zijn brief spreekt Gerlach, indirect, vertrouwen uit
voor de verdere ontwikkeling van Lubbe's geestelijk leven (212-214). Het
voornaamste is volgens Gerlach dat zij vurig is. Die vurigheid in het geestelijk leven stond bij de moderne devoten hoog aangeschreven (zie Van Engen 1988, 34) . Hij knoopt weer aan bij een thema uit het begin van de
brief: het perspectief van het laatste uur (217-218; zie ook 5 en 16-17). Dat
laatste uur kan ieder ogenblik komen (218), en in de korte tijd van het aardse leven moeten we arbeiden, lijden en de Heer trachten te behagen (215216), zodat we daarna samen met heiligen en engelen de eewigheid mogen
verwerven (218-220). Met andere bewoordingen wordt hier hetzelfde uitgedrukt als in de regels 3-17; het slot van de brief moge clichématig zijn, het

1 Zie ook 118-119 waar sprake is van voortgang in deugden, en het genieten van de geestelijke
vertroosting en de rust van het hart Zowel de vertroosling als de rust van het hart zijn gaven van God
en kunnen niet door zelfwerkzaamheid verworven worden.
2 Zie Gerrits 1986,234-237.
3 Gerard Zerbolt van Zutphen schijnt wel een plaats in te ruimen voor mystiek (zie Gerrits 1986, 236,
239).
4 Van Lubbe zelf wordt ook vermeld dat zij ene vuerige, oprechte maget was (zie De Man 1919,16,2);
Gerlachs vertrouwen werd dus niet beschaamd.

258

De Middelnederlandse Brieven: studie

is in dit geval tevens een retorische herhaling om Lubbe nogmaals van de
kem en de noodzaak van Gerlachs vermaning te overtuigen .

De passages 100-110, 120-125 en 126-135 hebben een wat rapianumachtig karakter Ze bestaan uit
goede punten, die structureel weinig verband met de rest van de tekst hebben. Elk goed punt kan
uitgangspunt zijn voor een ruminano; het stichten van de lezer stond bij de moderne devoten voorop,
en wint het, althans in onze ogen, van het streven naar een zekere structuur, een zekere ' versplintering'
van de tekst (zie hierover Menens 1986, 422-427) is dan een onvermijdelijk gevolg. Het rapianum is
met alleen 'een bron van inspiraue', zoals voor Gerlach bij het schrijven van deze bnef, maar
beinvloedt ook de structuur van een werk En daar Gerlach het verwerven van de puntas cordis als
thema neemt, kan hem met licht inhoudelijke incoherentie verweten worden. Wij mogen ons
waardeoordeel over de tekst dus met laten beïnvloeden door een gebrek aan structuur, dat zo nauw
samenhangt met de opvatungen van de devoten over het doel van schrijven en lezen.

3.1.9. DE TWEEDE BRIEF: FORMELE EN INHOUDELUKE STUDIE
De Tweede Brief als brief
Zoals gebleken is (zie pp. 182-184), biedt de Tweede Brief'm de ons overge
leverde vorm noch de oorspronkelijke versie noch die waarin de naam van
broer en zuster veranderd zijn. In de huidige tekst zijn bovendien geen epistolaire elementen te ontdekken; het is niet uit te maken of dergelijke ele
menten later bewust verwijderd zijn of dat ze ook in de oorspronkelijke
brief ontbraken. We moeten immers oppassen dat we ons hedendaagse be
grip van een 'brief niet zonder meer toepassen op de middeleeuwse briefcultuur; alles wat als brief verzonden werd, werd als zodanig beschouwd:
men kan hier bij voorbeeld denken aan de werken Vanden seven sloten. Een
spieghel der eeuwigher salicheit en Van seven trappen van Jan van Ruusbroec die in sommige handschriften 'brieven' worden genoemd (zie bijv.
Ruusbroec Opera 1981, Π, 101) en daarom wel brief-traktaten heten. De
schrijfster van het handschrift G schreef, in een passage die al eens eerder is
aangehaald, dat Gerlach gewoon was zijn zuster "ondertijden wat schriften
te senden" (De Man 1909, 18,13-14). Het is niet onmogelijk dat de Tweede
Brief ook onder die "schriften" te plaatsen is. Uit Busch' informatie blijkt
alleen dat de namen van Gerlach en Lubbe in de brief voorkwamen, maar
dat sluit niet uit dat de brief de vorm van een brief-traktaat gehad heeft; dit
wil zeggen: de huidige vorm van de Tweede Brief hoeft niet belangrijk af te
wijken van de oorspronkelijke. Een gegeven dat deze bewering ondersteunt
is te vinden in Busch' Chronicon: als de auteur spreekt over het belang van
deze brief en het Breviloquium, spreekt hij van "quibus in libellis" (1886,
157,21). Naar de vorm is de Tweede Brief dus ook voor een middeleeuwer
een 'libellum'. De Tweede Brief zal hier in de eerste plaats als traktaat ge
analyseerd worden; pas na die analyse zal kort op de historische context
worden ingegaan.
Is de Tweede Brief een soliloquium?
Op de inhoudelijke overeenkomsten tussen Tweede Briefen Soliloquium is
in het verleden, vooral door Mak (1936, 75), reeds gewezen. Maar zijn er
ook formele overeenkomsten, m.a.w. is de Tweede Brief ook een 'solilo
quium'? In Vekeman 1988 en Mertens 1986, 301-309 is aan dit genre in de
Middelnederlandse letterkunde enige aandacht gegeven. Een van de belang-
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rijkste aspecten van een 'soliloquium' is, hoe tegenstrijdig dit mag lijken,
het dialogale (Vekeman 1988, 185 en Mertens 1986, 302). Als er in de
Tweede Brief al een 'ik' spreekt (kapittels 7 en 8) dan ontbreekt iedere vorm
van dialoog; het is bovendien niet zeker of 'ik' in de beide passages naar dezelfde persoon verwijst. Het grootste deel van de tekst (kapittels 1-2, 5 (tot
115), 6, 9) staat in de derde persoon, een kleiner deel in de eerste persoon
meervoud (kapittels 3, 4 en 5, 115-135). Het is opvallend dat de toespraak
van de engelen (115-135) zonder enige respons blijft; in het dertiende
hoofdstuk van het Soliloquium komt er, in een vergelijkbare context, wel
een antwoord. Waar bovendien alle door Vekeman genoemde stijlkenmerken van een 'soliloquium' (1988, 181-183) ontbreken, wordt het duidelijk
dat we de Tweede Brief ais een gewoon traktaat moeten beschouwen.
De mystieke leer van de Tweede Brief
De mystieke leer van de Tweede Brief wordt niet geschraagd door een heldere structuur, maar wordt beheerst door één thema: het 'ghemeine leven'.
Dit door Ruusbroec geïntroduceerde begrip staat voor het leven van de
volgroeide mysticus en dit wil zeggen: "de moeiteloze synthese (....) van
rusten in God en werken in de wereld" (De Baere 1985,173). Deze synthese is ook de volledige realisatie en ontplooiing van het naar Gods beeld geschapen zijn; het trinitaire leven blijkt dan op alle gebied constitutief. In een
deel van het betoog staat overigens niet het 'ghemeine leven' centraal, maar
gaat de aandacht uit naar datgene wat de mens van de opgang naar en de
vereniging met God afhoudt.
Bezien we eerst heel kort de structuur van het werkje: in de eerste twee
hoofdstukken wordt het beeld geschetst van de volmaakte minnaar. De
hoofdstukken drie en vier hernemen enkele thema's van de eerste twee
hoofdstukken. In het vijfde hoofdstuk wordt uit de toespraak van de engelen
duidelijk dat de volmaakte minnaar, zoals die in de eerste twee hoofdstukken geschetst werd, en de engelen veel gemeen hebben; tegelijk is dit
hoofdstuk (zie de regels 112-118) een uiteenzetting over de eigenschappen
en gedragingen die de mens hinderen in zijn opgang tot God (zie de titel in
110-111, en verder 112-118). In het zesde hoofdstuk wordt dat deel van de
uiteenzetting vervolgd, en beëindigd (168-177) met de belofte van Gods bijstand voor de mens, die alles wat hem hinderen kan aan de vereniging met
God afgelegd heeft. In het zevende hoofdstuk geeft een "ghemeen dienstknecht gods" (180-181) in de ik-vorm een beeld van zijn verenigingsleven
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met God. In het achtste hoofdstuk vertelt een ik-figuur, waarvan niet zeker
is of die te identificeren is met de 'ik' van het vorige hoofdstuk, over de
noodzaak "die viande ende die vervolgers" (224-225) in het bijzonder lief te
hebben. In het negende en laatste hoofdstuk wordt de mystieke vereniging
(nogmaals) beschreven, waarbij veel aspecten uit het zevende hoofdstuk
herhaald worden.
Het zevende hoofdstuk beschouw ik als de kern van de Tweede Brief,
vanuit de daarin ontvouwde mystieke leer is het gehele traktaat te verstaan.
We zien hierin expliciet de drie momenten genoemd die Ruusbroec in zijn
definitie van het 'ghemeine leven' hanteert (zie De Baere 1985,175-76): in
ker (186; 191), uutkier (189) en inbliven (203). Pregnant uitgedrukt in de
Brulocht: "Ende alsoe werde wij ewelijcke inblivende ende altoes uutvloeiende ende sonder onderlaet weder inkeerende" (Ruusbroec Opera 1981, Ш,
b2580-2582). Ook bij Gerlach zijn uitkeer en inkeer onlosmakelijk verbon
den "al mijn uutkier is (...) overdraghende mit desen eenvoldighen inkier,
aise wijn ende waeter" (189-192). De inkeer is "eenvoldich, simpel, bloet
ende puer gheenighet der bloeter waerheit ende minnen". Uit de vier eerste
adjectieven blijkt dat men in deze inkeer boven de diversiteit en beperktheid
van de menselijke activiteit verenigd is met de 'blote' "waerheit ende min
nen"; alsof ("recht of') men zelf minne wordt en voelt als de minne. De
'uitkeer' is hier ten nauwste mee verbonden; door in het actieve werken en
in het passief gedogen ("in doen, in laeten, in werken ende in lieden") inner
lijk onveranderlijk ("eenperlic") te blijven, gelijke tred te houden met de
'inkeer'. Mooi formuleert Gerlach dat als volgt:
Want wat ie van binnen leer in der minnen ghebruken, dat bewise ie in
allen ghevalle van buten, пае dien dat minne eyschet uut te gaen (192-94;
vergelijk ook het slot van de brief, 276-277).
Wie zo vanuit de minne leeft, of misschien beter gezegd, in de minne geves
tigd wordt, die kan niet meer door iets verontrust, afgeleid of gehinderd
worden (194-197; maar b.v. eveneens in 9; 50-53; 182-186). Niets wordt
meer gezien in het ding-zijn, in het puur uiterlijke, maar in het kwalitatieve
aspect ("daert van rechte hoert" 198-199), met "enen eenvoldighen ghesichte der waerheit" (202-203). Deze omkering van het gebruikelijke perspec
tief, die zozeer tot de ervaring van iedere mysticus behoort, vinden we, met
andere woorden, ook in het Soliloquium uitgedrukt:
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Nee aspicio ab infra inferiora accidentia, casus et signa secundum volubilitatem sensualitatis, sed de superioribus cuneta aspicio (Gericke 1942 I,
57,17-20; cf. Strange 1849,78,10-12).
Het inbliven (en het inwonen) wordt gesitueerd in die ewighe, minlicke bin
nesten Jhesu. 'binneste' is een begrip dat in de Middelnederlandse geestelij
ke letterkunde meer voorkomt, maar niet altijd dezelfde betekenis heeft (zie
hierover de kleine studie van Axters, 1958). Over deze passage bij Gerlach
schrijft Axters:
Zijn [i.e. Gerlachs, MMK] gemoedsleven zoekt namelijk steun in de ge
voelens welke Christus enerzijds voor Zijn Vader, anderzijds voor de
mensen koesterde (Axters 1958,231)
Deze omschrijving lijkt mij de gang van zaken niet geheel juist te schetsen.
Kennelijk ziet Axters de regels 204-206 als explicatie van het voorafgaande
(de regels 203-204). mijn ghevoelen vat hij daarbij op als het "gevoelsle
ven", maar laat buiten beschouwing dat er ook mijn ghesichte staat; veeleer
moet de interpretatie zijn: 'mijn vermogens zijn verenigd met de affectie die
Hij steeds heeft gehad voor Zijn Vader en voor ons'. 206-209 behandelen
niet het inbliven zelf, maar de wil om zichzelf en alle mensen in de inwendicheit Jhesu te brengen en samen met Jezus te offeren aan de Vader. Men
kan hier met recht spreken van een 'ghemene minne', die zich richt op de
mensen en de Vader (vgl. гг. 204-206!); deze 'ghemene minne' is bij uitstek
de minne die God heeft voor de mens (63-64) en die de mens op zijn beurt
- verenigd als hij is met het ghevoelen dat Jezus hadde ende hevet tot sinen
hemelschen vader ende tot ons (204-206) - voor zijn medemens koestert
(een veel voorkomend gegeven: 63-66; 93-94; 226-228). Doch deze minne
geldt niet slechts de medemens, zij wil zich uitstrekken tot de gehele schep
ping (259-263). Het offeren van zichzelf en alle mensen treffen we ook op
andere plaatsen aan (17-19; 127-129; 142-143; 263-266). Dit offeren heeft
echter geen betrekking op het inwonen, maar op de inkeer (zie 128 invlietende; opganc 142). Het bijwoord van plaats daer (209, 214, 215) kan ech
ter alleen verwijzen naar inwendicheit (207). In de regels 214-216 wordt
naar vermogen verklaard wat er in die inwendicheit plaatsvindt: daar wordt
de Zoon door de Vader in de mens geboren en begrijpt de mens in het ge
nieten van Zijn Geest (let op het trinitaire aspect!) dat God geheel in hem is,
en hem wordt geleerd hoe hij alle uiterlijke zaken en wijzen te boven moet
gaan en brengen moet in het waeromme aire wisen. God zelf. Ende daer men
dan ghebruket volheit, beghin ende eende alles goedes; daer en ghebreket met
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allen niet (214-216); deze omschrijving sluit enigszins aan bij hetgeen G. de
Baere opmerkt over het zgn. derde aspect van het 'ghemeine leven', dat
wordt onderscheiden van 'uitgaan' en 'ingaan':
Dit derde aspect is dat van de rust die dieper ligt dan actief werken en
passief gedogen, van het bezitten dat begin en einde is van het zoeken en
vinden, van het gemeten dat de rusteloze werkzaamheid en de begerige
innerlijkheid tot verzadiging brengt (De Baere 1985,180).
Concluderend kunnen we zeggen dat met binneste en inwendicheit Christus'
hart als centrum van God-menselijke liefde wordt bedoeld.
Axters heeft in genoemd artikel reeds gewezen op een soortgelijke passage in het Soliloquium (o.e., aangehaald op 231-232; zie Strange 1849,
125,16-126,16). Twee elementen, namelijk het 'inbliven' en het baren van
de Zoon door de Vader in de minnende ziel ontbreken t.a.p. evenwel, waardoor de passages niet geheel vergelijkbaar zijn; in het Soliloquium ligt nog
sterker de nadruk op het offeren aan de Vader en op het feit dat degene die
in de 'binneste' van Jezus verkeert ongevoelig blijft voor alles wat zich
voordoet. Iets meer overeenkomst is er met een andere passage in het Soliloquium (Strange 1849, 102,4-13); de geboorte van het Woord (de Zoon is
in het Soliloquium vaak de Logos) impliceert ook daar het overstijgen van
de veelheid in de eenheid waarin de rust te vinden is.
Op dit punt (216) richt Gerlach zijn aandacht op een ander aspect. Hij
schrijft dat indien men het goede dat men zelf niet heeft in anderen opmerkt
en waardeert (215-219), men er dan deelgenoot aan wordt in de gemeenschap van de minne (219-223); het is een idee die we herhaaldelijk bij hem
vinden (67-84; 91-93; 120-122). Het meest pregnant wordt het uitgedrukt in
het tweede hoofdstuk; als Gods beeld in anderen hersteld wordt en zij zich
inspannen Hem ("dat overste goet") lief te hebben (67-68), dan verheugt de
volmaakte minnaar zich daarover ten zeerste (69), en als hij in anderen gaven opmerkt die hij zelf ontbeert, verblijdt hij zich erover alsof het de zijne
waren (72-77; ook in 96-98), zonder zich er echter meester van te maken,
"want hi wil al sijn dine ghemene hebben" (82; zie 80-83). Het andere element dat onderscheiden wordt is het uitvloeien in liefde; alles wat hij zelf
aan gaven heeft, biedt hij ook alle anderen weer aan (77-79). Zo is de minne
met recht "ghemein", gemeenschappelijk, want zij realiseert zich in het 'inkeren' en 'uitkeren'. In dit verband is ook het derde hoofdstuk interessant,
omdat het sommige elementen uit het tweede kapittel, vanuit een ander perspectief, opnieuw belicht. Het elkaar (geestelijk) beminnen is volgens Gerlach, in het voetspoor van 1 Kor. 12,12 en 26, een opdracht voor alle
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christenen (zie het gehele derde hoofdstuk, inz. 93-95). De gelovigen hebben in Gerlachs visie niet alleen iets gemeenschappelijks (89-91), ze vormen ook samen een gemeenschap. Een gemeenschap die op weg is naar het
hemels vaderland (91), en die zo intiem is dat de leden samen één lichaam
zijn, waarvan de individuen apart de ledematen vormen. Het is niet moeilijk
hierin het paulinische thema van de geloofsgemeenschap als mystiek lichaam van Christus te herkennen. Binnen deze gemeenschap is een voortdurende wisselwerking: de glorie van de een is de glorie van de ander, het
leed van de een is het leed van de ander, etc. (93-95). De groei van de ander
in het geestelijk leven draagt ook bij in de eigen geestelijke groei (95-98).
In het Soliloquium wordt (126,12-16) er, in een vergelijkbaar tekstverband als in het achtste hoofdstuk van de Tweede Brief, op gewezen dat we
niet alleen voor onze vrienden maar vooral ook voor onze vijanden een sterke liefde moeten hebben. Lijden {Uden, 231), tegenspoed (tegenheiden, 231;
mesvalle, 235), dienstbaarheid aan je vijanden (in dienste denghenen die
hem moeylic sijn, 234), de schuld van een ander dragen (240-243) en een
nederige houding die alle lijden aanvaardt (245-247; 248-249); dat zijn nu
juist de dingen die de ruimte van de minne vergroten (229), die de ware rust
en genieting brengen (230-231; 247); de ruimte wordt daar gevonden waar
op het eerste gezicht juist benauwenis lijkt te zijn. Het doet denken aan de
theologie van het kruis die Gerlach in zijn Soliloquium ontwikkelde: "est
enim tam dulcís et plena iocunditate crux nostra, ut is qui veraciter earn
amat, si paululum ab ea declinaverit amaritudinem multam et angustias inveniet" (Strange 1849, 33,8-12). De minnedienst kan dus niet beperkt blijven tot een bepaalde categorie mensen, maar gaat wel in het bijzonder uit
naar hen die haar het hardst nodig hebben en het is voor Gerlach een plicht
om vanuit bovengeschetste houding te trachten de vijanden op het goede
pad te brengen (234-237).
Dit thema van de minnedienst werkt Gerlach uit in het eerste hoofdstuk.
Het dienen, als lof aan God (zie 19-22), begint bij de dienst aan God zelf
(27-35), die volmaakt is als de mens een is met de wil van God (32-33). De
dienst aan de medemens (36vv) geschiedt vanuit de bewustwording dat elk
mens een tempel van God en een troon van de Heilige Drievuldigheid is
(38-39; zie ook 177); wederom bepaalt het kwalitatieve aspect de houding
tegenover het geschapene.

1 Ook in de Eerste Brief legt Gerlach de nadruk op het feit dat iedere mens een tempel van God is en dat
dit gegeven onze houding ten opzichte van de medemens dient te bepalen; cf. p. 251
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In het tweede hoofdstuk benadrukt Gerlach echter dat al die bewondering
en eerbied voor de medeschepsels er nooit toe mag leiden dat de volmaakte
minnaar hen na zou gaan volgen, hij blijft juist in sijnre maniere die hem
onse heer ghetoent hevet van binnen (85-86; zie 83-87). Waar hij alles, vanuit het mystieke perspectief, in zijn kwalitatieve aspect kan beschouwen,
hebben schijnsel (46), vernederinghe (47), de nederheit (48), kortom al het
uitwendige en inwendige dat de minnende ziel zou kunnen hinderen geen
vat op hem (zie ook 9; 12-13; 182-186; 195-197; 255-257). Zeer mooi formuleert Gerlach dat als volgt:
Ende alsoe als hi onthoeghet is van binnen aire hoecheit ende schijnsel
van buten, alsoe is hi oec ontsonken aire vernederinghe die op hem vallen
mach, hetsi van uutwendighen werke of dienste daer nederheit in schijnt
te wesen, of in versmaetheit, of in dien dat men sijnre niet en achtet, ende
des ghelikes in anderen dinghen. (45-50)
De twee kernwoorden zijn onthoeghet en ontsonken; onthoeghet (zie ook
14) is hij omdat hij altijd naar God opgericht staat (14-19), ontsonken omdat
hij tegelijkertijd nederheit in hemel ende in eerde verkiest (42-43); in beide
momenten is zijn ghewaerighen vrede (34) onverstoorbaar. Het zijn twee
momenten van een beleving die de oorsprong vindt in het een-zijn met God
en Zijn wil (30-33). Hoe hij vanuit de ervaring tot deze uitspraak (45-50)
komt, legt Gerlach aan het einde van zijn eerste hoofdstuk uit:
Want hi werket al sine werke sonder hinder, mit ledighen ghemœde, altoes in sinen gronde of wesen hebbende een eenvoldich ghesichte dat hi
laet loepen hoeghe ende siede, veer ende wiede, пае dien dattet van bin
nen ghetoghen wert. (53-57)
De werken doet de mens zonder dat hij daardoor gehinderd wordt (de enge
len bevestigen dat in 130-132), mit ledighen ghemoede, dat wil zeggen met
een ontledigde geest, een geest waaraan alle op het ik gerichte activiteit ont
nomen is. Want in zijn zijns-grond (55) heeft de mens een eenvoldich ghe
sichte (de vermogens in hun eenheidsaspect). Het ghesichte beweegt zich in
een wijdse ruimte: hoeghe ende siede, veer ende wiede. Het transcendente
aspect blijkt uit de formulering 'naar gelang dat het ['ghesichte'] vanbinnen
getrokken wordt' (57). Het 'tien' is een activiteit die van God uitgaat . laet
is in deze passage een belangrijk woord: het drukt de passiviteit uit waar1 Ruüsbroec gebruikt in plaats van 'lien' meestal het werkwoord 'trecken' (zie Ruusbroec Opera 1981,
Ш, 675 i.v. 'trecken').
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mee de mens dit 'getrokken worden' moet laten gebeuren. Op dit aspect
heeft ook de laatste zin van het eerste hoofdstuk betrekking:
Ende hiertoe hoert sunderlinghe groete neersticheit ende vlijt, ende
dicwile heipet hier meer toe const ende wetenheit dan arbeit. (57-59)
Er is juist veel neersticheit ende vlijt nodig om op een bepaald niveau niet
zelfwerkzaam te zijn! Op het bovennatuurlijk karakter wijzen nog de woor
den const ende wetenheit; 'conste' is bij Ruusbroec een door God geschon
ken kennis omtrent wat in morele zin juist is (zie Ruusbroec Opera 1981, Π,
271). Uit de context is niet zonder meer duidelijk of het begrippenpaar tautologisch is of dat wetenheit hier een ander betekenis heeft, bij voorbeeld de
gave van kennis van liefde en waarheid, wat b.v. de betekenis van wetenheit
is in de Middelnederlandse vertaling van het Soliloquium (Mak 1936,
233,32; 237,1). Deze const en wetenheit helpen de mens vaak meer dan zijn
eigen, door de menselijke maat begrensde arbeit.
Tenminste een deel van zijn mystieke leer, en in ieder geval het leerstuk
van het 'ghemeine leven', laat Gerlach bevestigen in een toespraak van en
gelen (118-135); enkele parallellen zijn: 119-122, zie 91-93; 122-126, zie
27-30 (bijna letterlijk; het thema nederheit speelt ook in de rest van het eer
ste hoofdstuk een grote rol); 126-129, zie 259-261 en 263-266. Deze gidsrol
van de engelen neemt in zijn oeuvre een pregnante plaats in: niet alleen in
het Soliloquium (Strange 1849, 50,24-52,9), maar ook in de Eerste Brief
(zie hierboven pp. 256-257) en het Breviloquium (derde hoofdstuk) . De
mogelijke betekenis van het optreden van de engelen zal hieronder, in de
paragraafje historische context, aan de orde komen.
In het vijfde hoofdstuk wordt tevens een aanzet gegeven tot de verklaring
waardoor sommigen gehinderd worden in hun opgang tot en vereniging met
God, en dit vormt het andere hoofdthema van de tekst. In het vijfde en zes
de hoofdstuk staan enkele woorden die in dit opzicht kernwoorden zijn: het
bnw. vreemd (113, 118, 143, 144, 160, (176, 256)) het bnw. ongeordineert
(150, 166) en het ww. verbeiden (101, 149, 174) zijn hier signaalwoorden.
vreemd is een kernwoord in het Middelnederlands mystiek vocabulaire en
heeft betrekking op alles wat de vereniging tussen mens en God verhindert
en dat de verhouding tussen hen 'verbeeldt'. Zoals de volmaakte minnaar
onberoerd blijft door alles wat hem zou kunnen hinderen en zich niet inlaat
met wat hem van zijn doel afhoudt (5-14; 45-54; 100-109; 194-202; 2121 De rol van de engelen in het oeuvre van Gerlach komt nog nader aan de orde in de subparagraaf 'De
engelen', pp. 309-311.
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214; 268-271), zo wordt de onvolmaakte door van alles en nog wat ver
strooid en verontrust (164-167): ongheordinyerde hoop en vrees (150), de
uiterlijke schijn en beoefening van de deugden (153), 'vreemde' voorspoed
(160) en vernedering (162). Zoals in 138-149 (en deels in 252-271) wordt
duidelijk gemaakt, zijn zulke dingen wezens-vreemd aan de opgang tot en
de vereniging met God. In een aantal passages doet de auteur een oproep
om alles wat den gloriosen opganc ende den onghemetenen loep der тупnen (108-109) belemmert te overwinnen (99-109; 149-159; 168-173). De
aansporingen omvatten onder andere de volgende aanbevelingen: men moet
verheven zijn boven alles wat onrustig maakt of 'verbeeldt' (100-108); men
moet niet beangstigd zijn voor dingen die de mens kunnen overkomen noch
teveel steunen op vergankelijke dingen (de zogenaamde ongheordinyerde
hope ende vrese 149; zie 148-152), en men moet zich inspannen om van de
veelheid van de werken en van de beoefening der deugden tot hun bron te
geraken (152-159). Kortom, dezelfde eigenschappen die de volmaakte min
naar van de eerste twee hoofdstukken zich al heeft eigen gemaakt. Samen
vattend stel Gerlach vast dat degene die alles ontstegen is, die niets op aarde
begeert of vreest, die niet om zijn reputatie bezorgd is, die kan vrilike ende
ungehindert wanderen in breetheit sijnre inwendicheit (170-171) en die
heeft onder elke omstandigheid (171-172) Gods bescherming (173-177);
d.w.z. hij ervaart ten volle dat hij Gods tempel is (176-177).
Tot slot bezien we de wijze waarop Gerlach opgang naar en vereniging
met God beschrijft. In zijn beschrijving daarvan is geen duidelijke structuur
aan te treffen; we vinden passages daarover in: 4-5; 13-19; 30-33; 41; 5357; 69-70; 108-109; 138-149; 155-159; 170-177; 180-182; 186-189; 201216; 252-277. De opgang {opgang 41, 69, 109, 142; loop 109, 119;
verheffen 99, 110; opclimmen 119) wordt eenmaal met de liefde verbonden
(109). De opgang naar God, Gerlach insisteert zoals we reeds zagen daarop
voortdurend, is alleen mogelijk voor degene die zich weet te ontdoen van
alles wat hem daaraan hindert (zie de kapittels 5 en 6), want die opgang is
juist, zoals de engelen zeggen, stadich, altoes gheringhe ende vri (119).
Niets werkt zozeer mee aan de opgang als het je verheugen over andermans
geestelijke voortgang (67-70). De opgang wordt veelal geschetst als een of
feren van zichzelf, van anderen en alle goede werken aan God (17-18; 127129; 142-143; 206-209; 263-268), waar ze gebracht worden in die
grondeloese goetheit daert al uutghecomen is (146-147), opdat god si alle
in allen dinghen (129-130; 266; ook in het Soliloquium een veelgebruikte
bijbeltekst; aangehaald in de kapittels 10, 12, 14, 36 en 39). In het offeren
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wordt dus de hele schepping betrokken (zie r. 143, alle creaturen, 'al het
geschapene'; 262 alle dinghé). In de opgang overstijgt men de veelheid en
komt men tot de ene bron waaruit alle dingen zijn (8-12; 144-147; 212214), God.
De volmaakte minnaar staat opgericht voor Gods troon om zichzelf geheel te offeren (13-19, inz. 17; 132-133; zie ook negatief geformuleerd in
114-117). Deze liefdedienst naar God toe is: Hem te loven (22; 63; 116), en
het loven is in de woorden van Ruusbroec: Gode loven dat es dat eyghenste
ende dat properste were der ingele ende der heylighen in hemelrijcke, ende
der minnender herten in eertrijeke (Brulocht, b313-315). Deze gerichtheid
op God is 'ingeschapen', daar men naar Gods beeld geschapen is (62-63);
een zuivere minnaar realiseert deze gerichtheid als volgt: hij 'minnet god
puerlic om god ende minnet hem selven om god' (61-62). Dat de mens
een 'beeld' is van God, is een ontologisch gegeven. Maar dit beeld-zijn
krijgt pas de volle betekenis als de mens op dit beeld een antwoord geeft.
Het antwoord bestaat in het minnen van het overste goet (=God) (67-68); Gerlach schrijft dat in dat geval het beeld van God wedermaeket wordt (67).
De vereniging met God onttrekt zich aan tijd en plaats (4-5; 254-255) en
kan daarom door niets verstoord worden (34-37; 140-141; 255-257). De
vereniging is het louter genieten (ghebruken: 211; 253; 275) dat ligt boven
elke 'wijze', boven elk verstandelijk begrip (254-255), waarin alles tot rust
en vervulling komt (214-216) en waarin geen onderscheid tussen God en
mens is (255). Zowel het immanente als het transcendente aspect worden
door Gerlach onderscheiden (138-139 immanent, oerspronc, wesen; 139140 transcendent, overwesen). En al zijn mens en God een, toch is de mens
niet God; zelfs al zou de mens God kunnen zijn, dan zou hij dat niet willen
(28-30; hetzelfde zeggen de engelen in 122-125). Deze vereniging heeft, in
Gerlachs beschrijving, een continu karakter . Wie op deze wijze met God
verenigd is kan niets anders meer willen, begeren of liefhebben dan wat Hij
wil in tijt ende in ewicheit (33; zie de hele passage 30-33). De vereniging
heeft als consequentie dat de mens de gehele schepping wil vervullen met
de minne dier hi ghebruket, alsof hi selve minne waer (261), en alles met
1 De formulering 'minnet hem selven om god' roept de bekende omschnjvmg in hennnenng die
Bemardus van Clairvaux in zijn De diligendo dea aan de hoogste vorm van mystieke liefde geeft
quartus gradus amons, cum homo diligit se propter Deum (zie S. Bernardi, Opera, Vol. III, Tractatus
et opúsculo, ad (idem codicum recensuerunt J. Leclercq & H.M. Rochais, Romae, 1963,142,1-2)
2 Zie hierover ook nt. 2 op p. 289
3 Zie bij voorbeeld 31 stoet hi also verenighet mu hem; 203 mijn inbhven ende inwonen is in die ewighe,
minlicke binnesten Jhesu, 273-274 in aldusdamghen herten wert der minnen sane sonder onderlaet
ghesongen.
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haar één maken (262-263); dit universele perspectief waarin de mystieke
vereniging geplaatst wordt is een interessant element in Gerlachs mystieke
leer. De mens is op dit niveau een bequaem instrument der minnen geworden daer si mede werket al hoer werke in my (181-182). Dit is de basis zo
men wil van het 'ghemeine leven'; of zoals het slot van de brief zegt: so
gaet men ende comet men uut ende in пае alder wise dat cuusche minne eyschet (276-277).
Gerlach Peters en Jan van Ruusbroec
De invloed van Jan van Ruusbroec op Gerlach Peters is alleen inrelatiemet
zijn Soliloquium eerder aan de orde geweest (uitgebreid bij Mak, 1936, 8285). Het laatste en meest zinnige woord werd daarover door Alb. Deblaere
gesproken:
Wat men ook moge beweren over de huiverigheid van de Moderne Devo
tie tegenover Ruusbroec, over haar afwijzing van een mystieke spirituali
teit voor een meer bescheiden ascetische, de persoonlijke nota's van de
grootste mysticus uit de eerste generatie van Windesheim zijn nauwelijks
te begrijpen (tenzij men er fantastische theorieën bijsleurt) indien men
niet voortdurend de mystieke synthese van Ruusbroec voor ogen heeft
(Deblaere 1968,96)
Hij merkt nog op dat de mystieke leer "die door Gerlach's persoonlijke
nota's wordt verondersteld" die van Ruusbroec is (o.e., 108 nt. 12). "veronderstellen" lijkt mij in dit opzicht een belangrijk begrip: het vinden van letterlijke Ruusbroec-citaten is een vrij vruchteloze bezigheid, zoals Mak met
enige overtuigingskracht heeft aangetoond (1936, 82-85). Ten aanzien van
de Tweede Brief is ook mij in de werken van Ruusbroec niets opgevallen
dat Gerlach citeert. Deblaere wijst dan ook veeleer op bepaalde kernpunten
in Ruusbroecs leer die we bij Gerlach tegenkomen. Nu komen die punten
duidelijker in het Soliloquium naar voren dan in de Tweede Brief , maar de
grote synthese van het 'ghemeine leven' heeft Gerlach, zonder overal dezelfde begrippen te hanteren, zeker geassimileerd, zoals hierboven werd
aangetoond. De overige punten die Deblaere in parallellie met het Soliloquium noemt (o.e., 96-97) treffen we toch ook, zij het op bescheiden schaal,
in de Tweede Brief aan: de geestelijke groei als uitvoering en opvoering van
het oorspronkelijk meegekregen Beeld tot Gelijkenis speelt een rol in 61-63
1 Zie hierover p. 304-306.
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en 67-69; de ontwikkeling van het geestelijk leven door inkeer in de grond
in 10 en 55; de werking van de geünificeerde vermogens onder invloed van
de genade in 31,55,158 en 204 (eenvoldich ghesichte en claer oghen). Verder kan men wijzen op tal van begrippen die beiden gebruiken, maar die
deels op een langere traditie teruggaan: bescheidenheit, eenvoudich ghesichte, gront, inbliven, ingaen, inkeer, invloeien, conste, sonder onderscheit,
overwesen, utegaen, utekeer, utevloeyen, wesen, etc. (zie de woordenlijst
voor de vindplaatsen). Een aantal van die begrippen zijn echter alleen te
verstaan als we de betekenis kennen die Ruusbroec eraan hechtte. Toch zal
men vergeefs de complete synthese van Ruusbroecs leer bij Gerlach zoeken
en hierboven is dan ook met opzet vermeden voortdurend met Ruusbroec te
vergelijken: het zou dan lijken of Gerlach geen zelfstandig auteur is en men
zou gevaar lopen Gerlachs eigen opvattingen over het hoofd te zien als men
de tekst lezen zou alsof die van Ruusbroec was. De verschillen met Ruusbroec zijn daarvoor ook te in het oog springend: het didactische element
ontbreekt; de systematiek en structurering van de mystieke leer zijn bij Gerlach ver te zoeken; de rol van de engelen neemt bij Gerlach een veel grotere
plaats in dan bij Ruusbroec; en dat zijn nog maar de belangrijkste verschillen.
De historische context
We geloven Busch op zijn woord en nemen aan dat Gerlach aan Lubbe de
Tweede Brief stuurde. Om meerdere redenen is dit verbazingwekkend. Het
Meester-Geertshuis staat niet bepaald bekend als een centrum van mystiek;
de veroordelingen van het Concilie van Vienne (1311-1312) van begijnen
en begarden en hun al dan niet correcte opvattingen over mystiek hebben
daarbij een rol gespeeld. Dat blijkt vooral uit de tweede redactie van de Statuten van het Meester-Geertshuis die ernstige waarschuwingen tegen valse
mystiek en ketterse opvattingen bevat (Post 1952,9-12), onder andere onder
verwijzing naar genoemd Concilie (o.e., 9). Niettemin kon Gerlachs mystieke Tweede Brief de weg naar dit milieu vinden. Lag dit misschien aan de
autoriteit die hij bij voormannen van de moderne devotie (Johannes Brinckerinck, rector van het Meester-Geertshuis en Johan Vos van Heusden, prior van Windesheim) kennelijk genoot? Het lijkt mij dat dit zeker een rol
gespeeld kan hebben: de geestelijke leiders van de zusters zullen geoordeeld
hebben dat Gerlachs leer nooit die kon zijn waarvoor de Statuten waarschuwden. Verbazingwekkend is wel de wijze waarop Gerlach zijn mystie-
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ke leer presenteert; het didactische element, dat in de Eerste Brief zo preg
nant aanwezig is, ontbreekt geheel. Als Lubbe de brief begrepen heeft, moet
zij in ieder geval vertrouwd zijn geweest met het vocabulaire van Ruusbroec. Onmogelijk is dit niet, want in het handschrift G wordt van zuster
Gertrat van Hiessel (f 1434) verteld dat zij "hoege boecke" las waaronder de
Brulocht van Ruusbroec (De Man 1919, 126,23); dus waarom Lubbe niet?
Het lijkt goed vast te stellen dat er in de tijd van Lubbe kennelijk ruimte
was voor echte mystieke opvattingen. Wat de Tweede Brief eveneens impli
ceert is dat Lubbe zelf mystica was, anders had Gerlach nooit het risico
kunnen nemen voor haar zijn mystieke leer, en dan nog wel op deze wijze,
te ontvouwen. Iedere verhandeling over mystiek, hoe verantwoord ook ge
schreven, draagt in zich het risico van vericeerd begrip, valse verwachtingen
en, in het ergste geval, ontsporing van het geestelijk leven van de lezer, en
dat risico is groot als die lezer geen eigen ervaring op dit gebied heeft.
Toch is aantoonbaar dat de Tweede Brief inderdaad speciaal voor Lubbe
is geschreven. Zoals we hierboven zagen, besteedt Gerlach de nodige aan
dacht aan de punten die een mens in zijn opgang tot en vereniging met God
kunnen hinderen. Het gaat om uiterlijke of innerlijke zaken die de mens van
zijn doel afhouden en waaraan hij zich moet onttrekken; in de Eerste Brief
(zie hierboven p. 241) zijn het de uutwendighe onlede, de tribulacien, dru
cke, die zuster Lubbe soms lijken te doen vergeten daert al omme te doene
is (1,30). Grote nadruk legt Gerlach in de Eerste Brief op het in liefde sa
menleven met de zusters, op het dienen van hen allen (vooral van degenen
die je niet goed gezind zijn), ja ze te beschouwen als enen throen der glo
rien ende der heiligher drievoldicheit ende aise een tempel daer god in
woent (1,66-68). Het lijkt mij geen toeval dat dat laatste in de Tweede Brief
bijna letterlijk herhaald wordt (37-39). Gerlach was een goed psycholoog en
een rijp mysticus: de eigenschappen die Lubbe hinderden in haar ascese
zouden haar ook in haar mystieke opgang hinderen. De twee belangrijkste
karakterfouten die Gerlach in de Eerste Вrief bestreed - het zich te veel la
ten afleiden door uiterlijke zaken en innerlijke gemoedstoestanden, en de
weinig liefdevolle omgang met haar medezusters - spelen in de Tweede
Brief, zij het in een andere formulering en in een ander perspectief, weer
een belangrijke rol. Ook in een andere fase bleef Gerlach om haar geestelijk
heil bezorgd.
In Lubbe's mystieke begenadiging zie ik de voornaamste reden van het
achterwege blijven van de didactische toon; men hoeft Ruusbroec er maar
op na te lezen om te weten dat authentieke mystieke ervaringen bij sommi-
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gen tot een gevaarlijke en heilloze eigenwijsheid ten opzichte van anderen
en een riskante zelfoverschatting leiden; ze weten immers al, nog wel van
de Allerhoogste zelf? Door zonder veel commentaren zijn mystieke leer te
presenteren liep Gerlach niet het risico Lubbe op dit punt te brüskeren. En
laat hij zijn kritiek op karaktereigenschappen van sommige mensen die niet
tot God kunnen komen niet uitspreken door engelen? En de imperatief om
de medemens lief te hebben formuleert Gerlach alleen nog positief; uit de
opzet van de Eerste Brief bleek wel hoe gevoelig dit punt bij Lubbe lag.
Door Lubbe als zijn gelijke te schrijven vermeed hij de mogelijkheid dat zij
op grond van haar ervaringen zich boven kritiek verheven zou achten. Maar
uit dit slechts schijnbaar neutraal exposé kon Lubbe toch goed aflezen wat
er aan haar ontwikkeling in het geestelijk leven schortte; maar anders dan in
de Eerste Brief mocht ze nu zelf de conclusies trekken.

3.1.10. DE LEER VAN DE BRIEVEN IN DE CONTEXT VAN НЕТ
LATUNSEWERK
Inleiding
De doelstelling van deze laatste paragraaf is om de kernpunten uit de asceti
sche en mystieke leer van het Latijnse werk te confronteren met de Brie
ven. Om deze vergelijking mogelijk te maken moeten de belangrijkste
thema's van het Latijnse werk in het licht gesteld worden.
Allereerst bezien we het Breviloquium; aangezien de eerste zestien
hoofdstukken van deze tekst de basis vormen voor de Eerste Brief, zou het
wat zouteloos zijn om op de overeenkomsten te wijzen. De kem van het
betoog draait daarom om de studie van de inhoud van de hoofdstukken 1746. In de analyse zullen de punten van verschil en overeenkomst met de
Eerste Brief aan de orde komen. Vervolgens wordt het Soliloquium behan
deld. Allereerst wordt stilgestaan bij de studies die aan de mystieke leer van
dit werk zijn gewijd, waarna, op basis van de wetenschappelijke traditie,
een verder onderzoek naar de inhoud wordt gedaan. Daarna wordt in een
aparte paragraaf ingegaan op de relaties tusen Soliloquium en de Tweede
Brief. Er is voor deze afzonderlijke behandeling gekozen, omdat de comple
xe inhoud van het Soliloquium eerst in het licht gesteld dient te worden. Tot
slot worden twee aspecten van het oeuvre van Gerlach behandeld.
Het Breviloquium en de Eerste Brief
In het zeventiende hoofdstuk van zijn Breviloquium spoort Gerlach zichzelf
aan om alle uiterlijke en innerlijke oefeningen te richten naar het voorbeeld
en de leer van Jezus Christus (zie Moll 1859 181,11-14) .In kort bestek
geeft hij een program voor de concrete navolging van Christus:
(...) ut in omnibus agendis, solus et cum aliis stans, sedens, loquens et tacens, orans seu operans, et sic de singulis, semper ad ipsum [Ihesum seil.]

1

Hiermee moge niet de indnik gewekt zijn dat schrijver dezes van mening is dat de begnppen 'ascese'
en 'mystiek' stnkt scheidbaar zouden zijn, ook in een mystiek bespiegelend werk blijft de ascese een
belangrijke component. Wie dit als een vervelende onderbreking ziet miskent m zekere zin dat een
mysticus als iedere andere gelovige de plicht tot navolging van Christus heeft - dat de visie van een
mysticus daarop meer doorlicht kan zijn is een andere zaak.
2 Alle citaten uit het Breviloquium zijn naar de ed -Moll, m het vervolg zal daarom worden volstaan met
het geven van pagina- en regelnummer van deze editie.
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respicias, et quali ter in ilio vel ilio se *habuit, vel secundum tuam aestimationem habere *potuit, tanquam exemplar tibi propone, et secundum
posse tuum te ei conformare stude, semper scilicet discutiendo quam similis vel dissimilis, quam longe et quam prope motibus, affectibus et moribus tuis Uli existas (181,15-23)1
Bij alles wat men doet moet men zich dusrichtenop Jezus: men kan daarbij
ofwel Jezus' historisch handelen in een concreet geval bezien ofwel trachten
vast te stellen hoe Jezus in een bepaalde situatie gehandeld zou hebben secundum tuam aestimationem; vooral dat laatste doet een groot beroep op de
eigen oordeelskracht. Is dit oordeel eenmaal geveld, dan moet de uitkomst
als exemplar gezien worden, waarnaar men de eigen actie telkens moet beoordelen; Gerlach ontvouwt in kort bestek een leer voor het zelfonderzoek
dat ten dienste staat van een concrete navolging van Christus. De structuur
van dat onderzoek is in dit geval: in alles is Jezus het voorbeeld. Bij alles
wat men doet moet men zich afvragen: hoe heeft Hij in dit concrete geval
gehandeld of hoe zou Hij, naar mijn inzicht, in dezen gehandeld hebben. De
uitkomst van deze overweging is het voorbeeld waarnaar men zich naar vermogen richt. Vervolgens moet in de concrete actie voortdurend beoordeeld
worden hoe en of men aan dit voorbeeld beantwoordt. De concrete regels
die men in alle volgende hoofdstukken vindt kan men beschouwen als de
vrucht van dit zelfonderzoek, hoewel in bijna geen enkel kapittel de structuur, zoals hierboven geschetst, letterlijk herhaald wordt. Het tweede gedeelte van het Breviloquium laat zich lezen als concreet resultaat van
overweging en als exemplar waarnaar verder handelen beoordeeld moet
worden: het is uitkomst en toetssteen tegelijk. Een dergelijk program tot navolging van Christus ontbreekt in de Eerste Brief.
Deze vaststellingen zijn aan een enkel voorbeeld te adstrueren. In het
twintigste hoofdstuk behandelt Gerlach het juiste gedrag bij het eten. 'Zonder dringende noodzaak moet je iedere kieskeurigheid mijden, en van alles
wat ter spijziging op tafel staat moet je naar je behoefte en je begeerte eten
en drinken' (182,15-17). Deze algemene regel concretiseert hij in het licht
van het doel: 'vermijd altijd, tot lof en glorie van God, grote oververzadiging, en als je geen honger zou hebben, dwing jezelf dan tot eten, om het instrument van je Heer te onderhouden en wek je eetlust op door dit te
overdenken: ook al wil hij het niet, dan moet hij tot zijn heil, op bevel van

1 De werkwoordsvormen habuerit en potuent ( o c , 181,18en 19) zijn verbeterd m habtut en potuti, naar
de lezing van de vermoedelijk oudste getuige, het handschrift wol, f. 124vb.
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zijn overste, doen wat gedaan moet worden; of dit: geeft aan de keizer wat
de keizer toekomt en aan God wat God toekomt' (182,17-24). Gerlach heeft
niet alleen een algemene regel gedestilleerd, bij iedere situatie dwingt hij
zichzelf om opnieuw te oordelen naar de functie die zijn handeling (in relatie tot God) moet hebben; en daarmee geeft hij zichzelf een duidelijk exemplar waarnaar en waarop het handelen gericht moet zijn. De eenvoudige
trefargumenten die hij noemt (182,21-24) kan men zien als meditatiepunten;
elders geeft hij eveneens zulke argumenten, ingeleid door werkwoorden als
remorare, ruminare, repeleré . Gerlach gaat op deze plaats niet uitdrukkelijk in op de leer van de puritas cordis, maar toch brengt hij, zij het impliciet, het belangrijke onderscheid aan dat Cassianus reeds noemde in zijn
eerste Conlatio, namelijk tussen finis en destinatio: finis is het Koninkrijk
der Hemelen, destinatio de puritas cordis. Het juiste gedrag bij het eten (puritas cordis) krijgt zijn betekenis in het licht van het doel, in dit geval lof en
glorie aan God te geven . In het 39e hoofdstuk zet Gerlach zijn standpunt
ten aanzien van de puritas cordis expliciet uiteen:
Praecipue adverte quod omnia exercitia, tam corporalia quam spiritualia,
ad acquirendam cordis puritatem, ad contemnendum visibilia et ad inhaerendum Deo et divinis principaliter sint exercenda, et prout ad acquirenda illa adiuverint, fixius vel remissius Ulis est inhaerendum (o.e.,
194,15-19)
De innerlijke en uiterlijke werken dienen een drieledig doel: het verwerven
van de puritas cordis; het minachten van het uiterlijke, oppervlakkige; het
'aanhangen' van God en de goddelijke dingen. Het is de taak van de mens
om via zelfonderzoek te beoordelen in hoeverre men aan deze doelstellingen beantwoordt; aan de hand van de uitkomsten moet men zich meer of
minder aan deze oefeningen hechten.
In de hoofdstukken 18-20,23-30 en 36-37 worden allerlei 'leefregels' gegeven voor het monachale leven; het is duidelijk dat door deze context de
belangrijkste verschillen met de Eerste Brief ontstaan. Wat hier en daar opvalt is zijn discretio, zijn gevoel voor maat . Zijn gematigde opvattingen
kwamen reeds duidelijk naar voren bij zijn opmerkingen over het voedsel:
voor heel wat moderne devoten was het een ware obsessie om hun humilitas
te laten blijken uit hun geringe eetlust of voorkeur voor slechte spijzen. Ger1 Enkele voorbeelden: repele (182,12); rememorare (183,15); rumina (185,4); ruminando (187,17);
ruminando (188,16); rumina (194,14); rumina (196,19).
2 Iets dergelijks zien we eveneens aan het slot van het 23 e hoofdstuk (184,16-22).
3 Mak heeft daar in zijn proefschrift al op gewezen (1936,65-66).
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lachs veelgeciteerde uitspraak over het slapengaan is eveneens veelzeggend:
nitere dormire et omnia fantasmata imaginationum, et interdum etiam bonos cogitationes, ex sancta discretione sepone et abiice (o.e., 182,9-11). En
ook ten aanzien van elk uiterlijk werk houdt hij een gematigd standpunt:
In scriptura et quocunque opere exteriore temperate et districte te habe,
nee una die sine notabili necessitate seu commissione sic importune labores, ut alia die oporteat quiescere (o.e., 184,8-11)
Hoewel men deze discretio wel als een originele trek in Gerlachs ascetische
leer kan zien, staat Gerlach duidelijk binnen de voorafgaande traditie, zoals
Mak heeft aangetoond (1936, 64-65). Zo doet bij voorbeeld het idee om tegenover iedere ondeugd een remedie te plaatsen (zie het 22e hoofdstuk) aan
David van Augsburgs Profectus denken, evenals de raad om alle gelegenheden voor - met name vleselijke - bekoringen uit de weg te gaan. Systematische bronnenstudie zal ongetwijfeld nog meer contactpunten aan het licht
brengen.
Wat ons hier in vergelijking met de ascese van de Eerste Brief natuurlijk
het meest interesseert is de houding die men tegenover werk en medemens
moet mnemen. Belangrijk zijn hierbij de hoofdstukjes 23-25 (werk), 26-30
(houding tegenover de medebroeders), 34 (inz. 192,5-13, idem), 36 (houding tegenover je meerdere).
Ten aanzien van het werk wijst Gerlach op het feit dat dit vooral met
maat gedaan moet worden (184,8-10). Met het werk of de functie die je is
toegedacht moet je tevreden zijn en, behalve wanneer je door ware liefde
gedreven wordt, geen ander werk begeren (cf. 184,23-185,1). Ieder werk en
elke inspanning moeten in de eerste plaats tot liefde van God gedaan worden, opdat alles gedaan wordt om de hemelse Vader te behagen; maar in de
tweede plaats tot liefde van de naaste, opdat het werk hem tot voordeel zij
en dat men daarin nooit zichzelf zoekt (cf. 185,7-14). In het algemeen laat
Gerlach zich veel minder uit over de gevaren van de uiterlijke werken dan
in de Eerste Brief, hij benadrukt juist het liefdesaspect dat wij ten opzichte
van God en de medemens met ons werk kunnen en moeten uitdrukken.
Veel aandacht geeft Gerlach aan het spreken. Zo moeten lange gesprekken vermeden worden en moeten er liefst korte antwoorden gegeven worden. In een gemeenzaam gesprek moet je goed op je woorden passen zodat
een ander er geen aanstoot aanneemt, en je kunt beter je mond houden dan
1 Eenzelfde standpunt vinden we bij Florens Radewijns: zie Mak 1936,64.
2 Te denken valt aan dezelfde weiken die voor de bronnenstudie van de Eerste Brief gebruikt zijn.
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je door je broeder te laten verleiden dingen te zeggen die eigenlijk tegen je
geweten ingaan (cf. 185,15-25). Op dit thema gaat Gerlach in de Eerste
Brief niet in.
Tegenover de medebroeders moet je je zachtmoedig, vriendelijk, welwillend, mild, inschikkelijk, medelijdend en sociaal opstellen, vanuit een waarachtige nederigheid en zonder een onbedwongen vrijpostigheid (185,
26-186,1). Vanuit deze grondhouding moetje de noden, ziekten en angsten
van de medebroeders als je eigen dragen en hen met hulp, raad en gebed te
hulp komen. Anderzijds moet je je niets gelegen laten liggen aan het lijden dat ze je toebrengen; alle lijden is gezonden door de Heilige Geest,
en naar het voorbeeld van Jezus moet je de vijandschap en de overmoed
van de anderen rustig ondergaan (cf. 186,2-15). De houding tegenover de
anderen dient, zoals gezegd, gebaseerd te zijn op een diepgevoelde humilitas. In het 34e hoofdstuk reikt Gerlach de middelen aan om een dergelijke nederigheid te verwerven. Zoals het in zijn leer van de discretio
spirituum past zegt hij:
In omnibus secundum exemplum Christi et doctrinam sanctorum te veraciter ex fundo humilia et deprime, et modos humiliandi te radicitus investiga, et ex cognitione propriae nihileitatis et fragilitatis te ipsum
despice, diiudica et ut veraciter es nihil reputa (191,20-24)
Wanneer dit besef van de eigen nietswaardigheid is verworven, kan je
slechts wensen dat anderen dit ook zullen zien (192,5-7); de anderen moet
je daarentegen juist oneindig boven jezelf verheven achten. Je eigen werken
moet je niets achten, de minste weiken van de ander daarentegen lofprijzen.
(cf. 192,8-13). Hieruit kan geconcludeerd worden dat de houding tegenover
de medebroeders veel gelijkenis vertoont met de aanbevelingen die Gerlach
in de Eerste Brief zijn zuster gaf voor haar opstelling tegenover haar medezusters. Enkele punten van overeenkomst: het rustig ondergaan van wat de
anderen je aan lijden toebrengen, een welwillend liefdevol gedrag tegenover
de anderen vanuit een grondhouding van nederigheid.
Tot slot wil ik nog wijzen op twee opvallende elementen van het Breviloquium: het lichamelijk lijden en de mystiek.
Deblaere wees er al eens op dat Gerlachs oeuvre door de "pijnlijke ziekte
(graveel) waaraan hij zou sterven, wordt getekend en die zijn werk een persoonlijk accent verleent" (1968, 97), zoals mogelijk het "zien", dat in het
Soliloquium zo'n grote rol speelt, "voor de met blindheid bedreigde een bijzondere betekenis moet hebben gehad" (o.e., 97). Maar nergens heeft Gerlach zich zo dringend beziggehouden met het lichamelijk lijden als in het
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33 e hoofdstuk van het Breviloquium. Dit onderwerp wordt in het Breviloquium het breedst uitgemeten (een achtste van de hele tekst!). Het hoofdstuk begint met een uiteenzetting van het hele thema in zijn ruimste
perspectief:
De infirmitatibus corporis incurabilibus, causa Dei seu eius permissione
contingentibus, utpote de debili capite, pectore, oculis vel stomacho, nullo modo deiicaris vel confundaris, sed tanquam de specialibus, occultis et
praevilegio dotatis donis Dei et divitis intime gloriare, et laudabili superbia inde praesume, et te indignum tam preciosis praevilegiis reputa
(188,17-23)
Het lijden staat vanzelfsprekend geheel in het teken van de navolging:
(...) qui talia patiuntur, familiarius et peculiarius Filio Dei assimulantur,
cuius tota vita mortalis crux erat et martirium, in dolore, persecutione, derisione, contumelia et crucis confixione perseverans, et deficiens nee habens ubi caput suumreclinaret.(189,1-5)
Men krijgt evenwel de indruk dat er voor Gerlach hier een aanzienlijke
kloof tussen leer en praktijk te overwinnen viel; het hoofdstuk is vol van retorische vragen, gebeden en aansporingen, die alle tot doel hebben de uitnemendheid van het lichamelijk lijden te onderstrepen. Zo brengt dit lijden
onder andere de mens tot zelfinzicht (189,20-22), geeft het nederigheid en
lijdzaamheid (id,25-26) en brengt het de mens tot inkeer in zichzelf en nader tot God (190,5-7). Het resultaat is dat degene die quotidie et incurabiliter, causa Dei, hic infirmatur et tribulatur (190,25-26) bij het oordeel God
mag vragen om het beloofde loon (zie 191,2-9).
Het hoofdstuk toont aan dat het Breviloquium, net als het Soliloquium, in
eerste instantie een werk voor persoonlijk gebruik moet zijn geweest.
Een ander element in het Breviloquium is de mystiek. In het tweede gedeelte is het 46e hoofdstuk wat dit betreft het meest expliciet. Het begin ervan is zuiver ascetisch:
Assuesce, quam saepius potueris, cor a distractionibus, alienationibus et
occupationibus suis ferventer recolligere (...) (197,6-7)
Daarna wordt echter een parafrase van Luc. 10,42 gebruikt, en dat is meestal een topos als een auteur mystiek en ascese met elkaar wil vergelijken:

1 De bijbeltekst MaL 8,20 wordt in Heinrich Suso's Horologium Sapientiae eveneens toegepast op
Jezus' kruisdood (zie Künzle 1977,1,3,392,17-18).
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(...) et quod solum unum utique necessarium sit, ex intimo cordis affectu
ruminare (...) (197,8-9)
Doch deze overweging moet gevoed zijn door de ervaring:
(...) et per experientiam indicibilis quietis, suavitatis et tranquilitatis, ex
unione cordis venientis, in te ipso féliciter sentire (...)
Maar deze ervaring van 'zoetheid' en 'rast' is nog in zich zelf (ш unione
cordis), is immanent. Men moet zich met alle inspanningrichtenop de An
der, het summum bonum:
(...) et sic cor unitum cum omnibus affectibus suis ad summum bonum
fruendum erigere, et Deo illud tanquam aetemam oblationem offerre
(197,11-14)
Doch het summo bono suaviter adhaere et in ipso toto quiesce kan niet vol
doende zijn, het verlangen, het desiderium,reiktnog verder.
(...) sed et eius gloriosae faciei praesentiam et revelationem manifestam,
tanquam omnis desiderii quietationem et impletionem omnisque boni fi
nalem adeptionem et comprehensionem, ex intimis medullis desidera et
exposce (...) (id., 16-20)
Maar het wordt bij Gerlach niet direct klaar of dit verlangen de eeuwigheid
betreft of dat het naar zijn idee hic et nunc vervuld kan worden; waarschijn
lijk is het gericht op de eeuwigheid (zie bij voorbeeld 198,23-31). Als dit
juist is dan wordt het verenigd zijn van het hart met het summum bonum het
hoogst haalbare. Deze mening herhaalt hij elders in het Breviloquium
(180,22-25) en, in ongeveer gelijke bewoordingen, in de Eerste Brief
(1,164-169) . Maar er is in dit alles eerder sprake van een innig verlangen
naar mystieke verbondenheid dan van een getuigenis van hoge mystieke er
varing . Blijft het feit dat de ascese bij Gerlach hand in hand gaat met het
verlangen naar vereniging met God hic et nunc; en zoals in de voorgaande
analyse gebleken is ontbreekt ook in de Eerste Brief dit perspectief niet, en
1 De passage ín de Eerste Brief sluit naar de geest meer aan bij 197,11-14. In de brief wordt immers
gezegd: Machie een mensche daerioe comen dat hi mit sinen herten gode van binnen verenicht ware
(1,164-165), terwijl in de Breviloquium-passage 180,22-23 niet over het hart gesproken wordt.
(Hetzelfde verschil zien we in 1,168 en Breviloquium, 180,24).
2 Het eerste hoofdstuk bevat wel enkele woorden die specifiek zijn voor de mystieke woordenschat
(simpici oculo, aliena, amantis), maar de verdere context staat ons niet toe hieraan vergaande
conclusies te verbinden. In het veertiende hoofdstuk is er vooral weer sprake van verlangen (toto
desiderio anhela, 180,10-11). De passage 180,13-18 lijkt niet zozeer een ervaringsfeit weer te geven,
als wel een gewenste ideaal-toestand (zie de werkwoordsvorm fuerit 180,13).
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wordt het zelfs voorgesteld als de natuurlijke uitkomst van het geestelijk leven.
Vatten we tenslotte de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen Breviloquium en Eerste Brief samen. Als punten van verschil zijn te
noemen: het tweede gedeelte van het Breviloquium biedt, in tegenstelling
met de Eerste Brief een program voor de concrete navolging van Christus;
de uiterlijke werken worden, veel meer dan in de Eerste Brief, positief opgevat als een mogelijkheid om caritas ten opzichte van God en medemens
uit te drukken; in het Breviloquium wordt veel aandacht gegeven aan de
veelal negatieve gevolgen van het spreken, terwijl daar in de Eerste Brief
met geen woord over gerept wordt; de grote rol die het lichamelijk lijden als
beproeving heeft. Belangrijke overeenkomsten zijn: de grondhouding die
het gedrag bepaalt tegenover medebroeders {Breviloquium) of medezusters
{Eerste Brief) is gelijk; de vereniging met God hie et nunc wordt in beide
werken als de natuurlijke uitbloei van het geestelijk leven gezien.
Het Soliloquium
Gerlachs Soliloquium is een strikt persoonlijk getuigenis. Daar komt nog bij
dat we in Gerlachs aantekeningen, zoals ze door zijn vriend Schutken werden geordend, geenszins een lineair verslag krijgen van de geestelijke ontwikkeling van de auteur: zo kan men in het dertiende hoofdstuk lezen over
de onmogelijkheid te staan voor het aangezicht van de Heer, terwijl in het
achtste hoofdstuk, in bijna dezelfde bewoordingen, het tegenovergestelde
gezegd wordt:
"An ignoratis", ait ipsa deiformis sponsa, loquens in spiritu veritatis,
"quemadmodum potuerim et in manibus habuerim me infoimem nuda
apparitione praesentare vultui et conspectui aetemae incommutabilis veritatis (...)" (Gericke 1942,1,11,6-9/Strange 1849, 24,4-9)1

1 Hier ZIJ opgemerkt dat de citaten gegeven worden naar de lezing van de knusche tekst in Gencke
1942,1, 1-104. De overweging is dat de weliswaar makkelijk beschikbare tekst van Strange uit 1849
een bewerkte versie van de tekst biedt, die op vele plaatsen naar Gencke's uitgave verbeterd zou
moeten worden als men Gerlachs mystieke leer m een zo authentiek mogelijke vorm wil lezen. Hoewel
kritiek op de uitgave van Gencke zeker mogelijk is, biedt zijn uitgave ons niettemin een veel betere
tekst dan Strange. Na elk citaat vmdt men tussen de haakjes vóór de schuine streep pagina- en
regelnummer van Gencke's uitgave, erachter die van Strange's editie vermeld. De bewijsplaatsen zijn
opzettelijk ruim geciteerd, opdat de lezer die met beschikt over genoemde uitgaven het betoog toch
kan controleren.
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Enkele hoofdstukken verder heet het daarentegen:
"Hortamini [angeli seil.] enim ас si in manibus habuerim me informem
praesentare vultui eius (...)" (36,6-8/52,15-17)
Bij de analyse moet zowel rekening worden gehouden met dit gebrek aan
verband tussen de hoofdstukken onderling als met het feit dat Gerlach geen
traktaat schreef maar aantekeningen bij zijn 'persoonlijke spirituele geschie
denis' (cf. Deblaere 1968, 105) . Het is evident dat de tekst een kwetsbaar
onderzoeksobject vormt; wie hem niet 'eo spiritu quo scriptus est' leest en
analyseert, loopt het risico slechts het eigen wetenschappelijke of levensbe
schouwelijke vooroordeel over de tekst te bevestigen; en in de weinige stu
dies over het Soliloquium is dit helaas vaak het geval.
De analyse die J.J. Mak van het Soliloquium presenteerde is een hele ver
betering ten opzichte van hetgeen er tot dan toe was geschreven . Maar met
zijn hardnekkige poging om de invloed van Ruusbroec op Gerlach te ont
kennen (1936, 82-85), onmeemt hij zichzelf een belangrijk instrument tot
analyse van de tekst. Bovendien blijft het onduidelijk waarom hij voor zijn
tekststudie (1936, 87-100) gebruik heeft gemaakt van de bewerkte uitgave
van Strange en hij zich niet bepaald heeft tot zijn onderzoeksobject, de Mid
delnederlandse vertaling van het Soliloquium, waarvan hij een voortreffelij
ke editie verzorgde . Zijn analyse volgt weliswaar nauw de tekst , maar
wat nu het kernpunt van Gerlachs leer is blijft onduidelijk, mede gezien de
opvattingen van de auteur over mystiek. Zo tracht hij bij voorbeeld ant
woord te geven op de vraag "Wat is nu eigenlijk Gerlach Peters' verlossingsleer? Hoe wordt het ideaal, dat Gods eis en 's mensen bestemming is,
daar wij "ad imaginem Dei" geschapen zijn, verwezenlijkt?" (o.e., 89). Hij
raakt hier echter verward in zijn omschrijving van het 'ideaal' (o.e., 87-88)
1 In zekere zin geldt voor het Soliloquium hetzelfde als wat Michel Le Guem ten aanzien van Pascali
Pensées opmerkte: "Les Pensées sont les papiers d'un mort Non pas une oeuvre posthume" (Biaise
Pascal, Pensées. Edition présentée, établie et annotée par Michel Le Guem, L 1 (=Collecuon Folio,
936) Pans, 1988, 7)). Een dergelijk besef van de aard van het materiaal moet ook de editie en studie
van het Soliloquium leiden. Maks voorstel om in een kritische ediue van gedeelten uit het
Breviloquium naar het Soliloquium te laten verhuizen (en vice versa) "op de daarvoor passende
plaatsen" (1936,73) gaat daarom voorbij aan de beperkingen die het Soliloquium oplegt
2 Men zie Maks kritische bespreking van de studies gewijd aan het Soliloquium (1936,80-81).
3 Mak merkte op dat de door Jan van Gorcum uitgegeven tekst van het Soliloquium bewerkt was (1936,
77), maar het is hem blijkbaar ontgaan dat de tekst van Strange precies dezelfde bewerking van de
tekst gaf (men zie over deze kwestie mijn artikel over de Nieuwnederlandse Sohloquium-vtnai\ngen,
1990, inz. 196-198,214-217. Basis voor die bijdrage was ovengens Maks Stelling dat Van Gorcum de
uitgave uit 1613 van de Nieuwnederlandse vertaling van het Soliloquium bewerkte).
4 Mak verwijst naar meer dan driehonderd bewijsplaatsen; men zie de voetnoten op de pagina's 87-100
van zijn proefschrift
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en het ideaal dat in het hiernamaals gelegen is; een verwarring tussen mystiek en eschatologie , zoals het gebezigde begrip 'verlossingsleer' doet vermoeden. "Het komt slechts aan op een zienswijze" zegt Mak; maar dat die
zienswijze alleen door Gods genade verkrijgbaar is, komt niet aan de orde,
en zo krijgt men de indruk dat die verlossingsleer een puur ascetische, want
leerbare zaak is, terwijl de lezer een pagina verder moet begrijpen dat ascese in het Soliloquium juist niét centraal staat (o.e., 100). In een ander verband bespreekt Mak Gerlachs "Christusconceptie": men moet Christus zien
naar zijn mensheid en naar zijn godheid. Allereerst behandelt hij de zienswijze naar de mensheid. Zijn analyse steunt vooral op het 35 e hoofdstuk. In
dat kapittel gaat het om de dynamiek van het God en mens zijn van Jezus,
die ook door de mens volledig doorleefd en gerealiseerd moet worden: net
als Jezus keert hij zich naar de schepping en vloeit met Hem terug tot voor
het aangezicht van de Vader, waar hij volmaakte rust vindt. Het is de dynamiek van het 'ghemeine leven'. Maar Mak, die van Ruusbroecs invloed niet
wil weten, neemt de dynamiek weg en bespreekt losse stadia die zijns inziens de visie op Jezus' mensheid weergeven . Zeker, in Gerlachs tekst
moet gesprokkeld worden als men een bepaald thema nader wil belichten,
maar men kan dat alleen doen als men de kernpunten onderscheidt waaruit
het gehele werk te verstaan is. "Meer dan Christus-Homo leeft in G. Peters
Christus-Deus" (96) is Maks conclusie; maar in het 35e hoofdstuk staat de
absolute gelijkwaardigheid Deus-Homo centraal; of Gerlach in zijn teksten
kwantitatief minder over Christus-Homo dan over Christus-Deus spreekt
doet daarbij helemaal niet ter zake.
De volgende belangrijke stap in het Peters-onderzoek is de 'Habilitationsschrift' van Wolfgang Gericke uit 1942. Door hem werd voor het eerst een
kritische editie van de tekst uitgegeven (I, 1-104). Bovendien toonde hij
omstandig het bewerkt karakter van de Latijnse uitgave ten opzichte van de
Latijnse handschriftelijke traditie aan (Π, 53-91 en ΙΠ 'Kollation der Hand
schrift H mit der lateinischen Ausgabe 1616/1849'). De voorwaarden voor
een goede tekststudie zijn dus aanwezig, maar zijn hoofdstuk 'Der mysti
sche Charakter des Soliloquium' (II, 92-131) vertelt ons helaas meer over
1 Men knjgt de indruk dat Mak de ethiek afhankelijk wil laten zijn van de mystiek; maar de christelijke
ethiek is met gefundeerd m mystieke ervaringen.
2 Van de voorbeelden die hij op p. 95 in de regels 21-25 geeft is evident dat ze niets van doen hebben
met een zienswijze op Jezus' mensheid. Wat hij direct daarna over het H. Sacrament (95-96) zegt is
feitelijk niet onjuist, maar wederom strekt de behandeling verder dan de manier waarop Jezus'
mensheid beschouwd moet worden. [Zijn bewering op p. % · "H. Mis en Communie zijn geheel
gespintualiseerd" is niet juist: uit de teksten die Mak zelf aangeeft (men zie de noten 231-239) blijkt
dat er wel degelijk gecommuniceerd wordt].
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de onderzoeker dan over Gerlachs mystieke leer. Zijn inleidende opmerkingen (o.e., 92-93) over de Broeders van het Gemene Leven maken duidelijk
hoe hij deze beweging en de gehele moderne devotie wil zien: als voorlopers van het humanisme en reformatie, en bovendien in duidelijke tegenstelling met de katholieke kerk. Het is bekend dat dergelijke opvattingen vrij
lang, uiteraard meestal in niet-katholieke kring, hebben standgehouden; pas
in de laatste decennia is er een interconfessionele consensus dat de moderne
devotie in de eerste plaats een katholieke hervormingsbeweging is geweest,
die noch de reformatie noch het humanisme tot gevolg had . Gericke weet
de analyse zo aan te pakken dat Gerlach als een uiterst radicaal, nauwelijks
christelijk denker naar voren komt. De auteur heeft hoegenaamd geen oog
voor het specifiek mystiek woordgebruik en houdt er geen rekening mee dat
hij geen theologisch traktaat onderhanden heeft maar persoonlijke aantekeningen. Gericke komt op deze wijze tot het inzicht "dass er [Gerlach] sich
in vieler Hinsicht nicht nur von der kirchlich-dogmatischen, sondern selbst
von der allgemein christlichen Grundlage entfernt" (o.e., 94). Om een enkel
voorbeeld van zijn werkwijze te geven: de hierboven aangehaalde passage
11,6-9/24,4-9 becommentarieert hij als volgt:
Ja, er [das heisst, der Mensch, MMK] hat es selbst "in den Händen", sich
"wesenhaft, in reiner Erscheinung, dem Antlitz und Blick der ewigen, unverwandelbaren Wahrheit und des immer gleichen Wesens darzubieten";
er hat also von selbst die Möglichkeit der Einigung mit dem Höchsten
(o.e., 95-96) 2
Gericke laat echter een essentieel onderdeel van de tekst weg; de uitspraak
waar Gericke naar verwijst wordt immers gedaan door een deiformis sponsa, loquens in spiritu veritatis; hier spreekt de ziel die door genadewerking
deiformis is geworden en zij zegt haar getuigenis 'in de geest van de waarheid'. Dat de ziel zo spreekt is uitsluitend te danken aan Gods genade en
wat zij getuigt kan zij juist niet "von selbst". Door zo te werk te gaan kan de
auteur tot conclusies komen als: "Gerlach erkennt im Grunde der Sünde keine Realität zu" (98); "Das gottförmige Ich befreit sich selbst" (99; zo geformuleerd is het een 'contradictio in terminis'); "Wir haben es hier nicht mit
Offenbarung, sondern mit Gnosis zu tun. Der Mensch bemächtigt sich Got-

1 Als duidelijk voorbeeld van die 'interconfessionele consensus' kan men de in 1988 versehenen bundel
De doorwerking van de Moderne Devolte. Windesheim 1387-1987 beschouwen.
2 In zijn analyse geeft Gcncke nooit de tekst van zijn uitgave weer, maar geeft zijn Duitse vertaling van
de geciteerde passage.
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tes" (101); "Überschauen wir diesen mystischen Gedankengang, dann finden wir eigentUch nichts christliches" (108). In zijn conclusie schrijft hij:
Trifft das Wort zu, dass Mystik gegenüber der Offenbarung Gottes vom
Menschen aus gemachte Religion, Weltanschauung, in der der Mensch
sein Verhältnis zu Gott selbst bestimmt, und damit Heidentum, freilich
die feinste und sublimste Form des Heidentums sei, so kann man das nirgends besser als an dem Verhältnis der Mystik des Gerlach Peters zu seinen christlichen Einflussresten [sic!] erkennen (o.e., 131-132)
Na de lectuur van dit requisitoir is de lezer geneigd met Anna Bijns te verzuchten: 'Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne'.
Een volgende poging om het Soliloquium te analyseren deed Jozef Weismayer in een theologische dissertatie uit 1962. De tekstuitgave van Gericke
is hem kennelijk onbekend gebleven, want hij baseert zijn onderzoek op de
uitgave van Strange; preciezer gezegd: op de vertaling die hij van die editie
in 1960 in het Jahrbuch für mystische Theologie publiceerde . Dat zou
geen ernstig bezwaar zijn als het een naar de geest getrouwe overzetting betrof, maar dit is lang niet altijd het geval . Methodologisch schort er daar-

1 Een groot deel van de Einleitung (pp. 9-22) op de uitgave keen vrijwel onveranderd terug ut zijn
dissertatie.
2 Een voorbeeld van een frappant onjuiste vertaling werd al eens gegeven door Alb. Deblaere (1968,99
nL 6; overigens geeft hij Weismayers vertaling niet geheel juist ween Weismayer vertaald quod
plenum est angustia (Strange 1849, 19,8-9) met "Das ist ein armseliger Standpunt" (o.e., 26) en met
met "Das ist ein falscher Standpunkt")). De beperk mij hier tot enkele andere voorbeelden: Et
ubicumque sum mihi ipsi impedimentum, medium et velamen inter me et Deum (12,11-13) / Und
sobald ich mir selbst im Weg bin, sobald sich etwas zwischen mich und Gott wie ein Schleier schiebt
(23); vix in aliquo invemtur fides non defìciens (14,2-3) / kaum einer ist unverwandelbar verlässlich
(24); ut per omnia et in omnibus sublimitas vinutis Dei sit, et non ex me (20,14-16) / Dann erstrahlte
durch alles und m allem die Erhabenheit der Kraft Gottes und mein abgrundtiefes Nichts (27); Sicque
oportet semper deficere m se, et convalescere in Deo (28,7-9) / So muss der Mensch sich beständig
absterben und stark werden im Herrn (31; deficere heeft hier de mystieke betekenis van 'te kort
schieten') / et animae donatur secundum peifectiorem sui modum (32,8-9) / Er schenkt sich nur einer
vollkommenen Seele (33); 37,22-24 nee - accessa is onvertaald gebleven (cf. p. 36), an non ego, vita
tua, vivo? (62,4) / Bm ich nicht dein Leben (48); m thoro (78,17) / bei der Ruhe (56), Deus vemt ergo
ad nos per medium, gratiam scilicet, sicut est sapienua, ventas lustitia, et cetera (87,23-25) / Gott
kommt also mittelbar zu uns durch die Gnade. Er kommt so wie er ist: Weisheit, Wahrheit,
Gerechtigkeit, mit all semen Eigenschaften (61); Ibi nascimur filli adopovi, suseepa m FiUo unigenito
a Pâtre (100,20-22) / Da werden wir als Adoptivsöhne geboren, angenommen vom Vater im
eingeborenen Sohn (67); gignat sine intermissione Sapienua se ipsam in me (116,11-12) / möge die
ewige Weisheit ohne Unterlass m mir gezeugt werden (75); Commorabitur et deambulabit in
intenonbus Jesu amons nostri (123,17-18) / Mit Jesu, unserer Liebe, soll er vertrauten Umgang
pflegen (79); mens per omnia bene sibi conscia conserve! pauennam (127,11-12) / Vielmehr soll die
Seele, die stets em gutes Gewissen hat, (.. ) die Geduld pflegen (79).
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om nogal wat aan deze studie . Weismayer benadrukt de invloed van Ruusbroec op Gerlach, maar de schets die hij van Ruusbroecs leer geeft (2-4) is
erg sober en gaat aan de eigenlijke kernpunten voorbij. Het doel van zijn
studie zet hij in de inleiding uiteen:
Das Hauptanliegen dieser Arbeit war, die geistliche Lehre Gerlachs in
systematischer Form darzulegen. Vor allem wurde versucht, aus dem an
sich unsystematischen Werk den theologischen Hintergrund der Gerlachschen Aszese herauszuschälen (Π)
Helaas blijft het op menig punt onzeker wanneer hij Gerlachs geestelijke
leer presenteert en wanneer het theologische 'herausschälen' een aanvang
neemt; en dat is een principieel methodisch bezwaar. In het algemeen kan
gezegd worden dat Gerlach met zijn tekst geen leerstellige bedoelingen
heeft gehad en dat een theologische analyse daar voortdurendrekeningmee
moet houden; en of Weismayer dat doet staat nog te bezien. Zo zien we een
geforceerde tegenstelling tussen Bruids- en Logosmystiek (34-35), die door
een van de voorbeelden die hij zelf geeft al ontkracht wordt . Niet minder
gewrongen is zijn systematische behandeling van de "passive" en de "aktive
Reinigung oder Bereitung für die Vereinigung". Dereiniginglaat Weismayer zich uitstrekken tot de drie hogere vermogens (verstand, memorie, wil),
maar wat bij voorbeeld zijn uiteenzettingen op pp. 70-74 over de 'passieve
reiniging van de wil' met die wil te maken hebben is een raadsel. Het schema waar Weismayer het Soliloquium in perst geeft de indruk (zie het inhoudsoverzicht op de pp. ІП-Г ) dat de auteur de tekst meer op bepaalde
vragen wil laten antwoorden dan dat hij deze zelf aan het woord wil laten
komen. Het lijkt of de auteur op die manier het gebrek aan systematiek dat
1 De auteur is bovendien onnodig nonchalant: in zijn voorwoord schrijft hij:
Leider konnte der Verfasser bei seinen Untersuchungen nur auf das Hauptwerk Gerlachs, das
"Soliloquium", stützen, da die kleineren Schnften des Mystikers, die zuletzt 1839 von Moll ediert
wurden, nicht mehr greifbar waren (Weismayer 1962, n)
In het tijdperk van reproductiemiddelen is een dergelijke verontschuldiging onvoldoende. En zijn
wetenschappelijke geloofwaardigheid komt zelfs in het geding als hij eraan toevoegt:
Der Gültigkeit der aufgestellten Behauptungen uit aber dieser Umstand keinen Eintrag, da die
wesenüichsten Gedanken in seinem Soliloquium erhallen sind (o.e., I.e.).
2 Waarom Weismayer spreekt van de "Gerlachschen Aszese" is mij met duidelijk. Alb. Deblaere
suggereerde eens dat Weismayer de tekst met 'eo spiritu quo senptus est' vertaald had, want de "lezer
wordt immers verondersteld in Gerlach een reeks ascetische stoicijns-knstelijTce praecepten te vinden"
(1968,99 nt. 6).
3 Op p. 34/35 haalt Weismayer een citaat aan: "Mächte mich das ewige Wort, der Bräutigam, mit sich
vereinigen" als voorbeeld van Logosmystik. Een andere bewijsplaats, "Das eme und einfache Wort ist
der Braüugam", dient als voorbeeld voor... Brautsmystik' Dit is een representatief voorbeeld van de
gevolgen Gerlachs leer "in systematischer Form darzulegen".
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hij het Soliloquium toedicht heeft willen compenseren; maar de schemata
die hij gebruikt hebben nog maar een vaag verband met het onderzoeksobject. Tot slot kan men zich afvragen waarom Gerlachs interessante opvattingen over het sacrament van de Eucharistie in deze theologische dissertatie
niet aan de orde komen.
De laatste stap in het Soliloquium-onderzoek vormt het artikel 'Gerlach
Peters (1378-1411) mysticus van de "onderscheiding der geesten"' uit 1968
van Alb. Deblaere. In deze bijdrage worden zowel de afhankelijkheid van
Ruusbroecs leer als het eigene van het Soliloquium besproken. De meeste
plaats wordt in dit artikel ingeruimd voor Gerlach als 'mysticus van de onderscheiding der geesten'; door zijn leer van de 'discretio spirituum' heeft
Gerlach zich volgens de auteur een eigen plaats in de mystieke literatuur
van de Nederlanden verworven:
Gerlach heeft echter een nieuw element als doorlopend motief van het innerlijk leven in de mystieke literatuur van de Nederlanden op de voorgrond en tot gearticuleerd bewustzijn gebracht: hij blijkt in de
ontwikkeling van de Nederlandse vroomheid de grote mysticus van de
«onderscheiding der geesten» (discretio spirituum) (o.e., 97)
Deze eigen plaats komt Gerlach zelfs toe binnen de geschiedenis van de Europese spiritualiteit:
Het meest kenmerkende nochtans van Gerlach's getuigenis, dat hem een
eigen gestalte en plaats geeft in de mystieke literatuur van de Nederlanden en van Europa, lijkt ons zijn klare en bewuste, trouwe zorg, te handelen in het licht van de discretio spirituum (o.e., 105-106)
Binnen deze leer van de 'onderscheiding der geesten' neemt de door Gerlach ontwikkelde theologie van het Kruis weer een eigen plaats in (zie o.e.,
103-105).
De invloed van Ruusbroec op Gerlach staat voor Deblaere vast (o.e., 96)
en hij wijst op twee kernpunten uit Ruusbroecs mystieke leer aan die we bij
Gerlach zouden terugvinden :

1 JJ. Mak heeft, zoals gezegd, de invloed van Ruusbroec op Gerlach van de hand willen wijzen (1936,
82-85); J. Weismayer heeft in zijn dissertatie de invloed van Ruusbroec meer in het licht gesteld,
zonder echter de synthese van Ruusbroecs leer duidelijk te onderscheiden (1962, 92-98); maar
sommige passages die hij parafraseert zijn wel degelijk van belang voor een juist begnp van
Ruusbroecs invloed op Gerlach, en ze zullen hier, in het licht van de door Deblaere geschetste
synthese, behandeld worden.
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(...) de geestelijke groei als uitvoering en óp-voering van het oorspronkelijk meegekregen Beeld, participatie aan de Zoon, tot Gelijkenis ; de
ontwikkeling van het innerlijk leven, niet door superstructuren en complicaties, maar door inkeer in de «grond» (fundus bij Gerlach) en de unificatie der vermogens-activiteit onder inwerking der genade; Ruusbroec
noemt ze «wezenlijke» vereniging, omdat zij zich afspeelt, niet in de afzonderlijke faculteiten, maar in hun gemeenschappelijke bron, namelijk
het wezen; Gerlach noemt dezelfde gesimplificeerde, tot éénheid gegroeide ervaring de simplex interior aspectus of oculus, een enkele maal de
deiformis aspectus. (o.e., 96)
Niettemin zijn deze kernpunten bij Gerlach lang niet zo veelomvattend uitgewerkt als bij Ruusbroec; diens leer wordt veeleer, zoals de auteur enige
pagina's verder schrijft, 'verondersteld' (o.e., 108 nt. 12). Deblaere schraagt
zijn stelling intussen niet met bewijsplaatsen en zij heeft daarom het karakter van een autoriteitsargument. Maar daar men mag verwachten dat een
van de grootste kenners van de Nederlandse mystiek geen loze beweringen
uit, wil ik deze stelling als uitgangspunt nemen voor de analyse van het Soliloquium , om van daaruit een beeld te schetsen van Gerlachs mystieke
leer, daarbij moet zowel de afhankelijkheid op de genoemde kernpunten aan
het licht komen alsook hetgene waarin Gerlach zijn eigen weg gaat. Deze
schets van de inhoud heeft geenszins de pretentie een definitief beeld te
schetsen van de inhoud van het Soliloquium; voor een degelijke analyse
zouden een uitgebreid bronnenonderzoek, een definitieve kritische tekst en
een onderzoek van het 'soliloquium' als tekstgenre een eerste voorwaarde
zijn.
Gerlach Peters' Soliloquium is een verslag van de voortdurende dynamiek tussen verlangen en vervulling, en evenzeer van de dramatische kloof
tussen 'mijn zoon, al het mijne is van jou' en 'welke gemeenschap is er tussen het licht en de duisternis' (zie Gericke 1942, I, 32,12vv./Strange
1849,47,19w.). Deze kloof wordt in het Soliloquium vrijwel voortdurend
ervaren, ze is inherent aan de menselijke existentie, maar met dit gegeven,
dat zeker ook tot het eigene van het Soliloquium behoort , is het thema niet
1 'óp-voering' moet verstaan worden als 'intensivering'; 'participatie aan de Zoon' als bijstelling bij
'Beeld'. Deze exegese op Deblaere dank ik aan Dr. G. de Baere (mondelinge mededeling).
2 Bovendien is bij de analyse van de Tweede Brief reeds gebleken dat Gerlach in zijn mystieke leer door
Ruusbroec is beïnvloed; het ligt dus voor de hand dat het met Soliloquium niet anders is gesteld.
3 Reeds Mak wees al op de scherpe tegenstelling tussen wat hij noemde het 'ideaal' en de 'werkelijkheid
der existentie' (1936,85-86).
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uitgeput. Voor de mysticus geldt de ervaring dat deze peilloze afgrond tussen God en mens, door Gods genadewerking, wel degelijk hier en nu kan
worden opgeheven:
Sed utinam prius superet quod posterius est et mortale absorbeatur a vita,
vanitas a veritate, tenebrae a luce (32,17-18/48,1-4)
Deze ervaring, die soms strijdig lijkt met wat anderen beter denken te kunnen weten (zie bij voorbeeld 24,12-20/38,7-19), ligt aan de basis van het
werk. Om in dit geestelijk avontuur de weg niet kwijt te raken wordt een
zwaar beroep op de mens gedaan: de mens zelf moet kunnen beoordelen of
hij zich in dezen in duistemis of in licht bevindt, en hier vangt de leer van
de Onderscheiding der geesten' aan. Maar het is hier niet de plaats om aanvullingen te geven op Deblaere's betoog ; centraal staan allereerst de door
Deblaere aangegeven kernpunten uit Ruusbroecs leer, die Gerlach beïnvloed hebben. Bezien we dus eerst wat Gerlach zegt over beeld en gelijkenis.
Gerlach staat in een oeroude traditie wanneer hij de bekende Genesistekst (1,26) parafraseert:
(...) ad imaginem et similitudinem dei sumus creati (25,1-2/38,20-21)
Dat het Beeld, als bij Ruusbroec, met de Zoon verbonden is blijkt uit enkele
passages:
Qui districte requirit conformitatem omnium interiorum meorum ad imaginem suam et exteriorum quoad conversationem, quam in came exhibuit
(...) (70,11-13/93,1-4)
Doordat gesproken wordt van de conversatio in carne is duidelijk dat de
passus Jezus als onderwerp heeft; suam imaginem moet dus naar Jezus verwijzen. Een dergelijke impliciete verwijzing treffen we eveneens aan in de
volgende passus:
Quae et bene ordinata est in sinistris et dextris, in omnibus eventibus, ut
vita et vivere ei sponsus sit interiorque homo similis sit ei, a quo et ad
quem conditus est (82,13-16/107,21-25; cursivering van mij)

1 Het is niet moeilijk om andere plaatsen aan te geven waar de 'discreto) spmiuum' een rol speelt; reeds
de eerste regels van het eerste hoofdstuk (l,12w/12,6vv) geven een nchüijn ter beoordeling van het
gedrag in omnibus quae occurrunt, quae me movent vel movere possimi (1,12-13/12,6-7), namelijk.
semper habebo respectum adftnem. scilicet si tam m instami vocandus essem, quomodo sentirem vel
siarem in illa causa, quae me mover (1,13-15/12,7-11). De uitkomst van een dergelijk onderzoek moet
het verdere gedrag bepalen.
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Het kernwoord is sponsus. Met de sponsus wordt gewoonlijk de Zoon be
doeld. Uit de bijzin blijkt dat het de bruidegom is 'door wie en tot wie' de
mens geschapen is. Aangezien de mens ad imaginem et similitudinem dei
(25,1/38,20-21) is geschapen, kan uit deze passage afgeleid worden dat Gerlach dezelfde opvatting heeft als Ruusbroec: "het zijn dat de drie Personen
samen schenken" wordt de mens "meegedeeld door de Zoon" (inleiding
nieuwe Brulocht-uitgave, Ruusbroec Opera 1981, ΠΙ, 68) .
Gerlach wijst zowel op de actieve rol die de mens moet spelen als op de
onontbeerlijke genade om de gelijkenis, 'similitudo', ook te realiseren;
'conformare', 'conformitas', 'conformis', 'similis' en 'similitudo' zijn be
grippen die we in het Soliloquium veel tegenkomen. Gerlach spreekt in de
zen eenmaal van de pristina conformitas (47,4) waarnaar de mens moet
terugkeren. Het duidelijkst behandelt Gerlach deze problematiek in het ze
venentwintigste hoofdstuk, door Schutken niet ten onrechte voorzien van de
titel Exhortatio ad conformandum nos divinae imagini. In een passage die
een van de literaire en inhoudelijke hoogtepunten in zijn werk vormt zegt
Gerlach:
Quis poterit digne perpendere, quomodo sine intermissione dominus in
spirit et considérât aetemam imaginem suam in nobis, quae numquam
deleri potest, quomodo videt et cognoscit se ipsum in nobis, tamquam,
quantum fieri potest, totus et indivisus susceptibilis in nobis? Ipse enim
fruitur seipso in nobis et nos eo in seipso et in nobis. Districte etiam requirit conformitatem, ad quam creati sumus, vehementer zelans pro nobis
(72,6-13)
Het beeld waarnaar de mens is geschapen is niet alleen een statisch, puur
ontologisch gegeven , maar vooral ook een plaats waar leven en dynamiek
ervaarbaar zijn: voortdurend (Ruusbroec zou hier stellig sonder onderlaet
geschreven hebben) slaat God zijn Beeld in ons gade, ziet en kent Hij Zich1 Eventueel komt de passage 65,14-17/87,10-15 in dezen nog in aanmerking. Hier wordt duidelijk
gemaakt dal de Zoon, als Woord altijd in ons woont en Hij is het die de genadegaven in de mens
brengt (zie ook 57,11-15/87,10-15).
2 Er is een passus die hiermee in tegenspraak lijkt:
Maculavi enim imaginem dei in me, quae si reformata fuerit, nihil ego, sed dominus tomín est (...)
(8,3-4; cursivering van mij, MMK)
Het feit dat de imago zou kunnen worden hervormd, geeft het voornaamste interpretatieprobleem;
immers, de imago is een ontologisch, onveranderlijk gegeven, zoals Gerlach zelf in de hierboven
aangehaalde tekst duidelijk zegt: numquam deleri potest. Hij is met deze opvatting van de imago een
leerling van Ruusbroec, die in zijn Brulocht schrijft:
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zelf in ons en kan Hij, naar de maat van het mogelijke , geheel en onver
deeld door ons opgenomen worden. Op het transcendente vlak ligt de genie
ting: God die zichzelf in ons geniet, en wij in Hem en in onszelf. Van het
Beeld onderscheidt Gerlach de Gelijkenis waarnaar men geschapen is; die
conformitas wordt door God gezocht (hier zou Ruusbroec van eisen spre
ken), vehementer zelans pro nobis. Ja, vraagt Gerlach zich af, 'zou de Heer
van de Glorie niet ijveren voor de tempel en de troon van zijn glorie'? Het
zelare van God wordt zo nu en dan ervaarbaar in de totale vereniging van
menselijke vermogens met God:
Idcirco enim assumit omnes vires nostras, non solum superiores, sed etiam aliquotiens inferiores, et unit eos sibi, faciens eas impotentes ad operandum, ut nulla sit contradictio, sed ipse nos totus possideat, nos vero
feriati eius operationem patiamur (72,14-18/95,13-19)
Want dat wesen ende dat leven dat wij m gode sijn ш onsen eewighen beeide, ende dat wij in ons
selven hebben ende sijn na wesebjcken sine, dat es sonder middel ende onghesceden (Ruusbroec
Opera 1981, Ш, Ы629-1632)
De meest voor de hand liggende conclusie is dat in 8,3-4 Gerlach het begnp imago nogal vnj hanteert;
Gerlach bedoelt waarschijnlijk dal het imago weliswaar een vaststaand gegeven is, maar dat dit 'beeld'
zijn van God ook op een actieve wijze gerealiseerd moet worden. In de smuliiudo komt het imago als
het ware tot bloei. Vanuit dit perspectief kan men inderdaad van het hervormen van het imago spreken.
Deze interpretatie geldt eveneens de volgende passage m de Tweede Bnef.
Daerom, als hi mcrct of hoert dauet belde gods wedermaeket wen in anderen menschen (...) (11,67-68)
Tot slot WIJS ik nog op een passage in het werk van Bemardus, die de nodige parallellen met Gerlachs
ideeën heeft:
Aique hoc modo ent gradus ad notiüam Dei, cogmtio Dei ; et ex imagine sua, quae in te reformatur,
ipse videbitur, dum tu quidem revelala facie glonam Dei cum fiducia speculando, in eandem imaginem
transformans de clamate in dantatem, tamquam a Domini Spintu (S. Bernardi, Opera, Vol. II,
Sermones super canuca caniicorum 36-38. Ad fidem codicum recensuerunt J Leclercq ел. Romae,
1958,8, rr. 4-7; PL 183, kol. 970).
1 In het hele Soliloquium treft men dergelijke verzwakkende uitdrukkingen aan. Reypens schreef m de
artikelenreeks 'Le sommet de la contemplation mystique' daarover het volgende:
Comme les titres des chapitres, les atténuations : quantum fien potest, secundum quendam modum etc.
que l'on rencontre par-ci par-là dans le texte du Soliloquium, et que les éditeurs de 1516 [een drukfout:
het jaartal moet natuurlijk 1616 zijn, het jaar waann de tekst bij Kinckius in Keulen gedrukt werd] el
de 1849 ont mises entre parenthèses, ces atténuations sont presque certainement de SCUTKEN. Dans
des notes destinées à l'usage pnvé elles sont peu naturelles. (1924,37 ni. 9)
Inderdaad, deze verzwakkingen lijken op het eerste oog m tegenspraak met onze spontane opvatting
omtrent des notes destinées à l'usage privée. Zo'n spontane opvatting kan heel goed als
werkhypothese dienen, maar het zal moeilijk zijn die aan de tekst te toetsen; we zullen immers nooit
kunnnen vaststellen of deze atténuations het werk van Gerlach of van Schutken zijn. Als Schutken ze
heeft ingevoegd, is hij in ieder geval met fantasie te werk gegaan; ze komen met alleen veelvuldig,
maar ook veelvormig voor. In Gencke's kritische editie kwam ik de volgende verzwakkende
uitdrukkingen tegen (met vindplaatsen)' ex parte (84,2/109,10); in quantum potest (12,10/25,8;
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Het is niet meer de mens die zelfwerkzaam is, maar in heel de mens werkt
God . Vanuit deze eenheidservaring, die passief ondergaan wordt, wordt de
mens gedrongen op deze genade werkzaam in te gaan, om op die manier de
gelijkenis te realiseren. Men ziet dat, zoals in Ruusbroecs leer, de eenheid
die in het beeld bestaat eerst langs genadeweg tot gelijkenis kan worden.
Deze conformitas heeft bij Gerlach twee aspecten: de gelijkenis van de inwendige mens naar het Beeld, en de gelijkenis in de deugdenbeoefening
naar het voorbeeld van Jezus' leven:
Qui districte requirit conformitatem omnium interioram meorum ad imaginem suam et exteriorum quoad conversationem, quam in came exhibuit
(...) (70,11-13/93,1-4)
13,7-8/26,8-9); modo creaturae (59,12/80,13); modo suo (16,6/29,21; 48,10/673; 55.20/763;
59,3/79,21); modo Ucilicet) parvitans nostra- (71.13/94,4-5; 76,18/100.22-23; 78.20-79,1/103.12);
pro modo nostro (5,15/16,20); pro modulo suo (82,10/107,15-16); prout possibile est (99,4-5/18,1);
quantum fien potest (72,9/95,9); quodammodo (16,1/29,14; 26,6/39,24; 77,15/102,3; 87,2/113,8;
99,6/183); quo possibile est (102,7/129.3); secundum quendam modum (76.5/100,3); en ik zal er zeker
nog wel enkele over het hoofd hebben gezien. In het Brenloqutum komen we eveneens enkele
verzwakkende uitdrukkingen tegen, modo parvuaas nostrae (Moll 1859, 174,10); iuxta modum
capacitatis tuae (o.e., 197,14); en het is ons niet bekend dat Schulken zich over deze tekst ontfermd
zou hebben. Reypens gaat m zijn artikel nog een stap verder door de mogelijkheid te opperen dat
Schutken nog meer aan de tekst van het Soldoquium geknutseld zou hebben:
SCUTKEN a-t-il apporté d'autres modifications à l'onginal, quand il se décida à livrer au public les
notes personnelles de Gerlach? C'est possible, mais nous ne pouvons nen en savoir II est certain que
plus d'un chapitre semble ne pas présenter l'allure d'une annotation pour un usage tout pnvé (o c , 1 c.)
De afstand tot de gegevens die Busch verschaft m opdracht van de рпог Johannes Vos van Heusden
verzamelde Schutken de losse aantekeningen en ordende ze in hoofdstukken wordt bij Reypens wel
erg groot; in zijn lezing wordt Schulken degene die het inuatief tot de uitgave nam en hij zou
bovendien in de tekst hebben ingegrepen. Hoewel Reypens spreekt van "plus d'un chapitre" noemt hij
evenwel geen voorbeeld. Toch kan men bij de lectuur van het Soliloquium wel eens dezelfde indruk
knjgen als Reypens. Eén van de passages die op het eerste oog met in een stnkt persoonlijke nota
lijken thuis te horen bevindt zich m het elfde hoofdstuk, waar een retonsch ingevoegde 'advocatus
diaboli' enige op de Schrift gebaseerde bezwaren legen de mysUek inbrengt (zie 24.18-20/38,17-19 en
26,2/39,18-19). Maar m hoeverre zal Gerlach dergelijke bezwaren niet echt, van zijn medebroeders of
van anderen, te horen hebben gekregen? En wie zal kunnen zeggen dat hij zijn rapianum niet heeft
kunnen of willen gebruiken voor een geschrift van minder persoonlijke aard; men denke aan de
ontstaansgeschiedenis van de Eerste Brief. Het lijkt mij daarom beter voorshands de lezing van Busch
voor de meest betrouwbare te houden, en dus niet te veronderstellen dat Schulken iets aan de tekst
gewijzigd zou hebben.
1 De passiviteit waarmee Gods werk ondergaan moet worden komt eveneens in het vierentwintigste
hoofdstuk aan de orde (zie 60,14: patiens thvinam operationem). Het leerstuk van de passiviteit is
eveneens in het geding waar Gerlach over de mens als werktuig van God spreekt (zie hieronder p. 292
nt.2).
2 Hier wordt niet de gelijkenis bedoeld zoals die natuurlijk in iedere mens aanwezig is, maar de
bovennatuurlijke gelijkenis; zoals men bij Ruusbroec het onderscheid ghelijcheitlghehjc vs.
gheltjckenuse aantreft (zie hierover de inleiding op de nieuwe Brulocht-migayt, Ruusbroec Opera
1981.68-70. mz. 69).
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In de uiterlijke levenswijze komt de innerlijke en uiterlijke gelijkvormig
heid aan de Zoon aan het licht:
Quae et bene ordinata est in sinistris et dextris, in omnibus eventibus, ut
vita et vivere ei sponsus sit interiorque homo similis sit ei, a quo et ad
quem conditus est. Omnis etiam exterior conversatio sit tamquam forma
formata a virtutibus, velut simulachrum, perfecti animi et reformati (...)

(вгдз-шотл-юв,!)1
Voor deze conformitas wordt een belangrijke voorwaarde gesteld: de geest
moet reformatas zijn. In het reformare realiseert de mens zijn antwoord op
Gods genadevolle uitnodiging tot gelijkenis.
Naast deze actieve component is er in Gerlachs leer ook een passieve, in
zoverre dat de mens passief object is van Gods handelen; de mens wordt op
passieve wijze 'overvormd' (zie de hierboven aangehaalde passage 72,1418/95,13-19). Hij wordt een volmaakt werktuig van God .
(...) quae omnes vires nostras exteriores et interiores totaliter possideat
[dominus seil.], per eas tamquam per voluntaria et viva instrumenta ope
rane (71,8-10/93,25-94,1)

1 Een met deze passages vergelijkbare uitspraak treffen we in het Breviloquium aan:
(...) sed tarnen magis studuerunt [omnes saneti scü.] gaudium sanctorum lue in corde acquirere, in
cogmtione ventatis et sapientiae, m reformatione omnium intenorum suorum ad imaginem Dei, et
extenorum suorum ad conformitatem Jesu (...) (Moll 1859,179,13-16)
2 instrumentumlopus komen in deze betekenis de nodige keren voor in Gerlachs werk: in het
Soliloquiiufc Et sic omma opera sua operator in deo. immo sic deus operalur omnia opera sua m ipso.
ut non tam ipse operetur, quam ipsemet su opus dei (13ДО-14,2/27,1-4); (...) ut videlicet sit [homo
scilicet, MMX] tamquam fidele instrumentum amons, paratum semper intrare et extre secundum eius
engentiam (101,10-12/128,5-8); en in de Tweede Brief. "le bin. seit hi, "een vriwillich. eyghen,
ghemeen dienstknecht gods ende een bequaem instrument der minnen, doer si mede werket al hoer
werke in my (II, 180-181).
Maar nergens zegt Gerlach het duidelijker (en mooier) dan m het eenentwintigste hoofdstuk van het
Solüoquium'
Et sicutferrum mum ignitum dicere potest' "Ardeo quidem, sed ex igne qui m me est. non qui ego
sum. et lucerna vel lampas "Luceo quidem, sed ex lumine quod m me est, non quod ego sum", et
quodlibet instrumentum · "Operar sed per manum aruficis", sic anima dicilur ardere non ex se, sed ex
amore qui in ea est, dicuur lucere non ex se, sed ex lamine sapientiae et ventatis, quod in ea est,
dicitur operan, sed per Шит deus omnia operatur (...) Et instrumentum, quantumlibel fuent aptum,
lacet ommno inutile, inane et infructuosum, nisi manus aruficis operetur per illud. Sic anima,
quantumeumque fuent nobiluer creata, ingeniosa et inlelligens, ommno meet inams et infructuosa,
nisi deus per earn omnia opera sua operetur (53,14-54,8/73,10-21)
Zo wordt de door Gerlach vaak aangehaalde bijbeltekst "ut sit Dominus omnia in omnibus" tot
ervaarbare werkelijkheid.
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De conformitas wordt verbonden met de unio, zoals we hiervoor reeds zagen; het zijn alleen deze twee die de mens niet verlaten in het uur van de
dood:
En moritur et in instanti forte vocatur a domino, quid sibi proderunt omnia, nisi vera unio in spiritu et conformitas Jesu (90,16-18/117,12-14)
Het feit dat de mens naar Gods beeld en gelijkenis is geschapen blijkt uit
zijn innerlijke structuur: de drie hogere vermogens memoria, intellectus en
voluntas zijn een af-beelding van de Personen van de Drieëenheid. Gerlach
noemt de voorwaarden voor het gelijk-zijn van de zielekrachten aan de Personen: dit kan de uitvoering en óp-voering van het beeld tot gelijkenis genoemd worden. De memoria is gelijk aan de Vader:
(...) si nuda sit et informis ab omni alieno quod transformare potest et nequáquam patiatur fantasias sed potenter operetur in omnibus ас dedignetur omnino nobilitatem suam circa vilissima occupali (48,14-17/67,8-14)
De ratio is gelijk aan de Zoon:
(...) si in omnibus in conspectu veritatis ambulaverit et si omnia temporalia vel aetema exteriora vel interiora, bona vel mala aequalia et inaequalia
et omnia, quae fiunt sapiunt ei prout sunt et non aliter (48,19-49,2/67,1621)
De voluntas, tenslotte, is gelijk aan de Geest:
(...) si quando memoria nihilrecipitalienum et inutile, ratio vel intellec
tus nihil nisi bonum, verum et iustum [Gericke: iustam], per voluntatem
toto affectu afficiatur et fortiter velit, quae memoria et ratio indicant esse
volenda et amanda (49,5-9/67,24-68,2)
Als deze gelijkvormigheid bereikt is kan men volgens Gerlach spreken van
een vera beatitudo animae (49,9/68,3). Nochtans benadrukt hij het feit dat
de mens aan de conditio humana gebonden is en blijft. Maar tegelijk is de
mens gehouden om ervoor te waken dat de accidentia in hem niet de over
hand krijgen, ne ad superiorem attingant :
Et quamvis necesse sit implican multis et diversis accidentibus, quamdiu
hic vivimus, summo tarnen studio cavere debemus, ne ad superiorem at
tingant, utputa disponere res, sollicitari quomodofiunt,emendare, corrigere, laborare, pugnare cum vitiis, pati incommoda corporis, ministrare
omnia, quae ad extra pertinent (49,18-50,4/68,16-22)
1 Hiermee wordt bedoeld het hogere gedeelte in de ziel waar gelijkheid gerealiseerd wordt.
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In dezen spreekt Gerlach van Martha en Maria (Luc. 10,38vv); Martha die
zich om vele zaken bekommert en Maria die zich aan het enig noodzakelijke moet wijden (cf. 50,4-6). De mens is gehouden deze vita ambidextra te
realiseren, en dat kan alleen als men openstaat voor het Eeuwige Woord, de
Zoon:
Vacet ipsa verbo aeterno, iustitiae, sapientiae, veritati et paci, ita ut in
uno eodemque homine ambae vitae quaelibet in suo statu exerceantur et
perficiantur (50,6-9/68,26-69,3)
Zoals hierboven al gebleken is: gelijkheid kan alleen volmaakt gerealiseerd
worden langs de weg van de genade, en het is meestal Jezus die deze genademiddelen in de mens brengt. Als de mens verenigd is met God, wordt
door Hem het verstand verlicht en eengemaakt. Het verlichte verstand gaat
vanuit de intuïtie van 'de wijsheid en de waarheid' een leidende rol spelen
ten opzichte van de andere vermogens:
Sicque fit, ut noster illuminatus intellectus, omnia videns in sapientia et
veritate, nequáquam sinat aliquo modo pro tune memoriam nostram seu
simplicem introversam cogitationem quibuslibet obscurari obiectis et per
consequens nee voluntatem seu affectionem alienis permittit inquietali
(76,8-13/100,8-15)
Het beeld kan God nu onverdeeld en zuiver worden aangeboden. In de vereniging wordt men gemaakt tot 'liefde uit liefde, waarheid uit waarheid,
wijsheid uit wijsheid en alle goed uit Hemzelf ; men wordt tot aangenomen
zoon in de Zoon, 'aan wie wij innerlijk en uiterlijk, naar de maat van onze
kleinheid, gelijkvormig zijn': de maximale intensivering van de opvoering
van Beeld tot Gelijkenis:
Ubi vero repraesentamus domino imaginem suam indepictam, ibi deoperamur nee quidquam remanet nobis de proprio. Ibi facit nos amorem ex
amore, veritatem ex veritate, sapientiam ex sapientia, omne bonum ex
seipso. Ibi filii adoptivi suscipimur 'm filio unigenito a patre, cui intus et
extra modo parvitatis nostrae conformes sumus (76,13-19/100,15-23;
cursivering van mij)
Bezien we nu het tweede door Deblaere genoemde kernpunt: "de ontwikkeling van het innerlijk leven, niet door superstructuren en complicaties, maar
door inkeer in de «grond» (fundus bij Gerlach) en de unificatie der vermogens-activiteit onder inwerking der genade". De 'grond' is de plaats waar
God en mens elkaar direct ontmoeten; het is het begin- en eindpunt van de
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menselijke activiteit en heeft zowel een immanent als een transcendent
aspect. De mysticus ontdekt en ervaart hier God als bron van het eigen leven, en hij wordt meer en meer aan Hem gelijkgemaakt; een eenheidservaring die zich uitstrekt tot alle vermogens. Deze ervaring beschrijft Gerlach
herhaaldelijk met de tekst van 1 Kor. 15,28: deus est omnia in omnibus; de
mysticus raakt in een dynamiek van voortdurende ver-eenvoudiging: de
multiplicitate cordis ad unum summum bonum. Toch doen we Gerlach tekort als we alleen het begrip fundus naar voren zouden halen; het komt immers slechts drie keer in de tekst voor. Het blijkt dat de fundus in de mens
en boven de mens is: Gerlach spreekt over in suo vivo fundo (55,4-5/75,6)
en infundo nostro (64,4-5/85,19) waar het de mens betreft, maar spreekt
over God alsfundum illum profundissimum. Zoals de engelen te kennen geven is de mens geroepen om Aie fundus te aanschouwen:
"O si liceret tibi inspicere fundum illum profundissimum, non in superficiali exsultatione, qua nos non utimur, sed in ipsa origine tuae et omnium
essentiae, ex quo omnia, per quem omnia et in quo omnia, ubi aetemaliter nobiscum stetisti et ubi deus est omnia in omnibus" (35,18-36,3/52,39)
Er wordt in deze passus een onderscheid gemaakt tussen het gegeven dat
God de bron is van al het zijnde en de genade {si liceret tibi) dit te ervaren.
Gerlach schakelt in dit citaat fundus en origo min of meer gelijk. Op andere
plaatsen heeft Gerlach het dan ook over het terugkeren naar de oorsprong
die God zelf is (men zie 5,7-13/16,12-14 (sterk bewerkt), 63,4-9/84,16-24).
Maar hiermee kan Gerlach natuurlijk niet uitputtend zijn mystieke leer ontwikkelen; in de uitwerking scheidt zijn weg van Ruusbroec. De directe terugkeer in ét fundus of origo moge de basis zijn voor de mystieke leer, in
het Soliloquium lezen we vooral over het verlangen, de noodzaak en de mogelijkheid te facies domini te zien. Het verlangen wordt het heftigst uitgedrukt in het dertiende hoofdstuk:
Accedile ad eum et illuminamini et facies vestrae non confundentur. Et
quis poterit stare coram facie tuarevelata,domine Jesu? Tu enim hortaris
frequenter et dicis, ut stem coram te etrespiciamin te. Et quomodo id po1 Gerlach spreekt eveneens van het (incommutabilis) summum bonum (in 63,4-5/84,17-18 zijn origo en
summum bonum equivalent), waar de geest zich direct op moet richten (zie 46,20/65,12-13;
55.11-12/75,16-18; 69,5/91.12-13).
2 Gerlach spreekt, zonder dat er een duidelijk betekenisonderscheid is, eveneens van conspectus en
aspectus. De schouwing van het aangezicht wordt in de studies Mak 1936 en Weismayer 1962
eveneens behandeld.
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tero? Nisi abstulerís velamen spissum nimis appensum inter te et me
(32,4-7/47,6-13)
De mens is dus geroepen God te zien, maar is tegelijk niet in staat op eigen
krachten Gods Ongesluierd gelaat' te aanschouwen; God moet zich aan de
mens openbaren, maar dat wil niet zeggen dat de mens niet moet verlangen
of zich niet moet voorbereiden. Als Gerlach Jezus vraagt wanneer hij Hem
onverdeeld te zien zal krijgen, krijgt hij als antwoord:
"Cum vocavero te. Tantum parato animo expecta me, ne forte, cum venero, minus paratus sis et minus idoneus ad manifeste videndum me"
(32,24-33,1/48,12-16)
En, zo wordt vervolgd:
"Lippis enim oculis et infirmis non possum videri a te" (33,1-2/48,16-17)
Het is evident dat niet het gewone zien noch de lichamelijke ogen worden
bedoeld. In het Soliloquium geeft Gerlach een fraaie synthese is van 'zien',
'oog' en 'aangezicht'. Zoals Deblaere al opmerkte omschrijft Gerlach de
door genadewerking één geworden vermogensactiviteit onder andere met
'simplex interior (deiformis) aspectus' of 'oculus' (zie Deblaere 1968, 96).
Nu zullen we zien dat onder invloed van het aanschouwen van het aangezicht het 'innerlijk oog' of aangezicht van de mens in toenemende mate
eengemaakt en gelijkgemaakt wordt aan het aangezicht van God. Dit 'innerlijk oog' zal weer een belangrijke rol spelen in het handelen, bij de discretio
spirituum.
Bij het schouwen van het aangezicht zijn er gradaties in de intensiteit:
Licet ex una parte quieverim in te, stans in conspectu tuo non confiisus,
habens tecum omnia communia, ex alia tarnen parte memor et compos
propriae infirmitatis et dissimilitudinis concutior (32,9-12/47,13-18)
Eensdeels wordt de eenheid dus ervaren en wordt er voor het aangezicht gestaan, maar men wordt gehinderd door de eigen zwakheid en ongelijkheid.
Het is de taak van de mens zich in te spannen opdat de ziel in haar opgang
naar God ne ab hiis, quae deorswn sunt, retardetur (10,17-18/23,13-14); dit
is niets anders dan dat men God gelijk probeert te worden. Maar alleen God
kan die gelijkenis ten volle realiseren. Doordat God Zijn aangezicht steeds

1 De engelen, bij Gerlach de grote leermeesters m het geestelijk leven, zeggen even verderop in feite
hetzelfde: Deinde réspice cuneas perspeens non lippis. sed sanis oculis ipsam glonosamfaciem (...)
(35,12-13/51,18-20).

De Brieven en het Latijnse werk: Soliloquium

297

vaker openbaart wordt de mens geleerd alles te vereenvoudigen en terug te
brengen tot één innerlijke, gestaalde blik:
Et sic crebrius ostendit mihi faciem suam in choro, in thoro, in mensa, in
cella, in tumultibus exterioribus, in laboribus ac variis occupationibus et
docet me semper simplificare intus omnia quae ab extra fiunt, et mutare
in unum interiorem et corroboratum aspectum (58,2-7/78,16-22)
De aspectus interior wordt meer en meer ontdaan van alles wat niet gelijk is
aan God:
Et exinde fit eius aspectus interior absque omni nubilo clams et conformis modo suo Uli quem videi, ut omnis vanitas et alietas et omne, quod
non est idipsum, quemadmodum a vehement! vento deficit, deficiat
(16,5-8/29,19-24)
Met het zien van het aangezicht gaat het deficere, 'te niet gaan', gepaard, de
bekende 'vemietigingsmystiek' (zie hierover Deblaere 1968, 102; zie ook,
vooral in relatie met de schouwing van het aangezicht: 35,13-15/51,20-23;
91,5-9/117,25-118,5; en, meer in het algemeen: 13,16-14,21/26,19-28,1;
15,3/27,7-8):
Et postquam ego sic defeci, assumit voluntarium aspectum meum et imprimit et unit immediate suo aspectui, ut meus et eius sint unus claras
aspectus non undecumque prout sit reflexus ut in ea et cum ea omnia
quae sunt vel fieri possimi, modo meo inspiciam sicut ipsa facies (58,1959,3/79,16-22; cursivering van mij)
De wijze van beschouwen van omnia quae sunt velfieripossunt wordt dus
modo meo gelijk aan die van at fades . Het verlangen en de ervaring reiken echter verder, tot een gelijkmaking, waarin 'zien' en 'genieten' samengaan. Als verlangen wordt het als volgt uitgesproken:
(...) tunc nostra interior facies tam vehementer amorose nititur imprimi
faciei eius osculo et amplexu intemo casto ac valido, ac si totaliter deberet in earn [faciem domini seil.] transiré et transformari et quodammodo
ipsamet fieri, quod ipsa facies in se est (77,12-16/101,19-102,4)
Gesproken vanuit de ervaring wordt het mooi omschreven in het 29e hoofdstuk:
1 Zieook 77.12-16/101,19-102,4.
2 Daardoor wordt een volmaakte beoordeling van alles wat de mens doet en overkomt mogelijk; een
ideale discretio spirituum.
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(...) atque in coniunctione et amplexu nostri vultus et ipsius secundum
quendam modum nullum sit medium. In qua coniunctione per ipsum vi
demus omnia et ipsum, in qua et ipse fruitur ac videt se per nos, ubi est
ipsemet ipse visus, ipse quod videtur, ipse, qui videt (76,4-8/100,4-8)
De schouwing van het aangezicht heeft uiteraard niet alleen invloed op de
hogere vermogens, zij raakt de hele mens:
Quae facies tam fortis est, quod valide comprimit cor et corpus, ut non
solum fundamenta, sed etiam superliminaria templi domini commoveantur ad correspondendum et concordandum illi (...) (58,7-10/78,22-79,3;
cursivering van mij)
De schouwing heeft ook tot gevolg dat de mens zijn eigen kleinheid en nietheid ervaart, maar deze ervaring is niet negatief geladen, zij maakt de mens
juist waarachtig nederig en vrij:
Inde efficimur tam humiles et parvuli in nobis ante faciem domini sicut
puer unius momenti, nee satis possumus nos parvificare secundum desiderium nostrum. Eia parvicatio et annulatio nostriipsonim facit nos tam
liberales et liberos, securos et abundantes, ас si nullius alterius opus haberemus (78,8-13/102,21-103,1; zie ook 90,20-91,5/117,17-25)
Vele passages benadrukken de vereniging met de Zoon (als verbum of als
sponsus) , hoewel het trinitaire aspect niet geheel ontbreekt (zie vooral
77,8-78,11/101,14-102,25; 90,18-91,13/117,14-118,10; 92,18-93,1/119.1823). In de verening wordt uit de Vader het Woord in de mens geboren , in
quo omnia cognoscimus et videmus (77,17-18/102,6-7), dan is er oculus
contra oculum, facies contra faciem (78,4-5/102,15-16) en uiteindelijk een
volmaakte eenmaking met de Zoon:
Ibi facit nos amorem ex amore, veritatem ex veritate, sapientiam ex sapientia, omne bonum ex seipso (76,15-17/100,18-20)
1 Men denke bij voorbeeld aan de eerder aangehaalde passage uit het dertiende hoofdstuk, waarin de
vraag gesteld wordt: El quis potenl stare coram facie tua revelata, donane Jesu? (32,5-6/47,7-9). Hier
wordt duidelijk dat de schouwing van het ongesluierd gelaat, het gelaat van Jezus is. Het beschouwen
van het (aangezicht) van de Veritas, Sapicnua en Aequalitas wordt herhaaldelijk besproken (zie bij
voorbeeld 5.13-19/16,17-22 (met vananien); 8,20-9,1/21,10-12; 11.14-15/24,14-15. Voor meer
vindplaatsen zie men de Concordantie op de Middelnederlandse vertaling van Gerlach Peters'
SolUoquium, 418-420, i.v. 'waerheit'). ventas, sapientia, aeqmtas, sponsus, verbum e.d. zíjn
synoniemen voor de Zoon, en gezien de hoge frequentie van deze woorden is het duidelijk dat
Gerlachs mystiek christocentnsch is.
2 Het Woord wordt meestal uit de Vader geboren, maar op een plaats baart het Woord zichzelf, als
Waarheid: Untat me sibi verbum sponsus, gignat sine intermissione in me sapientia seipsa (...)
(89,19-20).
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De meest expliciete beschrijvingen van dat verenigingsleven vormen de uiteenzettingen in het vijfendertigste hoofdstuk. In dit kapittel wijst de Bruidegom de mens op het belang van de gelijktijdige beschouwing van zijn
God-en-mens zijn, opdat de mens in zekere zin dat kan worden 'dat Hijzelf
is':
(...) ut possimus totum quodammodo, quod ipse [Diesus seil.] est, et nos
esse : amor videlicet, pax, Veritas, aequitas et iustitia etc. (97,3-5/124,1618)
Dit gelijk-worden aan Jezus heeft een uitvloeien van de mens mèt Jezus in
de gehele schepping tot gevolg:
Ex quo efficiamur tam abundantes et superpleni, ut continue oporteat nos
effluere cum Jesu in omnem creationem, ut sit deus omnia in omnibus,
totum continens, totum possidens atque deoperans (...) (97,5-8/124,1821)
Dit uitvloeien in de schepping is een kenmerk van de ware liefde: quia ubicumque verus amor est, ibi non potest non effluere et non amare (97,1314/125,3-5). De vereniging met het Woord houdt in dat men in een amor
communis met Jezus handelt:
(...) in communi amore omnia dantes, omnia replentes cum Jesu (...)
(97,18-19/125,10-12)
Het uitvloeien van de liefde heeft zijn pendant in het invloeien in God. Het
is niet alleen de minnende ziel die zich inkeert, maar conform de wijdsheid
waarin men zich wendt naar de schepping, keert men met alle uitverkorenen
terug, en brengt men ze in en met Jezus voor het aangezicht van de Vader:
In interioribus ergo Jesu habemus cum ipso congrégalos omnes electos,
repraesentantes late et integro corde vultui patris, sicut electam familiam
exponendo miserias et tribulationes omnium in genere et aliquorum secundum tempus in specie (98,2-6/125,16-22)
Op deze wijze is het God en mens zijn van Jezus in de mens volmaakt gerealiseerd. Nu komt Gerlach ook te spreken van het rusten in God:
Et illic inter divinitatem et humanitatem inclinantes spiritum nostrum in
interioribus Jesu invenimus pacem super pacem, amorem castum, quo
cunctos intra nos et Jesum trahimus et complectimur, simplicemque veritatem, cui uniti leviter vincimus, per quam integri et inconcussi in varus
eventibus permanemus (98,8-13/125,25-126,5)
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In dit hoofdstuk belicht Gerlach de synthese van de drie momenten die
Ruusbroec in het ghemeine leven onderscheidt : het in- en uitgaan in God
en het rusten in Hem. In dit hoogtepunt van zijn mystieke leer blijft Gerlach
de centrale rol van Jezus benadrukken; zoals gezegd, het christocentrische
van zijn leer is een in het oog springend kenmerk. Verder valt op dat de
Heilige Geest in deze passages geen rol speelt . In het hele geschrift komt
de Geest zelden voor nu zegt de kwantiteit natuurlijk niets over het belang
van die rol , maar men kan bezwaarlijk beweren dat in het Soliloquiwn een
mystieke leer met duidelijk trinitaire aspecten ontwikkeld zou zijn.
Het beeld van het Soliloquium zou onvolledig geschetst zijn als niet nog
kort een belangrijke preoccupatie aan de orde zou komen. Reypens merkte
eens op: "Aussi la préoccupation pratique poursuivra-t-elle PETERSEN là
même où il traite de la plus haute mystique" (Reypens 1924, 35). Men kan
zich afvragen wat Reypens exact onder 'préoccupation pratique' heeft willen verstaan, maar waarschijnlijk toch de voortdurende bezorgdheid die uit
het Soliloquium spreekt, dat de zonden, ondeugden etc. de gelijkheid aan
God en de eenheid van de vermogens zullen aantasten en uiteindelijk geheel
te niet zullen doen. Gerlach wijst erop dat de regio dissimilitudinis, waarin
de mens voortdurend van God afwijkt, altijd blijft bestaan
(26,14vv)/40,12vv), terwijl de vitia en impedimenta altijd een poging doen
om te komen 'in superiore regione animi'. Ze worden zelfs gepersonifieerd
en sprekend opgevoerd in het Soliloquium (zie het twaalfde hoofdstuk).
Men kan goed aanvoelen waarom Reypens het werkwoord 'poursuivre'
heeft gebruikt als men de volgende passage bekijkt:
Ibi est oculus contra oculum, facies contra faciem. Adest facies sponsi,
adest et nostra, sed dissimilitudo non modica, de qua tarnen pro nunc nihil agitur (78,4-6/102,14-18; cursivering van mij)
Eenzelfde nuchtere - misschien moet men zeggen: ontnuchterende - uitspraak treffen we aan aan het einde van het dertigste hoofdstuk, die de wat
juichende toon van dit hoofdstuk abrupt verzwakt:

1 Deblaere heeft dit punt van overeenkomstreedseerder kon aangestipt (1968,96-97).
2 Echt trinitaire passages vinden we wel in de Tweede Bnef (11,209-211; 11,263-264); deze passages
sluiten ovengens nauw aan bij het vijfendertigste hoofdstuk; op deze overeenkomsten zal nog nader
worden ingegaan.
3 De belangrijkste uitspraken over de H. Geest zijn: 21,2-5/34,15-19, waann de 'exultauo spiritus sancu'
kort wordt behandeld; 49,4vv/67,22 waann de gelijkheid van de wil aan de Geest aan de orde komt en
64,13-18/86-6-11 (de ed -Strange geeft een bewerkte versie) waar de 'nacht der zinnen' en de komst
van de Geest centraal staan. Kwalitatief moet men de rol van de Geest dus met onderschatten.
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Nihil est quod hucusque laborasti, oportet omnino aliud adhibere remedium pro conformitate interiori et aequalitate, alioquin in profundum tenebrarum dissimilitudinis et vacillationis decides (85,1-4/110,14-18)
Nu is het Soliloquium de neerslag van een persoonlijke spirituele geschiedenis, en er zijn eveneens passages aan te wijzen waarin de oplossing van dit
dilemma tussen verenigingsleven en de eigen zondigheid wordt aangegeven. Het zal wel niemand verbazen van een mysticus te horen dat de enige
mogelijkheid is zich geheel aan God toe te vertrouwen, in de hoop dat Hij
de strijd over zal nemen. In het dertiende hoofdstuk zet Gerlach immers uiteen dat de afstand tussen mens en God te groot is om door de mens overbrugd te kunnen worden:
Quid mihi [Diesu seil.] et tibi subiecto vanitati? Quae enim conversatie
lucis ad tenebras et quae communio aequitatis et vanitatis? (32,1516/47,21-23)
De oplossing van dit dilemma ligt geheel in Gods hand, maar de overtuiging
dat God zal willen en kunnnen ingrijpen voorkomt dat deze kennis een steriel gegeven blijft:
Sed utinam prius superet quod posterius est et mortale absorbeatur a vita,
vanitas a veritate, tenebrae a luce (32,17-18/48,1-4)
Alles wat de mens doet tot zijn eigen voordeel leidt onmiddellijk tot een
verduistering van het 'innerlijk oog' en tot een verwijdering tussen God en
mens (8,15vv/21,3vv). Een dergelijk zoeken van het eigengewin moet altijd
worden voorkomen. Naast dit voortdurend bewaken van de innerlijke intentie , moet er strijd geleverd worden tegen de 'vitia' en 'impedimenta'.
Maar deze strijd mag de mens zonder vrees tegemoet zien, want God staat
immers voor hem borg:

1 Dergelijke uitspraken lijken een ondersteuning voor de hypothese dat de vele verzwakkende
uitdrukkingen in het Soliloquium van Gerlach zelf afkomstig zijn (vergelijk hiervoor voetnoot 1 op p.
290).
2 Aan deze intentie (interno) geeft Gerlach de nodige aandacht De inienno moet hervormd worden voor
het aangezicht van de Heer (cf. 70,7-11/92,18-93.1) en ze moet bovendien steeds aan Hem gelijk zijn
(cf. 83,16-84,1/109.1-8). Gerlach verbindt de {pura/simplex) interino met het simplex oculur, hiermee
uitgerust kan de mens eerst recht elk ding naar zijn zijns-kwaliteit beoordelen. De simplex oculus
vervult m zekere zin een leidende rol ten opzichte van de inienno (zie 79,13-14/104,5-6). De heilzame
gevolgen van een pura interno beschrijft Gerlach in 79,15-80,8/104,7-105,2: zij maakt ons onder
andere vnj van alle eigengereidheid, geeft troost, zij laat ons de ware deugd beoefenen en zij bevrijdt
van menige angsL Zij maakt dat wij habernos fiducialem accession ad dominum et absque rubare
stamus antefaciem eius (80,6-8/104,25-105,2).

302

De Middelnederlandse Brieven: studie

Confortare et esto robustus et noli deficere in laboribus. Multa quidem
adhuc restant certamina, multae derelictiones et tribulationes die ас nocte
usque in momentum tui exitus de corpore, sed ne timeas a facie coram
(30,17-31,1/45,15-21)
Daarbij, zo wordt gezegd, moet de mens bij alles wat hij doet God beschou
wen en zich aan Hem proberen gelijk te maken, alle hoop en zorg alleen in
Hem te vestigen, te volharden in het Kruis, opdat:
(...) piene in me inveneris nee erit, unde pertimescas (31,10-11/46,9-10)
Naast deze ascetische strijd opent Gerlach een ander perspectief, namelijk
de mogelijkheid voor de mens om zich aan de belemmeringen die uit zijn
eigen gesteldheid voortkomen te ontworstelen. De mens moet zich richten
op dat deel in zichzelf waar hij zich niet kan verliezen in zinnelijkheid:
Regio inferior, regio scilicet sensualitatis, piena est inquiete, turbatione et
pugna. Ideo totis viribus ad superiorem regionem et animi statum properandum est (62,3-5/83,9-12; zie ook 66,8-13/88,5-12)
Deze vrije opgang van de mens naar het hoogste deel van zijn ziel heeft na
drukkelijk een transcendent aspect; menrichtzich niet alleen naar het bo
venste deel van zichzelf maar ook boven zichzelf. Een volmaakt vrije
opgang tot aan het aangezicht van de waarheid is alleen via de genadeweg
mogelijk: het is Jezus zelf die de weg voor de mens vrijmaakt (10,58/22,22-25). Vanuit de vereniging met en het aanschouwen van de waarheid
ontstaat een nieuw perspectief: alles wat de mens overkomt kan hij naar het
zelfde kwalitatieve aspect beoordelen als waarnaar de waarheid het beoor
deelt:
Quippe quae [virgo casta seil.] habet veram cognitionem existentialium,
prout existentia sunt, et simpücem scientiam veritatis, non respiciens vultum cuiuscumque, in quantum aliter movet, quam Veritas indicai esse movendum (82,10-13/107,16-21; zie ook 83,16-89,1/109,1-8)
De mens kan alleen door 'godvormig' te worden alle dingen gelijkmoedig
bezien (16,12-14/30,3-5). Als de ziel één is met de waarheid, wijsheid en
gelijkheid, kan zij met haar eigen 'gestaalde innerlijke blik' (d.w.z. de vermogens werkend in eenheid) alle kwaad, ongelijkheid, en elk middel tussen
haar en God tot niets terugbrengen (80,18-81,4/105,17-25), hoewel, zegt
Gerlach, je kunt beter zeggen:
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(...) haec omnia dissipantur intuitu dei per seipsum, tamquam severum et
strenuum iudicem omnium quae non molestare et inquietare possum
(81,4-6/106,1-4; vergelijk ook 98,13-18/126,3-12)
Een voor de hand liggend gevolg van deze gedachte is dat op den duur de
mens zichzelf voor het aangezicht van God brengt, opdat hij zijn innerlijke
en uiterlijke gesteldheden op een volmaakte wijze kan beoordelen (88,38/114,15-21). In die zelfde beweging kan hij tevens alles wat hem belast
voor het aangezicht van het Woord brengen, waar het tot niets vervluchtigt
(96,3-4/123,8-10). In een van zijn typische trefargumenten geeft Gerlach,
zij het in een andere context, aan hoe dat mogelijk is:
Sunt quidem universa aliena deiecta et concussa a facie veritatis nee unquam stetenmt (...) (9,7-8/21,21-23)
De strijd tegen zonden en kwaad verloopt dus niet langs gecompliceerde
wegen, maar door een toenemende gelijkmaking aan en vereniging met God
leert de mens de juiste houding ertegen aannemen en weet hij zich er voor
God vrij en ongehinderd van te houden . Daardoor ontbreekt in het Soliloquium uiteraard de traditionele ascetische deugdenleer, waarin tegenover
elke ondeugd een corresponderende deugd als remedie geplaatst wordt. Nu
wil dat geenszins zeggen dat Gerlach de deugdbeoefening zou verwaarlozen
in zijn Soliloquium. De deugden moeten echter, in het perspectief van het
Soliloquium, beoefend worden vanuit het beschouwen van de Waarheid en
omdat ze voor God aangenaam zijn, en niet omdat een ander je ziet of uit
angst voor de anderen, 'want dat is vol benauwenis' (zie 7,2-12/19,4-19).
De deugd, die God zelf is, is onveranderlijk (85,8-9/111,5-8), maar de
deugd in de mens kan altijd vermeerderen of verminderen (85,9-11/111,810). Daarom is de deugd die onder tegenslag en tegenwerking standvastig
blijft het meest waardevol (85,11-14/111,10-14).
Over de uiterlijke deugdbeoefening houdt Gerlach een opvallend betoog.
Zijn inleidende opmerking is misschien het interessantst:
Si enim spirituales intemi, subtiles et ingeniosi sumus, si experti de celestibus et profundis mysteriis profunda proferre scimus, sed non afficimur
ad paupertatem et vilitatem domini Jesu, parva vel nulla est aedificatio
nostra (73,20-74,4/98,1-3)

1 En daarmee zijn we weer bij de, door Deblaere uitgebreid geanalyseerde, 'leer van de onderscheiding
der geesten'.
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Hiermee veroordeelt Gerlach, als velen voor en na hem, een mystiek die
zonder navolging en zonder Kruis is. Een dergelijke pseudo-vroomheid kan
anderen niet stichten. Het is Gerlachs overtuiging dat het handelen van de
ene mens de andere in het geloof moet kunnen opwekken. Uit alles wat men
doet moet blijken regnum nostrum non esse de hoc mundo:
Affectus ergo paupertatis, exhibitio humilitatis, vilitatis et abiectionis in
omnibus et per omnia, ubi causa poscit, semperque eligere viliora et infa
ma, vix necessaria sumere de temporalibus, cnicem, gravia et quae alii
horrent amplecti et sic conversari, ас si omnes motus, mores et opera no
stra clamarent, regnum nostrum non esse de hoc mundo (74,4-10/97,1298,1) (zie ook 1,18-2,2/12,16-21)
Alleen wie zo handelt volbrengt zijn taak op een effectieve en volmaakte
wijze:
Haec et hiis similia sunt, quae nos sanctificant, intuentes aedificant, religionem stabilem conservavemnt et conservant (74,10-12/98,1-3)
Op die manier draagt men werkelijk het Kruis dat Jezus de mens heeft nage
laten, en het Kruis is de zekerste en de wijdste weg die onmiddellijk naar
God leidt (zie 63,4-9/84,16-24). Hoe groot de betekenis van het Kruis in
Gerlachs spiritualiteit is, is elders - de lezer zal inmiddels vermoeden waar reeds voldoende aan het licht gebracht (Deblaere 1968,103-105).
Het Soliloquium en de Tweede Brief
Het voornaamste verschil tussen Tweede Brief en het Soliloquium is door
enkele onderzoekers benoemd als een verschil in intensiteit. Zo noemt Mak
de Tweede Brief "mystieker nog dan het Sol." (1936, 76) en Axters meent:
"Met het Breviloquium aanvangend stijgt ze [te weten Gerlachs geestelijke
rijpheid, MMK], voor een deel met het gebruik van dezelfde thema's en de
zelfde bewoordingen, tot de hoogvlakten van het Soliloquium en bereikt in
den tweeden brief aan Lubbe Peters haar hoogtepunt" (1956, ΙΠ, 145). In
derdaad, in de Tweede Brief staat het wezenlijke aspect van de mystiek cen
traal. De brief cirkelt om de leer van het ghemeine leven (zoals hierboven is
aangetoond), en over dat leerstuk kan men ook in het Soliloquium het een
en ander lezen, vooral in het hiervoor besproken 35 e hoofdstuk. Als men dit
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kapittel vergelijkt met het zevende hoofdstuk van de Tweede Brief zijn de
overeenkomsten evident. Niet alleen is de synthese tussen rusten in God en
weiken in de wereld in beide gevallen aanwezig, de centrale rol van Jezus
(zie bij voorbeeld 11,203-207; 11,209) is niet minder opvallend. Enkele verschilpunten: in het Soliloquium zegt Gerlach: in interioribus ergo Jesu habemus cum ipso congrégalos omnes electos (98,2-3/125,16-18); maar in de
Tweede Brief heet het: tree ie my ende alle menschen irr die eenvoldighe,
onghemetene inwendicheit Jesu (11,206-207). Het offeren aan de Vader
strekt zich in de Tweede Brief dus uit tot alle mensen, en niet alleen tot de
uitverkorenen. Voorts plaatst Gerlach in de Tweede Brief bat baren van het
Woord door de Vader binnen de dynamiek van het ghemeine leven; een dergelijke relatie ontbreekt in het Soliloquium. Ten slotte kan nog gewezen
worden op het feit dat in de brief het trinitaire aspect van de mystiek duidelijker naar voren komt. Het punt van overeenkomst, de leer van het ghemeine leven, is tegelijk een verschilpunt: het ghemeine leven komt in het
Soliloquium hier en daar aan de orde, maar het staat centraal in de Tweede
Brief, dit kan als het verschil in intensiteit benoemd worden dat enkele onderzoekers onderkenden.
Een ander punt van overeenkomst tussen beide geschriften is de preoccupatie met datgene wat de mens afhoudt van de opgang naar en de vereniging
met God. Het enige punt van verschil is dat die preoccupatie in het Soliloquium geconcretiseerd wordt als het onvermogen om te staan voor Gods
aangezicht, terwijl in de Tweede Brief meer algemeen sprake is van de belemmeringen in de opgang naar en vereniging met God (zie aldaar de
hoofdstukken 4-6).
Het derde en laatste punt van overeenstemming zou men, zij het met enig
voorbehoud, kunnen zien in het leerstuk van de discretie spirituum. In de
Tweede Brief worden verschillende zijnskwaliteiten tegenover elkaar geplaatst. Dit is vooral duidelijk in het zesde hoofdstuk. Tegenover het ghebruken, de eninghe met gode, de vrede etc, die de waarlijk vrije mens
gewaarwordt (Π, 138-149), staat de mens die zich richt op het tijdelijke, op
het wisselvallige van het lot: hi moet van noede van binnen onrustich wesen
ende werden beweghet menigherhande wijs mit ongheordennierden lieve
ende lede, пае dien dat die dinghe van buten gheschien mede ofteghen (П,
164-167). Maar wie daaraan voorbij weet te gaan, die ervaart vrijheid en
ruimte (П, 170-171); bij uitstek die kwaliteiten waaraan de mens de echt1 Zoals hiervoor in de paragraaf 'Inhoudelijke en formele studie van de Tweede Brief is aangetoond,
staat in dit hoofdstuk het ghemeine leven centraal.
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heid van zijn geestelijk leven mag herkennen. Alles echter wat de mens uit
zichzelf en ten eigen bate doet verhindert zijn vereniging met God (Π, 112118), terwijl de ware vrijheid gelegen is in het onteigenen van het ik, in het
overstijgen van al het duale dat de mens geen houvast kan bieden, maar
hem innerlijk verscheurt .
Verschilpunten zijn eveneens aanwijsbaar. Zo ontbreekt in de Tweede
Brief at Kruis-thematiek die in het Soliloquium ontwikkeld is (zie daarover
Deblaere 1968, 103-105). De synthese van 'zien', 'oog' en 'aangezicht'
zoeken we in de Tweede Brief tevergeefs. De verschillen tussen Tweede
Brief en Soliloquium laten zien dat Gerlach in zijn didactisch werk streeft
naar nieuwe syntheses, die wel op de eigen ervaring maar minder op de ei
gen preoccupaties steunen. Misschien mag dat als een belangrijke verdien
ste van zijn werk gezien worden.
Het pelgrimsthema
Een steeds weerkerend thema in Gerlach's werk is dat van de pelgrim. In de
Eerste Brief schetst hij de mens als iemand die ver van zijn vaderland in
ballingschap leeft, maar als pelgrim wel naar dat doel op weg is. De hele
deugdenbeoefening die in de brief als weg naar God wordt aangegeven
heeft het pelgrim-zijn als uitgangspunt. In een passage, die zowel in het
Breviloquium als, met kleine wijzigingen, in het Soliloquium voorkomt,
houdt Gerlach zich dit gegeven voor ogen:
Numquam obliviscaris quod in peregrinatione, exilio et certamine conti
nuo positus es, nee es ubi deberes esse. Ideo soo hulpet alte licht unde,
ubi et quomodo sustenteris hoc parvo incolatus tempore (Moli 1859,
180,19-22; cf. Gericke 1942, I, 3,7-10/Strange 1849, 14,8-13. Andere
passages waar dit ballingschapsthema genoemd wordt: 42,11-12/60,1821 & 60,11/81,17-18)
In zijn Breviloquium wijst Gerlach nadrukkelijk op het feit dat de mens niet
alleen op weg is, maar samen met Jezus:

1 Men zie bij voorbeeld het gebruik van de nevenschikkende voegwoorden of en ende. De substantiva,
adverbia en adiecüva die op die manier naast en tegenover elkaar geplaatst worden geven altijd aan dat
degene die een waarachtig geestelijk leven zoekt deze categorieën moet overstijgen. Zie bij voorbeeld
de 'oy/emte-reeksen* in 7-8; 12-13; 103-107 Maar ook de WA-reeks' in 182-186.
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Fessus et fatigatus ex opere cum dulcissimo Jesu, ex itinere fatigato, super puteum humilitatis et obedientiae ac benificentiae sede , et ibi patienter cum ipso sustine. Interdum etiam aqua refectionis et spe futurae
remunerationis sitim tuam refocilla et, velut quodam lintheo, laboris sudores exterge; non enim sunt condignae passiones, dolores et labores ad
futuram gloriam, quae revelabitur in nobis (Moll 1859,184,11-18)
Al kan men voor ogen houden dat dissolvi et esse cum Christo multo melius
et securius est (Moli 1859,178,21-22), toch geldt:
Sed adhuc alia restât via, plena angustiis et tribulationibus (...) (o.e., 178,
22-23)
Deze via is evenwel niets anders dan het leven dat Jezus op aarde exemplarisch voorgeleefd heeft (o.e., 179,2-11).
In de incarnatie is gebleken dat God wil participeren aan onze ballingschap:
Quali caritate et affectu dominus noster Jesus Christus propter nos incarnali voluit, hic quoque nobiscum in hac miseria peregrinatione et carcere
conversari (...) (Gericke 1942,1,6,1-3/Strange 1849,16,26-17,2)
In het misoffer wordt deze verbondenheid in de ballingschap concreet uitgedrukt (cf. MoU 1859, 187,6-8; Gericke 1942, I, 6,12-13/Strange 1849,
17,13-15). De belofte van het participeren aan de eeuwige glorie, bewoner
te worden van het vaderland, beperkt zich weliswaar tot het leven na deze
ballingschap (zie Moll 1859, 187,8-11: post hanc miseriam; zie ook de regels 184,16-18 van de hierboven aangehaalde passage), maar doordat Jezus
aan de pelgrimage actief deelneemt krijgt ze een positieve waarde; in de
ballingschap volgt men Christus na in Zijn lijden, zoals hierboven aangehaald: patienter cum ipso sustine (Moll 1849, 184,13-14). Bovendien geeft
Gerlach aan dat het niet alleen kan gaan om de finale heerlijkheid die in het
vaderland genoten kan worden:
Multum desideraverunt [omnes saneti seil.] caelestem patriam et totis
praecordiis ad earn anhelaverant; sed tarnen magis studuerunt gaudium
sanctorum hic in corde acquirere (...) (Moll 1859,179,12-15)

1 Deze beeldspraak is geënt op de schnflleksl Joh. 4,7vv.
2 Het begin van het citaat vertoont enige reminiscentie aan Heinrich Suso's Horologium Sapienttae 1,4'
Fessus et fatigatus ex labore quocumque grattas age et patienter sustine (...) (zie Künzle 1977,1,4,
403,20-21).
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Deze visie is au fond Gregoriaans; Gregorius wijst niet alleen op het desiderium supernum (zie Gardiner 1971, 14) , maar evenzeer op de mogelijkheid van vervulling in de pelgrimage (o.e. 18-19); in dit geval, gaudium
sanctorum hic in corde acquirere. De pelgrimage is in feite de uitdrukking
van het desiderium dei (Dagens 1977, 391). Zo ontstaat er een Gregoriaanse
dynamiek tussen vervulling en onvervuld-zijn; enerzijds de steeds diepere
groei in God en anderzijds het onvervuld verlangen dat pas bevredigd kan
worden in het hemels vaderland (zie over deze thematiek Gardiner 1971,
14-25, inz. 14-20 en Dagens 390-392). Het mystieke element, de gaudium
sanctorum hic in corde acquirere, beschrijft Gerlach als volgt:
(...) in cognitione veritatis et sapientiae, in reformatione omnium interiorum suomm ad imaginem Dei, et exterionim suorum ad conformitatem
vitae Jesu (...) (o.e., 179,15-17)
In de christelijke traditie wordt de ballingschap verbonden met het begrip
regio dissimilitudinis (zie Schmidt 1968). In het Soliloquium interioriseert
en opponeert Gerlach regio dissimilitudinis en similitudinis . De regio similitudinis is het deel van de ziel dat, als het geheel aan zichzelf ontstegen
is, aan God gelijk gemaakt is: (...) si non ex toto a se defecisset et quodammodo iustitia in regione similitudinis effectus fuisset (26,11-13/40,8-11).
Maar, zegt Gerlach onmiddellijk daarop:
Sed et est alia regio in animo, regio scilicet dissimilitudinis, plena taquéis, tribulationibus, gemitibus et angustiis, ubi spinae, plurima depressio, destructio, confusio et contrarietates invenitur (...) (26,14-17/
40,12-17)
In het vijfentwintigste hoofdstuk spreekt Gerlach over de regio inferior versus de regio superior van de ziel; in zekere zin zijn deze gelijk te stellen
met respectievelijk de regio dissimilitudinis en similitudinis. De regio inferior is vol van inquiete, turbatione et pugna (62,4/83,10), zodat men met
alle krachten moet streven naar de superiorem regionem (62,4-5/83,11-12),
waar men door God rust en vrede vindt, ondanks het feit dat de:
(...) inferior regio cum suis viribus multis agitata fuerit adversitatibus et motibus secundum uniuscuiusque passiones et inclinationes (62,10-1383,19-23)
1 Het werkwoord anhelare hoort tot die begrippen waarmee Gregonus het desidenum omschrijft (zie
Dagens 1977,387).
2 Het gegeven dat de christen op aarde een pelgrim moet zijn heeft zich in de geschiedenis van de
middeleeuwse spiritualiteit meer en meer geuitenonseerd (men zie Leclercq 1964, inzonderheid de
derde paragraaf 'Les nouvelles voies : le pèlerinage intérieur', 78-85).
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Al onze voortgang is gelegen in het hernieuwd zijn en gelijkvonnig aan God
worden van de interior homo (64,11/85,13-14). Binnen de pelgrims-beeldspraak past ook de 'weg' die de mens gewezen wordt:
Sed recta via, qua immediate pervenitur ad summum bonum, ad primam originem nostram, ad veram securitatem et pacem, est, quod amemus cracem
Domini, ne nimis ponamus pacem et quietem nostram in accidentibus exterioribus, in sensuahbus devotionibus, quod vivamus sine electione commodi,
et sine declinatione incommodi. (...) Ideo continue ab exterioribus ad interiora animum revocare oportet Ibi ostenditur nobis via, qua perveniemus ad
summam pacem (63,4-13/84,16-85,3)
Op die manier komt de bijbelse beeldspraak 'Ik ben de weg, de waarheid en het
leven' in een nieuw perspectief: wij zijn als ballingen en pelgrims op weg naar
ons hemels vaderland, geheel bevrijd van alle aardse begeerten vol van deugden, maar samen met Jezus en met Zijn genadegaven, via de weg die ons getoond wordt; en dat is de weg die ons Jezus op aarde voorgeleefd heeft (quod
amemus crucem domini 63,6/84,19-20). Maar doordat de pelgrimsthematiek
steeds verder gemterioriseerd wordt en onderdeel wordt van het mystiek discours, verliest zij enigszins de concreetheid en de tastbaarheid, die zij in de ascetische passages van Eerste Brief en Breviloquiwn heeft. Het Soliloquium is
immers geschreven vanuit de mystieke ervaring, en de beeldspraak is een middel om het onzegbare te verwoorden, terwijl in de ascese de beeldspraak is afgeleid van een concrete en voor velen navolgbare ervaring. De mysticus
Gerlach ontdekt, zou men kunnen zeggen, in het licht van de genade de werkelijkheid achter elk beeld in zichzelf: de regio dissimilitudinis èn de regio similitudinis zijn in hem aanwezig, en alleen door Gods genade kan hij de regio
similitudinis bereiken door gelijkmaking aan God. Zijn zelfwerkzaamheid moet
eruit bestaan dat hij zich zoveel mogelijk ontworstelt aan de regio dissimilitudinis, opdat die de regio similitudinis niet verduistert Als belangrijkst instrument
staat de mens daarbij de gave van de discretio spirituum ten dienste.
De engelen
De engelen vormen een belangrijke factor in Gerlachs spiritualiteit. Zoals
we gezien hebben laat Gerlach in de Tweede Brief het kernstuk van zijn
mystieke leer van het ghemeine leven bevestigen door een lange toespraak
van de engelen. In de Eerste Brief legt hij de nadruk op het feit dat de engelen zich voortdurend in onze nabijheid bevinden en dat ze zich erover verheugen wanneer we al onze werken op een zuivere manier volbrengen; op
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deze wijze geeft Gerlach concreet gestalte aan het begrip 'communio sanctorum'. Bovendien hebben de engelen een voorbeeldfunctie: men moet ze
navolgen in hun liefde en zuiverheid. In het Breviloquium komt dezelfde
gedachtengang voor (175,8-12), maar er is iets meer dramatiek in gebracht
doordat de engelen een vermanende toespraak houden (175,15-20); met een
aardige, ironische variatie op Hand. 1,11 laat Gerlach ze zeggen: "Quid
stas, crebrius respiciens in terram, occupatus vanitatibus quas nos detestamur?" (175,15-16). In het Soliloquium sporen de engelen de gelovige (als
we het Soliloquium als autobiografie lezen: Gerlach) aan, en hun toespraak
(34,19-36,3/50,25-52,9) opent - en dat lijkt mij veelzeggend - met het letterlijk citaat van Hand. 1,11 (34,21/50,25); alleen zo'n subtiel verschil vermag reeds het verschillend karakter van Breviloquium en Soliloquium aan te
geven. Kem van hun betoog is dat Gerlach zich (innerlijk) moet voorbereiden op het staan voor het aangezicht van de Heer (35,10-12/51,15-20), maar
niet nadat ze zowel op Gods almacht, zijn transcendentie, hebben gewezen
(34,19-35,9/50,25-51,13) als op het feit dat de ziel toch geroepen is voor het
ongesluierd gelaat van God te staan. Maar hoe het werkelijk is experiri poteris cum steteris in conspectu eius (35,9-10/51,13-15), en de engelen branden van verlangen om zijn ervaring te vernemen (35,16/51,21-23); waarna
ze voor de toegesprokene de wens uitspreken:
Utinam posses nobiscum stare et quam sit gloriosa facies eius agnoscere,
pro nihilo utique universa aliena essent. O si liceret tibi inspicere fundum
illum profundissimum, non in superficiali exsultatione, qua nos non utimur, sed in ipsa origine tuae et omnium essentiae, ex quo omnia, per
quem omnia et in quo omnia, ubi aetemaliter nobiscum stetisti et ubi deus
est omnia in omnibus (o.e., 35,16-36,3; zie ook Strange 1849,52,1-9, met
ten opzichte van deze tekst veel varianten)
De engelen verrichten in deze toespraak veelsoortige handelingen: ze vermanen (34,21-35,1/50,25-51,1); ze onderwijzen en wekken op tot de schouwing (35,1-12/51,1-21); ze zijn nieuwsgierig naar de bevinding van de
mens in de schouwing (o.e., 51,22-23); ze doen smeekbeden voor de toegesprokene, en wensen dat hij met hen in Gods aanschijn mag staan en schouwen mag in ipsa origine tuae et omnium essentiae (35,20-36,1).
Een vergelijkbare rol voor de engelen vinden we ook in de rest van Gerlachs werk: zij zijn niet alleen onze voorbeelden (1,109-110), ze verheugen
zich over onze voortgang in het geestelijk leven (1,106-109), ze vermanen
(11,115-118; Moll 1859, 175,15-20) en ze onderwijzen in het geestelijk leven (11,118-135). Deze functie van de engelen als geestelijke gids voor de

De Brieven en het Latijnse werk: de engelen

311

mens is natuurlijk niets nieuws in de christelijke traditie; echter de kwantitatief kleine maar kwalitatief grote rol voor de engelen bepaalt niettemin
mede het eigen gezicht van Gerlachs geschriften. Misschien mogen we zelfs
zeggen: bepaalt mede de eigen positie van Gerlach in de Nederlandse spiritualiteit rond 1400.

3.2. TEKSTUITGAVE
3.2.1. DE BESTAANDE UITGAVEN VAN DE BRIEVEN
De uitgaven van de Eerste Brief
De eerste uitgave van de Eerste Briefis die van Moll uit 1859 in het Kerkhistorisch Archief (1859, 202-214). Zijn uitgave moet binnen het historisch kader van zijn artikel
worden gezien; als Moll zijn opstel schrijft is Gerlach Peters een tamelijk onbekende geworden en zijn van zijn werken geen handschriften meer bekend. Het is de grote verdienste van Moll geweest dat hij veel nieuw materiaal aan het licht bracht en bekend
materiaal - b.v. de passages gewijd aan Peters uit Busch' Chronicon Windeshemense in relatie bracht met Gerlachs werk. Hij kon dan ook de eerste edities, met korte inleidingen, presenteren van het Breviloquium, de Eerste en de Tweede Brief. Uiteraard waren
dat geen edities die de pretentie hadden definitief te zijn; van het Breviloquium kende
Moll twee handschriften, van de Eerste Brief een bijna compleet handschrift en een
handschrift met een excerpt in compilatie, van de Tweede Brief was hem slechts één
handschrift bekend. De tekst van de Eerste Brief geeft Мой uit naar een handschrift dat
hij zelf gekocht had (huidige bewaarplaats: Amsterdam, U.B., UvA, I G 28). Het hand
schrift biedt de bewerkte versie van de tekst (zie p. 322), en is ook binnen de overleve
ring van de Eerste В rief een van de mindere getuigen (zie p. 329). Bovendien breekt de
tekst voortijdig af. Molls uitgave van dit handschrift vertoont enige feilen, die hieronder
worden aangegeven; drie soorten 'fouten' zijn te onderscheiden:
1) fouten in de transcriptie
2) onregelmatigheden in het aaneenschrijven van woorden
3) overbodige ingrepen
ad 2): uit een vergelijking tussen de legger en de uitgave blijkt dat Moll de kopiist zeer
trouw heeft gevolgd, maar bij het aaneenschrijven van woorden is hij niet altijd conse
quent geweest. Dit soort fouten is van ondergeschikt belang en worden daarom hierna
niet weergegeven.
Soms had Moll beter enig commentaar aan de tekst kunnen toevoegen. Zo neemt hij
enkele woorden die de kopiist verzuimd had door te strepen terecht niet over, maar
maakt daar geen melding van; een klein paleografïsch commentaar zou dit hebben ondervangen. Menigmaal veroorlooft Moll zich een - meestal terechte - ingreep t.o.v. de
legger, maar verantwoordt die niet. Volledigheidshalve zijn deze plaatsen hieronder aangegeven, maar ze mogen niet als fouten in eigenlijke zin beschouwd worden.
Hieronder worden in de linkerkolom eerst bladzijde- en regelnummer van Molls uitgave gegeven gevolgd door de foute lezing en tussen ronde haakjes het corresponderend
regelnummer van mijn uitgave op de pp. 359-375; in de rechterkolom staat eerst het folionummer van de legger (handschrift Amsterdam, U.B., I G 28), gevolgd door de correcte lezing; de spelling van de letters (i/j en u/v/w) evenals het hoofdlettergebruik zijn
aangepast aan modem gebruik.
202,1 ene devote (2)

182r die dievote

Bestaande

uitgaven

202,2 reyn (4)

182rreijn

203,2 alle (13)

182ralse

205,12 vermode (72)

182v vermoden

205,27 iuwer (84)

185v iuwe

206,20 wij (103)

186r wy

206,24 yegelijck (106)

186ryeghelijck

206,24 lyt (106)

186rlijt

206,27 blyde (109)

186v blijde

206,27 droevigh (109)

186vdroevich

206,31 mismoghen (112)

186v mysmoghen

207,2 sonderlinghe (115)

186v Sonderlinge

207.27 volcomelike (137)

187v volcomenlike

208,14 horer (153)

188v horen

208,22 Gregorius (161)

188v Gregorys

208,24 hi (1+2) (162 + 163)

Ж

hie (1+2)

209,18 h[i]e (overbodige ingreep) (183)
209,24 na (189)

190rnae

210,4 werde (198)

190r worde

210,14 oetmoedelike (208)

190v oetmodelike

210.28 sinen (221)

19 lr sine

211,11 ontroestynghe (237)

191vontroestijnge

212,7 wanderinghe (257)

193r wandelinghe

212,11 synnen (261)

193r sijnnen
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213,14 behaechlic (291)
214,12 dat (stilzwijgende verbetering) (313)
214,23 en (idem) (321)

194v behaechlijck
195v dat dat
195veen

Uit deze korte lijst blijkt wel dat Moll bij zijn uitgave zorgvuldig te werk is gegaaan; hij
had het handschrift dan ook letterlijk onder handbereik.
De tweede uitgave van de Eerste Brief dateert van 1882 (Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 10 (1882) 368- 377). Het is een uitgave door J.F. Vregt
naar een afschrift van Mgr. F.J. van Vree. Hoewel de uitgever het niet als een tekst van
Peters herkende, bleef identificatie toch niet uit (zie bijv. Mak 1936, 62 nt. 12, 74 nt.
52). Maar in de Peters-studie is met deze ontdekking niets gedaan, misschien omdat men
dacht met een excerpt van de Eerste Brief van doen te hebben. De uitgave is nu zeer belangrijk geworden daar de legger, het handschrift Deventer, Parochiekerk, in de laatste
wereldoorlog verbrand is. De tekst van dit handschrift behoort niet tot de bewerkte versie en biedt een goede tekst. In feite is er maar één handschrift beter dan dit (zie pp. 322323). Hoewel vergelijking met de legger onmogelijk is, lijkt het afschrift van Van Vree
tamelijk goed; in het variantenapparaat (zie pp. 344-352) wordt uitdrukkelijk vermeld
wanneer er twijfels zijn omtrent de transcriptie.
De uitgave van de Tweede Brief
De Tweede Brief werd eveneens door Moll in hetzelfde artikel in Kerkhistorisch Archief
(1859, 218-229) uitgegeven (cf. supra). Ook aan deze transcriptie kleven enige kleine
feilen. Het handschrift waarnaar Moll zijn tekst uitgaf (Deventer, Stads- of Athenaeumbibliotheek, I, 49) biedt zonder meer de beste lezing van de Tweede Brief. In dat opzicht
valt Molls uitgave dus niet te verbeteren.
Net als hierboven volgt nu een overzicht van de fouten in Molls uitgave t.o.v. het
handschrift; de regelnummers tussen ronde haken verwijzen naar de tekstuitgave op de
pp. 381-392:
218,3 Eenen (4)

69v Denen

218.17 herteliken (16)

70r herteliker

218.18 driemoeghentheit ( 17)

70r drimoeghentheit

218,21 cleyn (20)

70rcleijn

218,21 so (20)

70rsoe

219,7 dienen (30)

70v dinen

219,9 ende (stilzwijgende verbetering?) (32)

70v en

Bestaande uitgaven
219,13 ghenen (35)

70v ghene

219,15 begeerte (37)

70v begeerten

219,17 drievoldicheit (39)

70v drivoldicheit

220,4 machmen (52)

7Ir machmens

220.9 nadien (56)

71 г naedien

220.10 hiertoe (stilzwijgende verbetering) (57)

7 Ir hieromtoe

220,10 sunderlinghe (idem) (58)

71rsuderlinghe

220,14 Een (idem) (61)

71rDen

221.6 heeft (77)

71 ν hevet

221,8 wenschet (79)

71v wonschet

221.14 volghet (84)

71vvolget

221,26 nyemant (96)

72r nyement

221,29 hem (98)

72rhi

222.7 arbeide (104)

72r arbeiden

222,10 ontroest (106)

72r ontrost

222,17 Een (Wem) (112)

72rDen

223.26 vreemde (143)

73r ghiene vreemde

223.27 moghen (144)

73r moeghen

224,17 en (idem) (161)

73v ende

224,20 langhe (idem) (164)

73v laghe

224,22 ongheoidennierde (166)

73v ongheordennierden

225.15 ink[i]er (overbodige ingreep) (186)
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225,16 minne (stilzwijgende ingreep?;
wschl. 'fout" 'goed' gelezen!) (188)

74r nimme

225,19 liden (190)

74r lieden

226.2 can (197)

74rkan

226.3 corten (198)

74r corter

226.9 binnensten (204)

74v binnesten

227,2 minnen (idem) (225)

75r minen

227,8 ghenoechliker (230)

75r ghenuechliker

227.10 tone (232)

75r toene

227,23 verlichten (243)

75v also verlichten

228,2 bloeyender (252)

75v bloyenden

228,6 en (stilzwijgende verbetering) (255)

75v ende

75v onghemetenrc
228,10 ongemetenre (259)
Ofschoon Molls transcriptie minder nauwkeurig is dan die van de Eerste Brief (zeker als
men bedenkt dat de Tweede Brief korter is), leidt dit nooit tot een misverstaan van de
tekst. Doordat Moll bij toeval het goede handschrift in handen had, geeft zijn uitgave
toch een betrouwbare tekst van de Tweede Brief.

3.2.2. VERWANTSCHAP VAN DE HANDSCHRIFTEN MET DE
EERSTE BRIEF
On devine en lisant, on crée ; tout paît d'une erreur
initiale ; celles qui suivent (et ce n'est pas seulement
dans la lecture des lettres et des télégrammes, pas
seulement dans toute lecture), si extraordinaires
qu'elles puissent paraître à celui qui n'a pas le même
point de départ, sont toutes naturelles.
Marcel Proust, À la recherche du temps
perdu. Albertine disparue.
De handschriften A, An, Bl, Dl, H, K, Ll, Wl en W2 bevatten, compleet of in excerpt,
de Eerste Brief. Het handschrift Gl bevat een excerpt van de Briefin een compilatie;
voor de tekst zie men pp. 397-398. De handschriften An, Bl en Dl hebben een aantal
zeer opvallende varianten en een kortere versie van de tekst dan de overige handschriften Wanneer hieronder naar de tekst van die korte versie van An, Bl en Dl verwezen
wordt, wordt dat aangegeven met een 'Γ; verwijzingen naar de tekst van de lange versie
van A, H, K, Ll, Wl en W2 zijn aangegeven met een '1*'. Als een enkele maal naar de
Tweede Brief wordt verwezen, geef ik dat aan met een 'Π'. Achter die romeinse cijfers
staan nummers: achter I verwijzen ze naar de regelnummers van de tekstuitgave op de
pp. 344-352; achter I* naar de tekstuitgave op de pp. 359-375 en achter Π naar de tekst
uitgave op de pp. 381-392. Om misverstanden te vermijden worden bovendien de beginen eindwoorden van de aangehaalde passages tussen haakjes vermeld. Verwijzingen
naar het Breviloquium zijn steeds naar de uitgave in Moll 1859,174-199.
De grote varianten, die An, Bl en Dl van de overige handschriften onderscheiden,
zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de regels I*,86-l 12 (Een - selven) ontbreken in An, Bl en Dl;
de regels I*,l 14-136 (Ende - stichten) ontbreken in An, В1 en Dl;
de regels I*,204-228 (Hierom - wil) ontbreken in An, В1 en Dl;
de regels I*,229-252 (Hierom - daerin) ontbreken in An, В1 en D l ;
de regels I*,259-264 (Vervolghet - wijnnen) ontbreken in An, Bl en Dl;
de regels I*,304-324 (Ende - graden) ontbreken in An, В1 en D1;
na ghelìke in I*,159 hebben An, В1 en Dl een plus- plaats (гг. 1,114-119) Draghet
- selve ;
8. vóór Loet in I*,324 hebben An en Dl een andere lezing (1,212-214 Dese - ÍS) dan
de overige handschriften (I*,319-324);

Bovendien hebben An en В1 een belangrijke gemeenschappelijke variant:
9. na ghelate in I*,r. 114 hebben An en В1 een plus-plaats (гг. 1,87-91 Ghi - gheweest).

1 В1 breektreedsafin 1,191.
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Ik zal nu proberen aan te tonen dat de varianten van An, BI en Dl beschreven onder de
nummers 1, 2, 3, 4, 8 en 9 zeker, en die onder de nummers 5, 6 en 7 waarschijnlijk de
authentieke lezing zijn, terwijl de tekst van de overige handschriften in die gevallen bewerkt is. Elke variant wordt hiema besproken en aan het einde van die bespreking zal
kort worden aangegeven wat wijst op de authenticiteit en wat wijst op het bewerkte karakter van de handschriften die die variant missen.
ad 1 + ad 9: Het ontbreken van de regels I*,86-l 12 lijkt op het eerste gezicht een kopiistenfout: na mismoghen (1,85) is de kopiist verder gegaan met Ende ist dat ghi mismoeghen uit r. I*,112; vooral An en BI wekken zeer sterk die indruk, doordat daar nog wat
extra fouten zijn gemaakL Een 'homoioteleuton' ligt als verklaring voor de hand. Maar
juist deze passage vormt een doublet met de Tweede Brief, de regels I*,86- 102 {Een heeft) zijn gelijk aan de regels 11,61-77 {Een - hevet); de regels I*,103-112 (Wi - selveri)
zijn gelijk aan de regels 11,89-98 {Wi - selven). Een deel van het zogenaamde doublettenprobleem wordt dus door de lezing in An, BI en Dl opgelost. Bovendien (en dit betreft
dus het hierboven onder 9 genoemde) hebben An en BI in r. I* , 114 na ghelate een belangrijke plus-plaats. Het betreft een korte, persoonlijke uitwijding:
Ghi sijt wat tot suerheit gheneyghet, daeromme moete ghi iu daer meer teghen gheven. Mer ie hope dat ghi iu daer seer inne ende in anderen dinghen verwonnen hebbet, want ghi hebbet daer aldus langhe over gheweest. (1,87-91)
Dit kan slechts aan één persoon zijn geschreven, i.e. Lubbe Peters.
Nu moet aangetoond worden dat het mogelijk is dat een eventuele bewerker van de
tekst twee passages uit de Tweede Brief invoegde, m.a.w.: zijn in de regels 1,73-85
{Wennet - mismoghen) elementen aanwezig die een sterke inhoudelijke en/of woordelijke overeenkomst met die passages uit de Tweede Brief hebben? Daarvoor zijn de volgende argumenten te geven: de regels I*,86-102 {Een - heeft) hebben een zelfde
strekking als de regels 1,73-84 {Wennet - uwe): 'wie zich verheugt over de voortgang
van anderen wordt ook zelf deelachtig aan die voortgang'. De regels I*,92-93 {Daerom menschen) hebben bovendien nogal wat woordelijke overeenkomsten met de regels 1,8283 {Ende - menschen). Ook wordt in beide passages Gods zienswijze op de mensen als
model en maatstaf genomen voor het menselijk gedrag tot de naaste (zie de regels I*,8691 {Een - anders), en de regels 1,73-81 {Wennet - is)).
De regels I*,103-112 {Wi - selven) zijn wederom een specimen van de gedachte dat
men de ander moet beminnen, ook al maakt hij meer voortgang in het geestelijk leven.
Maar de aansluiting op de rest van de regel {Ende...) is hier niet vlekkeloos: na deze zeer
algemene uitweiding wordt weer teruggekeerd naar de aanspreking van de geadresseerde
(ghi in r. I*,l 12). In An en BI geldt dat bezwaar niet: in regel 1,85 wordt juist verder ingegaan op Lubbe's situatie in het zusterhuis (гг. 1,85-87, Ende - ghelate); Ende ist dat
ghi mismoghen ghevoelt (т. 1,85) is natuurlijk een zinniger vervolg op nidicheit ende
mismoghen dan de daarop volgende passage in de andere versie.
De argumenten voor de authenticiteit van deze varianten zijn:
1) het is onaannemelijk dat Gerlach Peters zijn zuster twee brieven schreef met aan
zienlijke parallelle passages;
2) de plus-plaats in An en В1 heeft een typisch epistolair en strikt persoonlijk karak
ter.
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De argumenten voor het bewerkt karakter van de tekst van de overige handschriften zijn:
1) het is waarschijnlijker dat een bewerker passages uit de Tweede Brief heeft toegevoegd dan dat Peters zelf twee brieven aan zijn zuster met deels gelijke passages
geschreven zou hebben;
2) de passages uit de Tweede Brief verstoren de continuïteit van de tekst;
3) er zijn voldoende inhoudelijke overeenkomsten tussen de voorafgaande tekst van
de Eerste Briefen de ingevoegde passages om een invoeging waarschijnlijk te maken.
ad 2: De regels I*,114-135 (Ende - bynnen) komen overeen met de regels 11,226-247
(Wattan - binnen) van de Tweede Brief (àj het niet woordelijk; hierover dadelijk meer).
In An, BI en Dl ontbreken dus die passages (zie ook hierboven ad 1) die het doublettenprobleem vormden.
Het valt op dat de passage I*, 114-135 consequent verschilt van de lezing in de Tweede Brief, in plaats van de eerste persoon enkelvoud lezen we hier de tweede persoon enkelvoud, terwijl die in de Tweede Brief ontbreekt. Dit kan wijzen op een bewerking, die
bij een invoeging in de Eerste Brief noodzakelijk was, omdat zuster Lubbe door Gerlach
met 'ghi' wordt aangesproken.
Tot slot moet nog worden aangetoond dat de passage Ende - g he late (п. 1,84-87)
overeenkomsten heeft met de passage 11,237-238 uit de Tweede Brief. Het belangrijkste
element is de woordelijke overeenkomst tussen de regels 1,83-84 (Ende hier is buten be
sloten alle nidicheit ende mismoghen) en 11,237-238 (Hier is buten besloeten al mismoghen). Deze passage is wederom een uitweiding over de noodzaak inschikkelijk te zijn,
vooral tegenover hen die ons het leven zuur maken; een gedachte die ook in de regels
1,85-87 (Ende - gheiate) uitgedrukt is.
Het argument voor de authenticiteit van deze variant is dat ook hier geldt (cf. supra)
dat Gerlach niet in twee brieven identieke passages van deze omvang zal hebben ge
schreven. Het argument voor het bewerkt karakter van de tekst van de overige hand
schriften is, dat de aanpassingen die nodig zijn om de tekst te kunnen laten functioneren
en het feit dat de passages in beide Brieven vrijwel identiek zijn, het onwaarschijnlijk
maken dat Gerlach Peters hierin de hand heeft gehad; ze wijzen veeleer op een bewer
king. De inhoudelijke overeenkomsten tussen tekst en ingevoegde passages kunnen de
bewerker bij zijn keuze hebben geleid.
ad 3 + 4: de regels I*,204-228 (Hierom - wil) komen overeen met het tweede hoofd
stuk van het Breviloquium (zie Moll 1859, 174,3- 175,7); de regels I*,229-252 (Hierom
- daerin) komen overeen met het elfde hoofdstuk van het Breviloquium (zie idem,
177,17- 178,13). Hiermee vervalt voor An, BI en Dl dus opnieuw een belangrijke dou
blet, zij het ditmaal met het Latijnse werk.
Maar is het aannemelijk dat een eventuele bewerker ook deze passages uit het Latijn
se werk zou hebben ingevoegd? Het toevoegen van het tweede kapittel kunnen we deels
verklaren uit de inhoud van de regels 1,164-172 (Mochte - mach): 'als de mens Gods
aanwezigheid eenmaal mag ervaren, wat kan hem dan nog ontbreken en als hij God niet
ervaart, wat kan hem dan nog baten?' De consequentie van deze gedachte ligt besloten
in de regels I*,204- 216 (Hierom - uutwendelike): 'richt je tot God en vertrouw alleen op
Hem, dan geeft Hij je alles wat nodig is'. De regels I*,216-228 (Ende - wit) sluiten ech-
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ter minder goed aan op de idee in de regels 1,156-159 {Dat - mach). In de Eerste Brief
ligt de nadruk immers op het feit dat wat de mens te lijden heeft uit eigen geestelijke onrijpheid voortkomt (1,156-157, Dat - selve) en dus een te nemen hindernis is, terwijl in
deze passage de nadruk komt te liggen op het feit dat God de mens tot zijn heil allerlei
kwellingen laat overkomen. De toevoeging daama van hoofdstuk 11 uit het Breviloquium moeten we dus vooral zien in relatie tot de inhoud van het tweede hoofdstuk uit
het Breviloquium: 'alles wat ons overkomt moeten we nemen zoals het uit Gods hand
komt, tot Zijn eer'. Maar er is meer aan de hand: in het handschrift Dl kwam (het handschrift is verloren gegaan; zie de handschriftenbeschrijving), na de Eerste Brief, een
Middelnederlandse vertaling voor van deze twee hoofdstukjes en in deze volgorde (zie
Vregt 1882, 377,18-379,16). Ook in het handschrift Münster, Haus Hülshoff nr. 1325
komen, buiten het tekstverband van de Eerste Brief, deze hoofdstukken in het Middelnederlands voor. Het is dus mogelijk dat een bewerker van de Eerste Brief'deze excerpten
uit het Breviloquium in een bestaande vertaling overnam. Op pagina 326 zal worden
aangetoond dat de passage niet aan het handschrift Dl ontleend kan zijn.
Een belangrijk argument voor de authenticiteit van deze variant is:
De regels 1,159-164 {Nummermeer - wandering he) komen in de lange versie direct na r.
I*,252 (dus na het elfde hoofdstuk uit het Breviloquium); de regels 1,172-180 {Oec woldet) komen in de lange versie na r. I*,264. Toch valt wel uit te maken welke lezing
beter is: de regels 1,159-172 {Nummermeer - wanderinghe) komen namelijk overeen met
het vijftiende hoofdstuk van het Breviloquium (Moll 1859,180,19-28). Daaruit kan men
besluiten dat dit stuk tekst voor de auteur kennelijk een eenheid vormde en dat in de lange versie de regels 1,159-164 {Nummermeer - mach) uit hun context zijn gehaald. Dat
geldt eveneens voor de regels 1,172-180 {Oec - woldet); deze waren immers vanzelf
overgebleven na de invoeging achter mach (r. 1,172; cf. I* 204); de bewerker was daardoor vnj in zijn keuze of en waar hij ze zou plaatsen (vergelijk ook hieronder ad 5) .
Argumenten voor het bewerkt karakter van de tekst van de ovenge handschriften
zijn:
1) de passage I*,204-252 komt overeen met de hoofdstukken 2 en 11 van het Breviloquium. De Middelnederlandse vertaling van die hoofdstukken in deze aaneenschakeling komt ook buiten het tekstverband van de Eerste Brief voor,
2) de aaneenschakeling van deze twee hoofdstukken wordt niet gesteund door de Latijnse handschriften van het Breviloquium;
3) het elfde hoofdstuk sluit inhoudelijk niet aan bij de voorafgaande tekst van de Eerste Brief,
4) er zijn (cf. 3) voldoende elementen tussen beide hoofdstukken en de tekst van de
Eerste Brief die een interpolatie mogelijk maken;
1 Men zou kunnen menen dat de impliciete veronderstelling dat doubletten een sterke aanwijzing voor
bewerking zijn, hier, waar het slecht uitkomt, losgelaten zou worden. De situatie is echter anders: het
doublet komt m beide versies voor en daarom moet deredeneringanders lopen. Het concorderen met
de Latijnse tekst is nu wel een argument voor authenuciteiL Zoals in de paragraaf 'De parallelplaatsen
tussen de Brieven en het Latijnse werk in relatie met het rapianum' is gebleken, gebruikte Peters vaker
dezelfde bron voor verschillende werken; echter nooit in de omvang waann dit in de lange versie van
de Eerste Brief het geval is.
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5) door de invoeging van beide hoofdstukken worden stukken tekst uiteengehaald die
de auteur wel als een geheel beschouwde.
ad 5: de regels I*,259-264 {Vervolghet - mijnnen) komen niet in de korte versie voor,
noch in ander werk van Peters. De argumenten voor het bewerkt karakter van deze le
zing zijn:
1) de woorden wreetheit (r. I*,259) en tenietgaen (r. I*,260) komen in Peters' woor
denschat niet voor,
2) het valt op dat de passage tussen twee 'overschotjes' uit de Eerste Brief staut (zie
hierboven, ad 3 + 4). Dat wijst op een interpolatie.
ad 6: de regels I*,304-324 (Ende - groeien) komen niet in de Eerste Brief voor, noch in
enig ander werk van Peters.Ook hier hebben we te maken met een interpolatie. De argu
menten hiervoor zijn:
1) in deze passage staan woorden die in Peters' woordenschat verder niet voorkomen:
croene (τ. I*,316); ghecroent (гг. Р.ЗОб, 316,317);
2) de regels bestaan voor een groot deel uit bijbelcitaten en allusies op bijbelplaatsen,
waardoor de passage weinig persoonlijk is;
3) het grote aantal variante lezingen van de regels I*,304-324 (in totaal с 80 varian
ten) is een indicatie dat er bij de kopiisten een grote onzekerheid is over de juiste
lezing.
ad 7: na ghelike in regel I*,159 hebben An, BI en Dl een plus- plaats (гг. 1,114-119
Draghet - selve) die in strekking en woordkeus overeenkomt met het achtste hoofdstuk
uit het Breviloquiwn (zie Moll 1859, 177,1-4). Als we met dezelfde maat blijven meten
als hiervoor, zou dit een argument vóór interpolatie zijn. Daartegen zijn evenwel drie bezwaren te maken: 1) de tekst van de handschriften An, BI en Dl bleek hierboven steeds
beter te zijn dan die van de overige handschriften; 2) de tekst vertoont nogal wat varianten ten opzichte van de Latijnse tekst, bij Gerlach geen ongebruikelijk procédé; 3) het
komt in de beide Brieven van Peters vaker voor dat een korte passage overeenkomt met
zijn Latijnse werk. Het tweede argument moet het zwaarst wegen, want er is beslist geen
sprake van een klakkeloos overnemen van de Breviloquium-tttet, zoals bij de andere
versie steeds wel het geval was.
ad 8: voor Lact in r. I*,324 hebben An en Dl (гг. 1,212-214 Dése - is; de tekst van BI
is hiervoor al afgebroken) een andere tekst dan de overige handschriften. De lezing van
An en Dl is hier:
Dese dinghen scriven ie iu recht of ghi er niet en wiste, mer ie hope dattet iu gheen
groet noet en is, bindi anders selven vurich. (1,212-214)
In de andere versie van de Eerste Brief lezen we hier een passage met een veel algemenere strekking:
Noch bidde ick u, min lieve suster N, ende dat ist dat leste, dat ghi u ummers nauwe
huedet yemant te oerdelen, ende van achtersprake ende van allen onnutten ende ijdelen woerden, ende en leent den achtersprakers uwe oren niet. Ende pijnt u om te gaen
in uwer wanderinghe mit allen menschen niet alleen sonder daghen, mer mit gracien.
(I*,319-324)
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Het epistolaire karakter is bewaard gebleven, maar de geadresseerde kan hier letterlijk
haar eigennaam op de plaats van de N invullen; het unieke karakter van de brief is verdwenen. Dit is tevens zowel het belangrijkste argument voor de authenticiteit van de lezing in An en Dl, als voor het bewerkt karakter van de tekst in de overige handschriften
Conclusies:
- de lezing van de handschriften An, BI en Dl staat veel dichter bij het origineel dan
de langere versie van de overige handschriften;
- de langere versie is duidelijk een bewerking voor meer algemeen gebruik, maar de
bewerker gebruikte daarvoor voornamelijk materiaal uit Peters' overig werk;
- de handschriften A, H, K, LI, Wl en W2 vormen een groep.
Hiema wordt eerst de verwantschap tussen de handschriften An, BI en Dl geschetst,
daarna de verhouding van de handschriften met de bewerkte versie (die we vanaf hier
groep I* noemen) tot deze drie handschriften en die tussen de handschriften van groep I*
onderling.
Verwantschap van de handschriften met de Eerste Brief: An, BI en Dl
Het handschrift An zou in principe direct of indirect het voorbeeld kunnen zijn geweest
voor BI en Dl. Het is dan wel noodzakelijk om aan te nemen dat dit handschrift, dat
wemelt van curieuze schrijffouten, goed verbeterd is. Vooral de volgende fouten van An
zijn niet zo makkelijk corrigeerbaar (voor tekst en varianten, zie de uitgave op de pp.
344-352):
60
112
118
118
187

onsprekelike An : toesprekelike BI Dl
doeghen An : doegheden BI Dl
doghen An : dogheden BI Dl
troesteAn.Toesteß/£>7
mensche om An

Dit soort fouten zijn zelfs door een bedreven kopiist niet allemaal te verbeteren en ook
de kopiisten van BI en Dl zullen ze niet (bovendien onafhankelijk van elkaar, cf. hieronder) alle hebben kunnen oplossen. Dat wijst erop dat ze niet direct of indirect op An
teruggaan. Voor de beide andere handschriften zal eveneens worden nagegaan of ze direct of indirect het voorbeeld voor enig ander handschrift zijn geweest.
В1 kan niet direct of indirect het voorbeeld voor An of D1 zijn geweest:
1) het handschrift is veel jonger (c. 1560) dan de beide andere;
2) het handschrift breekt in r. 191, na het woord verwandelinghe af, terwijl nog bijna
dertig regels moeten volgen.
Ook het handschrift Dl kan niet direct of indirect het voorbeeld voor An of BI zijn ge
weest:
1) de regels 87-91 ontbreken in Dl
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Deze variant weegt zwaar, omdat deze passage in het origineel thuishoort en het bovendien één van de meest persoonlijke passages uit de brief is (zie ook hierboven, 'ad 1 +
9')· Er zijn bovendien nog foute lezingen te noemen:
11
heilighenomD/
42
besittet Dl : bezighet An BI
145
oefent Dl : ontfenc An BI
168
hijr om Dl (fout t.o.v. Breviloquium, zie Moll 1859,180,25)
182/183 wijket - manlike om Dl
Er zijn een aantal niet oorspronkelijke lezingen in BI en Dl die wijzen op een mogelijk
gemeenschappelijke herkomst:
117 broedere An : suster BI Dl
172 Oec pijnt iu sonderlinghe An : Ten leste begheer ie sonderlinghe van u BI Dl
Bij 117 is de lezing in BI en Dl veranderd: de parallelle tekst in het Breviloquium luidt
immers "frater tuus" (Moll 1859,177,4-5). Ook in An is de tekst niet hetzelfde, want het
handschrift leest broedere en geen 'broeder'. In An kunnen we dit verstaan als 'naasten';
dat levert de gewrongen tekst 'uw naasten en alle mensen' op. Maar het is uiteraard mogelijk dat BI en Dl onafhankelijk van elkaar de authentieke fout hersteld hebben, zo dit
al niet bij een voorvader van BI en Dl gebeurde. Het is zeker dat An niet bij toeval dezelfde lezing als het Breviloquium heeft. Bij 172 zijn de woorden Ten leste waarschijnlijk niet de authentieke lezing; immers, er volgen nog meer aansporingen (177, Oec in
allen dinghen; 181, Ende dicwil overdenken (in feite zijn ook de regels 200-211 een aansporing, zij het op minder directe wijze)). Met de nodige slagen om de arm kan op basis
hiervan het volgende stemma gemaakt worden, waarbij a het archetype voorstelt en χ het
handschrift waar BI en Dl op teruggaan:
-1400

a
An

-1450

χ

D 1

-1500

-1550

BI

3 24
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De verwantschap van de handschriften
Brief: de handschriften van groep I*

met de bewerkte versie van de Eerste

Nu duidelijk is geworden dat de tekst van groep I* voornamelijk bewerkt is met behulp
van materiaal uit Peters' werk moet de verwantschap van groep I* in het licht van dat
gegeven worden geschetst. De volgende vier vragen moeten worden beantwoord:
1. Is de tekst van groep I* afhankelijk van An, BI, Dl of het gereconstrueerde hand
schrift x?
2. Is de tekst van groep I* voor wat betreft de doubletten met de Tweede Brief (11,6177; 11,89-98; 11,226-247) afhankelijk van D2, LI, M of T, of van de gereconstru
eerde handschriften χ of y? (zie stemma Tweede Brief op p. 339)
3. Is de tekst van groep I* voor wat betreft de Middelnederlandse vertaling van de
hoofdstukken 2 en 11 van het Breviloquium afhankelijk van de tekst in Dl (uitga
ve in Vregt 1882,377-379)?
4. Wat is de verwantschap tussen de handschriften van groep I* onderling?
Bij de vragen 1-3 is de overweging dat het bestaan van een directe afhankelijkheid van
belang is bij de vaststelling van de verwantschap tussen de handschriften van groep I*;
varianten kunnen dan immers op hun juistheid beoordeeld worden.
Bij de beantwoording van de vragen wordt de lezer voor de tekst en de varianten van
An, BI en Dl verwezen naar de uitgave op de pp. 344-352; voor tekst en varianten van
groep I* naar de uitgave op de pp. 359-375, en voor de Tweede Brief nasi de uitgave op
de pp. 381-392. Na de beantwoording van elke vraag zal aangegeven worden wat de
consequenties van de uitkomsten voor de beoordeling van de varianten zijn.
De eerste vraag is of de handschriften van groep A in hun lezing afhankelijkheid ver
tonen t.o.v. An, BI of Dl of x.
Afhankelijkheid van An, BI of Dl is niet aantoonbaar. Voor wat betreft de afhanke
lijkheid van An geldt hier hetzelfde als wat hierboven al is opgemerkt (zie p. 322): het
handschrift An heeft veel fouten en eigenaardige lezingen die in groep I* nooit terugke
ren. Enkele voorbeelden:
19-20 moeten mit arbeide vercreghen wesen An : 21 moet men mit arbeide vercrighen AH LI Wl W2, moessen bearbeit syn Ind daer vercryget men sij mit К
60
onsprekelike An : 61 toesprekelike groep I*
112 doeghen An : 157 duechden groep I*
138 iu An : 175 wi groep I*
BI kan niet het voorbeeld van groep I* zijn geweest, hetgeen blijkt uit het feit dat:
1) BI in с 1560 is geschreven, terwijl LI reeds rond 1470 ontstond;
2) В1 niet de complete tekst van de Eerste Brief bevat.
Ook Dl kan niet het voorbeeld van groep I* zijn geweest, zoals uit deze variant blijkt:
182/183 wiket mer die sie manlike om Dl : 275/276 wiket mer die sie manlike
groep I*
Het is echter niet uit te sluiten dat χ voor groep I* de legger is geweest. Ook de gemeen
schappelijke fout (zie variant 172 van BI en Dl sluit dat niet uit:
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172 Ten leste begheer ie sonderlinghe van u Dl BI : 265 Sonderlinghe begheer ick
van u (begheer - u om A) groep I*
Het is goed mogelijk dat degene die de tekst bewerict heeft deze fout van BI en Dl heeft
verbeterd. De resultaten laten zich in het volgende stemma samenvatten, waarbij a het
origineel is, b het archetype, χ het verloren gegane voorbeeld van groep I*, В1 en D l , en
t het archetype is van de bewerkte tekst:
а
b
/
An

\
χ

groep I*
Bij de vaststelling van de verwantschap tussen de handschriften van groep I* is de lezing
van BI en Dl een criterium bij de beoordeling van de juistheid van een variant.
De tweede vraag is of de tekst van groep I* voor de doubletten met de Tweede Brief
(11,61-77; 11,89-98; 11,226-247) afhankelijk is van de handschriften D2, LI, Μ, Τ (de
handschriften met (nagenoeg) de complete tekst), of van de gereconstrueerde handschrif
ten χ of y.
Voor een directe afhankelijkheid kunnen we LI, M en Τ uitsluiten. LI valt af omdat:
- LI de passage 89-99 mist die model staat voor de regels 103-112 (Wi - selven) van
groep I*
Ook M valt af:
62 hem god D2 LI Τ : hij hem M, 87 hem god groep I*
Τ valt ook af:
- Τ is in een Westfaals dialect is geschreven. De plaats van ontstaan en bewaring
(omgeving Trier) maakt het nog onwaarschijnlijker dat dit handschrift het voor
beeld voor groep I* is geweest
D2 heeft in de passages 11,61-77, 89-98, 226-247 geen fouten die een afstamming van
D2 uitsluiten, maar er zijn evenmin aanwijzingen te vinden dat groep I* er op enigerlei
wijze van zou afstammen.
We kunnen dus vaststellen dat geen van de overgeleverde handschriften van de Twee
de Brief direct of indirect het voorbeeld voor groep I* is geweest Er kunnen dan ook
geen harde criteria voor het beoordelen van de lezingen in groep I* aan ontleend worden.
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De derde vraag is of de Middelnederlandse vertaling van de hoofdstukken 2 en 11
van het Breviloquium in groep I* afhankelijk is van de tekst in Dl; in Dl komen deze
twee hoofdstukken buiten het tekstverband van de Eerste Brief voor. Zo'n afhankelijk
heid is uit te sluiten als de tekst van I* conform de tekst van het Latijnse Breviloquium
is, terwijl die van Dl daarvan afwijkt. Die voorbeelden zijn inderdaad te vinden en hie
ronder worden ze in de volgende volgorde genoemd: eerst de lezing van groep I* (voor
afgegaan door een regelnummer, zie daarvoor de tekst op de pp. 359-375); dan de lezing
van Dl (pagina- en regelnummer naar Vregt 1882) ; tenslotte de lezing van het Brevilo
quium (pagina- enregelnummernaar Moll 1859):
238/239 ende in inwendigher verlichtenisse groep I*
378,80 om Dl
et lumine
178,1
240
379,2
178,2

ende aire laechste groep I*
om Dl
et novissimus

242
379,3
178.4
243
379,1
178,5

al dat ie ummermeer groep I*
om Dl
totum quod umquam
noch min glorie groep I*
om Dl
nee gloriam meam

244
379,5
178,6

daer ick di uut minne groep I*
om Dl
quibus dilecto te

245
379,5
178,7

mijnre outheit ende bedruckenissen groep I*
om Dl
senectutis et tribulationis

Hieruit kan worden geconcludeerd dat Dl niet het voorbeeld voor groep I* is geweest.
Het is mogelijk dat ook in het handschrift χ (cf. supra) deze passage wel voorkwam, ui
teraard ook buiten het tekstverband van de Eerste Brief. Het is weinig waarschijnlijk dat
de bewerker van de Eerste Brief toevallig dezelfde hoofdstukken uit het Breviloquium in
zijn tekst zou hebben opgenomen. Bovendien zijn er geen Latijnse handschriften die een
versie van het Breviloquium bevatten met deze aaneenschakeling van het tweede en het
elfde hoofdstuk. Dit bevestigt het hierboven gegeven stemma.
Ook moet geconcludeerd worden dat bij de beoordeling van de verwantschap tussen
de handschriften van groep I* voor wat betreft de beide hoofdstukken uit het Brevilo
quium alleen de Latijnse tekst (in de uitgave van W. Moll uit 1859) ter controle kan wor
den gebruikt.
De vierde en laatste vraag: hoe is de verwantschap tussen de handschriften van groep
I*?

Allereerst kan worden uitgesloten dat één van de handschriften A, H, K, LI, en Wl
het voorbeeld voor (één van) de handschriften geweest is. Daarna wordt W2 behandeld,
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dat de tekst tot r. 71 dar bevat en dat dus niet het voorbeeld voor enig ander handschrift
kan zijn geweest.
Het handschrift A is niet direct of indirect het voorbeeld geweest voor de andere
handschriften:
- het handschrift A breekt in r. 324 (bij het woord graden) af, terwijl H, K, LI en Wl
de volgende 8 regels tekst wel hebben.
Ook het handschrift H kan niet direct of indirect het voorbeeld voor de andere hand
schriften zijn geweest:
- het handschrift H stamt uit с 1540 en is dus jonger dan alle andere handschriften
Evenmin is het handschrift К direct of indirect het voorbeeld geweest voor de andere
handschriften Dat moge blijken uit enkele foute lezingen in K:
5/6
dat is waerachrighe gheestelicheit AH LI Wl W2 : Pro salute К
118/119 ende breden ende widen u den wech daer ghi u mijnne henestrecken moghet AH LI Wl, от К (cf. 11,229-230)
126
ende onvolcomenheit AHLlWl,omK
(cf. 11,240)
237
in inwendigher duustemissen A H LI Wl, от К (cf. Moll 1859,177,26)
In drie gevallen zijn de lezingen van К dus fout t.o.v. Tweede Briefen het Breviloquium,
terwijl de overige handschriften de goede lezing hebben. Er zijn bovendien nog twee ar
gumenten (die niet elk voor alle handschriften opgaan):
- het handschrift К is in het Ripuarisch geschreven en het lijkt onwaarschijnlijk dat
de tekst naar het Middelnederlands zou zijn hertaald;
- het handschrift К stamt uit 1534; alleen het handschrift H is iets jonger.
Ook het handschrift LI is niet direct of indirect het voorbeeld voor de andere handschrif
ten geweest, dat blijkt uit de volgende niet oorspronkelijke lezingen in LI:
18/19

begheer ie ende bidde u fmijn lieve suster N add H) dat ghi u vliteliken
ghevet AH KW1W2 : mijn aire liefste laet ons ons vlitelike gheven LI
199-200 veel vredes A H К Wl : volle vrede LI (cf. Moll 1859,180,24)
240e
ende aire laechste A H К Wl, от LI (cf. Moll 1859,1782-3)
263
hebben wi dan wi mit sterven winnen A H К Wl, от LI
Het handschrift Wl tenslotte is evenmin direct of indirect het voorbeeld geweest voor de
andere handschriften Dat blijkt uit de volgende fouten van Wl:
81b duerbaerenA/ZATL/.o/nW/ (cf. Moll 1859,176¿)
129b tnàc\iàfìnAHKLl,omWl
(cf. 11,242)
Bovendien is het dialect van Wl Middelfrankisch gekleurd en kan mede daarom bezwaarlijk het voorbeeld geweest zijn voorde Middelnederlandse handschriften.
Tot slot rest nog de vraag of W2 van enig handschrift afhankelijk kan zijn. Uit het
voorafgaande valt af te leiden dat in ieder geval H, К noch LI het voorbeeld zijn ge
weest. De volgende varianten sluiten uit dat het handschrift A het voorbeeld voor W2 is
geweest:
16

ende dier ghelike HKL1W1 W2, от А
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35b enighen H К LI Wl W2, от А
58g werden H К LI Wl W2, от А
67c als een tempel H К LI Wl W2, om A (cf. Moll, 1859,175,22)
Het is eveneens uit te sluiten dat Wl het voorbeeld voor W2 is geweest:
4
tcAHKLlW2,omWl
9
veer H LI W2, omAKWl
58c uwe A H К LI W2, om Wl
Het is wel opvallend hoeveel varianten Wl en W2 gemeenschappelijk hebben, maar die
zijn deels terug te voeren op het gelijke dialect. Hierna zal blijken of beide dan mis
schien een gemeenschappelijke legger hebben gehad.
Er zijn gemeenschappelijke, niet oorspronkelijke lezingen te vinden tussen zowel A
als LI als tussen К en LI.
Tussen A en LI komt de volgende niet oorspronkelijke lezing voor:
216 sel Я К Wl W2 : sel u oec A LI (cf. Moll 1859,174,20)
Het is vrijwel uit te sluiten dat A en LI onafhankelijk van elkaar dezelfde niet oorspron
kelijke lezing zouden toevoegen.
Tussen К en LI zijn tenminste vier niet oorspronkelijke lezingen aan te wijzen:
50
119
216
275

uwe AHW1W2 : alle К LI (cf. 1,49)
ende A H Wl : noch К LI (cf. 11,230)
sine tijt A H Wl : somtijt К LI (cf. Moll 1859,174Л0)
sijn ghebreken A H Wl : sie К LI (cf. 1,183)

Maar ook A en К hebben een aantal lezingen gemeenschappelijk, waarvan enkele niet
conform de tekst in de Brieven of het Breviloquium:
146 pynt H LI Wl : (pynl) и А К (cf. 1,102)
176 Jhesus H Ll Wl : (Jhcsus) Cristus A К (cf. Moll 1859,179,2)
272 beweghet H Ll Wl : beweghen A К (cf. Moll 1859,181,4)
Dit zou het volgende stemma kunnen impliceren:

I
t
HW1W2

u

/l\

А

К

Ll

Hoe de precieze relatie tussen А, К en Ll is , is niet uit te maken; wel kunnen we vast
stellen dat ze een groep vormen.
De relatie tussen Wl en W2 onderling en hun relatie tot de overige handschriften laat
zich minder makkelijk schetsen. Wl en W2 hebben veel lezingen gemeenschappelijk,
maar er zijn er geen die echt fout zijn. Ook het aanzienlijke aantal gemeenschappelijke
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varianten tussen К en W2 zegt niets; alle varianten betreffen weglatingen, dan wel ver
schillen die door een gelijkaardig dialect verklaard kunnen worden.
Een en ander is in het volgende stemma samengevat:

Ingepast in het stemma van de handschriften in niet-bewerkte vorm (vergelijk ook hier
boven p. 323), leven dat het volgende resultaat:

(niet daleerbaar)

К(1538)

-1600

De keuze van het basishandschrift voor de uitgave van de Eerste Brief
Voor de uitgave van de Eerste Brief komen alleen An en Dl in aanmerking; BI bevat
slechts een excerpt. De keuze tussen An en Dl valt ten gunste van An uit. Tegen Dl als
basishandschrift zijn de volgende bezwaren in te brengen:
1) in Dl ontbreken de ir. 85-89 die wel authentiek zijn;
2) Dl is als handschrift verloren gegaan, van de tekst bestaat alleen een 19e-eeuwse
uitgave, zodat een lezing nooit gecontroleerd kan worden. Een (her)uitgave naar
dit handschrift voegt dus geen enkel nieuw element toe.
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Het is waar dat An veel schrijffouten heeft, maar die zijn gemakkelijk te verbeteren. Bovendien is het het oudst bekende handschrift met de Eerste Brief in een, gezien de overlevering, tot op grote hoogte authentieke vorm. De taal van het handschrift is sterk
oostelijk gekleurd, zodat het ook dicht bij het oorspronkelijk woordgebruik zal staan. De
bied dus een uitgave naar An, omdat zo het editiewerk controleerbaar en vernieuwend
blijft en bovendien een zeer authentieke versie van de Eerste Brief geboden wordt.
De, meestal evidente, fouten in An kunnen verbeterd worden vanuit de lezing van BI
en Dl. De lezing van groep I* heeft daarbij, gezien haar afstamming, geen tekstkritisch
belang.
In het handschrift An komen in het tekstgedeelte met de Eerste Briefde volgende afkortingen voor:
-

*

=n

here

heren

=m

ome

omme

en

ende

=eit

ghehoersamich

ghehoersamicheit

=er

v'driet

verdriet

De keuze van de handschriften voor het variantenapparaat van de Eerste Brief
In het variantenapparaat worden de variante lezingen van BI en Dl opgenomen. Bij gemeenschappelijke varianten geniet de spelling van Dl de voorkeur, daar dit handschrift
de complete tekst bevat, ouder is dan BI en bovendien in oostelijk Middelnederlands geschreven is. Omdat de varianten van Dl aan een uitgave zijn ontleend, rijst wel eens de
vraag of de uitgever lees- of transcripdefouten heeft gemaakt; wanneer er twijfel is,
wordt dat in het variantenapparaat vermeld met de mededeling fout in transcriptie?.
De keuze van het basishandschrift voor de uitgave van de bewerkte versie van de
Eerste Brief
Nu aangetoond is dat de Eerste Brief zowel in een authentieke als in een bewerkte versie
is overgeleverd, moeten er goede argumenten zijn om toch een kritische uitgave van de
bewerkte tekst te presenteren. Hiervoor zijn vier argumenten te geven:
1) De bewerkte versie van de Eerste Brief is grotendeels samengesteld uit ander werk
van Gerlach Peters (namelijk de Tweede Briefen het Breviloquium) en is daarom
zowel van belang voor de receptiegeschiedenis van zijn werk als voor de handschriftelijke overlevering ervan;
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2) De Eerste Briefis alleen in de bewerkte versie en incompleet via Molls uitgave uit
1859 bekend geworden en het is van belang om na 130 jaar deze versie in comple
te en tekstkritische vorm uit te geven;
3) Het is bijna onmogelijk de beide versies van de Brieven met elkaar te vergelijken
(zoals hierboven is gedaan) als de lezer niet de mogelijkheid heeft met de tekstuit
gaven in de hand de argumentatie te volgen. Een andere consequentie zou zijn dat
het variantenapparaat onmogelijke proporties zou aannemen;
4) De parallelle passages tussen de bewerkte versie van de Eerste Briefen het Breviloquium zouden een rol kunnen spelen in de beoordeling van de lezingen van het
Breviloquium.
Er zijn dus voldoende argumenten om van de bewerkte versie een tekstkritische uitgave
te bezorgen.
Op H na vallen alle handschriften als basishandschrift voor een uitgave af:
- W2 bevat slechts een kort excerpt;
- Wl is in een Nederduits dialect geschreven;
- К valt af omdat het in het Ripuarisch is geschreven en veel eigen fouten en varian
ten bevat;
- A bevat niet de complete tekst;
- LI heeft veel fouten en heeft een (verdere) bewerking van de tekst tot een nog alge
menere vorm:
8a Lieve suster N ; Daerom ghemynde in christo LI
18/19 hieromme begheer ie ende bidde u, min lieve suster N, dat ghi u vlitelike
ghevet ; mijn aire liefste laet ons ons vlitelike gheven LI
20a laet u : laten ons LI
25b behoefdi : behoeven wi LI
36b u : ons LI
44b ghi ghebmket : wi ghebruken LI
Het enige handschrift dat overblijft is H, een handschrift met weinig evidente fouten. Als
criterium voor een tekstkritisch ingrijpen geldt een gelijke lezing van twee van de drie
handschriften А, К en LI samen met Wl en W2 (het laatste handschrift tot r. 71 dar) te
genover H. Maar in die gevallen waarin H in lezing overeenstemt met An, BI en Dl, de
Tweede Brief'of het Breviloquium, is een ingreep ongewenst, omdat H dan dichter bij de
bronnen van de bewerkte tekst staat dan de overige handschriften
In het handschrift H komen in het tekstgedeelte met de bewerkte versie van de Eerste
Brief"de volgende afkortingen voor:
_

=η

её"

een

=m

ome

omme

en

ende
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als contractieteken in:

=er

xpo

christo

ν worpen

verworpen

ih'us

ihesus

ih'u

ihesu

x'pi

christi

=eit

geestelich3

geestelicheit

=et

verloss3

verlosset

=iet

пз

niet

=pro

íperlike

properlike

=us

gregoriç

gregonus

Keuze van de handschriften voor het variantenapparaat
van de Eerste Brief

van de bewerkte

versie

Alle handschriften met de bewerkte tekst van de Eerste Brief worden in het variantenapparaat opgenomen. Daarbij geldt voor de spelling van de gemeenschappelijke varianten
de volgende hiërarchie: LI A Wl К W2. Deze volgorde is als volgt beredeneerd:
- het handschrift LI is, buiten H, het enige Middelnederlandse handschrift met de
complete tekst;
- het handschrift A mist weliswaar het slot van de tekst, maar de spelling ervan is
toch te preferen boven het Middelfrankisch van Wl en het Ripuarisch van K;
- het handschrift Wl heeft weinig evidente fouten en is van betere kwaliteit dan K;
- het handschrift К bevat de complete tekst in het Ripuarisch en de spelling ervan
moet wel prevaleren boven W2, want dit handschrift bevat slechts een kort excerpt.
In het variantenapparaat worden de volgende woorden die naar betekenis synoniem zijn,
maar naar de vorm soms verschillend, niet opgenomen:
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-

alle woorden waarin de stam minne/leyf voorkomt;
de zelfstandige naamwoordenronlede/unladdicheit
het voorzetsel: tot/to/zo
de voegwoorden: mer/men; of/edder; want/wente
de voornaamwoorden: yghelic/ynwelkeAslick; ghi/gyk/yr, hem/syk/ym; u/uch;
uwe/yr, die/der/de
- de bijwoorden: hoe/wue; hier/he; en/in; meer/me; niet/neit/nicht

In het handschrift К is overal waar Lubbe Peten wordt aangesproken in de tweede per
soon enkelvoud, de tweede persoon meervoud gebruikt. De veranderingen van de per
soonlijke voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden en persoonsvormen die
daarvan het gevolg zijn, worden niet in het variantenapparaat opgenomen.

3.2.3. VERWANTSCHAP VAN DE HANDSCHRIFTEN MET DE
TWEEDE BRIEF

De handschriften Br2, D2, Kl, LI, L2, Μ, Τ en U bevatten volledig of in excerpt de
Tweede Brief. De tekst is compleet overgeleverd in de handschriften D2, M en T. In
handschrift LI ontbreekt alleen hoofdstuk drie. L2 heeft de hoofdstukken drie en vier, en
U heeft het achtste hoofdstuk in compilane. Hetzelfde hoofdstuk in dezelfde compilatie
treffen we ook nog aan in 6 drukken van de postincunabel Boecxken van verdiddich lij
den. KI bevat een kort excerpt in compilatie; voor de tekst zie men de uitgave op p. 400.
Het handschrift Br2 bevat slechts de regels 4-5 (Eenen-Ueven) en zal daarom buiten de
bespreking blijven. Eerst wordt de verwantschap van de handschriften D2, LI, M en Τ
geschetst, daarna de relatie met de handschriften L2 en U - die in ieder geval nooit, het
zij direct hetzij indirect, de legger geweest kunnen zijn voor één der andere handschriften - en tenslotte de relatie tussen de tekst in het handschrift U en de postincunabelen
Dat D2 niet direct of indirect de legger van LI, M en Τ is geweest, blijkt uit de vol
gende variant:
177 noch rusten om D2
Deze variant is van groot belang, omdat de, met de regels 173-177 corresponderende,
tekst van het Soliloquium bewijst dat deze woorden wèl in de tekst thuishoren (zie
Strange 1849,23,4 en Mak 1936,173,31). De tekst van D2 bevat verder weinig evidente
fouten die niet door een bekwaam kopiist hadden kunnen worden verbeterd. Er zijn
slechts enkele lezingen die niet zo licht gecorrigeerd zullen zijn:
6 (mede) of teghen D2
46 hoechtsD2 : hoecheitLI MT
Voor Τ is daar aan toe te voegen: uit het feit dat in de rubrieken van Τ geen en in D2
soms wel tekst ontbreekt (nl. in de regels 111, 137), blijkt dat D2 voor Τ niet direct of
indirect de legger kan zijn geweest.
Handschrift LI is evenmin direct of indirect de legger geweest voor de handschriften
D2, M of T. Dit blijkt uit de volgende varianten:
16/17
30
61
89-99
121
144
169/170
203
247/248

ende - drimoeghentheit om LI
ghehelic LI : ewelic D2MT
puerlic om god om LI
Wi - sullen om LI

aaxa)-\s(3)omLl

uter enicheit LI : vemietentheit D2MT
en hevet anxt om LI
jubileren LI : inbliven D2MT
ende grote dinghen om LI

Deze lijst kan nog met verdere voorbeelden aangevuld worden: 4b), 18, 22a), 28, 32e),
34, 44, 64/65, 66,71b), 78a), 82/83, 103, 104a), 134a), 155/156, 175a), 198c). Maar het
ontbreken van de rr. 89-99 in LI (cf. supra) is voor de bewijsvoering de belangrijkste
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variant. Het hs. M is evenmin direct of indirect de legger geweest voor D2, LI of T. Dit
blijkt uit de volgende varianten:
8
10/11
58
113
171
175
208
210

vrolijck M : vrilike D2 LI Τ
teyken ende om M
ende vlijt om M
goede M : spoede D2 LI Τ
uutwendicheit M : inwendicheit D2 LI Τ
gheyne M : gheve D2 LI Τ
ghemeyne M : ghenaeme D2 LI Τ
ewighenM : enighenD2 MT

Deze varianten zijn wat subdeler dan bij LI, maar het gaat bij M toch om onoorspronke
lijke lezingen die niet licht verbeterbaar zijn.
Ook het handschrift Τ is niet direct of indirect de legger geweest voor de handschrif
ten D2, LI, M of T. Dit blijkt uit de volgende varianten:
25/26
86/87
160
237

wandert hi om Τ
ende - mach от Τ
off Γ ; settet op D2 LI M
bekeringhe Τ : beteringhen D2 LI M

Bovendien kan als argument gelden dat een tekst, die oorspronkelijk in het Oostelijk
Middelnederlands geschreven werd, niet licht via het Westfaals dialect van Τ weer 'her
taald' zal zijn naar het Middelnederlands.
Gemeenschappelijke, onoorspronkelijke lezingen zijn te vinden tussen LI en M:
35
47
263
266

nederheit LI M : medeheit D2 Τ
inwendighen LI M : uutwendighen D2 Τ
ghename om LI M
alle om LI M

Daar komt bij dat LI en M beide een colofon hebben dat niet authentiek is. LI en M zul
len dus op eenzelfde legger teruggaan. LI heeft wel veel meer varianten dan M, maar dat
hoeft niet uit te sluiten dat ze direct op dezelfde legger teruggaan, want de kopiist van M
is de zeer bekwame afschrijver van het Leidse Servaes-handschrift (cf. de handschriften
beschrijving). In stemma samengevat (waarbij с het archetype is en у de legger van M
en LI):
с

У
LI

M
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Bovendien is er een gemeenschappelijke fout tussen LI, M en T:
191 overdraghendeD2 :oveidraghetLI MT
De legger van LI en M moet dus teruggaan op een zelfde legger als T. Maar Τ kan niet
temggaan op de legger van LI en M, omdat de gemeenschappelijke fouten van beide
handschriften niet in Τ zijn te vinden. LI, M en Τ kunnen dus alleen van een gemeen
schappelijke voorvader afstammen; dit is weergegeven in het volgende stemma (waarbij
χ de gemeenschappelijke legger is van y en T):

с

χ

/
У

\
Τ

Dit stemma verklaart het grote aantal gemeenschappelijke varianten tussen tussen LI, M
en Τ:
23c); 37a); 61b); 70c); 72a); 76a); 87b); 100a); 101a); 109a); 116b); 124a); 143; 145;
146; 151a); 159; 160b); 162; 174; 175a); 190a); 192; 193b); 202; 243; 256; 268.
Er zijn echter ook tussen LI en T, en tussen M en Τ gemeenschappelijke varianten:
- tussen LI en T: 32c); 32d); 50; 107a); 108c); 116c); 163b).
- tussen M en T: 17a); 21a); 93a); 94a); 150; 152; 166c); 173a); 194b); 195c); 204a);
209a); 265a).
De verklaring die het stemma daarvoor geeft is, dat in die gevallen - en soms gaat het
om minieme varianten - de handschriften LI en Τ of M en Τ hun leggers volgen, maar
dat resp. M of LI daarvan afwijkt; het valt op dat het handschrift dat het slordigst is af
geschreven, LI, t.o.v. de gemeenschappelijke lezing in M en Τ 17 maal afwijkt en M
slechts 8 maal van die in LI en T. Ook de taal van M en Τ onderling (resp. Limburgs en
Westfaals) vertoont meer verwantschap dan met die van LI, dat waarschijnlijk in NoordHolland werd afgeschreven; dat kan tevens verklaring zijn voor sommige gemeenschap
pelijke varianten (bijv. 150; 166c). Sommige overeenkomsten kunnen puur toevallig zijn
(zoals sommige weglatingen: 116c; 204a; 266). Er is geen reden op grond hiervan het
stemma te wijzigen; enig ander stemma zou minder verklarende kracht hebben: de te
genargumenten betreffen immers alleen varianten, geen onoorspronkelijke lezingen.
Het handschrift D2 stamt op een andere wijze van с af dan de overige handschriften
Met behulp van dit stemma en de afwijkende indeling van de tekst in LI en M kunnen
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we ook afleiden dat beide handschriften een licht bewerkte versie van de Tweede Brief
hebben: in D2 en Τ zijn de hoofdstukken van titels voorzien, en die hoofdstuktitels ont
breken in M en LI. Bovendien hebben M en LI van de regels 226-224 (Oec- hebben)
een apart hoofdstukje gemaakt. Op grond van de verwantschap is het uit te sluiten dat Τ
toevallig dezelfde indeling en hoofdstuktitels als D2 heeft, dus is de indeling van LI en
M secundair. Die secundaire versie is gemaakt door de kopiist van y.
Het handschrift L2 bevat de hoofdstukken drie en vier (regels 88-109), met dezelfde
hoofdstuktitels als in D2 en T. Zowel D2, χ als Τ kunnen dus de legger van L2 geweest
zijn. Er zijn echter een aantal varianten die het onaannemelijk maken dat D2 direct of in
direct de legger voor L2 is geweest:
92
93
94
100
101
109

isD2,omUMT
yeghelijcs D2 : eyns yeghelics L2MT
onderlinghe D2 : sonderlinghen L2MT
of(l)D2:endeLl
L2MT
verbeiden D2 : verbieldinghe LI 12 Μ Τ
gloriosen D2 : uutvloyenden gloriosen LI 12 MT

Nu rest alleen de keuze nog tussen χ of Τ als legger voor L2. Afgezien van het feit dat Τ
door zijn dialect (zie hierboven) nauwelijks als kandidaat in aanmerking komt, heeft dit
handschrift ook een variant in de rubriek:
88

onderlinghe D212 : sonderliche Τ

χ кал dus de voorouder van L2 zijn geweest
Het handschrift U bevat slechts het achtste hoofdstuk (regels 224-249) en is ten op
zichte van de overige handschriften moeilijk te plaatsen, temeer daar het een compilane
betreft. Meer duidelijkheid verkrijgen we als we er de tekst van de postincunabelen
Boecxken van verduldich lijden bij betrekken. Het is duidelijk dat deze tekst of van U of
van een gemeenschappelijk ander handschrift afstamt; een dergelijke compilatie kan im
mers nooit bij toeval twee maal ontstaan. Uit de volgende varianten blijkt dat de postin
cunabel NK4303 (de oudste druk waarvan een kopie te verkrijgen was) en U op één
handschrift moeten teruggaan:
242
schelden om U
242
schelden ende liden : tgelden ende tlyden NK4303
242/243 dat - hevet : dat verdriet hevet NK4303, om U
De varianten 242 en 242 laten zien dat de correcte lezing schelden ende liden weliswaar
in beide tekstgetuigen verhaspelt is, maar NK4303 is met zijn variant dichter bij de tekst
dan U; bij NK 4303 is waarschijnlijk de 's' van schelden voor een 't' aangezien, wat bij
liden kennelijk tot een hypercorrectìe leidde. U, dat schelden mist, kan derhalve niet het
voorbeeld zijn geweest. Dat blijkt ook uit variant 243/244. In het voorbeeld van NK4303
was de correcte lezing dat hi verdient hevet ofwel reeds verknoeid ofwel had de kopiist
de tekst slordig geschreven. De kopiist van U heeft de woorden geheel weggelaten en de
tekst kan dus nooit het voorbeeld voor NK4303 zijn geweest Wel blijkt hieruit dat U en
NK4303 op eenzelfde handschrift moeten teruggaan. Dit handschrift moet het achtste
hoofdstuk van de Tweede Brief in compilatie bevat hebben. Een dergelijk is ons niet
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overgeleverd, noch is het terug te brengen tot een van de gereconstrueerde handschrif
ten. De drukken van de postincunabel en U vormen dus een groep.
De verhouding van de drukken onderling is als volgt: NK282-28S stammen van
NK4303 (of NK281) af. Maar NK282 en NK285 zijn onafhankelijk van NK283-284:
224/225 suldi NK4303 NK282 NK28S U : suit ghi NK283-284
237
ghesloten NK4303 NK282 NK285 : ghestoten NK283-284
242
tghelden ende dijden NK4303 NK283-284 : gelden ende liden NK282
NK28S
244
mijns Ж4303 NK282 NK285 U, om NK283-284
249
weghet NK4303 NK283-284 U : weech NK282 NK285
Gezien de datering is NK283 het voorbeeld geweest voor NK284. NK282 en NK285
zijn niet gedateerd maar uit twee varianten blijkt dat 282 het voorbeeld voor 283 moet
zijn geweest en dat het omgekeerde uitgesloten is:
242/243 dat verdriet hevet NK4303 NK282-284 : die verdriet hevet NK 285
248
waert NK4303 NK282-284 U : oft NK 285
Dit levert het volgende stemma op (onder voorbehoud van NK281):

NK4303
/
NK282

NK285

\
NK283

NK284

Het stemma
De resultaten van het onderzoek naar de verwantschap zijn samengevat in onderstaand
stemma, waarbij α de autograaf van Peters voorstelt en b die versie waarin de namen van
broer en zuster veranderd zijn (zie Busch 1886, 157). We mogen aannemen dat de 'pu
blieke' versie b ten grondslag heeft gelegen aan het archetype c. Verder stelt in het sche
ma χ het handschrift voor waar LI, L2, M en Τ op teruggaan, en y het handschrift
waarop LI en M teruggaan. Het handschrift s representeert het voorbeeld van de postin
cunabel en U:
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-1400

-1450

LI
-1500

M

NK4303
NK282

NK283

I

I

NK285

NK284

Keuze van het basishandschrift
Als legger voor een editie vallen de handschriften LI, L2, M en U, en de drukken
NK282-285 en NK4303 van de post-incunabel direct af: het handschrift U en de postin
cunabel bevatten slechts een kort excerpt in compilatie; het handschrift L2 bevat slechts
een excerpt; de handschriften LI en M vallen op grond van de boven beschreven ver
wantschap (zie het stemma) en het licht bewerkte karakter van de tekst af. Dan blijven
D2 en Τ over. Het handschrift Τ moet als legger voor de editie worden afgewezen, om
dat het in het Westfaals is 'hertaald' en daardoor ver afstaat van het origineel; het hand
schrift D2 blijft over. Dit handschrift heeft slechts weinig evidente fouten en heeft ook in
het stemma een goede positie. Daarenboven zijn nog een aantal externe argumenten te
geven, die op zich de doorslag niet geven, maar bij elkaar de keuze wel ondersteunen:
- het handschrift D2 is het oudst overgeleverde handschrift met de Tweede Brief (nl.
с 1440, zie de handschriftbeschrijving).
- het handschrift D2 is geschreven in het vrouwenklooster S. Agnetis et B. Mariae
(Reguliere Kanunnikessen van St. Augustinus) te Diepenveen, een klooster dat niet
alleen geografisch dicht bij het Windesheimse klooster lag, maar ook spiritueel. Het
is in dezen belangrijk dat het vrouwenklooster vanuit het Meester-Geertshuis is ge
sticht (Kühler 1908, 48-83), het huis waar Lubbe Peters leefde (De Man 1919, ISIS). De correspondentie van Peters aan zijn zuster was daar bekend en
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gewaardeerd, zoals een exteme bron bewijst (zie De Man 1919, 18). De stichting
van het klooster te Diepenveen was een initiatief van de rector van het Meester
Geertshuis, Johannes Brinkerinck (Kühler 1908,48-50). Van hem weten we zowel
uit exteme bron (De Man 1919,18) als uit zijn eigen werk (Moll 1866, 130), dat hij
een groot ontzag voor Peters had; hij was de eerste rector van dit klooster. In dit milieu kan men dus een streven naar en de mogelijkheid van een goede overlevering
van de Tweede Brief verwachten (vergelijk ook de evalutie van dit handschrift op p.
121).
- (in aansluiting op het voorafgaande:) uit de dissertatie van Mak blijkt dat van alle
handschriften die de Middelnederlandse vertaling van Gerlach Peters' Soüloquium
bevatten, het handschrift D2 verreweg de beste tekst levert (zie Mak 1936, 1 Ιο
ί 18).
- het handschrift D2 is het enige handschrift waarvan de taal sterk Oostelijk is ge
kleurd en dat dus op dat punt het dichtst bij het origineel staat.
De evidente fouten van D2 zullen op grond van de lezing in Τ (zie stemma) verbeterd
worden. Gezien het stemma zullen gemeenschappelijke varianten van LI, L2, M en Τ te
genover de lezing van D2 even zwaar tellen als de lezing van D2. Een gemeenschappe
lijke lezing van LI, M en Τ met postincunabel en U moet zwaarder wegen.
In het handschrift D2 komen in het tekstgedeelte met de Tweede Brief'de volgende af
kortingen voor:
-

=n
=m

'

rechte

rechten

he

hem

eñ

ende

=eit

weerdich

weerdicheit

=er

v'mach

vermach

ih'su

ihesu

De keuze van de handschriften voor het variantenapparaat
De varianten van de handschriften LI, Μ, Τ en U ten opzichte van de kritische tekst
worden in het variantenapparaat opgenomen, omdat geen enkel handschrift direct de leg
ger voor enig ander handschrift is geweest. Het handschrift U wordt, ondanks het feit dat
het een tekst compilatie bevat, toch opgenomen, omdat de tekst van het achtste hoofd
stuk zelf niet bewerkt is, maar alleen zonder scheiding in een andere tekst overgaat Om
dezelfde reden worden de varianten van de drukken van de postincunabel Boecxken van
verduldich lijden opgenomen. Bij de weergave van gemeenschappelijke varianten wordt

Verwantschap

handschriften

Tweede Brief

341

de volgende hiërarchie in acht genomen: M LI L2 Τ postincunabel U. Deze keuze is als
volgt beredeneerd: de handschriften M, LI, L2 zijn alle drie in het Middelnederlands ge
schreven en daarom is hun spelling en taal te prefereren boven het Westfaals van hand
schrift T, dat het variantenapparaat onevenredig zou kleuren; het handschrift L2 bevat
slechts een kort excerpt en kan daarom niet boven M en LI worden gesteld; de plaatsing
van M boven LI is te preferen, daar LI een hoofdstuk mist en bovendien veel eigen va
rianten en fouten heeft. Postincunabel en U vormen een groep en hun secundaire lezing
komt dan ook pas na die van de overige handschriften De keuze van de hiërarchie is hier
moeilijk, maar de lezing van de postincunabel moet toch aan die van het handschrift U
voorafgaan daar de tekst van de postincunabel, zoals hierboven is aangetoond, toch nog
dichter bij de legger staat dan die van U.
In het variantenapparaat worden de volgende woorden die naar betekenis synoniem
zijn en naar de vorm meestal gelijkend niet opgenomen:
- de voornaamwoorden: mi/mich, hem/yn, ieghelijc/ieghewelk/yeclich

3.2.4. WUZE VAN UITGEVEN

Bij de tekstuitgave worden dezelfde principes gehanteerd als vermeld in Ruusbroec Ope
ra 1981,1, pp. 84-89,1.1-1.3; 2.1-2.1.3.1; 2.3, op drie uiteonderingen na.
Ten eerste: bij een wijziging in de volgorde waarbij een nevenschikkend voegwoord
het scharnier van de omzetting is wordt het voorafgegaan en gevolgd door een schuine
streep (/ woord f) (vergelijk o.e., 86-87, par. 2.1.2.1.З.).
Ten tweede: in de paleografische commentaar wordt geen onderscheid gemaakt tus
sen correcties die wel of niet in de kritische tekst zijn opgenomen (cf. 2.2). De paleogra
fische commentaar is - vanwege de omvang - in onze editie na de tekstkritische uitgave
geplaatst
Ten derde: het al of niet aaneenschrijven van woorden wordt aangepast. In een tekst
kritische editie wordt dat vaak stilzwijgend gedaan. De aanpassing van de spelling van i,
j , u, ν en w, en de interpunctie wordt meestal wel expliciet vermeldt. Een normalisering
van de spelling kan nog grotendeels als een handreiking aan de lezer worden gezien,
maar de aanpassing van de interpunctie is reeds een interpretatie met verstrekkende ge
volgen. Dat is ook het wezen van een tekstkritische uitgave: het uitgeven van het basis
handschrift is wel het uitgangspunt, maar niet het einddoel.
Het grillig karakter van de woordscheiding door Middelnederlandse kopiisten ver
dient bestudeerd te worden op een mogelijke betekenis of systematiek . Als beide ont
breken, moet de tekstuitgever de woordscheiding naar modern gebruik aanpassen.
Wanneer een tekstbezorger van een kritische editie blindelings de kopiist zou volgen wat, zoals gezegd, zelden voorkomt -, blijft zijn uitgave te diplomatisch; een deel van de
interpretatie kan dan bij de lezer komen te liggen. Er zijn immers gevallen waarin een le
zing ambigu is: in dien kan ons voegwoord 'indien' betekenen, maar ook 'in die din
gen': in het eerste geval moet een éditeur het woord aaneenschrijven, in het andere geval
moet hij de schrijfwijze van de kopiist volgen: de keuze moet evenwel niet op de lezer
worden afgeschoven. Meestal heeft het al of niet aaneenschrijven door de kopiisten geen
consequenties voor de betekenis; de schrijfwijze komt de moderne lezer hoogstens
vreemd voor, zoals waer om, op dat, g he lijс heden, etc. Dan is er bij een aanpassing
geen sprake van interpreteren, en is ze volkomen vergelijkbaar met de aanpassing van de
spelling. Natuurlijk moet er wel een hecht en controleerbaar fundament zijn voor de
schrijfwijze waartoe uiteindelijk besloten wordt. Het Middelnederlandsch Woordenboek
van Verdam & Verwijs is de leidraad, waarbij geldt dat voor woorden die hierin niet
voorkomen de schrijfwijze gevolgd wordt van het MHWB en het MHWB SUPPLE
MENT. In de sporadische gevallen waarin toch tot een andere schrijfwijze is besloten,
vindt de lezer de verantwoording in de woordverklaring.

1 Vooral m prozahandschnften wordt de woordscheiduig soms gedicteerd door de schnftspiegel.
Naarmate deregelskorter worden, wordt de woordscherding grilliger, de lengte van de regel dicteert
dan soms het van- of aaneenschrijven van woorden. Het zou wenselijk zijn als er aan de problemauek
van de woordscheidmg een veelomvattender studie gewijd zou worden. Zolang een dergelijk
overzichtswerk er niet is, moet elke tekst apart op mogelijke systematiek beoordeeld worden.
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De woordveridaring is zeer sober gehouden: ze vooronderstelt zowel bedrevenheid in
het lezen van Middelnederlandse geestelijke literatuur als de lectuur van de paragrafen
3.1.8-3.1.10 '.
De beide versies van de Eerste Brief zijn in hoofdstukjes ingedeeld. Reeds Moll
bracht in zijn editie uit 1859 een hoofdstukindeling aan. Zijn voorbeeld wordt hier dus
nagevolgd, niet om historische redenen, maar omdat een dergelijke indeling recht doet
aan de wijze waarop Gerlach zijn tekst samenstelde en omdat zo compositorische eenheden onderscheiden worden. Bovendien komen in de handschriften met de authentieke
versie van de Eerste Brief geen paragraaftekens of lombarden voor. Dat geldt wel voor
het basishandschrift met de bewerkte versie, maar voor de hoofdstukindeling is (voor
zover mogelijk) de indeling van de authentieke versie gevolgd. De indeling is vrijwel
conform aan die van Moll: de regels 204,17-23 (Moll 1859) die in de oude editie bij
hoofdstuk 3 hoorden zijn samengebracht onder een nieuw, vierde hoofdstukje. Binnen
een hoofdstuk werd soms een alinea aangebracht om de leesbaarheid van de tekst te vergroten.
De hoofdstukindeling van de Tweede Brief volgt de indeling van de tekst in rubrieken van de handschrift D2 en T. Om de leesbaarheid van de tekst te verbeteren werd
binnen die hoofdstukken hier en daar een nieuwe alinea begonnen.

1 Met dank aan Dr. P. Wackers (KU Nijmegen) die de Brieven heeft gelezen en heeft aangegeven waar
enige woordverklaring noodzakelijk was.

3.2.5. KRITISCHE TEKSTUITGAVE EERSTE BRIEF

І[Зг]І
Een devot[i]e epistele
3

6

9

12

15

18

21

<1> Onsen lieven heren stedelike te offeren een reyn[r]e, vresam
herte, ende also te leven al die tijt onser ellendicheit, dat wi
vrilike hem ghemoeten moghen als hi ons ghebiedet van hijr toe
varen: dat is waer-l[3v]lachteghe gheestelicheit.
<2> Alreliefste, want wi in desen leven elendich ende pelegrem
sijn ende verworpen van onsen vaderlande, ende wi alle gheme tot
onsen vader waren, daeromme, wille wi daer comen, soe moeten wi
ons mit neersticheit oefenen in gueden werken, ghedachten ende
heilighen begheerten, ende daghelix vergaderen inwendighe cierhiet
ende rijcheit - dat is: reynicheit des herten, begherte totter
armoede ende tot snode dinghen, oetmoedicheit, ghehoersamicheit,
vertiynghe eyghens guetdunckens in alle dinghen, ende dier l[4r]l
ghelike -, opdat wi niet ydel van binnen, mer vol ende ghesciert
<van> *dusdamghen doechden ghevonden moghen werden ende onse
lampen bemen. Hijromme begher ie ende bidde iu, dat ghi iu
vlitelike ghevet in doechden voert te gaen, ende en laet u des
arbeides niet verdrieten die daertoe hoert, want die doghet moet
<m>en mit arbeide *vercrighen [wesen] ende mit arbeide moet <m>en
sie houden. Ende ist sake dat wi ons niet stedelike en pinen voert

Titel: 2 Een - epistele : Hier beghini een devoet epistel Dl, om Bl
3 reynre An I ende fvredesam,) Dl Bl I 4 falsoej hier Bl I 7 Alreliefste : Lieve Suster Dl
Bl I 8 veer fverworpenj Dl Bl I 10 groter (neersticheit,) Dl Bl I in goeden fghedachtenj
Bl I 11 in (beilighen) Bl I heilighen om Dl I 14 ons (bygensj Bl I 15 ghescien : gesaect
Bl I 16 van om An I dusdanighen Dl Bl : dusamighen An I 19/20 moet men : moeten An
I 20 vercrighen Dl Bl : vercreghen Ля I wesen /ende) An I 20 moet men : moeten An I 21
houden : behoelden Dl Bl
Heb. 11,13 I 17 Luc. 12,35

Tekstuitgave Eerste Brief

24

27

30

33
36
39

42
45
48

te gaen in doechden, in corter tijt mach men Verliesen dat in
meinighen jaren ver-l[4v]lgadert is; ende ist dat iu dinghen van
buten bevoelen werden, also vele temeer behoefdi behoetheit
vanbuten ende van binnen. Want lichtelike gaet een mensche
achterwaert ende coemt tot eenrehande dorricheit des herten - is
dat hi niet nauwe toe en siet in uutwendigher onlede - ende
*crighet ten lesten verdriet tot ghesteliker oeffeninghe. Hoetdet
iu ommer daervoer ende pijnt iu *trouwelike te verwaren dat u
bevolen is, mer en verghet ummer niet daert al omme te doene is,
also dat ghi altoes des iuwes denken, ende pijnt iu l[Sr]l in
uutwendigher onleden ende overlopen vredesom ende rostich van
binnen te bliven, aensiende alle verganclike dinghen mit enen
s<i>mpelen oghe, also vrem<d>e dinghen die iu niet an en gaen,
noch toe en horen. Sonderlinghe hoedet iu dat iuwe begheerlike
neyghelicheit niet ghehecht en werde mit minnen tot enighen
vergancliken dinghen, hetsi groet of cleyne, want hi sal langhe
van binnen deine bliven die enich dijnc dat niet ewich dueraftich
en is in sijnre begherten groet achtet. Hieromme soe sullen wi,
пае mate onser cleynheit, alle dine l[5v]l also groet hebben ende
houden, alset got die heer heeft ende holdet.
<3> In allen dinghe dier ghi ghebruket ende bezighet, laet iu
behaghen die heilighe armoede, want sie is een edel schat die
altoes durbaer heeft ghewest ende noch is voer goede ende sinen
heilighen. Ende daeromme, also veele als in u is, soe verkieset
alltoes die lagheste stede, die snoetste cleder ende die
verworpenste, onachtsamste resscap, na den exempel Jhesu[s]
"Cristi.

22 Verliesen dat / men Bl I 23 is : heeft Dl Bl I ist dat iu : dien die Dl, want u die Bl I
24 werden : sin Dl Bl I behoefdi : behoef hi (fout in transcriptie?) Dl I 26 ist Dl I 28
crighet Dl Bl : cierheit An I gheesteliken oefeninghen Dl Bl I 29 trouwelike Dl Bl :
tortelike An I (dat) men Dl I 30 bevolen is : bevelt Dl I 31 ghedencket Dl, ghedient Bl I
32 overloep Bl I 33 ende djtlike (dinghen Dl Bl I 34 simpelen : smpelen An I also : aise
Dl Bl I vreme An I 38 ewelike Dl Bl I 39 soe om Bl I 40 voer (also) Dl I 42 bezighet :
besittet Dl I 44 voer Csinen) Bl I 45 also : soe Bl I alset Dl Bl I 46 dieCJ) om Bl I 47
ende (Onachtsamste) Bl I onachtsamste omDl I Jhesu Cristi Dl Bl : Jhesus Criste An
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<4> Voert als tijt is te lesen of te beden, soe pijnt iu u
uutwendighe onlede uter l[6r]l herten te sette<n> als ghi best
moecht. Die dinghe die u bevolen sijn, die pijnt iu also te
bewaren dattet iu ghene noet en si verworringhe in der herten
daervan te hebben, waer ghise aldus dan also ghedaen hebt. Ende
dat moechdi hoeden, <ist> dat ghi gheen dine uut iu selven en
doet.

72

<5> Alsoe ghi uutgaen, so hebbet iu ripelike ende swaerlike in
seden, ende scuwet nyplichticheit in al uwen ghelate, also of al
uwe beroringhen, seden ende werken riepen ende segheden mit
Cristo: "Mijn rike en is van deser werelt niet." Mer als l[6v]l
ghi weder incoemt, so hebbet iu mijnlik ende *toesprekelike tot
alle dien daer ghi mede sijt ende omgaet; in woerden, in
ghesichte, in ghelate, in alle dien dat ghi doet. Sonderlinghe
pijnt iu vrede te hebben mit uwen susteren. Ende dien en moechdi
niet bet hebben dan ghi iu sere veroetmoedighen onder hem allen.
Ende dit mochtti vercrighen, ist dat ghi iu wennet [wil] alle
mensche te eren ende an te siene aise enen throen der glorien ende
der heiligher drievoldicheit ende aise een tempel daer god in
woent. Ende l[7r]l hijrom nighet mitter herten enen yegheliken
alse die in der toecomender salicheit des ewighen levens sonder
mate boven iu verhoghet sal wesen; wattan en sulle ghi iu niet
werdich oerdelen den alrelaechesten daer te wesen, noch alsodanighes yets wat van iu te vermeten ende vermoeden.

75

<6> Wennet iu oec niet seer *an te marken die uutwendighe dinghen,
anhanghinghe of toevalle des menschen, alse sine staet, graet of
oerde, sine scoenheit of lelicheit, sijn habit of cierheit, sine

57

60

63

66

69

49 alst Dl В1 \ u om Bl I 50 sette An, stellen Bl I 53 waer : off Bl I dan alsoe : of soe Bl
I 54 ist om An I 56 alsoe : alse Dl Bl I 57 nyplechheit Dl I also of : als oft Bl I 60
tosprckelic Dl Bl : onsprekelike An I 61 sijt ende om Dl Bl I 62 Cghelatej ende Dl Bl I
alle dien ; alle dine Dl Bl I dat : die Bl I 63 met Cdien) Bl I 64 u (niet) Bl I 65 (wennet)
wil An I u susteren ende (alle) Dl Bl I 70 wattan : want dan Bl I 72 ende : of Bl I te
(vermodenj Dl 173 an Dl Bl : na An I dinghen om Dl Bl
59 Joh. 18,36
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groetheit of cleingheit sijns lichaem, ghesont<heit> l[7v]l of
siechiet, ende dier ghelike, want dese dinghe en siet god die here
niet properlike ende sonderlinghe an, die oec voer[t] niet groets
te hebben en sijn. Mer wennet iu een yegheliken mensche an te
siene aise hi na den inwendighe menschen van gode ghescapen is
ende mit sijns eensgheboren soens duerbaren bloede verloest is.
Ende als ghi doechde ende voertganc siet in uwen susteren of in
ander menschen, die ghi niet en hebbet, mynnet die van herten in
den anderen, ende sœ ijst alle uwe. Ende hijr is buten besloten
alle nydicheit <ende mismoghen>. I[8r]l Ende ist dat ghi mismoghen
ghevoelt op yemant van uwen susteren, pijnt iu dier meerre mynne
ende boechsamheit te tonen in uwen ghelate. Ghi sijt wat tot
suerheit gheneyghet, daeromme moete ghi iu daer meer teghen
gheven. Mer ie hope dat ghi iu daer seer inne ende in anderen
dinghen <verwonnen> heb<b>et, want ghi hebbet daer aldus langhe
over gheweest.
<7> Pijnt iu seer sachtmoedelike te liden mit uwen susteren in
allen punten die niet wel ende myn volcomelike ghesc[i]hien van
buten of van binnen, want enen yegheliken is moyelike ghenoech
sine eyghene onvolcomenheit ende l[8v]l onghevallichiet die hi
lidet. Oec soe wennet iu eens yeghelikes wonderlicheit,
neersticheit ende onmanierlicheit mit enen oetmoedighen ende
onderworpen herten te onsculdighen ende te wiken, ende, daert die
sake eyschet, mit saticheit uwer zeden te zaften.
<8> In al uwer wanderinghen pijnt iu levendich ende wacker te
wesen, als des morghens op te stane of te bede<n> of te arbeiden.
Pijnt alle uwe dinghen te doene sonder <e>ighensokelicheit; daerin
suldi groten vrede vinde<n>. Nemet uwes selves waer waer l[9r]l

76 groetheit : groet Dl I ghesontheit : ghesont An I 78 voen An I den : dien Dl I 81/82
den anderen : in anderen menschen Bl I 84 ghesloten Dl Bl I 85 ende mismoghen om
An I Ende - mismoghen om Bl I 87 doechsamheit Bl I 87/90 Ghi - gheweest om Dl I 90
dinghen : ghebreken Bl I verwonnen om An I hebet An I 93 ghescihien An I 93/94 van
binnen / of / van buisen Bl I 94 moyelike : moeite DI I 95 onghevalcheit / ende /
onvolcomenheit Dl Bl I 99 uwen DI I 101 bede An I 102 ighensokelicheit An I 103
vinde An
81 IPetr. 1,18-19
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ghi sijt, want di heilighe enghelen sijn stadeliken bi ons; in den
bedde, in der kerken, op den merken ende in alle stede, ende
merken mit begheerten hoe reyne ende gheheel wi onse herte onsen
lieven here offeren ende bewaren. Ende sie vervrouwen hem, ist dat
al onse dinghen eersamelike gheschien, al en siet ons ghen
mensche. Laet ons doch pinen in enigher manieren hoerre puerheit
ende min<n>en ons te gheliken!
<9> Dicwile biddet voer alrehande saken: nu voer susteren die
becoert worde<n>; nu voer die in doegh<ed>en voertgaen; nu voer iu
levendighen l[9v]l vrende; nu voer die ghestorven sijn ende dier
ghelike. Draghet oec stadelike in <u>wen herte mynne ende
guetwillicheit tot alle menschen, ende in bretheit dier minnen
beghert in allen menschen meeren voertganc ende dat ewighen leven.
Ende hebbet also gheme dat iu broedere ende alle menschen
toenemen in dogh<ed>en ende gheestelikes troestes ende [t]roeste
der herten ghebruken als ghi selve.
<10> Maect Jhesus een bequaeme stede in uwer herten, soe sal hi
gheeme mit u woene<n>. Wat men doet of wat er ghesceit, І[10г]І
proeft iu vordel ende hebbet vrede in iu selven. Oec en settet iu
op gheen dine dat iu ontvallen mach, want sunte Gregorius secht:
"Die leent of rostet op een dine dat hem ontfallet, het is noet
dat hi mede valle mitten dinghe daer hi op rostede."
< 11> Dencken dichwile hoe ghi iu moecht hebbe<n>, dat niemant van
iu verarghert en werde in quaden exempelen in uwer wanderinghe,
sonderlinghe die пае iu comen. Hoedet iu dat ghi nummer tot
sekerheit ende quader vriheit en comen, want dat hevet manighen
l[ 10v]l nedergheslaghen. Mer hebt <sie> alle daer ghi mede

104 die : di An I 106 merket Bl I gheheel : heilic Bl I 107 (offeren) sullen Bl I sie
vervrouwen hem : die engelen verwonderen ende verbilden haerB7 I 109 in enigher :
menigher (fout in transcriptie?) Dl I 110 minen An I in (ons,) Bl I 111 u susterD/ Bl I
112 worde An , wort Dl I doeghen An I voertgaet Dl Bl I 114 uwen : wen An I 115 dier :
átiBl I we'momDl Bl \ meeren omBl I voertganeöi I 117 broederen ; susterDÍ Bl
1118 doghen An I roeste : traeste An I 121 woene An I 123 sinte от Bl I 124 een : enich
Bl 1126 also (mocht) Dl Bl 1130 sie. seerB7, от An
120 Ef. 3,17
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ommegaet van herten in weerdicheit, als een tempel ende een beelde
godes. Ende uut desen punten, dat ghi also hoechlike van hem
voelt, so en mochdi niet lichtelike quaet vermoeden of
onwerdicheit op hem hebben, noch swaerlike nemen dat sie iu
vermaen.
<12> In drucke ende in tríbulacien en weset niet alte seer
verworpen in der herten, mer dencken dattet tehandes beter sal
werden. Ende also langhen alse *wi hijr sijn in deser
ellendicheit [sijn], soe moeten wi l[llr]l van beide besoken. Onse
lieve here Jhesus en haeste niet in te gaen in sine glorie, hi en
hadden ijrst ghesmaect alle tribulacien, alle bitterheiden ende
achterlatenissen bina van allen menschen die in der weerlt waren.
Want hi verbeiden lancmoedelike ende verduldelike drieendedertich
jaer lane, in wilken hi niet zuetes, niet vrolikes, niet sachtes,
niet datter *ghemaclicheit des vleisches toehoert en ontfene. Mer
doe hi alse die alrelaechste van allen menschen ghedient hadde
alse vele als in hem was alle menschen, doe ont-l[l Ivjlfenc hi
voer sine myn<n>e[n] weder van den menschen schande, laster,
vermynringhe, verwerpinghe ende ten lesten den alreschandelicsten
ende bittersten doet. Siet, dese punten ende deser ghelijc hevet
hi ons ghetoent, levendich ende doet, ende heeft ons gheleert na
sinen exempel desen te ghemoete te gaen. Ende tot desen hebben hem
alle hilighen besettet, want overmits vele tribulacien is ons noet
in te gaen int rike der hemelen, ende, na ons heren woerden, in
onser verduldicheit sullen wi besitten onse ziele.

131een(2j0mß/l 132 dat : sultBl 1133 gheuoelefi/l 138 also : alseD/l wy Dl BI :
iu An I 138/139 I in deser ellendicheit / sin Dl I sijn - ellendicheit : in deser ellendeghe
weerlt BI I 139 fellendicheitj sijn An I 141 (tribulacien,) ende Dl I bitterheit BI I 142
achterlaenisse BI I 145 ghemaclicheit : ghemachlike An, maclicheit Dl BI I toehoert :
behoort Dl BI I ontfene : oefent Dl 1146 -laechste : elendicstefi/ I 147 alse : alsoefi/ 1
(als,) -t Dl BI I ontfene Dl I 148 mynen An I 151 levende Dl I 152 sijn exempelen BI I
desen om BI I te(2) om BI I 153 beseiten BI I 154 woert BI I 155 onser om BI I zielen
Dl BI
153-154 Hand. 14,22 1154-155 Luc. 21,19
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<13> Dat meeste druc ende liden dat die mensche l[12r]l heeft, dat
is hi selve; want heeft hi hem selven van bin<n>en ende sinen
pas<s>ien verwonnen, soe verwint hi lichtelike dat hem van buten
moyen mach. Num<m>ermeer en wilt vergheten dat ghi hijr in
pilgremmaedse ende in ellende ende in stedighen striden ghesat
sijt, ende dat ghi niet en sijt daer ghi wesen solden. Ende
daeromme helptes alte lichte waerof ende waer ende in wat
ma<n>ieren dat ghi onthouden ende voedet werden in deser cleynre
tijt uwer elendigher wanderinghe. Mochte een mensche daertoe comen
dat hi mit l[12v]l sinen herten gode van binnen verenicht ware,
alse dat hi in sinen moede niet onderworpen en ware sijnen
passien, mer ghebmken mochte veel vredes mit sinen heer in
inwendighen roeste sijns herten; wat mochte die mensche hijr
vorder begheren? Ende en is hem niet wal van bin<n>en mit sinen
here, wat mach hem van anderen uutwendighen toevallen verleent
werden - oec hoe groet ende hilich dat sie schinen ende
gh<e>rekent werden - dat hem baten mach? Oec pijnt iu sonderlinghe
dat ghi open sijt in uwen drucke, passien ende becoringhen. Ende
en laet den I [ 13r] I duvel gheen nest in iu crighen, indien dat
ghijt verhudet, mer seghet iu hinder enen, die ghi ment dattet
nut<t>est si, wannere ghi wat sonderlinghes hebt in der herten.
Oec in allen dinghen die iu beweghen ende ontvreden, ondersoeket
stedelike iu selven ende aensiet dat eynde, alsof ghi nu op den
staenden voet van den heer sout gheroepen werden, hoe ghi dan in
dier sake di u bew<e>ghet staen ende voelen woldet.

157 heeft : had BI I binen An I ende от θ Л 158 pasien An I 160 ende(7+2,) от Dl Bl I
stedighen от Bl I striden : steide (fout in transcriptie?) Dl I 162 maieren An helptes :
helpte Bl I lichtelich Bl I waerof - ende (2) : waert Bl I 163 ghevodet Dl Bl I 164 och
(mocht) Bl I 165 herten : heren (fout in transcriptie?) Dl, от Bl 1166 alse : also Dl Bl
I in - mer : sij<n> passien heel verwonnen had ende Bl I 167 in : ende Bl I 168 sijns
herten ; met sijnen god Bl I hijr от Dl I vorder : meer Bl I 169 binen An I 170 heren :
harte Bl I ofte Cverleent) Bl I 171 ende от Bl 1172 ghrekent An I te Cwerdenj Bl I Oec sonderlinghe : Ten leste begheer ic sonderlinghe van u Dl Bl I 173 ende (passien) Bl I
175 seghet An I iu hinderom Bl I 176 nutest An, nutte Bl 1177 (ontvreden) moghen Bl I
178 eynde от Bl I alsof : of Bl I den от Bl I 179 sout gheroepen : gehaelt Bl I hoe ghi
dan от Bl I 180 dier Bl I bewghet An, beweghen Bl I wel (staen) Bl I ende voelen
woldet : wilden Bl
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<14> Ende die wil overdenken dat niet denghenen die sine passien
ende ghebreke v[i]liet ende hem ghebrec-l[13v]llike wiket, mer die
sie manlike verwint ende wederstoet ende onghemac sterckelike
verdraghet van den heer ghegheven sal werden verborghen hemelsch
broet ende een nye name, welc niemant bekant en hevet, dan deit
ontfaet, ende wellic niemant ghevoelen en mach wies wanderinghe
uutwendich is ende die die dinghe die sinen uutwendighen <mensche>
beghe[n]ghenen van nederwert, ende niet van opwert ansiet. Mer
enen wisen mensche smaken alle dinghen alsese sijn ende aise god
ghemaket Ende daeromme en wort hi niet ghewaghet, noch verwandelt
l[14r]l na den oversten *dele sijns moedes, na der verwandelinghe
ende onstadicheit der saken die hem begheghenen; mer hi doersiet
sie alle rostelic, mit enen scarpen, inwendighen ghesichte, wattan
en ghevoelt hi temale gheen bevoelike begheerlicheit of
yn<n>icheit tot gode. Sonder twivel: die tijt sal comen dat die
brudegom, dat is bevoelike begheerlicheit, van ons ghenamen sal
werden; salich is die mensch dien die heer dan also behaghelic
ende also smakelic blivet in der ghelatenheit, als hi tevoren
l[14v]l was in der begheerlicheit.
<15> Voertmeer van dien hoe seer onse lieve heer, onse brudegom,
van ons te minnen is, hoe zuver ende onbesmittet van enighen ander
dijnghen die hijer in der tijt sijn onse mijn<n>e tot hem wesen
sai in aire tijt, in allen steden, saken ende werken, ende van
anderen ghestelicken *oefeninghen, moechdi ghenoech horen ende
lesen in der hiligher scrijft. Mer nerghenet en moghedi sie bet
beken<n>en ende ghevoelen dan in <enen> reynen herten, ist dat ghi

181 Ende - dat : dit en overdenet BI I vliet : vlien ende wiken Bl I 182 viliet An I vliet wiket : vlien ende wiken Bl I 182/183 wiket - manlike om DI I 184 sal / ghegeven Bl I
185 die (welck) Bl I bekent en hevet : kentß/ I 186 die (welcty Bl I gevoelen : genolen
Dl I 187 die(7,) : dier Dl I mensche от An I 188 beghenghenen An, beyeghenen Dl,
beweghen Bl I 189 simchet Bl I (зЛ$е(2)) -se Dl Bl I 190 CghemaectJ hevet Dl Bl I
ghewaggelt Dl, ontsiect Bl I 191 dele DI Bl : edle An I gemoedes Bl I der einde Bl I
192 onghestadicheit Dl I der saken om DI I begheghenen : beyeghen Dl I 194 wattan :
want en (fout in transcriptie?) DI I 195 ynicheit An I 201 ander от Dl I 202 mijne An I
206 bekenen An
185-186 Openb. 2,17
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iu daertoe gheven wilt. І[15г]І Мег desen dinghen en[de] mach men
niet vercrighen mit traecheit ende van ghewonten gaen te beden, te
kerken ende ten arbeide, mer men moet daer groet vlijt toe doen.
Ende ten ijrsten moet men verwinnen groeve dinghe ende also
daghelix еегте comen.
<16> Dése dinghen scriven ie iu recht of ghi er niet en wiste, mer
ie hope dattet iu gheen groet noet en is, bindi anders selven
vurich. Mer hoet is, laet ons toesamen toesien die wile dat wi
tijt hebben, ende mit gheelre herten onsen here pinen te behaghen,
ende *ene cortte tijt l[15v]l arbeiden in drucke ende in
tribulacien ende in anxte staen - want tehandes sal hi comen ende
doppen, ende machschien eer wi vermoeden -, opdat wi dan, van
allen drucke ende liden verloest, ew<el>ike mit hem ende mit alle
enghelen ende heilighe ons moeten verbilden in ewicheit. Amen.

209 ten : te D 1\ 211 еегте : voerre Dl 1214 dat om D i l 216 ene Dl : als An I 219 ende
liden verloest om Dl I 220 moeten ; moghen Dl I in ewicheit om Dl I Ey (Amen) Dl I
CAmen) Jhesus maria Dl
195-197 Mat. 9,15 1214-215 IPetr. 4,21 217-218 Luc. 12,36; Openb. 3,20
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Paleografische commentaar
2 deze regel is geheel in rood I 3 de O van Onsen is een initiaal, rood en drie regels hoog
I 5 van ghebiedet is de i in de interlinie toegevoegd I 7 Aire- is in de bovenmarge toegevoegd; verwijzdngstekens alleen in de bovenmarge (2x). Vóór -liefste een rasuur; het is
niet zichtbaar welke letter is weggeschuurd I 8 van verworpen staat ver- op rasuur I 15
vol ende staat op rasuur 124 temeer staat op rasuur I in plaats van behoefdi stond er oorspronkelijk behoefde. Een deel van de laatste e werd weggeschuurd, waarna er boven het
resterend deel, dat maar weinig weg heeft van een i, een punt werd geplaatst I van behoetheit staat -it op rasuur I 26 is is in de buitenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in
de buitenmarge en na herten I 29 de w van verwaren is verbeterd vanuit een v; in de interlinie is er een ν bijgeschreven, zodat we w moeten lezen I 30 ii(2) is in de buitenmarge
toegevoegd; verwijzingstekens in de buitenmarge en na doene I 32 van ende(2) staat enop rasuur I -de- van vredesom staat op rasuur I 33 van dinghen staat -nghen- op rasuur I
de tweede e van enen staat op rasuur I 34 na oghe is de letter л weggeschuurd I 37/38 hibinnen is in ondermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x), na want
en vóór oleine in de binnenmarge I 37 want staat op rasuur I 38 de i van ewich is in de interlinie toegevoegd I 40 van dine staat -ine op rasuur. (Boven / bevindt zich het afkortingsteken voor de letter n) I 45 vóór veele is iets weggeschuurd I 47 de ν van
verworpenste is gecorrigeerd uit een w waarvan een deel werd weggeschuurd I 53 de t
van hebt staat op rasuur I 56 Alsoe staat op rasuur I 57 de eerste ι van nyplichticheit is in
de interlinie toegevoegd I de и van uwen is in de interlinie toegevoegd I 60 na ghi is wi
geëxpungeerd I 65 vóór alle is den (afkortingsteken voor de letter η boven de e) wegge
schuurd I 66 ende(2) is in de ondermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermar
ge en na glorien I 68 vóór woent letter weggeschuurd (een w?) I 69 die is in de
buitenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in de buitenmarge en na alse I 70 de w van
wesen staat op rasuur I van wattan staat wa- op rasuur I na sulle is een letter weggeschuurd (een и?) I 72 van alsodanighes staat -ighe- op rasuur I yets wat staat op rasuur I
74 na toevalle is een letter weggeschuurd (e of и?) I 74 van staet staat sta- op rasuur I 75
lelicheit staat op rasuur I 77 van siet god staat siet g- op rasuur I 78 na die is een letter
weggeschuurd I 81 de o van eensgheboren is in de interlinie toegevoegd I bloede staat op
rasuur I 85 ist dat ghi is in de bovenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in de boven
marge en na Ende I 86 de ν van van staat op rasuur I na mynne is een letter wegge
schuurd (een л?) I 88 meer staat op rasuur I 88/89 teghen-seer is in de ondermarge
toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x) en na meer I 89 inne staat op ra
suur I 93 vóór de e van wel is de letter a weggeschuurd I 95 van eyghene staat -ne op rasuur (bovendien slecht leesbaar) I 97/98 ende onder- staat op rasuur. Zeer bleke inkt;
ende is nauwelijks leesbaar I 98 na onsculdighen zijn twee letters weggeschuurd (rel In
ieder geval de letter e) I 99 de eerste t van saticheit is verbeterd vanuit een / of vanuit de
aanzet van een ƒ1 102 vóór eighensokelicheit zijn èèn of meer letters weggeschuurd (m
of лі?) I tussen daer- en -in (in het handschrift geschreven als "daer in") is he wegge
schuurd I 105 de tweede d van bedde is uit de letter e I 106 hoe rey η en- staat op rasuur I
107 na lie· van lieven (staat in het handschrift op het einde van de regel) bevindt zich
een rasuur 1109 van manieren staat -an- op rasuur I van hoerre is -er- in de buitenmarge
toegevoegd; verwijzingstekens in de buitenmarge en boven het woord in kwestie I 110
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ons is in de buitenmarge toegevoegd; verwijzingstekcns in de buitenmarge en na minnen
1112 voertgaen is in de ondermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge en
na doegheden I vóór лм(2) is waarschijnlijk sijn weggeschuurd I 114 oec is in de buiten
marge toegevoegd; venvijzingstekens in de buitenmarge (2x) en na draghet I van bretheit staat -et- op rasuur I 115 de r van dier is verbeterd uit een n. De η werd zo
beschuurd dat het de vorm van een г kreeg 1116 van voertganc staat voe- op rasuur I de t
van dat staat op rasuur I 117 bij gherne is vóór de η nog iets weggeschuurd, waarschijn
lijk de letter e I ende (afgekort) staat op rasuur I 118 van toenemen staat -nemen op ra
suur I na ghees- van gheestelikes (in het handschrift op het einde van de regel) bevindt
zich een rasuur I vóór troestes bevindt zich een rasuur I de tweede e van roeste staat op
rasuur 1119 de d van der staat op rasuur 1120 Maect staat op rasuur I 121 na Wat bevindt
zich een rasuur I 122 van proeft staat - ro- op rasuur I 123 vóór -vallen van ontvallen
(staat in het handschrift aan het begin van de regel) bevindt zich een rasuur 1125 dinghe
staat op rasuur I 127 van verarghet staat ver- (afgekort) op rasuur I en is zeer slecht leesbaar, de verbindingsstreep tussen de benen van de η is niet te zien I 129 de e van en is
sterk verkleurd I 130 na hebt lijkt sie te zijn weggeschuurd. Het is echter niet geheel uit
te sluiten dat het om een verbetering op rasuur met bleke inkt gaat (zie hiervoor ook r.
179) 1131 ende is in de buitenmarge toegevoegd; venvijzingstekens in de buitenmarge
en na tempel I 139 direct na Onse is de letter η weggeschuurd I 140 direct na lieve is de
letter η weggeschuurd I in is net buiten de schriftspiegel in de buitenmarge toegevoegd.
Geen venvijzingstekens I vóór te staat een verwijzingsteken, in de buitenmarge is dat teken herhaald bij de letter t (in de hand van de corrector). De bedoeling ervan is onduidelijk I direct na m(2) is de aanzet van de letter s weggeschuurd (het volgende woord
begint met een s) I 141 van bitterheiden staat -den (afgekort) op rasuur I ende (afgekort)
staat op rasuur I 142 na bina is de letter e weggeschuurd I 146 hi staat op rasuur I ghedient hadde staat op rasuur 1147 als in hem was is in de ondermarge toegevoegd; venvijzingstekens in de ondermarge (2x) en na vele I -en van menschen is in de ondermarge
toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge en na het woord in kwestie I 149 verwerpinghe staat deels op rasuur. Bovendien is de laatste e, zonder verwijzingstekens, in
de interlinie toegevoegd I 150 ende bittersten is in de ondermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x), in de binnenmarge (na schandelicsten) en in de buitenmarge (vóór doet) I 152 van hem staat he- op rasuur 1158 hi staat op rasuur I 159 van
verghe ten staat -rg- op rasuur I vóór en onder de h van hijr bevindt zich een rasuur 1162
ende waer is in de buitenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in de buitenmarge en
vóór endeil) 1163 de m van manieren had oorspronkelijk vier benen; het eerste daarvan
is weggeschuurd I 163 van ende staat -de op rasuur I 164 direct na wanderinghe is waarschijnlijk de letter η weggeschuurd I 165 het is niet geheel duidelijk of de i van mit een ι
is of een e. Er is gekozen voor de lezing mit, omdat dat de gebruikelijke spelling in het
hs is Hetzelfde geval doet zich voor in r. 193 I 165 na ware is waarschijnlijk de letter η
weggeschuurd I 166 na ware is waarschijnlijk de letter η weggeschuurd I 167 vredes
staat op rasuur en is zeer slecht leesbaar, met name de £ I 170 uutwendighen toevallen
ver- staat op rasuur 1170/171 -leent werden oec hoe groet ende hilich dat sie is in de on
dermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x) en in de binnenmarge,
direct na ver- I 171 van schine η staat -ne η (afgekort) op rasuur I 177 de eerste η van
dinghen is sterk verkleurd 1179 in met zeer bleke inkt op rasuur geschreven (zie r. 130) I
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181 de ν (in handschrift: "u") van overdenken is in de binnenmarge toegevoegd; verwij
zingstekens in de binnenmarge en in de interlinie boven de letters o en e I van passten
staat -ien (afgekort) op rasuur I 182 van ghebreke staat -ke op rasuur I 183 ende(\) is in
de binnenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in de binnenmarge en in de interlinie na
verwint I na onghemac is een letter weggeschuurd (een л?) I 185 name-bekant is in de
ondermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x) en na nye I 186 wanderinghe staat op rasuur I 187 van uutwendich staat -ch op rasuur I 189 wisen mensche
staat op rasuur I 191 de г van oversten is in de bovenmarge toegevoegd; verwijzingste
kens in de bovenmarge en boven het woord in kwestie I 192 boven de tweede e van begheghenen is het afkortingsteken voor de letter η weggeschuurd. In r. 188 is deze
incorrecte spelling niet verbeterd 1193 het is niet geheel duidelijk of de i van mit een e is
of een ι'. Er is voor de spelling mit gekozen, omdat die in dit handschrift gebruikelijk is.
Hetzelfde geval doet zich voor in r. 165 1194 bevoelike staat op rasuur I 200 na onse{\)
is de letter η weggeschuurd I boven de tweede e van lieve is het afkortingsteken voor de
letter e weggeschuurd I 200 na onse(2) is de letter л weggeschuurd I 201 zuver staat op
rasuur en is bovendien slecht leesbaar I 203 aire staat op rasuur I na van is een letter
weggeschuurd (een u?) I 204 vóór anderen is ende geëxpungeerd I 206 van ghevoelen
staat -oelen (afgekort) op rasuur I 212 van scriven (in handschrift: "scriuen") staat -ven
(in handschrift dus: "-uen") op rasuur I 212 en staat op rasuur I 220 na enghelen is ende
nut allen enghelen met zwarte inkt doorgestreept
Woordverklaring
7

31

47

52
57

87
99

191

alreliefste: deze vorm komt in het MNW niet voor. In deze uitgave is er een samenstelling van gemaakt, naar analogie van vormen als alreerst, alrenaest en alrehoochste (cf. MNW I, koll. 358-359).
dat ghi altoes des iuwes denken: 'dat gij altijd aan uzelf gedachtig bent' (cf. MNW
U, kol. 123, s.v. DENKEN, I). Een vorm als ghi denken is typisch voor het Oostelijk Middelnederlands (cf. Van Loey 1976,1, & 49 opm. 6, p. 57).
resscap: in deze context: 'een werktuig nodig voor de uitoefening van een beroep of
bedrijf (cf. MNW Г , kol. 1184, s.v. REETSCAP, 5, onder aanhaling van deze
passage).
verworringe: 'ontstemming', 'verwarring' (cf. MNW ПІ, kol. 338, s.v. VERWERRINGE, onder aanhaling van deze passage).
scuwet nyplechticheit in al uwen ghelate: 'vermijd zonderlingheid in al uw gedrag'
(cf. MNW IV, kol. 2418-19, s.v. NIEUPLECHTICHEIT, onder aanhaling van deze
passage).
boechsaemheir. 'inschikkelijkheid', 'voorkomendheid' (cf. MNW I, kol. 1484, s.v.
BUUCHSAEMHEIT, onder aanhaling van deze passage).
saticheir. mit saticheit uwer zeden is de vertaling van de passus morum aequalitate
(Moll 1859, 177,10); saticheit betekent in dat licht 'kalmte', 'bedaardheid' (cf.
MNW VII, kol. 185, s.v. ΞΑΉαίΕΓΓ).
overste dele sijns moedes: het gedeelte van de geest waar men God direct ontmoet,
eindpunt en bron van de menselijke activiteit; in het Latijn 'acies mentis'.
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196 bevoelike begheerUcheir. 'affectief verlangen'. In de passus 195-199 gaat het over
de 'nacht der zinnen'; wanneer het innerlijk welbehagen in God, dat op het niveau
van het affectieve ligt, de mens plotseling ontnomen wordt. De bevoelike begheerlicheit is nadrukkelijk met de Bruidegom, met Christus verbonden.
Kritische
3
16

20

28

54

60

65

73
85

commentaar

reynlrje: de vorm reynre in An is niet grammaticaal; er is hier geen sprake van een
genitief of datief. В1 en D1 hebben wel de conecte lezing.
<van> *dusdanighen: in An staat hier dusamighen. Het is duidelijk dat dat een
schrijffout voor 'dusdanighen' is. Om de zin grammaticaal te houden is de toevoe
ging van het voorzetsel 'van' vanuit BI en Dl onontbeerlijk.
moet <m>en mit arbeide *vercrighen [wesen] ende mit arbeide moet <m>en : in
An luidt deze passage: moeten mit arbeide vercreghen wesen ende mit arbeide moe
ten. De fout die de kopiist van An hier gemaakt heeft is waarschijnlijk dat hij 'die
doghet' als onderwerp van de zin aanzag en heeft 'moet men' vervangen door
'moeten' en 'vercrighen' door 'vercreghen wesen', maar hij is daar niet consequent
in geweest; in r. 21 had hij dan ook 'houden' moeten veranderen in 'behouden wer
den'. Uit deze fout en uit het feit dat BI en Dl wel 'men' als onderwerp van de zin
hebben, valt te concluderen dat de lezing van An naar die van BI en Dl moet wor
den verbeterd. In feite zijn bij moet <m>en twee ingrepen tegelijk gedaan: '<m> , is
toegevoegd en '<m>en' is daama van 'moet' gescheiden.
*crigher. An leest hier cierheir, dit zelfstandig naamwoord maakt de zin onverstaan
baar. BI en Dl hebben wel beide de juiste lezing. De fout moet waarschijnlijk wel
gezocht worden in het slordig lezen van de legger, maar hoe de kopiist van 'crig' of
'crieg', 'cier' heeft kunnen maken is een raadsel.
<ist>: de hoofdzin Ende - hoeden (53-54) vereist een conditionele bijzin. In An is
dat - doet (54-55) echter als een consecutieve bijzin op te vatten. De constructie 'ist
dat' in BI en Dl maakt de bijzin wel conditioneel; ist dat komt overeen met ons
voegwoord 'indien'.
*toesprekelike·. An leest hier onsprekelike. Dit woord betekent (o.a.) 'onbeschrijf
elijk'. Dit woord is niet in de context in te passen, maar de lezing van BI en Dl,
'toesprekelike', past heel goed; dit betekent 'vriendelijk' en het kan dus met recht
met 'mijnlik' nevenschikkend verbonden worden. De fout is paleografisch niet te
verklaren.
[wil]: An leest wennet wil een evidente fout, die op twee wijzen gecorrigeerd kan
worden: tot 'wennen wil' of tot 'wennet [wil]'. Er is voor de laatste mogelijkheid
gekozen, omdat die conform de lezing van BI en Dl is.
*an: An leest hier na, terwijl uit de context blijkt dat het werkwoord 'anmerken' be
doeld is. De fout in An is een metathesis (zie ook het commentaar bij r. 191).
<ende mismoghen>: in An ontbreken deze woorden. Er staat nydicheit ende ist dat
ghi mismoghen. Daarvan is 'ist dat ghi' door de corrector in de bovenmarge toege
voegd, maar het is duidelijk dat zijn correctie ontoereikend was. Dl leest na 'nydi
cheit' nog 'ende mismoghen' en dat maakt de passage 82-87 begrijpelijk: 'En
wanneer gij bij uw zusters of andere mensen deugden en vordering<en> bemerkt

Tetetuitgave Eerste Brief

357

die u ontbreken, bemin die van harte in de anderen, dan wordt het uw deel; iedere
afgunst en naijver blijft hiervan verre. En indien je toch afgunst voelt voor één van
je medezusters, probeer haar dan juist vriendelijk en inschikkelijk te bejegenen'. De
fout in An is gemakkelijk te verklaren: na 'nydicheit ende mismoghen' las de kopiist in zijn legger weer verder na 'ghi mismoghen'. De corrector heeft deze fout later
slechts half verbeterd.
90 <verwonnen> heb<b>et. An leest hier hebet, een schrijffout voor 'hebbet'. Bovendien is 'hebbet' hier een hulpwerkwoord van tijd, maar An mist het voltooid deelwoord. Dit voltooid deelwoord komt wel voor in BI; in Dl ontbreekt deze passage.
In An is 'verwonnen' dus naar de lezing van BI verbeterd.
102 <e>ighensokelicheir. An leest ighensokelicheit, maar deze vorm is ongebruikelijk;
de spelling is naar В1 en Dl aangepast.
112 doegh<ed>en: An leest hier doe g he η en dat is een lezing die niet in de context past.
Het kernwoord is hier voertgaen. Nu is het niet mogelijk om bij 'doeghen' (= 'lij
den') van voortgang te spreken; het lijden wordt veroorzaakt door gebeurtenissen
die men niet in de hand heeft en men kan daarin dus ook geen voortgang maken. De
lezingen van BI en Dl, 'doegheden' is hier dan ook de juiste. Een zelfde geval doet
zich voor in r. 118.
118 dogh<ed>en: An leest hier doghen. M.m. geldt hier hetzelfde als in 112. Het woord
'toenemen' sluit 'doghen' uit: men kan in het lijden geen 'vorderingen maken'.
118 [tjroeste: An leest hier traeste. In г. 168 leest An wél roeste des herten. De lezing
'roste' van BI en Dl derhalve naar analogie als beter te beschouwen. De fout in An
kan worden verklaard door de nabijheid van het woord troestes (r. 168).
130 <sie>·. in An ontbreekt dit woord. Het probleem is niet alleen dat zowel BI als Dl
hier wel 'sie' lezen; in An kwam het woord ook voor maar het is later weer weggeschuurd. Het ligt voor de hand dat dit per abuis is gedaan.
138 * і: An leest hier /'M. In de zin Ende - besoken (138/139) gaat het, vrij geparafra
seerd om de volgende vergelijking: 'zolang als wij in ballingschap verkeren, zolang
moeten we angst en kwelling ondergaan'. Als we het eerste onderwerp door 'u' ver
vangen wordt de zin absurd: hij zou impliceren dat zolang zuster Lubbe leeft er
geen einde aan het menselijk lijden komt! De fout uit de paleografische overeen
komst tussen 'wi' en 'iu' verklaarbaar.
139 IsijnKA): dittografie.
148 myn<n>e[n]·. An leest hier mynen. Afgezien van het feit dat de kopiist een nasaalstreep heeft vergeten, is het woord ook niet in overeenstemming met de verbuiging
van het bezittelijk voornaamwoord sine. Als 'mynnen' het bijbehorend zelfstandig
naamwoord ware, dan had er 'sijn' moeten staan. Als we aannemen dat 'sine' door
de kopiist goed is overgenomen, dan moet 'myn<n>en' tot 'myn<n>e[n]' verbeterd
worden. Deze correctie wordt gesteund door BI en Dl.
187 <mensche>: in An ontbreekt 'mensche'. Het woord is toegevoegd vanuit BI en Dl;
de verbuiging van bezittelijk voornaamwoord en adjectivum in An maken duidelijk
dat een mannelijk zelfstandig naamwoord vergeten is. De fout is paleografisch wel
te verklaren: nadat de kopiist 'uutwendigfcen' haden geschreven las hij in zijn leg
ger na 'menscAen' verder.
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191 *dele: An leest hier edle, een woord dat in de context geen enkele betekenis heeft
en dat zonder twijfel het gevolg van een metathesis is. BI en Dl hebben wel de correcte lezing.
204 oefeninghen: An leest hier oefinnnghen. De kopiist heeft hier meerdere fouten gemaakt: de 'i' staat op de plaats van de 'e'; boven de eerste 'n' bevindt zich een nasaalstreep. Het woord is verbeterd naar de normale spelling in An, met behoud van
de enkele T .
206 <enen>·. An mist 'enen'. De ellips van een lidwoord van onbepaaldheid is niet gebruikelijk: alleen het lidwoord van bepaaldheid wordt wel eens weggelaten (zie
Stoett 1923, 59-65). De weglating is hier ongrammaticaal en het lidwoord 'enen'
moet worden toegevoegd, conform de lezing van BI en Dl. (Het is niet waarschijnlijk dat An het lidwoord 'den' zou hebben weggelaten: de context heeft juist een
zeer algemeen karakter 'hoe zuiver onze liefde tot God zijn moet, onderken je het
best in een rein hart' (vrije parafrase van 201-206)).
216 *ene: An leest hier als. Het voegwoord 'als' kan hier niet de goede lezing zijn: in de
context wordt immers niet bedoeld dat we 'drucke ende tribulacien' als ware het
maar voor een korte tijd moeten verdragen, nee, gezien het feit dat Christus plotseling (r. 217) zal komen is die tijd ook werkelijk maar zeer beperkt. De lezing 'enen'
van BI en Dl is dan ook te prefereren.

3.2.6. KRITISCHE TEKSTUITGAVE EERSTE BRIEF, BEWERKTE
VERSIE

l[48v]l
3

6

9

12

15

Hier beghini een seer devoete profytelicke leeringhe voer alle
gheestelicke menschen. Nota bene
<1> Onsen lieven here stadeliken te offeren een reyn ende
vreedsame herte, ende alsoe te leven al die tijt onser
ellendicheit, dat wi vriliken hem ghemoeten moghen als hij ons
gebiet van hier te varen: dat is waerachtige geestelicheit.
<2> Lieve suster N, want wi in desen leven ellendich ende pelgrem
syn ende veer verworpen van onsen vaderlande, ende wy alle gaeme
tot onsen vader waren, daerom, willen wi daer comen, soe moeten wi
ons mit groter naersticheit oeffenen in goeden werken, ghedachten
ende heilighe begheerten, ende daghelics vergaderen inwendighe
cieiheit enderijcheit- als reijnicheit des herten, begheerten
totter armoede ende tot snoden dinghen, oec oetmoedicheit,
ghehoersaemheit, vertijnghe eijghens guetdunckens in allen

Titel: 2/3 Hier - bene : Hier beghini een devote epistel LI, Hier beghini die devote
epistel suverlicke leeringhe А, Нее Begynt Eyn Devoete Andachtige Epistel Eyns
devoten Reguleirs van Wyndesem De hij zo synre Suster schreiff eynre geistlicher
maget ind is van geistlichen vortganck. Seer schoen ind leerlichen К, om Wl W2
4 te om Wl I 5 een fvreedsam,) А К W2 I al die : alle Wl I 6 dat : soe dat LI I hem /
vrijlijck A Wl К I moghen / ghemoeten А I 7 gebiet : but W2 I hier : hynnen ATI dat gheestelicheit ; Pro salute К I 8 Lieve suster N : Daerom ghemynde in cristo LI I ende
ghemynde (suster) A I N от A Wl KW2 I ellendich ende : elende Wl I 9 veer от A Wl
К I wy от W2 I 10 vaderlande К I daer : daer tos LI I 11 naersticheit ; emschesdgheit
Wl W2 I ende (ghedachten) A W2, goeden (gedachten) AT I 12 in hillighen A I
begheringhe Wl W2 I 13 schoenheit fsijrheit) A I geistliche f rijcheit) ATI als : also W2 I
reynicheit : rijcheit AT I begheringhe Wl W2 I 14 totter ; to Wl I totter armoede ende от
W2 I oec : ende W2, от LI A I oetmoedicheit : otmodighe Wl I (otmodicheit) unde W2 I
15 horsaemheit W2 I (ghehorsamheyt) unde Wl W2 I (eyghens) willen ende A
8 Heb. 11,13
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dinghen, ende dier ghelike -, opdat wi niet ydel van bynnen, mer
vol ende ghesiert van dusdanighen doechden ghevonden mogen werden
ende onse lampen bamende. Hieromme begeer ie ende bidde u, min
lieve suster N, dat ghi u vli-l[49r]ltelike ghevet in doechden
voert te gaen, ende en laet u des arbeits niet verdrieten die
daertoe behoert, want die doechden moet men mit arbeide vercrighen
ende mit arbeide moet mense behouden. Ende ist sake dat wi ons
niet stadeliken en pinen voert te gaen in doechden, in corter tijt
mach men vertiesen dat in menighen jaren vergadert is; ende waert
also dat u die dinghen van bueten bevoelen <werden>, alsoe veel
temeer behoefdi behoetheit van buten ende van bynnen. Want
lichtelicke gaet een mensche achterwaert ende coemt tot eenrehande
dorricheit des herten - ist dat men niet nauwe toe en siet in
uutwendiger onleden - ende crighet ten lesten verdriet tot
gheesteliken oefenynghen. Hoedet u ymmer daervoer ende pynt u
trouweliken te bewaren dat u bevolen is, mer en verghetent ymmer
niet daert al om te doen is, alsoe dat ghi altoes des uwes
gedencket, ende pynt u in uutwendigher onlede ende overloepe
vreedsaem ende rustic l[49v]l van bynnen te bliven, aensiende alle
verganclike ende tytlike dinghen mit enen sympelen oge, als

16 ende dier ghelike om A I 16/17 mer vol : unde mere wol W2 117 vertzeirt / Ind / vol К
I aldustanighen LI I dusdanighen ; solken W2 I (dogeden) unde gewonheyt W2 I mogen
werden / gevunden W2 I mogen : moeten LI 118 bemen WI, bamen mogen W2 I 18/19
begeer - ghevet : mijn aire liefste laet ons ons vliteliken gheven LI I min - N om A Wl К
W2 I 19 wilt gheven А I (gevet,) zo allen duechden Ind AT I 20 laten ons LI I laten
(verdrieten) LI I 21 hoert А I de doghet Wl W2 I moet - vercrighen : moessen bearbeit
syn Ind daer vercryget men sij mit КI 22 groten (arbeyde) W2 I ciyghen W2 I holden A I
23 in doegheden / voert toe gane A W2 I pinen - gaen : oeffenen К I 24 (dat) men Κ I
menighen : vijl КI is : had К I waert : wert A I 25 alsoe : als Wl I u : ons LI I (dinghen)
de iu Wl I en (buten) Wl I werden om H I 26 (toe meer) soe A I behoeven wi LI I van
binnen / ende / van buten A I 27 een : der К I een (eenrehande) LI I 28 dorheit A Wl I -t
om W2 I men : he Wl W2 I 29 uutwendighen Wl I eyn (verdries) К I ten : to W2 I tot : in
A I 30 gheesteliker oefeninghe LI A Wl К W2 I Unde (hodet) W2 I ymmer : altzijt Κ I
daervoer от К I pynt u : arbeydet Wi I 31 dat (zo) ATI en : unde W2 I nummer W2 I 32
daert : dar dat W2 I altoes : alle tijt Wl I 33 denckt K, dencken Wl W2 I in om Wl I pynt
u : arbeydet Wl I (uch) altzijt КI in (overlope) W2 I 34 (vreedsam) zo syn КI aensiende :
an to sende W2 I 35 tijtlike / ende / verganclike A I ende tytlike omKW2\ enen simpelen
oghe : sympelen ogen W2 I als : also W2
18 Luc. 12,35
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vreemde dinghen die u niet toe en horen, noch an en gaen.
Sonderlinge hoedet u dat uwe begheerlicke neyghelicheit niet
ghehecht en werde van mynne tot enighen vergancliken dinghen, hetsi groet of cleyn, want hi sel langhe van bynnen cleyn bliven die
enich dine dat niet ewelike duerachtich en is in synre begheerten
groet achtet. Hierom sullen wy, пае maten onser cleynheit, alle
dinck alsoe groet hebben ende houden, alset god die heer houdet
ende heeft.
<3> In allen dingen dier ghi ghebruket ende besighet, laet u
behaghen die heilighe armoede, want si is een edel scat, die
altoes duerbaer heeft gheweest ende noch is voer gode ende sinen
heilighen. Ende daerom, alsoe veer alst in u is, soe verkiest
altoes die laechste stede, die snoedste cleder ende verworpenste
ende onachtste riesscap, пае den exem-l[50r]lpel Jhesu Christi.
<4> Voert alst tit is te lesen of te bidden, soe pynt u uwe
uutwendige onlede uut der herten te setten als ghi best moeghet.
Die dinghen die u bevoelen werden, die pynt u alsoe te bewaren,
dattet u gheen noet en si verworringhe in der herten daervan te
hebben, weder ghise aldus dan alsoe gedaen hebbet. Ende dat
moechdi hoeden, ist dat ghi ghien dine en doet uut u selven.

36 die : de de W2 I u : ons LI I an en gaen / noch / toe en horen A I behoren LI I 37
sunderliken W2 I gheneygelicheit LI, neygynge К I 38 van : mit A Wl W2 I tot : op A I
ghenigen W2 I enighen om А I 39 hi sel : sij КI cleyne bliven Cblivent K) I van binnen A
К I cleyne bliven от W2 I 40 genich W2 I ewich Wl К, от A I warhaftich W2 I
bcgheringhe Wl W2 141 so fschullej W2 142 dinck om W2 I alset : also dat W2 I god die
: onse lieve LI I 42/43 hevet / ende / holdet А К W2 I 44 wi ghebruken LI I bruket Wl I
besighen LI, besittet Wl К, от W2 I u : ons LI 146 vor fsynenj W2 147 veer : vele LI A
Wl К W2 I alst : also W2 I 48 alle tijd W2 I laechste : lesten Wl, nederste К I d i e ^ ;
unde W2 I ende verworpenste от W2 I die (verworpenste,) LI A Wl K\ 49 (Ente) dat A,
de W2 I onachtsaemste LI А К W2, ungheachsten Wl I riesscap : gereitschaff К I
Cexempel) ons liefs heren LI I 50 CVort) me К I alst : also W2, als de K\ (uch) altzijt ΚI
uwe : alle LI КI 51 der : iuwen Wl I als : also W2 I 52 werden : sijn А КI verwaren ΚI
53 u от К W2 I gheen от Wl I (syj unde W2 I daerof A I 54 weder - hebbet от КI aldus
: sus W2 I dan : of L7 A Wl W2 I alsoe : so W2 I dat : dar W2 155 en (moeghe ghyj Wl I
daer mede HrodenJ A, yu vor (hoyden,) W2 I verhoeden LI, holden Wl K\ uut u solven /
en doen Л »7 W2
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<5> Als ghi bi weerlike menschen coemt, soe hebbet u rypeliken
ende zwaerlike in zeden, ende schuwet nyplechticheit in al uwen
ghelate, alsoe of alle uwe becommeringhe, seden ende werken riepen
ende seiden mit Christo: "Mijn rike en is van deser werlt niet."
Мег als ghi weder by uwen susteren coemt, soe hebt u mynnentlike
ende toesprekelike tot hem alien, in woerden, in ghesichte ende in
ghelate ende in al dien die ghi doet. Sonderlinge pynt u vrede te
hebben mit uwen susteren. Ende dien en moechdi niet bet vercrighen
dan dat ghi u seer veroetmoedighet onder hem allen. Mer om dit
l[50v]l te vercrighen, soe wennet u uwe susteren ende alle
menschen aen te sien ende te eren als een throen der glorien ende
der heiligher drievoudicheit ende als een tempel daer god in
woent. Ende hierom neyghet mitten herten enen ygheliken als die in
der toecomender salicheit des ewighen levens sonder mate boven u
vertioghet sel wesen; wa[n]t *dan en suldi u niet weerdich oerdelen
die alrelaechste daer te wesen, noch alsodanighes yeets wat van u
te vermoden.

56 Als : Also W2 I menschen : luden Vfl КI rypeliken : tuchtigen Vf2 I 57 nyplechticheit
: nicht tuchticheyt W2 I al от К I 58 alsoe : als LI I alle : als К I uwe om Wl I
becommeringhe : beroeringe A, becummemisse Wl, begeringe W2 I (becommeringhe)
ende LI К I wercken / ind / seeden К I werken om A I 58/59 riepen ende от К IriepenChristo ; mit Cristo riepen LI I 59 spreken W2 I mit Christo от К\ 60 als : also Vf2 I 61
С woerden) ende А К I ende(2,) от LI A Vfl Vf2 ! 61/62 in gelaesse / Ind / in gesijchte ΚI
62 al dien ; allen A I dien die : dat КI die : dat LI A Vfl W2 I Sunderliken Vf2 I so (pynt)
К I 63 hebben : holden A I uwen susteren : den genen dair yr mit um gaet К I den A I
(dien) vrede LI 1 niet om W2 I crighen W2 I (vercrighen) noch bewaren LI I 64/65 dan vercrighen om W2 I 64 (u) selven A I (uch) altzijt К I Мег : Ende LI I dat Wl I 65 u om
Wl W2 I (uch) Dat yr AT I 66 aen te sien : ansyet КI te eren : eirt КI als ; also W2 I der :
de W2 I 67 (hylgher) hoger КI als : also W2 I als een tempel от A I (tempel) der gotheyt
W2 I 68 houffde ind (mit dem) КI enen yegeliken / nutter herten A I (ygheliken) toe LI I
als : also W2 I 69 (toecomender) tijt ende A I salicheit : glorien КI sonder : aver W2 I 70
wesen ; warden Wl КI Wattan A : want daer H, nochtan LI КI (Want) nochtan Wl I dan
от W2 I weerdich от A I daer от LI A Wl К W2 I oerdelen : rekenende W2 171 aire- от
W2 I -laechste : nederste К I dar einde W2 I daer от Wl I wat от A I (u) selven LI 72 I te
(от К) vermeten of (unde Wl) (te) LI A Wl КI te от К
59 Joh. 18,36
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<6> Weimet u oec niet seer aen te merken die uutwendighe
aenhanghinge of toevalle des menschen, als sinen staet, graet of
oerde, sine schoenheit of lelicheit, syn habyt of cierheit, syn
groetheit of cleinheit syns lichaems, ghesontheit of siecheit,
ende dier ghelike, want dese dinghen en siet god die here niet
properlike ende Sonderlinge aen, die oec voer niet groets te
hebben en syn. Mer wennet u enen ygeliken mensche aen te sien als
hi in den inwendighen mensche van gode ghescapen is ende mit syns
eengheboren soens duerbaeren bloede verlosset is. Ende als ghi
doechden ende voertganc in uwen l[51r]l susteren siet of in
anderen menschen, dat ghi niet en hebt, mynnet die van herten in
den anderen, ende soe ist al uwe. Ende hier is buten besloten alle
nidicheit ende mismoghen.
<7> Een cuusch mynnaer die mynt god puerlike om god ende mynnet
hem selven om god, daer hem god toe ghescapen hevet, als tot sinen
heilighen beelde ende hem eweliken te loven. Ende als hi overdenct
die ghemene mynne die god heeft tot allen menschen, soe mynt hi
alle menschen sonder onderscheit daer hi hem selven toe mynt, ende
als hem selven, ende hem selven niet meer dan yemant anders.
Daerom, als hi merket of hoert dattet beelde gods wedermaect wart
in anderen menschen, ende si hem gheven dat overste goet te
mynnen, soe verbildet hi hem boven maten seer, want syn vii opganc
van binnen wert te weidiger ende meer ghespoedet, ende hoe dies

73 Wennet : Want К I (seerj dair К I merken .· siene А I (myrcken,) in steit К I 74 of
toevalle om A I to val Wl КI der К I 75 synf2,) : Die LI, от КI lelicheit : aslicheit Wl I
76 suntheit Wl I of(2) от LI 177 ende : of LI КI god die : onse lieve LI I god om Wl I
78 ende Sonderlinge om A AT I ende : noch LI I neits (пеф К178/79 groets te hebben : zo
achten in К I mensche om К I 80 in : пае A I 81 enyghen gheboren LI I duerbaeren om
Wl I 82 doghet Wl I ende : of LI I in (1+2) : an LI I siet / in uren susteren КI 82/83 siet
- menschen : of an Суп Wl) anderen menschen siet LI Wl I 83 dat : de Wl, der КI (ghi)
selve LI I die ; dat A Wl I van herten om A I 83/84 in den anderen / van hertzen Κ I 84
den anderen : anderen menschen A I ende om LI K\ al om КI is : uus КI ghesloten LI A
К I 85 mysmoghen / ende / nydicheit A I 86 hij (mynt,) КI 88 ende om A I 89 dieC2J : de
de Wl I 89/90 soe - menschen om A I 90 ende om A I 90/91 ende - selven(7,) om LI Wl I
92 hi : ghi LI I dattet : dat dat Wl K\ 94 verbildet : vervrouwet Wl I boven mate seer :
van herten A 194/95 want - ghespoedet : ende wort toe meer ghevordert A 195 des A
81 IPetr. 1,18-19
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meer gheschiet, hoe hi blider ende uutvloeyender ende milder wart;
want hi rekentet al syn mede te wesen. Ende ist oec dat hi wat
merket in den ande<ren> dat hi niet en heeft, want hi hem selven
niet meer en mynt dan yemant anders, soe heeft hyt wel l[51v]l
alsoe lief ende is des alsoe wel tevreden of hyt in hem selven
hadde, ende begheert ende bidt mit cuusscher myrmen, dattet onse
lieve here vermere ende volmake dat hi bestaen heeft.
<8> Wi hebben alle enen vader; wi leven alle van eenre spisen, dat
is van der mynnen; wy hebben alle een edelheit, dat is dat wi
kynderen gods syn; tot enen vaderlande wanderen wi; wy syn
altesamen een lichaem ende een ijghelic een lit bisonderlinghe,
ende een yghelics glorie dat is des anders glorie. Daerom sullen
wi ons onderlinge seer mynnen ende tesamen gheenicht syn, ende
liden ende medeliden, blide ende drovich syn mit malcanderen. Ende
niemant en soude hem selven soeken, mer een yghelic soude also
lief hebben dat syn evenmensche rustende ende in doechden
voertghinge als hi selven. Ende ist dat ghi mismoeghen gevoelt op
yemant van uwen susteren, pynt u dier meerre mijnnen ende
boechsaemheit te tonen in uwen ghelate. Ende pynt u een
sonderlinghe myn<n>entlike neijghen des herten te hebben tot
denghenen die u onrecht, achtersprake, verdriet ende moijenisse
andoen, want si syn l[52r]l dieghene daer ghi u broet an wynnen

96 wirt / ind milder КI 97 (&\) dat КI mede : mit Af, om Д I dat hi om А I wat : eijt Κ198
anderen : ande H I ( hief/,)) selven A I 99 yemant anders : eynen anderen К I -t om A I
100 alsoe : soe А I of : als of LI K\ in hem om А 1101 ende begheert om Wl I ende bidt :
bijddende K, om A\ cuyschen mynnen А I 102 lieve om Wl I venneren А I volmake :
vervullen wil А I 103 ende fwy) А К I wif2,) ; ende LI I van om /CI 104 Ind fwir(7^ КI
105 ende (loi) А К I (wi) alle КI WyCi) om A 1106 aile te gader Wl, alle КI (licham) Ind
al zo samen eyn leijff К I (yghelic) is LI I by sunderen Wl КI 107 dat om LI Wl I solde
A I 108 onderlinge : sunderlinghe Wl I to samen de Wl I 109 (mitlyden) haven К 1 mit
om Wl I Ind (blyde) К I ind vrolich syn (Ind(J)) AT I syn om AT I mit om Wl I
manganderen Wl, maslichandderen K\ 110 soude(2) : seal W i l l i lief : gheeme А К I
rustende : rouwede Wl, rasten ΑΠ 112 eynch (mismoegen) КI voelt LI A I 113 dier : dan
AT I 114 tonen : wisende Wl I al (urem) К I u om LI I 116 achterspraket Wl I unde
(vordriet) Wl КI moeyenisse / ende / verdriet A 1117 wynnen : verdienen A
105/106 IKor. 12,12w. 1108 Rom. 12,10
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moeghet, ende breden ende widen u den wech daer ghi u mijnne
henestrecken moghet. Gheen wech en is wider ende ghenoechliker dan
aldus eenpaerlike te staen in allen liden ende teghenheiden, dat
een mensche niet anders en ghevole, noch tone, dan hoe hi in
enigher wijs vordelic mochte wesen, van bynnen in der begheerten,
van bueten in dienste denghenen die hem moeylic syn. Hier is buten
besloten al mysmoghen, argueren ende verworringhe des herten; want
ist dat ghi guet sijt ende reyne, soe en mach u eens anders
quaetheit ende onvolcomenheit niet ghenaken, <mer> het sel u
lustelic wesen, opdat ghi soe Quisto gheliken moghet. Ende
hierenboven soe wilt gheeme schuit nemen daer ghi ghene en hebt,
ende op u nemen eens anders schuit, schelden ende liden dat hi
verdient heeft, moghet ghi hem also verlichten ende tevreden
houden. Wat die anderen doen of hoet mit hem gaet, wilt altoes des
uwesdencken.
<9> Ende pijnt u te swighen, <te> wiken ende te duken, ende weset
in allen dinghen die mynste, l[52v]l ende latet altoes over u side
gaen, soe suldi grote vrede ghebruken van bynnen ende uwe susteren
seer stichten. Pynt u seer sachtmoedichlic te liden mit uwen
susteren in allen punten die niet wel ende myn volcomelic
gheschien van binnen of van buten, want enen ygelic is moeylic

118/119 endeC;) - moghet от К I 119 wijder / wech in is К I ende : noch LI К I
genoechliker : gemlicher КI 120 eenpaerlike / aldus A I teghenheit A, intgainheit К I dan
(dat) Wl, Ind (dat,) К I 121 een : die A I anders / niet A I voelt К I tone : bewise Wl I 123
ende (van) LI Wl К I (in) den LI A I dien ghenen A I sus (moylich) К I is от Κ I 124
ghesloten LI A Wl К I alle LI A Wl I argueren : argen Wl, от A I woringhe Wl,
uusswairynge К I 125 (ist) sake A I ind reyne / sydt К I gheens LI I 126 (quaetheit) neit
schaden КI ende onvolcomenheit niet : noch КI mer от HI u от A I 127 soe : alsoe A I
soe Christo : Cristo Jhesu soe Κ I 128 (geyn) schoult Κ I 129 unde (schelden) Wl I ende
liden от Wl I 130 soe (moghe) Wl I moghet - also : Op dat yr ym alsus moeget К I
130/131 also - houden : daer mede toe vreden selten ende verlichten Λ I 131 helpen Ind
(halden) К I (Wat) dat К I 132 ghedencken LI AK\ 133 Ende(7) om LI A Wl K\ ind
(το(2)) К I te(2) om Я Li I 134 u side : uch К I 135 suldi : moghet ghi LI I ghebruken
van bynnen : van bynnen gevoelen Ind gebruychen К I 135/136 ende - stichten от A I
136 sachtmodich A I liden : sine A I 137 (allen) dinghen ende in A I niet om Wl I ende от
Wl I myn volcomenlic : mynlijck ende volcomenlike A, Onvolcoomlich К I 138 van
buten / ofte / van bynnen Wl I pynlich ind (moylich) К
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ghenoech sinen eijghene onghevallicheit ende onvolcomenheit die hi
lidet. Oeck soe wennet u eens ijghelics wonderlicheit,
neersticheit ende onmanierlicheit mit enen oetmoedighen ende
onderworpen herte te ontschuldighen ende te wiken, ende, daert die
saeke eyschet, mit sachticheit uwer seden te saften.
<10> In allen uwer wanderinge pynt u levendich ende wacker te
wesen, als des morghens op te staen of te bidden of te arbeiden.
Pynt alle uwe dinghen te doen sonder eyghensokelicheit; daerin
suldi groten vrede vijnden. Neemt uwes selves waer waer ghi sijt,
want die heilighe enghelen syn stadeliken bi ons; in den bedde
ende in der kerken ende in allen steden, ende merken mit
begheerten hoe reyne ende gheheel wi onse herte onsen lieven here
offeren ende bewaren. Ende si verbilden hem, ist dat al onse
dinghen eersaemliken gheschien, al en l[53r]l siet ons gheen
mensche. Laet ons doch pinen in eniger maniere hoerre puerheit
ende mynnen ons te gheliken!
<11> Maect Jhesus een bequame stede in uwer herten, soe sei hi
gaeme mit u wonen. Dicwile biddet voer alrehande saken: nu voer u
suster die becoert wort; nu voer die in duechden voertgaen; nu
voer u levende vrienden; nu voer die ghestorven syn ende dier
ghelike. Wat men doet of watter gheschiet, proeft u vordel ende
hebbet vrede in u selven. Oec en settet u op gheen dinck dat u

139 eijghene onghevallicheit ende om A I 140 wonderlicheit om Κ I 141
fonmaneirlicheit,) Ind onresticheit AT I 142 nederworpenen А I endef2;) om Wl I 142/143
daert - seden om A I 143 sachticheit - saften : gesaessicheit eicklichs boessheit ind
onwerdicheit zo sanfften mit suessen worden К I saftheit LI I saften om Wl I 144 In : π
ΗI allen om A I 145 οί(1) : ende LI I f Als) yr КI op - of : opstaet К I 146 (Pijnt; u LI A
К I uwe от К I Ceygen sueckelicheit) Ind К I daerin : daer A K\ 147 in Cvinden) А К I
(selves; altzijt КI dat (уг) К1149 endeW om A Wl КI 150 ende om Wl I wue fgheheeU
Wl К I heel A I herten A Wl K\ 151 offeren : op offeren КI verbilden : vervrouwen Wl
I 152 dinghen : werken A I 153 maniere : wyse Wl I 154 ons omAK\ 155 sel : wil A I
156 Dicke A I alse (ш) A I 157 susteren LI A Wl КI werden LI A K\ nu voer : ende die
A I (de,) De /Π Ind (nu^ К1158 u : die A I levendighe Wl КI Ind (nu) AT I syn om AT I 159
(Wat) dat К I of om Wl I wat dar Wl К I 160 (hait; altzijt К I u selven : uren hertzen КI
(oech; so К
155 Ef. 3,17
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ontvallen mach, want sinte Gregorius seit: "Die leent of rastet op
een dinck dat hem ontvallet, het is noet dat hi mede valle mitten
dinghe daer hi op rastede".
<12> Dencket die wile hoe ghi u alsoe moghet hebben, dat nijemant
van u verarghet en werde in quaden exempelen in uwer wanderinge,
sonderlinghe die na u comen. Hoedet u dat ghi nymmermeer tot
sekerheit ende quader vriheit en come, want dat heeft menighen
nedergheslaghen. Mer hebtse alle daer ghi mede omgaet van herten
in weerdicheit, als een tempel ende een beelde gods. Ende uut
desen punten, dat ghi alsoe hoechliken van hem voelt, soe en
moechdi niet lichtelike quaet I [53v] I vermoeden of onwaerdicheit
op hem hebben, noe swaerlike nemen dat si u vermanen.
<13> In drucke ende in tribulacien en weset niet alte seer
verworpen in der herten, mer dencket dattet tehandes beter werden
sel. Ende alsoe lange als wi hier syn in deser ellendicheit, soe
moeten wi van beijden besoeken. Onse lieve beere Jhesus en
hae[d]ste niet in te gaen in syn glorie, hi en hadde eerst
ghesmaect alle tribulacien, alle bitterheiden ende
achterlatenissen bina van allen menschen die in der werlt waren.
Want hi verbeide lanemoedelike ende verduldeliken driendertich
jaer lane, in welken hi niet suets, niet vrolics, niet saftes,
niet datter mackelicheit des vleysches toebehoert en ontfenc. Mer
doe hi als die alrelaechste van allen menschen ghedient hadde
alsoe veel alst in hem was allen menschen, doe ontfenc hi voer

161 sanctus Wl К I Die : dcde Wl I 162 een : enich LI Wl К I vallet LI Wl Κ I 163
rüstet A, rouwede Wl, rasten К1164 (wuej dat Wi ATI alsoe от КI hebben / moghen Wl
1165 ghearghet Wl I 166 (comen) synt КI nummer AT I 167 quader (sekerheyt) WI I ende
: noch tot LI I zo (quader) К I comet LI К I den (menighen) LI I 169 een om Wl I 170
alsoe : soe А К I gevoelt К I 172 hem : se Wl I 173 (In(/)) allem К I in(2) от Κ I 174
(verworpen) Noch verworpen К1176 besoeken : soyken Wl I (Jhesus) Cristus А К1177
haeste : haedste H I (haeste) hem А К I syn : syns selves К I 178 alle(7) : allerhande Κ I
(trybulacien) unde Wl I bitterheit LI А КI 179 der : deser A I 181 lane от A I (vroelichs)
Ind К I 182 Ind (neit) К I datter : dat dar Wl I mackelicheit : gemechlicheit К I
mackelicheit - behoert : ghemacklikes пае den vleysche A, to deme ghemake des
vleysches Wl I zo hoert КI ontfenc : ovede Wl I 183 -laechste : nederste ATI 184 alsoe menschen : alle menschen soe voele alst in hem was A I (hij) weder К
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alle sine grote mynne weder van den menschen schande ende laster,
vermynnerringhe, verworpinghe ende ten lesten den alreschandelicsten ende bittersten doot. Siet, dese punten ende deser
ghelijc hevet hi ons levendich ende doot ghetoent, ende
he-l[54r]lvet ons gheleert пае sinen exempel dese te ghemoet te
gaen. Ende tot desen hebben hem alle heilighen ghesettet, want
overmits veel tribulacien is ons noet in te gaen int rike der
hemelen, ende, na ons heren woerden, in onser verduldicheit sullen
wi onse sielen besitten.
<14> Dat meeste druc ende Uden dat die mensche hevet, dat is hi
hem selven; want hevet hi hem selven van bynnen ende sine passien
verwonnen, soe verwint hi lichtelike dat hem van buten moyen mach.
Mochte een mensche daertoe comen dat hi mit sinen heren god van
bynnen verenicht waer, alsoe dat hi in sinen moede niet
onderworpen en waer sinen passien, mer ghebruken mochte veel
vredes mit sinen heren in inwendigher ruste syns herten; wat
mochte die mensche hier vorder begheren? Ende en is hem niet wel
van bynnen mit sinen heren, wat mach hem van anderen uutwendighen
toevallen verleent werden - oec hoe groet ende heilich dat si
schinen ende gherekent worden - dat hem baten mach? Hierom, in al
uwen inwendighen ende uutwendigen bedmckenissen ende banghichey-

185 alle om LI A Wl К I grote om LI A Wl К I (mynnej ind dyenstaffticheit К I weder
от К I déme Wl I laster от К I (laster) ende А I 186 ende (verworpinghe,) LI К I aire :
alten К I 187 ende bittersten : bitteren A, versmaetsten К, от Wl I punten : dinghen А I
187/188 ende deser ghelijc om A I 188 ghetoent / levendich ende doet A I ende doot om
LI I ghetoent : bewiset Wl I ( епае(2)) hie A AT I 189 gheleert : ghecleedet А I te от Wl I
190 tot : toe A I overmits : vormyddelst Wl I 191 int : yn dat Wl К I 192 woert A I 194
DatC-O : Die LI, Den К I ende liden от А I lydent Wl I dat die : die een LI I 195 hemC/)
om LI A Wl К I hi : der mynsche К I van от Wl I Ind syn passien / van bynnen К I
195/196 ende sine passien verwonnen / van binnen A I 196 wel (verwonnen) LI I al (dat)
LI К I 197 heren : hertzen mit К I 197/198 van bynnen от ΚI 198 waer : worde A I in :
mit КI ghemode A 1199 onder ghe worpen A I 199/200 veel vredes : volle vrede LI 1200
(heren) van bynnen К I (rasten) van bynnen КI syns : in syme КI 201 die : een LI A K\
hier : dan К I vorder / hir Wl I 202 van bynnen от A I sinen : onsen lieuen LI I 203/204
oec - worden от A I 203 we (hijllich) К I 204 worden : synt К I van buyssen (dat) Κ I
205 uwer inwendigher ende uutwendigher bedruckenisse LI I uusswendigen / ind /
inwendigen КI banghicheit LI К
190/191 Hand. 14,22 1192/193 Luc. 21,19
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den, soe pynt u enen stadighen ende enen sekeren l[54v]l toeloep
te hebben tot «cuwen milden vadei>, uwen here ende uwen brudegom,
ende biddet hem oetmoedeliken, dat hi u niet achter en late in der
quader tijt, als der dorricheit des herten ende der inwendigher
duustemissen. Ende werpet sterkelike al uwen hope ende sorghe in
hem, ende en wilt niet seer sorchvoudich wesen voer die toecomende
dinghen die u beyeghenen moghen, opdat ghi mit suiker onnutter
sorghen niet ghehindert en werden in uwen teghenwoerdighen
gheesteliken voertganghe; want u milde hemelsche vader sel u wel
besorghen ende sel u verwerven alle dinghe die u noettruftich syn,
inwendelike ende uutwendelike. Ende hi sel op [op] sine tijt
verwerven bedrackenisse ende strijt, waervan dattet oec si, als
van eenen seer cleynen dinghe. Ende waneert hem oerberlic duncket
wesen, soe sel hi u gheven inwendighen troest des ghi niet
vermoedet en hadde, ende dier ghelicke sel hi u besorghen van
alien, want hem is sorghe van sinen kinderen. Onse lieve heer, die
ons van ewicheit also seer ghemijnt heeft ende also grote
teijkenen der minnen ons ghetoent heeft, ende hierenboven hem
selven alheel ons l[55r]l ghevet ende ons stadelike behoedet ende
ons nymmermeer en laet, mer ons heipet tot noch toe: hoe soude hi

206 stadighen : stedeliken Wl I stadighen ende enen от КI enenf^,) om A Wl I sekeren :
sedelyken Wl I toevlucht LI I 207 uwen milden vader om H I fvaderj und Wl К I uwen
(here,) LI A Wl I uwenC2j : gemynden lieven К I 208 ouch (Oitmoedelichenj Κ I 209
dorheit К I 210 sterkelike : staedelike А К I sorghe : sorchvoudicheit LI I 212 zijtliche
(dyngenj К I suiker : alsulker Wl I 213 begeryngen Ind (sorgen) К I en wonste /
ghehijndert LI I teghenwoerdighen : intganwordigen AT I 214 gheesteliken от A I
vortganghe / gheystliken Wl 1215 verwerven : wail verlenen КI alle - syn : al des u noet
is A I noetdurftich Wl I 216 uutwendich A I hi от A I (sel) u A I oec (op,) Ll I sine tijt :
somtijt Ll, eyne tijd Wl, sommige tzijt AT I 217 verwerven bedruckenisse : uch zo
senden bedrueffenisse К I oec si : come AT I 218 seer от Wl I wanneer dattet A Wl,
wande dat it ATI orbaer LI A, nutte Wl I 219 inwendighen от К I (troest) ind vreude Κ I
220 en / vermodet Wl I hadde om Wl I des ghelikes A AT I 221 (allen) dyngen К I die
(sorghe) А I van sinen : sijnre Ll I (here) ende onse god A I 222 (ons) ewentlichen ind AT I
ewicheiden Wl К I also : soe A I 223 teyken Wl I ghetoent : bewiset Wl I ons om Κ I
223/224 ende - ghevet от А I 223 (her en boven) ons altzijt bij steit Ind К I 224 alheel :
alinghe Ll Wl, gans ind geheel К I gegeuen hait КI stedelike / ons A I 225 nummer Wl I
laet : verlet Wl, leest КI geholpen hait КI tot : toe A Wl КI (hij) -t LI A Wl
210/211 IPetr. 5,7 1221 IPetr. 5,7
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laten moghen, hi en waer voertaen sorchvoudich voer ons? Ende hoe
soude hi verhenghen ijets yet op ons te comen, hi en dedet om
onsen gheesteliken voertganc ende om synre mijnnen wil?
<15> Hierom, pynt u altoes puerliken onsen lieven heere te soeken,
ende niet u ghemack of uwen troest, mer soe wat dat die meeste
eer gods is, dat pynt u altoes te soeken, hetsi overmits ghemac
of ongemack, troestinghe of ontroestinghe, hetsi van bynnen of
van buten, ende mit desen sijt temale ghenoechsaem ende tevreden.
Ende in der tijt der bedruckenissen ende der ontroestinghe segghet
uut pueren voelen uwes herten: "Неге, du bekenste myn herte wel;
du weetste dat ie alsoe gheeme wil wesen in bedruckenissen, in
ontroestinghe, in inwendigher duustemisse ende in dorricheiden
des herten,alsin groter troestinghe ende in inwendiger verlichtenisse, alsoe veer alst dynre meeste ere is. Ende sie here, ie,
die die alremynste ende alrelaechste bin in dinen huse, hebbe dij
l[55v]l gheoffert een cleyne gave, als al dat ick bin ende al dat
ic ummermeer vermach, niet my selven soekende, noch min glorie.
Hierom bidde ic di uut al mijn yn<n>ersten begheerten daer ick
di uut minne, dattu mi niet achter en laetste in <der tijt> mijnre
outheit ende bedruckenissen, in der tijt daer ic in gesien sel
werden bina van allen menschen ghelaten. Mer volbrenghe
myn ganghen in dine toepade, opdat dieghene die mi bedrucken

226 moghen / laten LI K\ ons : u A I 227 verhenghen от К1 ijets yet : ichtes wat Wl I
229 puerliken от КI onsen lieven heren toe soeken / puerlike А I 230 soe om AT I dat om
A Wl I 231 overmits : vermyddest Wl I 232/233 van buten / of / van binnen A I 233 al
fdesen,) К I temale от К I zo vreden / Ind / genuechsam К I 234 soe (segghetj Α Κ I 235
ghevoclen LI Wl К, bevoelen A I uwes : des LI I О (Here) КI kenste LI I 236 Ind (du) К
I Cweteste; wal A AT I bedruckenisse : bedrueffenisse К I ind (inC2;j К I 237 in(l) duustemissen от К I donicheit A Wl К I 238 des : mijns A I troestinghe : rastyngen К I
in(2) от Wl I in inwendiger : inwendighe А, от К I verlichtinghe A Wl К I
fverlijchtyngej des hertzen КI 239 -t от ATI dijn LI, die A I (ea) gods A I is ; sij КI lieve
(bere) КI 240 ende alrelaechste от LI I ende - bin : bin ende die aire legheste (nederste
К) А КI ahe(2)- от Wl I 241 cleyne от А I als al : dat is dat selve LI I al : alleni A I 242
niet - soekende : Ind ich in sueck mich selven neit К I to soken Wl I ere ind (gloriej ΚI
243 di : u LI I mijn : den К I ynnersten ; binnensten A Wl I (begenen^ myns hertzen ΚI
244 di : u LI I der tijt от H LI I in(2) от Wl 1247 toepade : richten styghen Wl
246/247 Ps. 17,5
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verstaen moghen, dattu mij niet alheel achterghelaten hebste, mer
dattu mij ter tijt toe gheproeft hebste, opdat ie <ghetr>ouwe
ghevonden worde." Ende in deser manieren seldi u dicke overgheven
uwen lieven here, ende wat u dan beyeghent, dat neemt voer dat
beste ende nutteste dat u gheschien mach, ende oeffent u daerin.

255

<16> Nymmermeer en wilt vergheten dat ghi hier in pilgrimaedse
ende ellend[igh]e, in stadighen stride gheset sijn, ende dat ghi
niet en sijt daer ghi wesen soudet. Ende daerom helpts alte lichte
waerof ende waer ende in wat manieren dat ghi onthouden ende
ghevoedet wert in deser cleyner tijt uwer ellendigher wanderinge.

258

l[56r]l

261
264

371

<17> Vervolghet mit aire wreetheit uwe quade begheerten also
langhe hent sy sterven ende tenietgaen. Ende dicke overdencket dat
een mensche moet al synre synnen sterven van buten, sel die gheest
leven. Want al des gheests leven legghet aen dat sterven des
vleijschs, ende niet meer levens en hebben wi dan wi mit sterven
wijnnen.

248 alheel : alinghe LI A, tzomael K, om Wl I ghelaten A I 249 ter tijt toe / my A I toe от
Wl I ghetrouwe : ouwe H, trouwe Wl I 250 worde : woerden moege К I (и) selven Κ I
Ende от А I manieren : wisen Wl I duckwijle К I 251 uwen : onsen А I (heren) ind
bruydegom К I here ; bnidegom LI I beyeghent : begaynt КI 252 aire (beste) А КI ende
nutteste от А I dat (nutzste) К I gheschien : bescheen A I 253 hier от A I 253/254
pelgrymmaedse unde / yn Wl I 254 in (ellende) A I ellendighe H, ellendicheit К, от LI I
(ellende) sijn (от К) ende А К I ghestadighen LI, steden Wl I (sijt) ende in groter
ellendicheit LI I 255 daerom ; dair К I 256 (war) van Wl, in К I ende : ofte Wl I
manieren : wysen Wl I gheholden Wl I 257 wert : moeget werden КI cleyner : coerter К
1259 begheringhe Wl 1259/260 hent / alsoe langhe A 1260 thent LI, dat Wl, bijss КI dat
(sie) A I duckwijle К I denckt К I 261 een ; die AW1 К \ (mensche) ummer A I moet sterven : alle synre begenen sterven moetz Ind uussgaen moes synre synlickeit КI moet
- buten ; al sijnre sijnnen van buten moet sterven ende toe niete gaen A I 262 (leven(/))
van binnen LI A, Ind mit gode vereynicht werden К I leven(2) : lèvent Wl I dat : deme
Wl 1263 hebben - sterven om LI 1264 ghewinnen (moegen addK) А К
248/250 IMakk. 2,52
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<18> Sonderlinghe begheer ick van u dat ghi sijt open in uwen
drucke, passien ende becoringhen. Ende en laet den duvel gheen
nest in u crighen, indien dat ghi<jt> verhuedet, mer segghet u
hinder dien, die ghi meent dattet nutste si, wanneer dat ghi wat
sonderlinghes hebt in der herten. Oec in allen dinghen die u
beweghen ende ontvreden, ondersoeket stadeliken u selven ende
aensiet dat eynde, alsof ghi op den staenden voete van den heer
soude gheroepen werden, hoe ghi dan in dier sake die u beweghet
staen ende voelen soudste.
<19> Ende dicwijl overdencket dat niet denghenen die syne passien
ende ghebreken vliet ende hem ghebreclike wiket, mer die sie
manlike verwint ende wederstaet ende onghemac sterckelike
verdraghet van den beere sei worden ghegeven verborghen hemels
broet ende een nye name, l[56v]l welc nijemant bekent en hevet,
dan diet ontfaet, ende welc nyemant ghevoelen en mach wies
wanderinghe uutwendich is ende die dinghen die sinen uutwendighen
mensche beyeghenen van nederwaert, ende niet van opwaert aen *en
*siet. Мег enen wisen mensche *smaken alle dinghen alsse syn ende
alse god ghemaect hevet. Ende daerom en wort hi niet gewagghelt,
noch verwandelt na den oversten dele syns ghemoets, na der
265 ghere Wl I begheer - ghi от A I open / sijn Wl КI 266 bedrucke Wl 1267 ghijt : ghi
H LI I behudet Wl I (verhudet,) dat gheen daer ghi van binnen of beswaert ende
benauwet wen Ll I 268 dien : eynen Wl I dien - si : uren bijchter Den yr hait Der uch
raet geven moege КI die от A I fdattetj u Ll I nutte A I wanneer ; als A I dat om Wl 1269
fsonderlichs,) voelt ind К I inder herten / hebben A I 270 endeC^ : off К I so
(ondersueckt) К I stadeliken от A I (steetlichen,) uren wille ind Κ I 271 syet / an К 1
(alsof) -t LI I den staende voete : der sulven stunden Wl I van : voer A I 272 soude :
woert К I gheropen / scolden Wl I werden от К I dier : den A I saken А К I beweghen A,
beweechden К1273 soudste : woudet Ll A Wl I 274 dicke A I die gheen Ll A I fpassienj
neit in ouerwynt Ind К I 275 ende ghebreken от A I syne (gebrechenj К I vliet ghebrecklike : neit in wijchet К I wiket от A I sie : sijn ghebreken Ll К I 276 ende
wederstaet от A I wederstaet / ende / verwint LI К I onghemac : onghelijc LI I 277
(Verdraget) den A I sal / vanden heren A I gegeven / werden A I dat (Verborgen,) К I 279
diet : dien LI, der ym K\ ouch (nyemant) I 280 (ae(l)) de Wl I die(2; : dede Wl ΚI 281
beyeghenen : begaynen К I (beyegenen) mach А I 281/282 aen en siet от Wl I en siet LI
А К : te sien H I 282 smaken LI A Wl К : smaket H I alsse : alse Ll I 283 alse : alsse
Wl, als sij КI ghemaect : gesmacht К1283/284 ghewaggelt noch от КI 284 ghemoets :
modes Wl I (ghemodes) Ind К
278 Openb. 2,17
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verwandelinghe ende onghestadicheit der saken die hem beyeghenen;
mer hi doersiet sije alle rustelike, mit enen scarpen, inwendighen
ghesichte, wa[n]t dan en ghevoelt hi temale ghene bevoelike
begheerlicheit of ynnicheit tot gode. Sonder twivel: die tit sel
comen dat die brudegom, dat is bevoelike begheerlicheit, van ons
ghenomen sel werden; salich is die mensche dien die here dan alsoe
behaechlic is ende smakelic blivet in der ghelatenheit, als hi
tevoeren was in der begheerlicheit.
<20> Voertmeer van dien hoe seer onse lieve here, onse brudegom,
van ons te minnen is, hoe suver ende onbesmittet van enighen
anderen dinghen die hier in der tyt syn onse mijnne tot hem wesen
sel in aire tijt, l[57r]l in allen steden, saken ende werken, ende
van anderen gheesteliken oeffeninghen, moechdi ghenoech horen ende
lesen in der heiligher scrijft. Mer nerghent en moechdi sie bet
bekennen ende ghevoelen dan in enenreynenherte, ist dat ghi u
daertoe gheven wilt. Mer dése dinghen en mach men niet vercrighen
mit traecheit ende van ghewoenten gaen te beden, te kerken ende
ten arbeyde, mer men moet daer grote vlijt toe doen. Ende ten
eersten moet men verwynnen grove dinghen ende alsoe daghelix
veerre comen. Ende als ghi in enighen liden syt, soe en wilt
ummers niet vergheten aen te sien uwen conine, om uwen willen

285 wandelinghe Wl I die : dede Wl I beyegenen : begaynen К1286 alle rustelike от А
1287 wat : want H КI bevoelt КI ftoe male) niet A I bevoelike : ghevoiliken Wl, groesse
КI 288 beghertc A I tot : toe A 1289 dat die brudegom от LI I die (bevoelike; LI Wl КI
begheerte A, begerliche ynnicheit КI 290 sel / ghenomen LI I die : der К I dien die : die
den LI \ 291 is om Wl КI also (smachlicty AT I der от Wl I fhiej hem A I 293 van - seer
от A I (bere) Ind К I onse brudegom от A I 294 te minnen is : ghemynt toe worden A I
Hoe от A I suver : reyne Wl I wue (unbesmettet) Wl К I (onbesmit,) toe wesen A I
enighen : alien A,omK\ 295 Dat (onse) A I wesen : gekeirt К I 296 (sal) syn К I in(7) ;
tot LI I in allen steden / in aire tijt A I saken omAK\ (lnd(l)) in alien КI 297 ghenoech :
noch Wl I 298 sie : dit КI sie bet от Wl I 299 ende : noch A I 300 geven : kyren ΚI 301
tnde(l) : of LI I te / gaen LI A I te(l) от КI te(2) : ende ter Li I te kerken от A I 302 ten
arbeide : arbeiden К I 303 (also) dan К I 304 veerre : naere A, veme Wl, vorder К I zo
(comen) К1305 uren conynck / an zo syen КI conine : brudegom LI I (conine) die A
288/290 Mat 9,15
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ghepassyt ende om dier passien ghecroent mit glorien ende mit
eren, ende ghedenct hoedanighe vervolginghe ende wedersprekinghe
van den bösen Christus gheleden heeft om uwen wil ende heeft god
gheleden om den menschen; sel dan die mensche dan niet liden om
hem selven? Het is cleyn ende cort duerende dat ghi liden moghet,
mer onghemeten dat ghi daervoer verbeydende sijt. U liden, dat als
een ogenblic is ende licht is, werket in u een ewighe *borde der
glorien. Dencket dat ewighe, ende lichte-l[57v]llic suldi liden
dat als een oghenblic is. Dencket die groetheit der glorien, ende
licht sel u werden droefheit daer alsulc loen na coemt. Als ghi
lidet soe wordet ghi ghecroent; soe wert u die croen mit welker gi
ghecroent suit werden in den daghe der feesten, die dan u sel
wesen als ghi uutgaen suit van den lichaem.

306 (ghepassiet) is A I (passien,) wil LI A Wl К \ (ghecroent,) is A I 307 ende ghedenct :
Denket A I ghedenct от Wl K\ 307/308 van - Christus : hie vanden boesen A I van - wil
: u brudegom gheleden heeft om uwen wil vanden bosen joden LI, Cristus van den
boesen Juden um uren wil geleden hait КI 308 uwen ; onsen A I willen A 1309 (geleden)
um uren wil Ind К I den menschen : des menschen wil К I dan(2) от LI A Wl К I
309/310 liden - selven : neit urn ym selven byllicher lyden К \ 310 seer (cleyne) К I Al
(dat) К I he (lyden) AT I 311 (Mer) die blijscap is sonder eynde ende LI I dat : die LI I
lydent Wl I (dat) recht К I als от LI I 312 ende licht is om A I seer (lycht) К I is от Κ I
Dat (wyrckt) К I in u : nu К I borde LI A Wl К : croene H I 313 glorien : ewigher
salicheit A I op (dat) LI I dat ewighe : altzijt an dat ewich is КI die (ewighe) A I (ewighe)
verdomenisse moste geleden wesen woldet god gestaden A I lichtelic suldi : licht sel u
weiden alle LI I 313/314 lichtelic - is : u liden bi die ewicheit en is niet dan een
oghenblijck tijdes A I dat - is от LI I 314 recht (als) К I om (die) LI, an (die) Κ I
(glorien) die ghi daer voer hebben ende ontfangen soelt A I 315 licht sel u : u sel licht LI
A I sel u werden : wart Wl I alle (droefheit) LI, die (droefheit) A Wl, al arbeit ind
(droeffheit) К I daer - coemt от LI I na coemt : van comen seal Wl I coemt : volgt Κ I
316/318 ghi - lichaem : u bereyt die croen daer ghi inden daghe der feesten mede
ghecroent seit werden LI \ 316 ende (soe(2)) А КI (crone) bereit K\ 317/318 u - lichaem
: wesen sal als ghi vanden lichame scheiden ende gaen solen A I 317 den daghe от К I
dan : van КI 318 suit / gaen К
306/307 Heb. 2,9 I 307/308 Heb. 12,3 I 310/313 2Kor. 4,17 I 315/316 Jak. 1,12 I 316/318
ITim. 4,8; Openb. 2,10

Tekstuitgave Eerste Brief, bewerkte versie

375

<21> Noch bidde ick u, min lieve suster N, ende dat ist dat leste,
dat ghi u ummers nauwe huedet yemant te oerdelen, ende van
achtersprake ende van allen onnutten ende ijdelen woerden, ende en
leent den achtersprakers uwe oren niet. Ende pynt u om te gaen in
uwer wanderinghe mit allen menschen niet alleen sonder daghen,
mer mit gracien. Laet ons tesamen toesien die wile dat wi die tijt
hebben, ende mit gheheelre herten onsen here pinen te behaghen,
ende een corte tijt arbeyden ende in anxten staen - want tehants
sei hi comen ende doppen, ende machschien eer wi vermoeden -,
opdat wi mit olije der goeder werken ende licht der cantaten
onsen bmdegom te ghemoete moghen comen, ende dan, van allen dru
cke ende liden verlosset, mit hem ende allen engelen ende heilighen ons mogen in ewicheit verbilden. Amen.

319/320 Noch - huedet : Huedet u ummer dat ghi niemant en ordelt A I 319 Noch .voert
LI I u - N от WI I min - leste от LI I lieve : aire lieffste K\ N от Κ\ eyn dinck βηά) КI
320 ummers / iu WI I van : voer A I 321 endeC·/,) - woerden от LI I van : voer A I ydelen
/ ind / onnutzen К I cndc(2) от A I ende(3) : noch A I 322 achterclappers LI,
achterclefferen off achterklefferschen in geynre wyss К I niet от КI Ende : Mer LI I (и)
ghesellic LI I in : mit A I 322/323 in uwer wanderinghe от LI I 323 niet от К I 324
gracien einde A I (gracien) ind mynlicher guederterentheit КI ons om WI I 325 gheheelre
: heylen WI, gantzen К I lieven (here) LI К I 326 (zijt) pynen zo К I ende - staen :
Duyrende in der vresen gotz К I to (stan) WI I alte hants LI I 327 machschien : bij
aventuren К I (wij) -t LI, is К I 328 (wir) dan К I den folich) К I der(7> om WI I mitten
(licht,) LI К I 329 lieven (bmdegom) К I teghemoete : to mote WI I 330 lydent WI I
verlosset : moegen verloest werden К I (verlost) moghen werden LI I ende (mit) LI Κ I
mit (allen) КI allen : myt alle den WI 1 331 mogen in ewicheit : in der ewicheit moegen
КI (Amen) Amen WI
Colofon: Explicit epistola fratris gherlaci missa ad sororem eius carnalem Deo gracias
biddet vor den scriver eyn ave maria WI
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2/3 deze regels zijn geheel in rood I 4 in Onsen komen eigenlijk twee o's voor: de eerste
is een initiaal, rood, twee regels hoog en binnenin iets opengewerkt met een geometrisch
patroon; de tweede is een gewone hoofdletter. De kopiist had wel ruimte opengelaten
voor de initiaal, maar heeft zelf het woord toch voluit geschreven. In de kritische tekst
is, om grafische redenen, deze fout verbeterd zonder gebruik van diacritische tekens I 7
vóór hier is een rasuur die later overgeschilderd is met drie rode punten; Het is niet meer
te zien welke letter weggeschuurd werd I 8 de L van Lieve is een initiaal, rood, één regel
hoog en iets opengewerkt met een geometrisch patroon I 8 de letter N is ook in het handschrift een hoofdletter, maar wordt bovendien voorafgegaan en gevolgd door een rode
punt Deze vorm van interpunctie is in de uitgave niet overgenomen (zie ook het commentaar bij de rr. 19 en 319) I 14 armoede is rood onderstreept I oetmoedicheit is rood
onderstreept I 15 ghehoersaemheit is rood onderstreept I 18 Hieromme (in handschrift:
"Hier omme") wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Hier- is bovendien
rood onderstreept I boven de derde e van begeer is het afkortingsteken voor er geplaatst.
Aangezien de kopiist het woord voluit schrijft, is er sprake van een kennelijke kopiistenfout I 19 de letter N is ook in het handschrift een hoofdletter, maar wordt bovendien
voorafgegaan en gevolgd door een rode punt (zie ook het commentaar bij de rr. 8 en
319) I 21 na daertoe een regelvulling, bestaande uit drie rode punten (alleen afwijkende
vormen van regelvulling zullen hierna genoemd worden) I 23 na en regelvulling I 30
Hoedet wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 33 ende pynt (in handschrift: "Ende pynt") wordt voorafgegaan door een rood
paragraafteken. De woorden zelf zijn rood onderstreept I 37 Sonderlinghe wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I na dat is ghi
met rood doorgestreept 140 na enich regelvulling 141 Hierom (in handschrift: "Hier om")
wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Hier- is rood onderstreept I 44 de ƒ
van In is een initiaal, rood, één regel hoog, binnenin iets opengewerkt met een geometrisch patroon I 47 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord
zelf is rood onderstreept 149 Jhesu Christi is rood onderstreept 150 de V van Voert is een
initiaal, rood en één regel hoog. De rest van het woord is rood onderstreept I 52 Die
dinghen wordt voorafgaan door een rood paragraafteken. De beide woorden zelf zijn
rood onderstreept I 55 na gAi regelvulling I 56 Als wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 59 na niet regelvulling I 60 na soe regelvulling I hebt wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Dit is waarschijnlijk
een vergissing, want het woord zelf is niet rood onderstreept; overal elders wordt na een
paragraafteken het daaropvolgend woord onderstreept I 62 Sonderlinge wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 67 drievoudicheit is rood onderstreept 173 Wennet wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken.
het woord zelf is rood onderstreept I 74 de с van staet is verbeterd uit een andere letter,
waarschijnlijk een с I 78 na niet regelvulling I 81 Ende wordt voorafgegaan door een
rood pararagraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 86 Een wordt voorafgegaan
door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept 192 Daerom (in hand
schrift: "Daer om") wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Daer- is rood
onderstreept 195 binnen is in de interlinie toegevoegd. Een verwijzingsteken (dat bij het

Tekstuitgave Eerste Brief, bewerkte versie

377

toegevoegde woord niet herhaald wordt) bevindt zich tussen van en wen I 97 Ende
wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I
98 anderen is in de rechtermarge toegevoegd; verwijzingsteken in de rechtermarge en
vóór dat. Bij het afsnijden van het handschrift zijn een aantal letters van deze correctie
weggesneden: in het handschrift is slechts ande- te zien I 107 na glorie{2) regelvulling I
112 Ende wordt gevolgd door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 113 na dier regelvulling, bestaande uit rode dubbelpunt, gevolgd door rood
streepje I 114 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is
rood onderstreept 1119 G heen wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I 121 de eerste e van een is in rood over een andere, niet
meer leesbare letter heen geschilderd I 126 na ghenaken regelvulling I 127 Ende wordt
voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 133
ende(3) (in handschrift: "Ende") wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I 134 na mynste regelvulling, bestaande uit rode dubbelpunt, gevolgd door liggend rood streepje I 136 Pynt wordt voorafgegaan door een rood
paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 140 Oeck wordt voorafgegaan door
een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept 1144 de / van In is een initiaal, rood en één regel hoog I 145 als (in handschrift: "Als") wordt voorafgegaan door
een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 147 vóór groten is iets
weggeschuurd en daarna met rood overgeschilderd I Neemt wordt voorafgegaan door
een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept 1155 Jhesus is rood onderstreept I 156 Die wile wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf
is rood onderstreept I 158 na die regelvulling I 161 Gregorius seit is rood onderstreept I
162 het is onduidelijk of er in het handschrift ontvallen staat of ontvolkt I 164 Dencket
wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I
165 vóór и is ν met een rood streepje doorgehaald I 166 Hoedet wordt voorafgegaan
door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 171 na quaet regel
vulling I 173 In wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is
rood onderstreept I 174 na dattet regelvulling I 176 Jhesus is rood onderstreept I 180/181
driendertich jaer is rood onderstreept I 188 vóór hevet is de letter g weggeschuurd en is
daarna overgeschilderd met de gebruikelijke regelvulling 1189 na dese regelvulling I 194
Dat wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 202 vóór anderen is bynnen met een rood streepje doorgehaald I 204 Hierom
wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I
206 op de s van soe is een vlek van rode inkt I na soe regelvulling I 207 na uwen(2) regelvulling 1218 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf
is rood onderstreept I 221 Onse wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I na heer regelvulling 1229 Hierom (in handschrift: "Hier
om") wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Hier- is rood onderstreept 1231
de o van soeken is verbeterd uit een и I vóór het si (in handschrift: "Het si") is de aanzet
van een rood paragraafteken zichtbaar 1235 Here wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 247 na opdat is ick met rood doorgestreept Ina dieghene (in handschrift: "die ghene") na die- regelvulling I 249 na ie is er
een verwijzingsteken, in de buitenmarge is het vergeten woord geschreven. Bij het afsnijden is een deel van die correctie weggesneden, zodat slechts ouwe duidelijk leesbaar
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is. Vóór ouwe is nog een deel van de letter r te zien I 250 Ende wordt voorafgegaan door
een rood pararagraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 257 in wanderinge zijn
de r en de ι min of meer in elkaar overgelopen, zodat de letters zelf (haast) niet meer
leesbaar zijn I 260 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord
zelf is rood onderstreept I 264 na wijnnen regelvulling, bestaande uit een kort, rood pa
relrandje I 265 Sonderlinghe wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I 274 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraaf
teken. Het woord zelf is rood onderstreept I 277/278 verborghen - name is rood onder
streept. Het is waarschijnlijk een soon regelvulling (eveneens op ff. 58r, 67r en 74r) I
281 in beyeghenen na beye- regelvulling, bestaande uit rode dubbelpunt en rood streepje
I 282 na mensche regelvulling (zelfde vorm als bij 281) I 288 Sonder wordt voorafge
gaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept 1293 Voertmeer
wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I
297 na ghenoech regelvulling I 302 na doen regelvulling I Ende wordt voorafgegaan
door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 304 Ende wordt
voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I vóór
Uden is dinghen met rood doorgestreept I 308 na bosen regelvulling, bestaande uit node
dubbelpunt en rood streepje I Christus is rood onderstreept I 310 na selven regelvulling I
Het wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf is rood onderstreept I 314 Dencket wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het woord zelf
is rood onderstreept I 315 Als wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I 316 gi (sic) is in de interlinie toegevoegd; verwijzingsteken na welker I 317 boven de eerste e van feesten is een e in de interlinie toegevoegd I
319 de letter N (ook in het handschrift een hoofdletter) wordt voorafgegaan en gevolgd
door een rode punt I 322 Ende wordt voorafgegaan door een rood paragraafteken. Het
woord zelf is rood onderstreept I 329 in teghemoete is tussen teghe- en -moete ghe met
rood doorgestreept.
Woordverklaring
49 riesscap: in deze context: 'een werktuig nodig voor de uitoefening van een beroep
of bedrijf' (cf. MNW IV, kol. 1184, s.v. REETSCAP, 5, onder aanhaling van deze
passage).
57 schuwet nyplechticheit in al uwen ghelate: 'vermijd zonderlingheid in al uw gedrag'
58 (cf. MNW IV, kol. 2418-19, s.v. NIEUPLECHTICHEIT, onder aanhaling van deze
passage).
114 boechsaemheit. 'inschikkelijkheid', 'voorkomendheid' (cf. MNW I, kol. 1484, s.v.
BUUCHSAEMHEIT, onder aanhaling van deze passage).
117 daer ghi и broet an wynnen moegher. de zin van dit beeld is niet zonder meer dui118 delijk. De lexica geven voor 'broot' geen betekenis die zonder meer in de context
past (cf. MNW I, koll. 1457-1458, s.v. BROOT; MHWB, 118, s.v. BROOT;
MHWBS, 82, s.v. broot). Misschien moet broet hier in de figuurlijke betekenis van
Joh. 6,26-41 worden opgevat. Jezus als het levende brood waaraan men deel kan
krijgen door het geloof en goede werken: quaeretis me non quia vidistis signa sed
quia manducastis ex panibus et saturati estis. Operamini non cibum qui perit sed qui
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peimanet in vitam aetemam quem Filius hominis vobis dabit (Joh. 6,26-27). In Lu
cas heet het: beams qui manducabit panem in regno Dei (Luc. 14,15).
284 den oversten dele syns ghemoets: het gedeelte van de geest waar men God direct
ontmoet, eindpunt en bron van de menselijke activiteit; in het Latijn 'acies mentis'.
289 bevoelike begheerlicheir. 'affectief verlangen'. In de passus 288-292 gaat het over
de 'nacht der zinnen'; wanneer het innerlijk welbehagen in God, dat op het niveau
van het affectieve ligt, de mens plotseling ontoomen wordt. De bevoelike begheerlicheitis nadrukkelijk met de Bruidegom, met Christus verbonden.
Kritische commentaar
25 <werden>: H mist het werkwoord 'werden'. Deze ellips levert een ongrammaticale
zin op (cf. Stoett 1923, 147-150 over de ellips van werkwoorden). Alle overige
handschriften hebben hier de correcte lezing.
70 wafn]t *dan: H leest hier want daer. De andere handschriften lezen hier wattan of
nochtan en dat is conform de lezing in het Breviloquium (quamvis, zie Moll 1859,
175,25). De fout in H is waarschijnlijk een verlezing voor wat dan, dat paleografisch veel overeenkomst vertoont.
98 ande<ren>: zie paleografische commentaar.
126 <mer>·. H mist 'mer'. Uit de context blijkt dat hier een (beperkt) tegenstellend zins
verband bedoeld is: 'als je goed en zuiver bent, dan kunnen de boosaardigheid en de
onvolmaaktheid van een ander je niet raken, maar ze zullen je integendeel genoeg
lijk zijn, want zo mag je Christus navolgen'. Alle handschriften hebben hier de cor
recte lezing.
133 <te>: in H ontbreekt het voorzetsel 'te', terwijl het zinsverband dit vereist: de drie
infinitieven in 133 (swighen, wiken en duken) zijn immers nevenschikkend verbon
den. Alle overige handschriften hebben hier wel de correcte lezing.
177 haeldjste: H leest haedste. Deze vorm is niet in verband te brengen met het werk
woord 'haesten' en het is evenzeer onduidelijk hoe de kopiist deze fout heeft ge
maakt. De aanpassing is conform de lezing van de overige handschriften
207 uwen milden vader. H mist deze woorden. Ze horen echter wel in de tekst thuis. In
Molls uitgave van het Breviloquium lezen we "ipsum Patrem, Dominum ас Sponsum tuum" (1859,174,13); maar "ipsum" is daar een evidente fout voor 'pium' (zo
als blijkt uit de lezing van het handschrift Wolfenbüttel, Landesbibl., Helmst. 509,
f. 122ra). In alle overige handschriften van groep A lezen we uwen milden vader.
De fout is als homoioteleuton te verklaren.
216 [op]: H leest na op(l) nogmaals op; een dittografie.
244 <der tijt>: H mist de woorden 'der rijt'. Deze lezing is fout, want de parallelle passage in het Breviloquium luidt: "in tempore senectutis et tribulationis, in tempore
quo videbor" (Moll 1859, 178, 6-7). Op handschrift LI na hebben alle handschriften hier de correcte lezing.
249 <ghetr>ouwe: zie paleografische commentaar.
254 ellend[igh]e: H leest ellendighe. Dit adiectivum hoort in H nergens bij. Dat hier het
zelfstandig naamwoord 'ellende' zou moeten staan blijkt niet alleen uit de lezing
van alle overige handschriften, maar ook uit de parallelle passage uit het Brevilo-
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quitan: "Numquam obliviscar quod in peregrinadone, exilio et certamine continue"
(Moll 1859, 180, 19). De kopiist heeft het woord kennelijk geassimileerd aan het
adiectivum stadighen dat bij stride hoon.
267 ghi<jt>·. H leest ghi. Het werkwoord verhuedet is transitief, maar in H ontbreekt
een lijdend voorwerp. De kleinst denkbare ingreep is ghi te veranderen in de encliti
sche vorm 'ghijt', conform de lezing van alle overige handschriften
281-*en *sier. H leest te siert, evident fout daar het onderwerp van de zin die is (in de
282 tekst verzwegen), met als antecedent nyemant (279).
282 ^smaken: H leest smaket, maar dat klopt niet met het getal van het onderwerp alle
dinghen. Alle overige handschriften hebben wel de correcte lezing.
312 *borde: H leest hier croene. De regels 311-312 zijn een parafrasering van Π Cor.
4,17 "id enim quod in praesenti est momentaneum et levis tribulatìonis nostrae supra modum in sublimitatem aetemum gloriae pondus operatur nobis" (cursivering
van mij; nobis is in onze tekst in и veranderd). De lezing van H is dus niet conform
dit bijbelcitaat; dat de kopiist zich hier vergiste ligt voor de hand, daar in de onmid
dellijke omgeving het woord croene en het participium ghecroent vier maal voor
komen ( гг. 306(2x); 317).
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<1> Hoe hem een recht inghekiert mensche van binnen te oefenen
pleghet
*Eenenrechteninwendighen menschen en mach ghien tijt te cort
sijn hem te verenighen mit sinen lieven. Ende hi en rastet op
ghien l[70r]l dine dat hem mede [of teghen] mochte wesen, nocht en
ontsiet ghene wederheit die ghevallen mochte van buten of van
binnen. Hi gaet vrilike voerbi ende boven alle schiensei van
buten; noch woerde noch teyken en moeghen hem hinderen, want hi
siet an den gront ende dat puer wesen van binnen, daer alle teyken
ende schijnsel der heilicheit van buten om gheschien, dat men in
dat wesen mochte comen. Hoe die dinghe ghevallen, buten of binnen,
mede of teghen, si en moeghen hem niet ghenaeken; want hi is hem
allen onthoeghet, in dien dat hi staet verheven mit al den begheerliken erachten der sielen, mit ewigher minnen, mit eren, mit
reverencien, mit hoegher weerdicheit ende mit herteliker lieven
voer den throen der hoegher drimoeghentheit des heren, om te
offeren al dat hi is, al dat hi ommermeer vermach in siele ende in
lieve, in tijt ende in ewicheit.
Ende alse hem sijn dienst te cleijn dunet, soe lopet hi mit
vlietender minnen in hemel ende in eerde, ende wilt al voeghen

2/3 Hoe - pleghet om M LI 12 hem om T\ 4 Eynen M LI Τ : Denen D2 I mach : is ¿ Л 5
sijn om LI I lieven : ghemynden LI I 6 hem mede : myt eme ΤI (mede,) of teghen D2 I en
: er Τ17 ghene : eynige ΤI wederheit : teghenheit M, wirdicheit ΤI CmochteJ op hem LI
17/8 van binnen / of / van buten LI I 8 mer Chi) LI I vrilike : vrolijck MI schijnse MI van
от MI 9 teyken : werken LI, scheikende Π 10 dat : een LI 110/11 teyken ende от M I
12 vallen LI I van (buten) M I buten of binnen : van binnen of van buten LI I van
(bynnenj Λί I 13 en (thegenj Γ I 14 indien : mit dien LI I 15 (eeren) ende LI I 16
(reverencien) ende LI 116/17 ende - drimoeghentheit от LI 117 moghentheit M T\ om :
ym Г I 18 is - hi(2) om LI I 20 alse : alsoe M I 21 vlietender : vlijte der Μ Τ, vlite totter
LI I hiemele M
21 Ps. 69,35
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ende herden den heren te loven al dat loven mach. Ende boven alle
dese soe vijnt hi in puren gheeste oetmoedicheit ende nederheit,
dat is: een minlic nederbueghen des herten, des ghemoedes ende des
willen onder goede, ende onder allen voeten der menschen wandert
hi in der herten.
Ten yersten onder goede, dat is dat hi verkiest hem te dienen mit
vrien l[70v]l ghemoede in der ewicheit. Ende waert moeghelic dat
hi god waer, hi wolde hem god laeten wesen, ende verkiest alsoe
ewelic te dinen ende onder te wesen. Mit den wille ende mitten
oversten erachten staet hi alsoe vereniget mit hem, dat hi anders
niet menen en<de> noch willen noch begheerren noch minnen en can,
dan dat hi wil in tijt ende in ewicheit. Daerom en is hi niet
crighel in enighen dinghen ende heeft ghewaerighen vrede
ghevonden, dien ghene medeheit of teghenheit stueren en mach.
Ten anderen mael voelt hi in der herten onbedwonghen nederheit,
dat hi mit begeerten hem bueghe onder allen menschen, als hi enen
yeghelicken aensiet sonder onderscheit te sijn een tempel godes
ende een throen der heiligher drivoldicheit. Daerom soe toent hi
oetmoedicheit in al sinen ghelaete, in woerden ende in werke, niet
mit anxte of mit swaerheide, recht of dan sijn opganc
nederghedmet worde of benauwet, mer mit vrien ghemoede verkieset
hi nederheit in hemel ende in eerde, ende dat is sijn hoecste
vroude; ya, hem en is ghien dine suéter noch lichter dan hem
altoes toe vernederen. Ende alsoe als hi onthoeget is van binnen
aire *hoecheit ende schijnsel van buten, alsoe is hi oec ontsonken
aire vemederinghe die op hem vallen mach, hetsi van uutwendighen

22 ende - Іо еті(І) : totten love LI I herden : noeden M I den : totten Μ ΤI fdat^ hem LI I
23 dese : dit M LI I mijnt LI I sijnen (pueren) M I oetmoedicheit ende : oetmoedighe M
LI Τ124 des ghemoets / des herten LI 125 des LI I ondcr(l) : unde ΤI 25/26 wandert hi
om Τ I 26 in der : mitter LI I 27 datf2J om LI kiest LI I 28 vrien : vuerighen LI I 29
veikiesen M I (verkiest,) hem LI I 30 ewelic : ghehelic LI I 32 menen - minnen : mynnen
noch meynen noch begheeren MI ghemenen LI I ende : en D2, om LI ΤI ghewillen LI Τ
I noch^) - minnen om LI I 34 crighel : enghel LI, crygelich ΤI 35 medeheit : nederheit
M LI I stueren ; scaden LI I 36 ghevoelt M I 37 Cdat^ is dat LI I bughet M LI Τ I 39
throen : cram M I soe om LI I toent : bewyst Τ I 40 al om LI 141 sijn opganc / dan LI I
42 wort LI I of : ende LI 143 dat : daer LI 144 ya : in L 1\ 46 hoecheit M LI Τ : hoechts
D2 147 vemederinghe : nederheit LI I gevallen ΤI inwendighen M LI
22 Ps. 150,6
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weiken of dienste daer l[71r]l nederheit in schijnt te wesen, of
in versmaetheit, of in dien dat men sijnre niet en achtet, ende
des ghelikes in anderen dinghen. Ende want hi ontcommert ende
onbesorghet is van binnen van al dien dinghen die op hem ghevallen
mochten, daerom en mach mens oec niet verswaren mit werken van
buten of verlaeden, dat hi ontsaetet of onverduldich werde. Want
hi werket al sine werke sonder hinder, mit ledighen ghemoede,
altoes in sinen gronde of wesen hebbende een eenvoldich ghesichte
dat hi laet loepen hoeghe ende siede, veer ende wiede, пае dien
dattet van binnen ghetoeghen wert. Ende hier[om]toe hoert
su<n>derlinghe groete neersticheit ende vlijt, ende dicwile heipet
hier meer toe const ende wetenheit dan arbeit.
<2> Wie dat een cuus ende vollencomen mynre is
*Een cuusch mime minnet god puerlic om god ende minnet hem selven
om god, daer hem god toe ghescapen hevet, als tot sinen heilighen
belde ende hem ewelic te loven. Ende als hi overdenct die ghemene
minne die god hevet tot allen menschen, soe minnet hi alle
menschen sonder onderscheit daer hi hem selven toe minnet, ende
als hem selven, ende hem selven niet meer dan yemant anders.
Daerom, als hi merct of hoert dattet belde gods wedermaeket wert
in anderen menschen, ende si hem gheven dat overste guet te
minnen, so verblijt hi hem boven maete seer, want sijn vri
op-l[71v]lganc van binnen wert te weldigher ende te meerghespoedet,
ende hoe des meer gheschiet, hoe hi blider ende uutvlietender
wert; want hi rekendet al sijn mede te wesen. Ende ist oec dat hi
wat merket in den anderen dat hi niet en hevet, want hi hem

48 daer : der LI I in от LI I 50 onbecommert LI ΤI 50/51 is / ende onbesorghet LI I 51
alien den M I vallen M LI I 52 mense LI I beswaren M I 53 werde : waer M I 55
Cghesicht) dat gheschiet LI 156 siede : wide LI I wiede : side LI 157 hiertoe : hieromtoe
D2 I 58 suderlinghe D2 I eemstìcheit M I ende vlijt от M I 59 toe / meerre LI I groten
farbeiU LI I 60 Wie - is от M LI I 61 Eyn M LI : Deen D2, Yn Τ I die fmynt) M LITI
puerlic om god от LI I hi (mint,) LI I 62 hem god : hij hem M I 63 als от LI I 64/65 soe
- menschen от LI I 66 als - ende от LI I 68 tot (dat.) LI I 69 boven maete : utermaten M
I 70 tc(l) : des de ΤI gheweldigher M I meer ML1T\ tc(2) от M LI ΤI 71 dies M LI I
ende uutvlietender от LI I uutvloyender Μ Τ I 72 ende mylder fweidet) M LI Τ I
rekendet : kennet LI, erkendet ΤI Ende от LI 173 (hij(l)) selve M
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selven niet meer minnet dan yement anders, so hevet hijt wal
alsoe lief ende isses alsoe wal tevreden of hijt in hem selven
hadde, ende bidt ende begheert mit cuuscher minnen, dattet onse
lieve heer vermeerre ende volmake dat hi bestaen hevet. Hieruut
cornet dan ene milde, ghemene uutvloyen tot allen menschen, sodat
hi mildelic mededeylt den anderen, ende wonschet hem mede al dat
hem die here ye ghegaf, buten ende binnen. Ende waert moeghelic
dat hi alle gaven aire menschen mochte hebbe<n> allene, hi en
wonschedes niet, want hi wil al sijn dine ghemene hebben, buten
ende binnen, in tijt ende in ewicheit. Ende wattan minnet hi ende
verhoeghet ander lude werke ende oefeninghe, nochtan en volget hi
elkermalc niet, mer hi blivet in sijnre maniere die hem onse heer
ghetœnt hevet van binnen.ende pijnt hem die te volbrenghen als hi
alreierst mach, ende int hoegheste <te> coemen mit bescheidenheit.
<3> Waerom dat wi ons onderlinghe gheestelic minnen sullen

90
93

Wi hebben al enen vader, wi leven alle van eenre spiese, dat is
van der minnen; wi l[72r]l hebben alle ene edelheit, dat is dat
<wi> kinder gods sijn; tot enen vaderlande wandere wi; wi <sijn>
altesaemen een licham ende een yeghelic is een lit bisunderlinghe,
ende yeghelics glorie dat is des anders glorie. Daerom sulle wi
ons onderlinghe seer minnen ende tesamen gheenighet sijn, ende
liden ende medeliden, bilde ende drovich sijn mit malcanderen.

75 in f te vredenj LI 176 begheert / ende / bidt M LI ΤI mitter LI I dat ¿ Л 77 vermeerret
LI I volmaect LI I 78 dan : dat LI I uutvloyen - menschen : uutvloeyende mensche LI I
sodat : dat/J 179 al от M I 80 hem om Li I gaff MI 81 gaven : dat goetLI I hebbe£>2 I
winschede dat LI I 82/83 buten ende binnen от LI I 83 wattan : all M LI I 83/84 wattan
- verhoeghet ; wie wail dan er verhoget unde mynt Τ I minnet - verhoeghet : verhoecht
hij ende mynt M I ende verhoeghet om LI I 85 elkermalc : aire malkar M, yederman ΤI
(blivet) al LI I 86 van bynnen / ghetoent heeft M LI Τ I 86/87 ende - mach om Γ I 87
alreierst : aire best LI I te om D2 I 88/89 Waerom - sullen от M LI \ 88 Waeromme
begin L2 I onderlinghe : sonderliche ΤI sullen om 12 I 90 Cmijnnen) gods M I 91 ч/\(1)
от D2 I sijn(2) от D2 192 is om M L2 Τ193 eyns (yeghelijcks) M L2 ΤI dat om U2 194
sonderlinghen M12 ΤI f mijnnen,) onder eyn ander M
91-92 IKor. 12,12w 194 Rom. 12,10
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Ende nyement en solde hem sueken, meer een yeghelic solde alsoe
liefhebben dat sijn brueder rastede ende in deuchgeden voertghinghe als hi selven.
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<4> Hoe dat wi ons van binnen opwerts tot gode verheffen sullen
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Soe wat anderheit of benauwinghe of onghelijcheit of verwierringhe
van binnen maken mach of verbeiden, laet ons mit vrien,
inghekierden, verhevenen ghemoede voerbi ende boven gaen ende
pinen stedelic verheven te sijn boven hope van eyghenen ghewinne,
boven anxt van eyghenen verliese, boven ruste<n> ende arbeiden,
boven verhoeghen ende vernederen, boven lief ende leet, boven
ghemac ende onghemac, boven troest ende ontrost, hetsi van
inwendicheit of van uutwendicheit, boven sorghe ende becommeringhe
van herten, dat is: boven al dat hinderen of onderdmcken mach den
gloriosen opganc ende den onghemetenen loep der mynnen.
<5> Waerof dat onse inwendighe verheffen tot gode wert ghehindert
ende <welker wijs die heilighen enghelen verheven staen>
*Een mensche die noch l[72v]l wert gheholden mit eyghenheiden van
tijtlicheit of van ewicheit, of die besit vreemde spoede, die en
mach niet gheheel verheven staen mitten heilighen enghelen als een
van hem, mer hi wert haestelic nederghedruct ende hoert: "Du en
mogheste mit ons niet staen voer onsen lieven heren in love ende
in dancbaerheit, in herteliker lieve, want du werdeste gheholden
van eyghenheit ende werdeste ghestrict van vreemden dinghen. Mer
96 (htm) selve M 12 I 99 Hoe - sullen om M I 100 of(l) : ende M LI 12 Τ I
benauwinghen Af I 101 verbeiden : verbieldinghe M LI L2T \ latet LI I 102 verheven /
inghekeerden LI I 103 eyghenen : enighen LI I 104 eyghenen : enighen LI I verliessen Τ
I nisten : rüste D2, rust LI I arbeit LI I 105 verhoeghen : hoghen LI I 107 inwendicheit uutwendicheit ; uutwendighen off inwendicheit M, uutwendicheit of van inwendicheit
LI Τ I van от 12 I ende : off M I 108 allet M I of onderdnicken mach ; mach off
nederdrucken M I onderdnicken : nederdrucken LI T, verdrucken 12 1109 uutvloyenden
Cgloriosen) M LI Τ12 I minnen einde 12 I den от M LIM 10/111 Waerof - staen от M
LI I 110 gehindert / wirt ΤI 111 welker - staen от D2 I 112 Eyn M LI Τ : Den D2 1113
spoede : goede M1114 gheheel : gantz Γ1115 hem : den Τ1116 nyt / myt ons ΤI lieven
от M LI ΤΙ ende от LI Τ1118 ghestrict : ghestarct LI
129 IKor. 15,28
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wi derven aire eyghenheit, ende daerom is onse opclimmen ende loep
stadich, altoes *ghermghe ende vri. Dat eens yegheliken van ons
is, dat is onser aire, ende dat onser aire is, dat is eens
yegheliken bisunderlinghe. Ende alsoe seer behaghet ons nederheit
in der ewicheit, waert saeke dat wi god mochten wesen of onse
wesen ende vroude van ons selven mochten hebben, wi en condens
niet begheren, mer in der ewicheit hebben wi vercoren te dienen
ende onder te sijn. Aldus sijn wi dan stedelic uutvlietende van
derriecheitdie god selven is in alle ghescapenheit, ende weder
invlietende mit al dien dat wi ende alle creaturen gheleesten
moeghen in der ewicheit, opdat god si alle in allen dinghen. Aire
menschen noet te hulpe te comen van buten ende van binnen, dat is
onse werken, ende dat gheschiet sonder hinder onses scouwens of
ghebrukens. Ende alle diegheen die mit ons recht op hoer voete
staen willen voer den throen ende l[73r]l dit aenschijn der minnen, sonder let of nederdrucken, die moeten hem pinen hiertoe te
comen."
<6> Wat die saeke is dat een mensche belet weit in sinen yersten
oerspronc <te comen>

138
141
144

Het is onmoeghelic enen mensche te comen in sinen oerspronc ende
in sijn wesen, ende daer ghebmken sijnre edelheit; ende vœrtgaen
in sinen ©verwesen, ende besitten daer eninghe mit gode, die ghene
ghescapenheit scheiden en mach; vrede mit hoer selven, dien ghien
dine verstoeren en mach; enen opganc mit alle dien dat hi ende
alle creaturen ghelyesten moghen, dien ghiene vreemde spoede,
noch vreemt anxt nederdrucken en moeghen; vemietentheit sijns

119 verderven ΓI 120 Caltoes.) ende LI I gherynge M LI Τ : beringhe D2 I Dat : Wat ΤI
121 onser - isCO от LI 1122 bijsonder M1124 ende : of LI I onse (vroude) MLIT\ 129
alle от LI I 131 werck M LI I 133 ende dit : in dat M I dit : dat LI I dit anschijn : dem
angesicht Π 134 sonder - nederdrucken : onderlettet of nederdnicket LI I let : letsel M,
leck Τ I 136/137 Wat - comen от M LI I 136 belet wert : beleckt ΓΙ 137 te comen от
D2 I 138 te comen / enen mensche LI I 139 te fghebniken) M LI I 142 storen LI I 143
mochten M LI Τ I 144 nederdrucken : verdrucken M I mochten Λί, mach LI I
vemietentheit : uter enicheit LI
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wesens ende al sijnre goeder werken ende al sijnre volcomenheit
die hi hier hevet ende die hi hiemae hebben sal in die
grondeloese goetheit daert al uutghecomen is, die ghiene eyghene
minne sijnre glorien of sijns ghemakes, tijtlics of ewicghes
hinderen of verbeiden en mach: - hi en moet yerst verwinnen
ongheordinyerde hope ende vrese, sodat hi hem op ghien dine en
sette dat hem ontvaUen mach, noch onnuttelic beanxt en si voer
dinghe die op hem vallen mochten. Hi moet oec bovengaen ende
doersien alle schijnsel of sinlike oeffeninghe van doegheden, die
ons in hem selven noch heilich noch selich en maken, ende alsoe
coemen totten waeromme aire heilicheit, dat is: tot wedermakinghe
sijns ghemoe-l[73v]ldes, tot sinen ewighen yersten oerspronghe,
tot waerachtighen vrede, ende pinen hem te hebben reyn ende claer
oghen van binnen, die allene gode moghen schouwen sonder decsel
ende *schiem.
Мег ist dat hi sinen vrede settet op vreemde spoede, alse weert
dat hi ghiene misse en[de] mochte horen des daghes, of in der
cellen sitten of allene wesen, of dat hi ongheacht of vernedert
waer, dat dan sijn vrede ende sijn inwendicheit werde ghestoert,
alsoe la<n>ghe ist een arm vrede dien hi besit, ende hi moet van
noede van binnen onrustich wesen ende werden beweghet
menigheihande wijs mit ongheordennierden lieve ende lede, пае dien
dat die dinghe van buten gheschien mede of teghen.
Mer ist dat hi dése dinghe voerbi ghaet, ende niet en begheert
noch en ontsiet op eertrike, noch en begheert te behaghen, noch en
hevet anxt te mishaghen, so mach hi vrilike ende onghehindert
wanderen in breetheit sijnre inwendicheit, niet allene als hi
alleen is, mer oec als hi is inmid<d>en der menichvoldicheit, ende
145 endeC^ от M LI Τ I werck Τ I 146 die hi(2) от M LI Τ I 147 gotheit Τ I 149
(verwinnen) alle LI I 150 ongheordende Μ Τ I 151 mach : mochte M LI Τ I noch
onnuttelic : Ende niet onnuttelike bevreest noch LI I 152 ghe vallen Μ ΓΙ 154 selven от
M I nochC/) -' niet LI I maken : sijn M I 155/156 wedermakinghe - tot om LI I 156
ewighen от LI I 158 decksele MI 159 ende : off ML1T\ scheme M LI Τ : schien D2 I
160 settet op : off ΓI alse : alsoe M LI Τ1161 en : ende D2 1162 ofei) : ende ML1T\
163 wordet verstoert M I verstuen LI ΤI 164 laghe D2 I 165 beweghet / werden LI I 166
in emenigherhande) LI I mit ; van LI I ongheordender Μ Τ I 169 ansiet Γ I 169/170 en
hevet anxt от LI I 170 emishaghen) ende en hevet anxt noch vrese LI I 171
uutwendicheit M I 172 oec от LI I is - menichvoldicheit : int midden der
menichvoudicheit is LI
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mach horen den heren spreken: "Ie bin die hillich make mijn
sanctuarie ende en laetet niet verformet werden, noch verbeldet,
ende gheve hillighe ende hoechtidelicke ledicheit inmiddes der
ghedalschen; die oec niet en verhenghe dat vreemde formen in mijn
hellighe tempel ingaen <noch msten>."
<7> Van den vrochten eens inwendighen, vrien, verhevenen gemoedes
l[74r]l

180

183

186

189

192

"Ie bin", seit hi, "een vriwillich, eyghen, ghemeen diensknecht
gods ende een bequaem instrument der minnen, daer si mede werket
al hoer werke in my. Mi en beweghet noch vroe noch laete, cort
noch lane, vake noch seiden, lief noch leet, licht noch swaer,
suet noch suer, nacht noch dach, ghewin noch verlies, verheffen
noch vernederen, noch yets iet dat van buten gheschiet, dat in hem
selvennoch guet noch quaet en is. Mijn inker is eenvoldich,
simpel, bloet ende puer gheenighet der bloeter waerheit ende
*minne, recht of ie niet anders en ghevoelde dan minne ende selven
minne waer, al mijn uutkier <is>: in doen, in laeten, in werken
ende in lieden, in allen ghevalle eenperlic te bliven,
overdraghende mit desen eenvoldighen inkier, aise wijn ende
waeter. Want wat ie van binnen leer in der minnen ghebruken, dat
bewise ie in allen ghevalle van buten, пае dien dat minne eyschet
uut te gaen.Mijn herte is onbeganghen, onbevanghen ende

173 sprekende Μ ΤI make : macht Τ1174 noch verbielt / worden M LI Τ1 175 endefij :
maer M LI Τ gheve : gheyne M, gyfft ΤI sedicheit LI I 176 ghedachten M henghet LI I
177 noch rusten от D2 I 178 Van - ghemoedes от M LI I 180 bin seit hi : sprac hi bin
LI I hi от T\ 181 instrument : ghercytscap M,reescapLI \hiLl I mede (weerctj M1182
laete : spade M I noch Ccorte) M LI I 183 vake : decke MT I 184 ghewinne LI I 185
nocb(I) : of LI I van : mi LI 1186 noc\i(I) : oí LI, om M1188 der Cminnen) LI I mynne
M LI Τ : nimme D2 I anders / niet LI I ghevoelde : wolde MI 189 is om D2 M LI Τ I
fdoenj ende M I 190 ghevallen M LI Τ I bliven : blivet LI I 191 overdraghet M LI Τ I
192 Cwater.) ghemenghet te samen M, te samen ghemenghet LI Τ I 193 in om LI I
ghevallen M LI Τ I naedien : van dien LI I 194 onbeganghen onbevanghen :
onbevanghen ende onbeganghen LI I onbevanghen ; onghevanghen Μ Τ
173-174 Lev. 21,15
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onverlaeden van hemel ende eerde ende al dat daerin is. Daerom
mach ie horen, sien ende merken alle dinghe, ende van allen
onghehindert bliven. Ie kan een yeghelic dine dat mi voercoemt,
buten of binnen, in corter tijt setten daer ie wil ende daert van
rechte hoert. Dat is mi alsoe riede, of ie enich dine mit der hant
en l[74v]l anderen wech lechde. Ende daer en behove ie gheen
langhe tijt toe, noch stede te sueken, want het wert al ghewracht
buten stede ende stonde, in enen eenvoldighen ghesichte der
waerheit. Mijn inbliven ende inwonen is in die ewighe, minlicke
binnesten Jhesu; mijn ghesichte ende mijn ghevoelen is gheenighet
sinen ghevoelen dat hi hadde ende hevet tot sinen hemelschen vader
ende tot ons; ende alsoe uut my selven gheset, tree ie my ende
alle menschen in die eenvoldighe, onghemetene inwendicheit Jhesu,
ende offer sie altesamen mit hem aise een ewighe, ghenaeme
offerhande den vader. Daer ghebaert die hemelsche vader in mi
sinen enighen soen, ende doet my verstaen in waerachtighen
ghebmken sijns ghiestes, dat hi in mi is mit al dien dat hi is
ende niet myn, ende leert my dat ie alle wisen ende teykene van
buten, hoe groet dat si oec sijn, doersie ende overgae ende
brenghe in dat waerom aire wisen, dat hi selven is. Ende daer men
dan ghebruket volheit, beghin ende eende alles goedes; daer en
ghebreket mit allen niet. Oec wat ie guedes merite in anderen
menschen, des ie selven niet en heb, des stae ie alsoe eenperlic
ende bins alsoe wal tevreden ende gunnes hem alsoe wal, of iet
selven hadde. Aldus heb ie die vracht l[75r]l alles goedes, dat ye

195 hiemele M I van (aerde) LI I van (all) Λ/ Γ I dat daerin : datier in LI I 196/197
ende^J - bliven : onghehijndert LI I 198 van (buten) LI I van (binnen) LI I daer - ende
om LI I 199 riede : ghereyt M I of : als of LI I 200 en anderen wech : op eyn ander stat
M I (daer) in M I 201 (noch) stonde noch M I 202 (claren) ghesichte M LI Τ I 203
inbliven : jubileren LI I 204 mijn(2) omMT\ bevoelen LI I 206 alsoe ; als M I 207 tot
(in) M I inwendicheit : inwendighe binnenste LI I (Jhesu) Cristi M LI I 208 ghenaeme :
ghemeyne M I 209 die : der Μ Τ I mi om LI I 210 ewighen M I doet : gyfft Τ I
warachticheiden M I 211 sijns gheistes / ghebruken M I 213 doersien M I overgaen M I
215 dan om M LI I alle (volheit) LI I 216 mit allen om LI I (niet) O pia ihesu
(regelvuUing, zie r. 223) LI I Oec om (begin nieuwe paragraaf) M LI I (in) enen LI 1217
mensche LI I (alsoe) wel LI I 218/219 of icket selve hadde / ende gonnes hem alsoe wel
LI
195 Hand. 4,241208-209 Rom 12,1
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ghedaen wert of werden sal, in ghemeenheit der minnen, daer niet
en ghebreket ende daer men oec van buten niet anders en sueket,
hoe groeten heilighen schijn dat die anderen van buten behalven
dit moeghen hebben."
<8> Hoe dat die viande ende die vervolgers mit sunderlingher
neyghelicheit der lieften te min<n>en sijn
Wattan draghe ie ene ghemene mynne tot allen menschen, nochtant
heb ie tot denghenen die mi onrecht, achtersprake, verdriet ende
moeynisse andoen, een sunderlinghe minlic neyghen des herten.
Want si breden ende widen mi den wech daer ie mine minne henestrecken mach. Ghien wech en is wider ende ghenuechliker dan aldus
eenperlic te staen in allen liden ende teghenheiden, dat een
mensche niet anders en ghevoele, noch en tone, dan hoe hi in
enigher wijs vorderlic mochte wesen, van binnen in der begheerten,
van buten in dienste denghenen die hem moeylic sijn. Als ie aldus
eerst doe in allen misvalle dat tot mijnre volcoemenheit behoert,
so mach ie dan mit enenrastighenherten, ist nutte, wat doen of
segghen tot eens anders beteringhen. Hier is buten besloeten al
mismoghen, argueren ende verworringhe des herten; want bin ie goet
ende reyn, des mach ie wal ghebmken, ende eens anders quaetheit
ende onvollencomenheit en mach mi niet l[75v]l ghenaken. Ende
hierenboven wil ie gheeme scholt nemen daer ie ghene en heb, ende

220 ghedaen (werden,) LI I in ; mit LI I 221 anders / niet LI I 222 dat om MI 223 dat M
LI I (hebben.) O maria mater domini (regelvulUng, zie r. 216) LI I 224/225 Hoe - sijn :
Hier suldi mereken ende aendencken wat groter doechde ghelegen is in lijden ende
verdraghen Nota. begin NK4303 NK282-285, Wat groter doecht gelegen is in lijden
ende verdragen begin U, om M LI I 225 minen D2 I 226 Wattan : All M NK4303
NK282-285 U I (Wattan) al LI I ene om NK4303 NK282-285 U I tot allen : totten
NK4303 NK282-285 I 227 ende om U I 228 ende (een) NK4303 NK282 I eerlike
(neygen,) NK4303 NK282-285 I neyghen : eerlijcke toeneygen U I 229 wijden / ende /
breyden M I mi om Ll\ 230 ende : noch M LI I 231 eenperlic om NK4303 NK282-285 U
I 232 anders / niet LI I 234 den (dienste) M I moeylic : verdriesselich Τ I 235 hoert LI
NK4303 NK282-285 U I 236 so om NK283-284 I gherusten M I te (doen) NK4303
NK282-284 U I 237 te (seggen) NK4303 NK282-285 U I bekeringhe Τ I Ende (hierj
NK4303 NK282-285 U I ghesloten LI NK4303 NK282 NK285 U, ghestoten
NK283-284 I 238 argueringe NK4303 NK282-285 U I ende om NK283-284 I 240
volkomenheit Τ I niet om ΜI
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op mi nemen eens anders scholt, schelde<n> ende liden dat hi
verdient hevet, mach ie hem also verlichten ende tevreden selten.
Wat die anderen doen of hoet mit hem gaet, ie wil des mijns
ghedenken; ie wil swighen, wiken ende duken ende wesen in allen
dinghen die minneste, ende laetent altoes aver mijn sijt gaen, so
ghebruke ie grots vredens van binnen. Die wijsheit ende grote
dinghe bevele ie den wisen ende den groten. Wart mi wal of
quellic gaet van buten, dat weghet mi al even swaer.
<9> Hoe grote weelden ende rijcdoem in den beddeken der volmaecter
minnen ondervonden werden

252

255
258

261

Den sueten, mijnlicken, inwendighen, bloyenden beddeken der
minnen, daer die cuusche braet hoer lief in cusset ende ghebruket
sonder forme, buten stede ende stonde, buten al verstandich
begrijp, sonder onderscheit, en[de] mach ghien beweghen, gheen
verdrijt, pine, swaerheit, moeynisse, mismoghen, vreemde merke of
becommemisse of niets niet ghenaken, dat dat selve niet en is
dies men daer pleghet ende ghebruket in ewigher weelden, in
onghemetenre uutvlietenheit, recht of die mensche hemel ende eerde
ende al dat daerin is, vervullen solde mit dierrijcheitende
minnen dier hi ghebruket, alsof hi sel ven minne waer ende also
wolde alle dinghe in l[76r]l hem trecken ende der minnen
verenighen. Aldus offert hi een ghemeene, onghemetene, ghename

242 schelden ende liden : tghelden ende tlijden NK4303 NK283-284, ghelden ende liden
M : 2 S 2 NK285 1 schelde D2, om U I fliden) Dat Uden LI I dat : die NK285 I 242/243 hi
verdient : verdriet NK4303 NK282-284, om U I 243 selten ; halden M LI Τ NK4303
NK282-285 U I 244 anderen : (een add NK4303 NK282-285 U) ander M LI NK4303
NK282-285 U\ofomLl\ doet M NK4303 NK282-285 U \ mijns om NK283-284 I 245
dencken Τ I ende (ich) M I 246 dinghen om NK4303 NK282-285 U I mijn sijt : mij
NK4303 NK282-285 UI 247 ie om ΤI Die wijsheit om NK4303 NK282-285 UI 247/248
ende grote dinghe om LI I 248 den(2,) om MI wart : wedert M, wie it Τ, oft NK285 I 249
weghet : weech NK282 NK285 I swaer einde NK4303 NK282-285 U I 250/251 Hoe weiden от M LI I 250 volkomenmacher Τ I 252 Den : Eynen M LI I aile Μ I 255
begrijpe M I 256 ghemercke M LI Τ I 257 becommemisse of от Μ I 258 des M I 259
hiemele MI 260 allet M LI I mil dier : miner M I 261 der M I 262 wyl ΤI ende : in M I
263 verenighen : vercyninghe MI ghename от M LI
252-253 Hoogl. 1.16 I 259-260 Hand. 4,29
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offerhande den vader vermits den soen in den heilighen gheest van
al dien goede dat ye ghedaen wert of werden sal, van beghinne hent
ten eynde, opdat god si alle in allen dinghen. Aldus, alsoe voele
alst in hem is, volbrenghet hi alle offerhande voer dat aenschijn
gods mit riker begheerten in ghemeenre minnen. Hi en is niet
verladen met enighen dinghen, cleijn noch groet, mer wat hi siet,
hoert ofte merket, dat brenghet hi opt hoegheste ende settet ellic
daert van rechte hoert. Also beholdet hi een stedighe
eenperlicheit sijns ghemodes ende aire sijnre inwendicheit in
allen ghevallen. In aldusdanighen herten wert der minnen sane
sonder onderlaet ghesonghen ende comet hogher ende dieper dan men
verstaen can, in een weselic ghebruken alles goeds. Ende als men
reden weder pleghet, so gaet men ende comet men uut ende in пае
alder wisen dat cuusche minne eyschet.

264 overmids M LI I in ; ende MI 265 dien : den Μ ΤI ghedaen fwordenj LI I thent LI,
bis Τ I 265/266 hent ten : totten M I 266 alle от M LI I 267 soe (Volbrenghet,) LI I
angesicht Τ I 268 ghemeenre : ghemeynheit der M LI 7Ί 269/270 hoert / siet Μ I 270
ellic : elke M, yeclicht Τ1272 aire от LI 1275 een om LI
Colofon: Deo gracias MI Wat ich (ghi LI) beneden god mach (cont LI) beghercn Des
mach ie mit rumer herten (al add LI) ontberen Onverladen bliven ende ongevangen
(onbeganghen LI) Van allen dingen ledich ende onbegangen (Onbevanghen LI) Doet
ghi (Condi LI) my mengherhande verdriet (aen doen add LI) ende liden Daer can ie my
van herten in verbilden M LI I Explicit soliloquium devoti fratris Gerlaci Petri dyaconi
ordinis canonicorum regularium yn Wyndesshem Τ
263-264 Rom 12,1 I 266 IKor. 15,28 1276 Joh. 10,9
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Paleografisch commentaar
2/3 deze regels zijn geheel in rood 14 Eenen is geschreven als "DEnen"; de D is een ini
tiaal,rooden twee regels hoog. Deze fout doet zich ook voor in de гг. 61 en 112 I 11 der
heilicheit staat op rasuur I 24 boven de tweede e van ghemoedes bevindt zich een inkt
vlek I 25 bij allen staat boven de e een afkortingsteken voor n, terwijl het woord boven
dien voluit is geschreven. In de kritische tekst is dit niet aangegeven met een diacntisch
teken I 27 in goede staat de eerste e zo dicht op de d, dat de letter nauwelijks als e is te
herkennen. I 35 na ghevonden rasuur I 49 na of is de letter d met rood doorgestreept I 55
van ghesichte staat -ie- op rasuur I 57 onder de w van wert bevindt zich een inktvlek 159
bij de tweede t van wetenheit bevindt zich een inktvlek 160 deze regel is geheel in rood I
61 Een is geschreven als "DEn"; de D is een initiaal, rood en twee regels hoog. Deze
fout doet zich ook voor in de rr. 4 en 112171 hoe is in de buitenmarge toegevoegd; verwij zingstekens na ende en vóór hoe I 88 deze regel is geheel in rood I 89 de W van Wi is
een initaal, rood en twee regels hoog 199 deze regel is geheel in rood I 100 de S van Soe
is een initiaal, rood en twee regels hoog I 110/111 Waerof-ende is in rood. Voor de rest
van de rubriek is te weinig ruimte opengelaten voor de rubricator 1112 Een is geschreven als "DEn"; de D is een initiaal, rood en twee regels hoog. Deze fout doet zich ook
voor in de гг. 4 en 61 I 123 op de o van of bevindt zich een inktvlek I 124 de ι van wi is
sterk verkleurd en slecht leesbaar I 126 van stedelic is -de- in de binnenmarge toege
voegd; verwijzingstekens in de buitenmarge boven de correctie en boven de eerste e van
stedelic I 136/137 Wat-oerspronc is in rood. Voor de rest van de rubriek is te weinig
ruimte opengelaten voor de rubricator I 138 de H van Het is een initiaal, rood en twee re
gels hoog I 142 van alle-ende zijn de letters sterk verkleurd I 143 van vreemde zijn de
letters sterk verkleurd I na vreemde is dinghe met twee rode lijntjes doorgehaald I 162
tussen de l en de e van allene bevindt zich een rasuur I 169 noch en ontsiet is in de on
dermarge toegevoegd; verwijzingstekens in de ondermarge (2x), in de buitenmarge en
na begheert (=г.168). Vóór het eerste verwijzingsteken in de ondermarge bevindt zich
een rode inktvlek I 178 Van-verhevenen is in rood. gemoedes is in zwarte inkt, door een
andere hand dan de rubricator, in de ondermarge toegevoegd I 180 de / van ¡c is een initiaal, rood en vijf regels hoog. De initiaal bevindt zich in de binnenmarge, net buiten de
tekstspiegel I 191/192 van alse-waeter zijn de letters sterk verkleurd I 192 van binnen is
toegevoegd in de ondermarge; verwijzingstekens in de ondermarge (2x), in de buitenmarge en na ie I 205 vóór sinen is mit geëxpungeerd en met zwarte inkt doorgestreept I
214 na wisen is ende teykene van buten met zwarte inkt doorgestreept I 215 de eerste e
van goedes is in de interlinie toegevoegd I 224/225 deze regels zijn geheel in rood I 226
de W van Wattan is een initiaal, rood en twee regels hoog I 234 de y van moeylic is vanuit de letter / verbeterd I 237 de tweede e van beteringhen is boven de r en de r in de interlinie bijgeschreven I 250-251 deze regels zijn geheel in rood I 252 de D van Den is
een initiaal, rood en twee regels hoog I 258 de ι van dies is sterk verkleurd I 263 ghena·
me is in de bovenmarge toegevoegd; verwijzingstekens in de bovenmarge (2x) en na
onghemetene I 266 in plaats van eynde stond er oorspronkelijk ende (voluit geschreven).
Van de η van ende is daarna een y gemaakt, waarna er een afkortingsteken voor η boven
werd geplaatst i 271 de e van daert is in de interlinie toegevoegd I 274 de tweede e van
versteen is in de interlinie toegevoegd.
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Woordverklaring
29 Ai(l+2):demens;/)ßwi:God.
34 crighel: 'koppig', 'eigenzinnig' (cf. MNW Ш, kol. 2095, s.v. CRIGEL).
85 elkermalc: 'ieder', 'iedereen' (cf. MNW II, kol. 614, s.v. ELKERMALC; kol. 615
onder aanhaling van deze passage).
102 voerbi ende boven gaen: de woordscheiding levert hier een probleem op. Volgens
het MNW is bovengaen één werkwoord, maar voerbigaen niet. De kopiist verbindt
voerbi en boven echter nevenschikkend; om het zinsverband niet te verstoren is gekozen om boven van gaen te scheiden.
120 gheringhe: 'snel' (cf. MNW II, kol. 1547, s.v. GERINGE).
141 hoer selven: deze vorm is binnen de context moeilijk te duiden; het antecedent is
immers mannelijk. Het gaat niet om een fout in D2, want alle hss. hebben hier dezelfde lezing. In plaats van het probleem met een kritische ingreep 'op te lossen',
geef ik er de voorkeur aan de problematische lezing te handhaven.
144 vernietentheit sijns wesens: 'het weg denken of niets achten van zichzelf (cf. MNW
Ш, kol. 2195, s.v. VERNIETENTHEIT, onder aanhaling van deze passage).
208 ghenaeme: 'op een (aan God) welgevallige wijze' (cf. MNW II, kol. 208, s.v. CÉNAME).
Kritische commentaar
4

*Eenen: in het hs. D2 staat hier DEnen; de D is een initiaal, rood en twee regels
hoog. Er is sprake van een evidente schrijffout die echter, opvallend genoeg, eveneens in de regels 61 en 112 voorkomt. Wellicht moet de fout worden gezien als
een contaminatie van 'den' en 'enen'. Hs. Τ heeft hier in ieder geval de lezing eynen, zodat de ingreep daaruit te verantwoorden is. (Het is overigens een bekend ver
schijnsel dat rubricators soms de verkeerde initialen invullen: cf. Louis Havet,
Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins. Paris, 1911,402).
6 [ofteghen]: deze plus-plaats in D2 is een evidente fout. Op een dine dat teghen is
kan men niet rusten. Bovendien wordt het tegengestelde begrip in de nevengeschikte hoofdzin uitgedrukt, met name door de woorden nocht en ontsiet ghene wederheit. Het is moeilijk een oorzaak aan te geven voor deze fout; men kan er hoogstens
op wijzen dat mede ofteghen een veel voorkomende verbinding is die twee maal in
de Tweede Brief voorkomt, namelijk in de regels 13 en 167. De fout is verbeterd
naar het hs. T, maar ook alle andere hss. hebben deze lezing.
46 *hoecheir. in D2 staat in plaats van dit woord hoechts, wat morfologisch (er zou
moeten staan: hoechte(n)) onjuist is. hoecheit in Τ (en in alle andere hss.) is dan
aannemelijker. Paleografïsch is de fout niet goed te verklaren; als men aanneemt dat
de kopiist van de legger van D2 hoecheit op de gebruikelijke wijze had afgekort,
dan zou alleen een vorm als 'hoecht' of eventueel 'hoechte' daar het gevolg van
zijn. Er is hier dus meer dan één fout gemaakt.
57 hierfomjtoe: in D2 komt de vorm hieromtoe voor, een niet- bestaand woord. Het
lijkt een contaminatie van 'hierom' en 'hiertoe', en het blijft altijd gissen hoe een
kopiist tot een dergelijke vorm komt. De structuur van de zinnen 50-57 (Ende want
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(...) daerom en Want) kan bij de kopiist de verwachting hebben gewekt dat er een
redengevende zin zou komen, mogelijk naar analogie met de zin 50-53 {Ende want
(...) daerom). Daarom schreef hij Ende hierom, maar in de legger las hij daarna
'hiertoe' en plaatste 'toe' achter hierom, maar vergat daama om door te strepen
maar dit blijft een zeer speculatieve verklaring. Het hs. Τ heeft wel de correcte le
zing (de overige hss. trouwens ook).
61 *Een: het hs. D2 heeft hier DEn; de D is een initiaal. Dezelfde fout doet zich voor
in de regels 4 en 112 (zie verder commentaar bij 4).
87 <te>·. het hs. D2 mist het voorzetsel te voor de infinitief coemen. Het voorzetsel
kan niet gemist worden, want de constructie is ende pijnt hem (...) te coemen
(86/87). De fout is als homoioteleuton te verklaren. Het aan coemen voorafgaande
woord, hoegheste, eindigt op 'te'. Het hs. Τ (en ook de andere hss.) hebben wel de
juiste lezing.
91 <YVi>: het hs. D2 mist het subject wi. Deze vorm van ellips is niet direct terug te
brengen tot één der vormen die Stoett noemt in zijn Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis (1923, par. 5, 5-8). Het hs. Τ en de overige hss. lezen wel wi, net als
de hss. met de bewerkte versie van de eerste Brief, die deze passage ook bevatten.
Een vergissing ligt hier ook voor de hand: in de regels 89-91 komt wi zes maal
voor. Alles bij elkaar voldoenderedenom aan te nemen dat het ontbreken van wi in
D2 een kopiistenfout is (zie ook hiema).
91 <sijn>: het hs. D2 mist het koppelwerkwoord <sijn>. M.m. geldt nagenoeg het
zelfde als hierboven. Ook hier is de ellips van <sijn> niet direct te verklaren uit de
voorbeelden bij Stoett (o.e., 148-150) en evenmin zijn alle overige hss. met de
Tweede Brief noch de hss. die de in de bewerkte verise van de Eerste Brief geïnterpoleerde passus bevatten conform in hun lezing. De lezing in D2 berust waarschijnlijk op een kopiistenfout.
104 ruste<n>: het hs. D2 heeft hier ruste. Dat hier toch tot een ingreep besloten is ligt
in het feit dat in deze zin steeds twee tegengestelde begrippenparen van eenzelfde
woordsoort nevenschikkend verbonden worden: ghewinne vs. Verliese (103 en
104); verhoeghen vs. vernederen (105); lief vs. leet (105); ghemac vs. onghemac
(106); troest vs. ontroest, inwendicheit vs. uutwendicheit (107). Het is dus niet aannemelijk dat juist ruste vs. arbeiden zou moeten komen. Men kan enkel nog twijfelen of de ingreep misschien arbeiden zou moeten betreffen, d.w.z. dat dat verbeterd
zou moeten worden in arbeide[n)·, maar hierbij geeft dan de lezing van het hs. Τ de
doorslag. Paleogiafisch is de fout natuurlijk goed te verklaren: de kopiist heeft
slechts een nasaalstreep boven ruste vergeten te plaatsen.
111 <welker wijs die heilighen enghelen verheven staen>: in de rubriek van D2 ontbre
ken deze woorden, doordat de kopiist te weinig ruimte voor de rubriek had vrijgela
ten. Een zelfde geval doet zich in r. 137 voor. De kritische toevoeging gebeurt naar
de lezing van het hs. T.
112 *Een·. het hs. D2 heeft hier DEn, waarbij de D een intiaal is. Deze verschrijving
komt ook voor in de ir. 4 en 61; voor verder commentaar, zie aldaar.
120 *gheringhe: het hs. D2 leest hier beringhe. Het MNW (I, kol. 944) heeft aan deze
kwestie een apart lemma gewijd. In het artikeltje wordt voorgesteld in plaats van
beringhe veringhe (spellingsvariant van 'varinge') te lezen. Echter, in deel VIII van
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het MNW in het artikel over 'varinge' (koll. 1266-1269) wordt in kol. 1269, in aanmerking 1, deze uitspraak weer teruggenomen: "Dat voor beringe (...) zou moeten
worden gelezen veringe (varinge) is niet waarschijnlijk, daar in den zin een adj.
wordt vereischt." En 'varinge' komt alleen als adverbium voor (ook in het Corpus
Gysseling). Daarmee blijft de vraag open hoe de fout paleografïsch te verklaren is;
in het andere geval was de paleografische overeenkomst tussen 'b' en 'v' een plausibele oorzaak geweest. Het hs. Τ (en de andere hss.) hebben de lezing gheringhe,
die hier is overgenomen.
137 <te comen>: in de rubriek van D2 ontbreken deze woorden, doordat de kopiist te
weinig ruimte voor de rubriek had vrijgelaten. Voor verder commentaar, zie ook
111.
159 *schiem·. het hs. leest schien. In deel VII van het MNW wordt voorgesteld om
schient i.p.v. schien te lezen (o.e., kol. 502). Een dergelijke correctie wordt ge
steund door de lezing van de andere hss. Het gaat in de betreffende passus om het
zien van God Onverhuld en zonder duisternis'; dat past beter bij de metafoor van
het zien dan Onverhuld en zonder schijn'.
161 en[de]: in plaats van en heeft D2 hier ende in de gebruikelijke, afgekorte vorm.
ende is hier evident fout, want er kan hier alleen maar sprake zijn van een dubbele
ontkenning: ghiene (...) en. Het toevoegen van een afkortingsteken boven en is ech
ter een zeer courante kopiistenfout; in r. 255 komt dezelfde fout voor. Het hs. Τ
heeft, net als de overige hss., wel de correcte lezing.
177 <noch rusten>: deze woorden ontbreken in D2, maar uit de Latijnse zowel als de
Middelnederlandse tekst van het Soliloquium weten we dat het er wel hoort te
staan:
(...) qui non permitió ingredi vel saltern quiescere in templo meo sancto. (Strange
1849,23 тг. 3-5; onderstreping van mij, MMK)
(...) die oec niet en late ingaen of rusten wreemde formen in mynen heilighen
tempel. (Mak 1936,173 гт. 30-32; onderstreping van mij, MMK)
Niet alleen in het hs. T, maar ook in de andere hss. vinden we de correcte lezing. De
fout is paleografïsch als homoioteleuton verklaren; ingaen eindigt net als rusten op
-en .
189 <J'J>: in het hs. D2 ontbreekt het gezegde is. Deze vorm van ellips is niet direct terug te voeren tot een van de voorbeelden die Stoett (1923, 148-150) noemt. Al eerder zagen we dat de kopiist in dit soort gevallen wel eens een steekje laat vallen (zie
r. 91).
255 enfde]: het hs. D2 heeft hier ende wat in de context evident fout is; dezelfde fout in
r. 161 (zie aldaar voor verder commentaar).

3.2.8. EXCERPT VAN DE EERSTE BRIEF IN EEN COMPILATIE,
's-GR A VENHAGE, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, K.A. XXXVII,
ff. 162va-164va
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l[162va]l Onse<n> lieve here stadelic te offeren een reyn hert ende vreedsaem, ende also
te leven alle tíjt in onser elendicheit dat wi hem vriliken ghemoeten moghen als hi ons
ghebiet van heen te varen: dat is waerachtige geestelicheit.
Lieve suster, want wi in desen leven elendige pelgryms sijn ende veer verwurpen van
onsen vaderlande, ende wi gaeen tot onsen vaderlande waren, daerom willen wi daer comen, so moeten wi naersteliken ons oefenen mit goede wercken ende ghedachten ende
heilige begheerten, ende dagelixe vergaderynge inwendighe cier-l[162vb]lheit ende rijcheit dat is: reynicheyt des herten, begeert toter aimoeden ende tot snoden dyngen, oetmoedicheit, ghehoersaemheit, vertienge eygens goetdunckens in allen dinghen ende dier
ghelijc, opdat wi niet ydel van bynnen en sijn, mer vol ende geeiert van dusdanygen
dingen, onse lampen bamen. Hierom begher ie ende bidde dat ghi u vliteliken gheeft in
doechden voertgaen, ende en laet u des arbeits niet verdrieten die daertoe behoert, want
die doecht moet men mit ar-l[163ra]lbeit vercregen ende mit arbeit moet mense behouden. Ende ist dat sake dat wi ons niet stadeliken en pinen voert te gaen in doechden, in
corter tijt machmen vertiesen dat in menygen jaren vercregen is. Weest vrolic ende bilde, ghi dochteren van Jherusalem, dat is vander stat des vreden, want ons is geboren een
cleyn kyndekijn. Een cleyn, jonc kindekijn nader menscheliker natueren te spreken, mer
nader godheit dat alle die werelt niet begtipen en can ende dat out is van dagen, dat van
sinen l[163rb]l ewigen vader niet ghemaect noch gheschepen en is, mer ghenomen voer
die ewicheit. O alreliefste suster, wat baet ons desen nuwen opganc ende geboert des nuwen lichts ende cleynnen kynts, ten si sake dat wi ons hem ghelijc maken in weder gheboren te worden, niet in cleynheit der leden of des lichaems, mer in wedermaken ende
stercheit der erachten der zielen, die menichvout cranc in ons geworden sijn overmits
sonden der onpueriieit? Aldus dan mogen wi weder geboren worden, ist sake dat wi ons
geheellic overgheven in ghesturvenheit aire tijtliker dyngen, nyet eygens bynnen noch
buten huus mit consent groot noch cleyn willen te besitten. I[163va]l So moghen wi naeet wrastelen mitten bösen gheest ende verwynnen, als Sinte Gregorius seit, want wie
naect is die en heeft niet daer men bi houden mach of vaten mach ende onderworpen.
Oec sellen wi ons dach ende nacht alle tijt oefenen in vuerycheit des geest, in grondiger,
oetmoedigher lijdsaemheit ende verduldicheit mit onsen susteren daer wi mede ommegaen, in behoetheit onser woerden, wercken ende seden van bynnen ende van buten.
Och wat soeticheit des gheest si smaken die haer stadeliken pinen haers selfs te sterven
ende van bynnen te waken ende naerstelic aendencken die soete vrucht deser gel[163vb]l[ge]boerten, dat is die ewige bliscap des toecomenden levens.
Alreliefste suster, in wat mach hem beswaren die hem altoes pijnt mit dusdanygen dingen te becommeren, die aendenct dat drue ende swaerheit ende liden deser tijt niet waerdich en sijn noch te ghelikenen die toecomende glorie die wi besitten seilen; ist sake dat
wi ons vlitelic gheven tot oetmoediger ghehoersaemheit ende tot enen waerachtigen
gheesteliken leven ende voertgan. Al ist dat u dése dingen beghynnen te verdrieten ende
u die soeticheit ontogen wort, so en seldy nochtans niet of-l[164ra]llaten, mer set u selven
tegens u selven. Synte Augustijn seit: "Also vroech als een mensche wil, so can hi wel
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doen, also vere als die wille gheheel is." Het moet al wat arbeits costen: dat hoeft moet
moet crancken, die natuer moet ghebroken wesen. Want het en is niet wel moghelic mit
eenre onghebrokenre natueren in dat ewighe leven te gaen. Ende het is ymmer luttel
ghenoech dat wi hem onse leven geven die hem selven voer ons gegeven heeft. Ende al
ist dat een mensche die soeticheit omogen wort, ende die hem daer in can overgheven,
hetselheminderdoot we-l[164rb] Ige ven worden; hier of in der ewicheit is hijtdoch wijs.
Mer dat is een ofgan van gode die niet en willen liden dat hem sijn ghebreken vemiaent
worden ende die niet horen en willen die beghynnen van gode te gaen. Hoet u dat ghi
nymmer meer tot quader vriheit en coemt, want dat heeft menyghe mensche nedergheslaghen. Mer sietse alle aen daer ghi mede ommegaet als een troen der heiliger drievoudicheit ende een tempel daer god in woenL So en moechdi niet lichteliken quaet
vermoeden of onwaerdicheit op hem hebben of crighen of swaer nemen als si u verl[164va]lmanen. Wildi vrede vynden in desen leven ende hierna, so denct in allen saken:
"wie bin ie?"; ende du en selste niement oerdelen. Amen.
Paleografische

commentaar

1 de O van Onse is een initiaal van het lombarde-type, rood en twee regels hoog I 2 na
hem is sta doorgestreept I na als is wi hem doorgestreept I 4 rood paragraafteken vóór
Lieve I na suster is de letter d doorgestreept I 7 vergaderynge is verbeterd uit vergierynge: -ad- is in de interlinie toegevoegd; de i achter de g is nog zichtbaar I 9 na eygens is
go doorgestreept 113 na moet(ï) is то doorgestreept 121 na si is dat doorgestreept 128 is
is in de linkermarge toegevoegd; verwijzingstekens in linkermarge en interlinie 132 rood
paragraafteken vóór Och I 35 rood paragraafteken vóór Alreliefste I 40 na nochtans is de
letter i doorgestreept I 41 seit is toegevoegd in bovenmarge; verwijzingsteken in de regel, na Augustyn I 48 rood paragraafteken vóór Mer I niet is verbeterd uit men I 52 na en
is de letter i doorgestreept I 53 na onwaerdicheit is van doorgestreept I 55 de t van niement is in de interlinie toegevoegd
Opmerkingen bij de tekst
Het excerpt van de Eerste Briefis te kort om uit te kunnen maken of het aan de bewerkte
of de authentieke versie ontleend is. Daar de Brief in bewerkte vorm de meeste verspreiding kreeg, is het waarschijnlijk dat die versie aan het excerpt ten grondslag ligt. De regels 1-15 {Onse - is) komen overeen met I*,4-24 (Onse - is); 49-54 (Hoet - vermanen)
met 1,128-132 (Hoedet - godes) en I*,170-172 (soe - vermaeri). De geïhteipoleerde tekst
heb ik niet kunnnen identificeren. De aanspreking ghi dochteren van Jherusalem komt
eveneens voorin de zogenaamde Devote epistelen (Brinkerink 1907, 324-333; 388-393;
397-406); een serie brieven gericht aan zusters uit het klooster Jerusalem bij Utrecht, geschreven rond 1418, in de periode waarin zij in het beroemde Diepenveense augustinessenklooster de kloosterregel kwamen bestuderen om die in hun klooster te kunnen
toepassen. Maar enige letterlijke overeenkomst tussen deze brieven en de hierboven uitgegeven compilatie is niet aan te wijzen. Of men zou moeten veronderstellen dat onze
tekst een brief aan deze zusters zou zijn geweest; helemaal onmogelijk lijkt dat op het
eerste oog niet. Immers, in de eerste van de Devote epistelen wordt geciteerd uit het
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werk van Geriachs confrater en tijdgenoot Hendrik Mande (cf. Menens 1986, 44, 96),
dus het zou mogelijk zijn dat in een brief uit Geriachs werk wordt geciteerd. Maar één
passage in onze tekst lijkt veeleer bestemd voor Zusters van het Gemene Leven dan voor
reguliere kanunnikessen. In deze passus komt het vraagstuk van het privébezit ter sprake: nyet eygens bynnen noch buten huus mit consent groot noch cleyn willen te besitten
(regels 23-26). In een klooster dat bij het Kapittel van Windesheim aansluiting zocht zal
de gelofte van de armoede stellig streng zijn onderhouden. Privébezit zal daar, in tegenstelling tot wat deze passage suggereert, niet toegestaan zijn geweest. In deze passus
wordt veeleer benadrukt dat men pas weder gheboren kan worden als men van bezit af
wil zien. Een dergelijke opmerking heeft weinig zin in een milieu waar het afzien van
bezit reeds voorwaarde was om te worden toegelaten.

3.2.9. EXCERPT VAN DE TWEEDE BRIEF IN EEN COMPILATIE,
KEULEN, HISTORISCHES ARCHIV, G.B., oct. 55 1
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l[43v]l
Wat die anderen doent of woet myt oen geet, ic wil des mijns denken ende dat ic alleen
reden geven sal van mynen werken. Ic wil swighen, wiken ende duken ende wesen in allen dinghen die mynste, ende laetent altoes over mijn syde gaen, so gebruke ic grotes
vredes van binnen. Want ic weet ende gevuele wael, dat ic nummermeer tot vreden des
herten comen en mach, also lang als ic nyet blijnt, doef ende gheck en werd, om desgenen wil die sijn edel, duerber bloet gestort hevet om mynen wil. Want hi dat hert des
menschen puer ende reyn hebben wil ende myt genen dinghen bekümmert, eer hi daer in
wonen wil of eer wi sijnre gebruken mogen.
Daerom, die wijsheit ende grote dinghen bevele ic den wisen ende den groeten, ende wil
sunderlinghen daer om arbeyden boven alle dingen, myt der hulpen ons lieven heren
Jhesu Christi ende sijns gebenedide lidens, dat ic lijdsam sy als my wat thoe coempt dat
my swaer is, opdat ic nyeman swaer en sy of last. Want anders al myne dingen nyet en
sijn; want anders en bin ic nyet dan als een wolf in eens laemshuyt ende l[44r]l als een
scorpioen, die sijn venijn nyet en apenbaert ende toent een suet aensicht also langhe als
men hem nyet en ruert.
Soe is een ypocrijt: als men hem ruert myt enigher vermanynghen, so wort hy tohans
ontsteken myt dien venijn der hoverdien ende stickt sinen braeder myt den prekel der
onwerdicheit of myt lasterigen worden. Ende hem dunket dat hi daer voel te heilich toe
sy dat hi in enigen dingen vermanet solde werden of oen dunket dat yt dye ander van
geenre minnen en doet.
Des wil ic my of got wil wachten ende vraegen daer nyet пае wen dat come of wie my
oefent, weer hi guet si of quaet Want die sieke mensche nyet en vraecht waer die medecine af gemaket sy; niet alleen acht hi dat hi gesont werden mach
Paleografische commentaar
2 vóór Wat een paragraafteken in de buitenmarge I 4 ic is in de interlinie toegevoegd;
verwijzingsteken in de regel, na gebruL· 19 boven -en van wonen zijn in de letters enkele letters met een dikke streep doorgehaald I 10 vóór Daerom een paragraafteken in de
buitenmarge I 14 als is in de interlinie toegevoegd; verwijzingsteken in de regel, na dan I
15 vóór apenbaert is met zwarte inkt ab doorgestreept I 16 de tweede r van ruert is in de
interlinie toegevoegd I 17 vóór Soe een paragraafteken in de binnenmarge I vóór so is
want met zwane inkt doorgestreept én geëxpungeerd I 18 na venijn is de letter d met
zwarte inkt doorgestreept én geëxpungeerd I 19 of is toegevoegd in de interlinie; verwijzingsteken in de regel, na werdicheit I yt is in de interlinie toegevoegd; verwijzingsteken
in de regel, na dat i 22 vóór Des een paragraafteken in de binnemarge I na Des is ic met
zwarte inkt doorgestreept én geëxpungeerd I 24 niet is in de buitenmarge toegevoegd;
1 De tekst werd reeds eerder uitgegeven en geïdentificeerd in De Vreese 1900,447-448. Om de lezer een
compleet beeld van de overlevering van Gerlachs Brieven te geven, wordt het excerpt m compilatie
hier nogmaals kritisch uitgegeven.
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verwijzingsteken na sy en in de buitenmarge I na mach is de rest van het blad leeg, op
een paragraafteken in de binnenmarge na.
Opmerkingen bij de tekst
In deze tekst komen twee met de Tweede Brief corresponderende passages voor: 2-5
Wat-binnen komt grotendeels overeen met 11,244-247 Wat-binnen; 10 die-groeten is gelijk aan 11,247-248 Die-groten. Het geïnterpoleerde deel heb ik niet kunnen identificeren; de tekst breekt in regel 24 bovendien af.

3.2.10. WOORDENLUST

Verantwoording woordenlijst
In de navolgende woordenlijst worden alle bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden,
werkwoorden en zelfstandige naamwoorden van de Eerste Brief (authentieke en bewerk
te versie) en van de Tweede В rief opgenomen. De lemmata zijn in spelling en alfabeti
sche volgorde conform het Middelnederlandsch Woordenboek, wanneer het lemma
daarin niet voorkomt, wordt het door een sterretje voorafgegaan. Onder het lemma vol
gen in alfabetische volgorde alle woordvormen met hun vindplaatsen. De vindplaatsen
worden als volgt en in deze volgorde aangegeven:
I,'regelnummer' = Eerste Brief, regelnummer (tekstuitgave op pp. 344-352)
^.'regelnummer' = Eerste Brief, bewerkte versie, regelnummer (tekstuitgave op pp.
359-375)
n/regelnummer' = Tweede Brief, regelnummer (tekstuitgave op pp. 381-392)
De volgorde van de woordvormen is strikt alfabetisch. Enclitische vormen worden altijd
door een uitroepteken voorafgegaan. Als een onscheidbaar samengesteld werkwoord in
de samenstellende delen gesplitst is, dan wordt in de woordenlijst de niet-gescheiden
vorm opgenomen. Bij voorbeeld: als in de tekst aen te sien staat, dan is dit onder het
lemma AENSŒN als 'aensien' vermeldt. In enkele gevallen is een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord niet in het lexicon vermeld; in dat geval zijn ze te vinden onder
het werkwoord waarvan ze zijn afgeleid. Bij voorbeeld: het bijvoeglijk naamwoord 'onderworpen' in onderworpen hene zoeke men onder het lemma ONDERWERPEN ww.
Indien een bepaalde woordvorm in spelling sterk afwijkt van het lemma, dan wordt de
betreffende vorm in cursief weergegeven, met een verwijzing naar het lemma.

A.
ACHTEN ww.
achtet 1,39 I*,41 11,49
ACHTERLATEN ww.
achterlaetste I*,208
achterlate I*,208 I*,244
achterghelaten I*,248
achterlaetste I*,244
ACHTERLATENESSE znw.
achterlatenisse I*,142 I*,179
ACHTERSPRAKE znw.
achtersprake II*,116 I*,321 11,227
ACHTERSPREKERE znw.
achtersprakers I*,322

ACHTERWAERTbijw.
achterwaert 1,26 I*,27
AENDOEN ww.
andoen I*,117 11,228
AENGAEN ww.
angaen 1,34 I*,36
AENHANGINGE znw.
aenhanghinge I*,74
anhanghinghe 1,74
AENMERKEN ww.
aenmeiken I*,73
anmarken 1,73
AENSCUNznw.
aenschijn П.ІЗЗ 11,267
AENSIEN ww.

Woordenlijst
aensien I*,66 I*,79 I*,281 I*,305
aensiende 1,33 I*,34
aensiet 1,178 I*,?? I*,271 I*,281
Π,38
ansien 1,66 1,79
ansiet 1,77 1,188 Π,ΙΟ
AL bijw.
al 1,30 I*,32 11,249
ALDUS bijw.
aldus 1,53 1,90 I*,54 I*,120 11,126
11,219 Π,230 Π,234 Π,263 11,266
ALDUSDANICH bnw.
aldusdanighen 11,273
ALHEEL bijw.
alheel I*,224 I*,248
ALLENE bnw., bijw.
alleen I*,323 11,172
aliene 11,81 11,158 11,162 Π,ΠΙ
ALREERSTbijw.
alreierst 11,87
ALREHANDE bnw.
alrehande 1,111 I*,156
•ALRELAGESTE znw.
alrelaechesten 1,71
alrelaechste 1,1461*,711*,183 I*,240
•ALRELIEFSTE znw.
alreliefste 1,7
•ALREMINSTE znw.
alremynste I*,240
•ALRESCHANDELUCST bnw.
alreschandelicsten 1,149 I*,186
ALSELC bnw.
alsulc I*,315
ALSODANICHbnw.
alsodanighes 1,71 I*,71
ALTE bijw.
alte 1,136 1,162 I*,173 I*,255
ALTESAMEN bijw. (niet aaneen in
MWB)
altesaemen 11,92
altesamen I*,106 11,208
ALTOOS bijw.
altoes 1,31 1,44 I*,32 I*,46 I*,48
Π,45 11,55 I*,131 I*,134 I*,229
I*,231 11,45 11,55 11,120 11,246

alltoes 1,46
ANDERHEIT znw.
anderheit 11,100
ANDERS bijw.
anders 1,213 I*,121 I*,129
11,188 11,221 11,232
ANXTznw.
anxt 11,104 11,144 Π,170
anxte 1,217 11,41
anxten I*,326
ARBEroEN ww.
arbeide 1,101 1,216 I*,145 Π,104
arbeyden I*,326
ARBEIT znw.
arbeide 1,20 1,20 1.209 I*,22
arbeiden I*,21
arbeides 1,19
arbeit 11,59
arbeits I*,20
arbeyde I*,302
ARGUEREN ww.
argueren I*,124 11,238
ARM bnw.
arm 11,164
ARMOEDE znw.
armoede 1,13 1,43 I*,14 I*,45

B.
BANGICHEIT znw.
banghicheyden I*,205
BAREN ww.
ghebaert Π,209
BATEN ww.
baten 1,172 I*,204
BEANXTbnw.
beanxt 11,151
BEDDE znw.
bedde 1.105 I*,148
beddeken 11,250 Π,252
BEDEN ww.
beden 1,49 1,101 1,208 I*,301
BEDRUCKEN ww.
bedrucken I*,247
BEDRUCKENISSE znw.
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bedruckenisse I*,217
bedruckenissen I*,205 1*234 I*,236
I*,245
BEELDE znw.
beelde I*,88 I*,92 1,131 I*,169
belde 11,63 11,67
BEGEERLIKE bnw.
begheerlicke I*,37
begheerlike 1,35
begheerrliken 11,15
BEGEERUCHEIT znw.
bcgheeriicheit 1,194 1,196 1,199
І*Д88 I*,289 I*,292
BEGEERTE znw.
begeerten 11,37
begheerten 1,11 1,106 I*,12 I*,13
I*,40 I*,122 I*,150 1*^43 I*,259
П,233 П,268
begherte 1,12
begherten 1,39
BEGEGENEN ww.
begheghenen 1,188 1,192
BEGEREN ww.
begeer I*,18
begheer I*,265
begheerren 11,32
begheert I*t101 11,76 11,168 11,169
begher 1,17
begheren 1,69 I*,201 11,125
beghert 1,116
BEGIN znw.
beghin 11,215
beghinne 11,265
BEGRIP znw.
begrijp 11,255
BEHAGELUC bnw.
behaechlic I*,291
behaghelic 1,197
BEHAGEN ww.
behaghen 1,43 1,215 I*,45 I*>325
11,169
behaghet 11,122
BEHOEDEN ww.
behoedet I*,224
BEHOETHEIT znw.

behoetheit 1,24 I*,26
BEHOEVEN ww.
'.behoefdi 1,24 I*,26
behove 11,200
BEHOREN ww.
behoert І*Д1 11,235
BEHOUDEN ww.
beholdet 11,271
behouden I*,22
BEJEGENEN ww.
beyeghenen I*,212 I*,281 I*,285
beyeghent I*,251
BEKENNEN ww.
bekant 1,185
bekennen 1,206 I*,299
bekenste I*,235
bekent I*,278
BECOMMERINGE znw.
becommeringhe I*,58 11,107
•BECOMMERNISSE znw.
becommemisse 11,257
BECOREN ww.
becoert 1,112 I*,157
BECORINGE znw.
becoringhen 1,173 I*,266
BELETTEN ww.
belet 11,136
BENAUWEN ww.
benauwet 11,42
BENAUWINGE znw.
benauwinghe Π,ΙΟΟ
BEQUAME bnw.
bequaem 11,181
bequaeme 1,120
bequame I*,155
BERNEN ww.
bamende I*,18
bemen 1,17
BEROERINGE znw.
beroringhen 1,58
BESCEIDENHEIT znw.
bescheidenheit 11,87
BESEITEN ww.
beseitet 1,153
BESIGEN ww.

Woordenlijst
besighet I*,44
bezighet 1,42
BESITTEN ww.
besit Π,113 11,164
besitten 1,155 I*,193 Π,140
BESLUTENww.
besloeten 11,237
besloten 1,84 I*)84 I*,124
BESOEKEN ww.
besoeken I*,176
besoken 1,139
BESORGEN ww.
besorghen I*,215 I*,220
BEST znw.
beste 1*,252
BEST bijw.
best 1,50 I*,51
BESTAEN ww.
bestaen I*,102 11,77
BET bijw.
bet 1,64 1,205 I*,63 I*,298
beter 1,137 I*,174
BETERINGE znw.
beteringhen 11,237
BEVELEN ww.
bevele Π,248
bevoelen 1,24 I*,25 I*,52
bevolen 1,30 1,51 I*,31
BEVOELLUC bnw.
bevoelike 1,194 1,196 I*,287 I*,289
BEWAREN ww.
bewaren 1,52 1,107 I*,31 I*,52
IM51
BEWEGEN ww.
beweghen 1,177 I*,270 Π,255
beweghet 1,180 I*,272 Π,165 Π,182
BEWISEN ww.
bewise 11,193
BIDDEN ww.
bidde 1,17 I*,18 I*,243 I*,319
bidden I*.50 I*,145
biddet 1,111 IM 56 I*,208
bidt I*,101 Π,72
BINA bijw.
bina 1,142 IM79 I*,246
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BINNEN bijw.
binnen 1,15 1,25 1,33 1,38 1,94 1,157
1,165 1,169 I*,95 I*,138 11,2 Π,8
11,10 Π,45 11,51 Π,57 11,70 11,80
11,96 11,99 Π,ΙΟΙ 11,130 11,158 11,165
11,192 11,233 11,247
bynnen Ι*,16 Ι*,26 Ι*,34 Ι*,39
Ι*,122 Ι*,135 Ι*,195 Ι*,198 Ι*,202
Ι*,232
BINNENSTE znw.
binnesten 11,204
BISONDERLINGE bijw.
bisonderlinghe I*,106
bisunderlinghe 11,92 11,122
BITTER bnw.
bittersten 1,150 I*,187
BITTERHEIT znw.
bitterheiden 1,141 I*,178
BUDE bnw.
blide I*,109 Π,95
blider I*,96 11,71
BLIVEN ww.
bliven 1,33 1,38 I*,34 I*,39 Π,190
Π,197
blivet 1,198 I*,291 Π,85
BLOEIEN ww.
bloyenden 11,252
BLOET znw.
bloede 1,81 I*,81
BLOOT bnw.
bloet 11,187
bloeter 11,187
BOOS bnw.
bösen I*,308
BORDE znw.
borde I*,312
BOVENGAEN ww.
bovengaen 11,102 11,152
BREDEN ww.
breden I*,118 11,229
BREETHEIT znw.
breetheit 11,171
bretheit 1,115
BRINGEN ww.
brenghe 11,214
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idaert 1,30 1,98 I*,32 I*,142 П,147
11,198 11,271
DAERINNE bijw.
daerin 1,102 I*,146 I*,252 П,195
ІІД60
DAEROMME bijw.
daerom I*,10 I*,47 I*,92 I*,107
I*,255 I*,283 П.ЗЗ 11,39 11,52 11,67
11,93 11,119 11,195
daeromme 1,9 1,45 1,88 1,162 1,190
DAERTOE bijw.
daertoe 1,19 1,164 1,207 I*.21 IM97
I*,300
DAERVAN bijw.
daervan 1,53 I*,53
DAERVORE bijw.
daervoer 1,29 I*,30 I*,311
DAGELIKE bijw.
daghelics I*,12
daghelix 1,11 1.211 I*,303
DAN bijw.
dan 1,53 1,179 1,197 1,218 I*,54
I*,71 I*,251 I*,272 I*,287 I*,290
I*,309 I*,309 I*,317 I*,329 П,41
П,78 П,126 П,163 11,215 П,236
DANCBAERHEIT znw.
CELLE znw.
dancbaerheit 11,117
cellen 11,162
DEEL znw.
dele 1,191 I*,284
DECSEL znw.
D.
decsel 11,158
DACH znw.
DENKEN ww.
dach 11,184
dencken 1,126 L137 I*,132
daghe I*,317
dencket I*,164 I*,174 I*,313 I*,314
daghes 11,161
denken 1,31
DAER bijw.
gedencket I*,33
daer 1,9 1,61 1,67 1,71 1,88 1,89 1,90 DERVEN ww.
1,125 1,130 1,161 1,209 I*,10 I*,67
derven 11,119
I*,71 I*,87 I*,90 I*,117 I*,118 DIENEN ww.
IM28 I*,163 I*,168 I*,197 I*,243
dinen 11,30
I*,245 I*,255 I*,302 I*,315 11,10
dienen 11,27 11,125
11,48 11,62 11,65 П,139 11,14011,181
ghedient 1,146 I*,183
11,198 П,200 11,209 11,214 11,215 DIENST znw.
11,220 11,221 11,229 11,241 11,253
dienst 11,20
11,258
dienste I*,123 11,48 П,234

brenghet 11,270
BROEDER znw.
broedere 1,117
brueder 11,97
BROOT znw.
broet 1,185 IM 17 I*,278
BRUDEGOME znw.
brudegom 1,196 1,200 I*,207 I*,289
I*,293 I*,329
BRUUT znw.
bruet 11,253
BUGEN ww.
bueghe 11,37
BUTEN bijw.
bueten 1,25 I*,123
buten 1,24 1,84 1,94 1,158 I*,26
I*,84 IM38 I*,196 I*,233 I*,261
Π,7 Π,9 Π,ΙΙ 11,46 11,53 11,80 П.ІЗО
П,167 11,185 11,193 11,213 11,221
11,222 11,234 П,237 11,249
BUUCHSAEMHEIT znw.
boechsaemheit I*,114
boechsamheit 1,87

Woordenlijst
DIENSTCNECHT znw.
diensknecht 11,180
DIEPE bijw.
dieper 11,274
DIERBAER bnw.
duerbaer I*,46
duerbaercn I*,81
duerbaren 1,81
durbaer 1,44
DICKE bijw.
dicke I*,250 I*,260
DICWILE bijw.
dichwile 1,126
dicwijl I*,274
dicwil 1,181
dicwile 1,111 I*,156 I*,164 Π,58
DINC znw.
dijnghen 1,202
dijnc 1,38
dingen I*,44
dinghe 1,42 1,51 1,77 1,125 1,187
1,210 I*,163 I*,215 I*,218 Π,12
Π, 152 Π, 167 Π, 168 Π, 196 11,248
11,262
dinghen 1,13 1,14 1,23 1,33 1,34 1,37
1,73 1,90 1,102 1,108 1,177 1,189
1,207 1,212 Ι*,14 Ι*,16 Ι*,25 Ι*,35
Ι*,36 Ι*,38 Ι*,52 Ι*,77 Ι*,134 Ι*,146
Ι*,152 Ι*,212 Ι*,269 Ι*,280 Ι*,282
Ι*,295 Ι*,300 Ι*,303 ϋ,34 11,50 Π,51
11,118 11,129 11,24611,266 11,269
dine 1,40 1,54 1,123 1,124 Ι*.40
Ι*,55 11,6 11,44
11,82 11,142 11,150 11,197 11,199
dinck Ι*,42 ΙΜ60 Ι*,162
DOCH bijw.
doch 1,109 ΙΜ53
DOE bijw.
doe 1,146 1,147 I*,183 I*,184
DOEN ww.
dedet I*,227
doe 11,235
doen 1,209 I*,32 I*,131 I*,146
I*,302 11,189 0,236 11,244
doene 1,30 1,102
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doet 1,55 1,62 1,121 I*,55 I*,62
I*,159 Π,210
gedaen 1,53 I*,54 Π,220 Π,265
DOGET znw.
deuchgeden Π,97
doechde 1,82
doechden 1,16 1,18 1,22 I*,17 I*,19
І*Д1 I*,23 I*,82 I*,lll
doegheden 1,112 11,153
dogheden 1,118
doghet 1,19
duechden I*,157
DOOT znw.
doet 1,150
doot IM 87
DOOT bnw.
doet 1,151
doot IM 88
DORESIEN ww.
doersie 11,213
doersien 11,153
doersiet 1,192 I*,286
DORRICHEIT znw.
dorricheiden I*,237
donicheit 1,26 I*,28 I*,209
DRAGEN ww.
draghe 11,226
draghet 1,114
DRIEMOGHENTHEIT znw.
drimoeghentheit П,17
DRIEVOUDICHEIT znw.
drievoldicheit 1,67
drievoudicheit I*,67
drivoldicheit 11,39
DROEFHEIT znw.
droefheit I*,315
DROEVICH bnw.
drovich IM09 П,95
DRUC znw.
druc 1,156 IM 94
drucke 1,136 1,173 1,216 1,219
IM73 I*,266 I*,329
DUKEN ww.
duken IM 33 П,245
DUNKEN ww.
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duncket I*,218
dunct 11,20
DUREN ww.
duerende I*,310
DUURACimCH bnw.
ducrachtich I*,40
dueraftich 1,38
DUUSTERNESSE znw.
duustenüsse I*,237
duustemissen I*,210
DUVEL znw.
duvel 1,174 I*,266

E.
EDEL bnw.
edel 1,43 I*,45
EDELHEIT znw.
edelheit I*,104 Π,90 11,139
EENGEBOREN bnw.
eengheboren I*,81
eensgheboren 1,81
EENPAERLUCHEIT znw.
ecnpcrlicheit 11,272
EENPAERLIC bnw.
eenperlic 11,190
EENPAERLIKE bijw.
eenpaerlike I*,120
eenperlic 11,217 11,231
EENREHANDE bijw.
eenrehande 1,26 I*,27
EENVOUDICHbnw.
eenvoldich Π,55 11,186
eenvoldighe 11,207
eenvoldighen 11,191 Π,202
EER bijw.
eer 1,218 I*,327
EERSAMLIKEbijw.
eersaemliken I*,152
eersamelike 1,108
EERSTE bijw.
eerst IM77 11,235
yerst 11,149
EIGEN bnw.
eijghene I*,139

eijghens I*,15
eyghen 11,180
eyghene 1,95 Π,147
eyghenen 11,103 11,104
eyghens 1,14
EIGENHEIT znw.
eyghenheiden 11,112
eyghenheit 11,118 Π,119
EIGENSOEKELUCHEIT znw.
eighensokelicheit 1,102
eyghensokelicheit I*,146
EISEN ww.
eyschet 1,99 I*,143 Π,193 11,277
ELLENDE znw.
ellende 1,160 I*,254
ELLENDICH bnw.
elendich 1,7
elendigher 1,164
ellendich I*,8
eUendigher I*,257
ELLENDICHEIT znw.
eUendicheit 1,4 1,139 I*,6 I*,175
EMMER bijw.
ommer 1,29
ummer 1,30
ummers I*,305 I*,320
ymmer I*,30 I*,31
EMMERMERE bijw.
ommermeer 11,18
ummermeer I*,242
ENDE znw.
eende 11,215
eynde 1,178 I*,271 11,266
ENGEL znw.
engelen I*,330
enghelen 1,104 1,220 I*,148 Π,ΙΠ
11,114
ENIGEN ww.
gheenicht I*,108
gheenighet 11,94 Π,187 11,204
ENINGE znw.
eninghe 11,140
ERDE znw.
eerde 11,21 Π,43 11,195 11,259
ERDERIKE znw.

Woordenlijst
eertrike Π, 169
EREznw.
eer I*,231
ere I*,239
eren I*,307 Π,15
EREN ww.
eren 1,66 I*,66
EVENE bijw.
even 11,249
EVENMENSCH znw.
evenmensche I*,lll
EWELIKE bijw.
ewelic 11,30 11,63
ewelike 1,219 I*,40
eweliken I*,88
EWICH bijw.
ewich 1,38
EWICH bnw.
ewicghes 11,148
ewighe I*,312 I*,313 11,203 11,208
ewighen 1,69 I*,69 1,116 11,156
ewigher Π,15 11,258
EWICHEIT znw.
ewicheit 1,220 I*,222 I*,331 Π,19
П,28 П,33 П,83 П.ПЗ 11,123 Π,125
11,129
EXEMPEL znw.
exempel 1,47 1,152 I*,49 I*,189
exempelen 1,127 I*,165

F.
FEESTE znw.
feesten I*,317

G.
GAEN ww.
gaen 1,22 1,34 1,140 1,152 1,208
І*ДЗ I*,36 I*,135 I*,177 I*,189
I*,301 I*,322 П,102 11,194 11,246
gaet 1,25 I*,27 I*,131 П,8 П,244
П,249 П^76
ghaet 11,168
GANG znw.
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ganghen І*Д47
GAVE znw.
gave I* ,241
gaven 11,81
GEBIEDEN ww.
gebiet I* ,7
ghebiedet 1,5
GEBREC znw.
ghebreke 1,182
ghebreken I*,275
GEBREKELIKE bijw. (vlgs. MWB en
MHWB bnw. gebrekelijc)
ghebrcclike 1.182 I*,275
GEBREKEN ww.
ghebreket 11,216 11,221
GEBRUKEN ww.
ghebruke 11,247
ghebruken 1,119 1,167 I*,135 I*,199
П,139 11,192 11,211 11,239 11,275
ghebmkens 11,132
ghebruket 1,42 I*,44 П,215 11,253
11,258 11,261
GEDACHTE znw.
ghedachten 1,10 I*,ll
GEDALSC znw.
ghedalschen 11,176
GEDENKEN ww.
ghedenct I*,307
ghedenken 11,245
GEEST znw.
gheest I*,261 11,264
gheeste 11,23
gheests I*,262
ghiestes 11,211
GEESTELUC bnw.
gheesteliken
I*,30 I*,214 I*,228
I*,297
gheestelikes 1,118
ghestelicken 1,204
ghesteliker 1,28
GEESTELUCHEIT znw.
geestelicheit I*,7
gheestelicheit 1,6
GEESTELIKE bijw.
gheestelic 11,88
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GEHEEL bnw.
gheelre 1,215
gheheel 1,106 I*,150 11,114
gheheelre I*,325
GEHOORSAEMHEIT znw.
ghehoersaemheit I*,15
ghehoersamicheit 1,13
GELAET znw.
ghelaete 11,40
ghelate 1,57 1,62 1,87 I*,58 I*,62
IM14
GELATENHEIT znw.
ghelatenheit 1,198 I*,291
GELEESTEN ww.
gheleesten 11,128
ghelyesten 11,143
GELIKEN ww.
gheliken 1,110 I*,127 I*,154
GEMAC znw.
ghemac I*,231 11,106
ghemack I*,230
ghemakes 11,148
GEMACKELUCHEIT znw.
ghemaclicheit 1,145
GEMEEN bnw.
ghemeen 11,180
ghemeene 11,263
ghemeenre 11,268
ghemene I*,89 11,63 Π,78 11,82
11,226
GEMEENHEITznw.
ghemeenheit 11,220
GEMENE bijw.
ghemene 11,82
GEMOEDE znw.
ghemodes 11,272
ghemoede 11,28 Π,42 11,54 Π, 102
ghemoedes 11,24 11,156 11,178
ghemoets I*,284
GEMOET znw.
ghemoet PU 89
ghemoete 1,152 I*,329
GEMOETEN ww.
ghemoeten 1,5 I*,6
GENAKEN ww.

ghenaeken 11,13
ghenaken I*, 126 11,240 11,257
GENAME bnw.
ghenaeme 11,208
ghename 11,263
GENOECHbijw.
ghenoech 1,94 1,204 I*,139 I*,297
GENOECHELUC bnw.
ghenoechliker I*,119
ghenuechliker 11,230
GENOECHSAM bijw.
ghenoechsaem I*,233
GERINGE bnw.
gheiinghe 11,120
GERNE bijw.
gaeme I*,9 I*,156
gheeme 1,121 I*,128 I*,236 11,241
gheme 1,8 1,117
GESCHAPENHEIT znw.
ghescapenheit Π,127 11,141
GESOÜEN ww.
ghesceit 1,121
gheschien 1,93 1,108 I*,138 I*,152
I*,252 Π,ΙΙ 11,167
gheschiet I*,96 I*,159 Π,71 Π,131
11,185
GESICHTE znw.
ghesichte 1,62 1,193 l*M I*,287
Π,55 11,202 Π,204
GESONTHEIT znw.
ghesontheit 1,76 I*,76
GETROUWE bnw.
ghetrouwe I*,249
GEVAL znw.
ghevalle 11,190 Π,193
ghevallen 11,273
GEVALLEN ww.
ghevallen 11,7 11,12 11,51
GEVEN ww.
ghegaf 11,80
ghegeven I*,277
ghegheven 1,184
gheve 11,175
gheven 1,89 I*,93 1,207 I*,219 11,68
I*,300

Woordenlijst
ghevet 1,18 I*,19 I*,224
GEVOEL znw.
ghevoelen 11,205
GEVOELEN ww.
ghevoelde 11,188
ghevoele 11,232
ghevoelen 1,186 1,206 I*,279 I*,299
11,204
ghevoelt 1,86 1,194 I*,287
ghevole I*,121
GEWARICHbnw.
ghewaerighen 11,34
GEWIN znw.
ghewin 11,184
ghewinne 11,103
GEWOONTE znw.
ghewoenten I*,301
ghewonten 1,208
GLORIE znw.
glorie 1,140 I*,107 I*,107 I*,177
I*,242 Π,93 Π,93
glorien 1,66 I*,66 I*,306 I*,313
I*,314 Π,148
GLORIÓOS bnw.
gloriosen 11,109
GOD znw.
god 1,67 1,77 1,189 I*,42 I*,67 I*,77
I*,86 I*,86 I*,87 I*,87 I*,89 I*,197
I*,283 I*,308 11,29 Π,29 Π,61 Π,61
11,62 11,62 11,6411,123 11,127 Π,129
ПДбб
gode 1,80 1,165 1,195 I*,46 I*,80
I*,288 Π,99 Π,ΙΙΟ Π,140 Π,158
godes 1,132 11,38
gods I*,92 I*,105 I*,169 І*Д31
11,67 11,91 11,181 11,268
goede 1,44 11,25 11,27
got 1,41
GOET bnw.
goeden I*, 11
goeder I*,328 Π, 145
goedes 11,215 11,219
goet 11,238
gueden 1,10
guet I*,125 11,186
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GOET znw.
goede 11,265
goeds 11,275
goet I*,93
guedes 11,216
guet 11,68
GOETDUNKEN znw.
guetdunckens 1,14 I*,15
GOETHEIT znw.
goetheit 11,147
GOETWILLICHEIT znw.
guetwillicheit 1,115
GÖNNEN ww.
¡gunnes 11,218
GRACIE znw.
graden I*,324
GRAETznw.
graet 1,74 I*,74
GROF bnw.
groeve 1,210
grove I*,303
GRONDELOOS bnw.
grondeloese 11,147
GRONT znw.
gronde 11,55
gront Π,ΙΟ
GROOT bnw.
groet 1.37 1,39 1,40 1,171 1,209
1,213 I*,41 I*,42 I*,203 11,213
11,269
groete 11,58
groeten 11,222
greets 1,78 I*,78
grote IM35 IM85 I*,222 I*,302
11,247 Π,250
groten 1,103 I*,147 Π,248
groter I*,ll I*,238
grots 11,247
GROOTHEIT znw.
groetheit 1,76 I*,76 I*,314

H.
HABIJT znw.
habit 1,75
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habyt I*,75
HAESTELIKE bijw.
haestelic 11,115
HAESTEN ww.
haeste 1,140 I*,177
HANT znw.
hant 11,199
HARDEN ww.
herden 11,22
HEBBEN ww.
hadde 1,146 I*,101 I*,177 I*,183
I*,220 Π,76 Π,205 11,219
hadden 1,141
heb 11,217 11,219 11,227 Π,241
hebbe I*,240
hebben 1,40 1,53 1,63 1,64 1,79 1,126
1,134 1,152 1,215 I*,42 I*,54 I*,63
I*,79 I*,103 I*,104 I*,lll I*,115
I*,164 I*,172 I*,235 I*,190 I*,207
I*,263 Π,81 Π,82 11,89 11,90 11,97
11,124 11,125 11,146 11,157 11,223
hebbende 11,55
hebbet 1,56 1,60 1,83 1,90 1,90 1,117
1,122 I*,54 I*,56 I*,160
hebste I*,248 I*,249
hebt 1,53 1,130 1,176 I*,60 I*,83
I*,128 I*,269
Ihebtse I*,168
heeft 1,41 1,44 1,151 1,156 1,157
I*,43 I*,46 I*,89 I*,98 I*,99 I*,102
I*,130 I*,167 I*,222 I*,223 I*,308
I*,308 11,34
hevet 1,129 1,150 1,185 I*,87 I*,188
I*,188 I*,194 I*,195 I*,278 I*,283
11,62 11,64 11,73 11,74 11,77 11,86
11,146 11,17011,205
Π,243
HECHTEN ww.
ghehecht 1,36 I*,38
HEILICH bnw.
heilich I*,203 Π,154
heilighe 1,43 I*,12 I*,45 1,104
I*,148
heilighen 1,11 I*,88 11,62 11,111
Π,114 0,222 11,264

heiligher 1,67 I*,67 11,39 I*,298
helüghe Π,177
hiUch 1,171
hiligher 1,205
hiUich Π,173
hiUighe Π,175
HEILICHEDE znw.
heiUcheit Π,ΙΙ 11,155
HEILIGE znw.
heiüghe 1,220
heiUghen 1,45 I*,47 I*,190 I*,330
hilighen 1,153
HELPEznw.
hulpe П.ІЗО
HELPEN ww.
heipet I*,225 П,58
¡helptes 1,162
ïhelpts I*,255
HEMEL znw.
hemel 11,21 П,43 11,195 П,259
hemelen 1,154 I*,191
HEMELSC(H) bnw.
hemels I*,277
hemelsch 1,184
hemelsche I*,214 П,209
hemelschen 11,205
HENENSTREKEN ww.
henestrecken I*,119 11,229
herden: zie HARDEN ww.
HERE znw.
heer 1,41 1,167 1,179 1,184 1,197
1,200 I*,42 I*,221 I*,271 U,77 11,85
heerc I*.176 I*,229 I*,277
here 1,77 1,107 1,140 1,170 1,215
I*,4 I*,77 I*,102 I*,150 I*,207
I*,235 I*,239 I*,251 I*,290 I*,293
I*,325 П,80
heren 1,3 1,154 I*,192 I*,197 I*,200
I*,202 11,17 11,22 11,116 11,173
HERTE znw.
herte 1,4 1,106 1,114 I*,5 I*,142
IM50 I*,235 I*,299 11,11611,194
herten 1,12 1,26 1,50 1,52 1,68 1,83
1,98 1,119 1,120 1,131 1,137 1,165
1,168 1,176 1,206 1,215 I*,13 I*,28
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I*,51 I*,53 I*,68 I*,83 I*,115 I*,124
huedet I*,320
I*,155 I*,168 I*,174 I*,200 I*,209 HOGE bijw.
I*,235 I*,238 I*,269 I*,325 Π,24
hoeghe 11,56
Π,26 11,36 11,108 11,228 Π,236 Π,238
hogher 11,274
Π^73
HOGELIKE bijw.
HERTELUC bnw.
hoechlike 1,132
hcrteliker Π,16 11,117
hoechliken I*,170
HIER bijw.
HOGETTDELUC bnw.
hier I*,2 I*,7 I*,84 I*,123 I*,175
hoechtidelicke 11,175
I*,201 I*,253 11,59 I*,295 Π,146 HOOCH bnw.
Π^37
hoecste 11,43
hijer 1,202
hoegher 11,16 11,17
hijr 1,5 1,84 1,138 1,159 1,168
НООСНЕГГ znw.
HIERENBOVEN bijw.
hoecheit 11,46
hierenboven I*,128 I*,223 Π,241
HOOCHST znw.
HIERNA bijw.
hoegheste П,87 11,270
hiernae 11,146
HOPE znw.
HIEROMME bijw.
hope 1,89 1,213 I*,210 П.ІОЗ 11,150
hierom I*,41 I*,68 I*,204 I*,229 HOREN ww.
I*,243
hoert 1,19 I*,92 11,57 11,67 11,115
hieromme 1,39 I*,18
11,199 11,270 11,271
hijrom 1,68
horen 1,35 1,204 I*,36 I*,297 11,161
hijromme 1,17
11,173 11,196
HIERTOE bijw.
HOUDEN ww.
hiertoe I*,143 11,57
gheholden 11,112 11,117
HIERUTE bijw.
holdet 1,41
hieruut 11,77
houden 1,21 1,41 I*,42 I*,131
HINDER znw.
houdet I*,42
hinder 1,175 I*,268 11,54 11,131
HUUS znw.
HINDEREN ww.
huse I*,240
ghehindert I*,213 11,110
hinderen Π,9 11,108 11,149
HOE bijw.
hoe 1,106 1,126 1,171 1,179 1,200 IDEL bnw.
ijdelen I*,321
1,201 I*,95 I*,96 I*,121 I*,150
ydel 1,15 I*,16
IV64 I*,203 I*,225 I*,226 I*,272
I*,293 I*,294 Π,2 Π,12 Π,71 11,71 Ш bijw.
11,99 11,213 Π,222 11,224 11,232
ye 11,80 П,219 11,265
11,250
INBLIVEN ww.
!hoet 1.214
inbliven 11,203
HOEDEN ww.
INGAEN ww.
hoeden 1,54 I*,55
ingaen 1,154 I*,191 11,177
INGEKEERT deelw. bnw.
hoedet 1,35 1,128 I*,30 I*,37 I*,166
inghekierden 11,102
hoet I*,131 Π,244
hoetdet 1,28
inghekien 11,2
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INKEER znw.
inker Π, 186
inkier 11,191
INCOMEN ww.
incoemt 1,60
INNERST bnw.
ynnersten I*,243
INNICHEIT znw.
ynnicheit 1,195 I*,288
INSTRUMENT znw.
instrument 11,181
INVLIEN ww.
invlietende 11,128
INWENDELIKE bijw.
inwendelike I*,216
INWENDICH bnw.
inwendiger I*,238
inwendighe 1,11 1,80 I*,12 Π,ΙΙΟ
inwendighen 1,31 1,168 1,193 I*,80
І*Д05 I*,219 I*,286 П,4 11,178
11,252
inwendigher I*,200 I*,209 I*,237
INWENDICHEIT znw.
inwendicheit 11,107 П,163 11,171
11,207 11,272
INWONEN ww.
inwonen 11,203

J.
JA bijw.
ya 11,44
JAER znw.
jaer 1,144 I*,181
jaren 1,23 I*,24

С. (К.)
CARITATE znw.
cantaten I*,328
KERKE znw.
kerken 1,105 1,209 I*,149 I*,301
KIMT znw.
kinder 11,91
kinderen I*,221

kynderen I*,105
CLAER bnw.
claer 11,157
CLAGEN ww.
daghen I*,323
CLEETznw.
cleder 1,46 I*,48
CLEINE bnw.
cleijn 11,20 11,269
deine 1,38
cleyn I*,39 I*,39 I*,310
cleyne 1,37 I*,241
cleynen I*,218
cleyner I*,257
cleynrc 1,163
CLEINICHEIT znw.
cleingheit 1,76
cleinheit I*,76
cleynheit 1,40 I*,41
CLOPPEN ww.
doppen 1,218 I*,327
COMEN ww.
coemen 11,87 11,155
coemt 1,26 I*,27 I*,56 I*,60 I*,315
come I*,167
comen 1,9 1,128 1,129 1,164 1,195
1,211 1,217 I*,10 I*,166 I*,197
I*,227 I*,289 I*,304 I*,327 I*,329
0,12 11,130 11,135 11,137 11,138
cornet 11,78 11,274 11,276
CONINC znw.
conine I*,305
CONNEN ww.
kan 11,197
can 11,32 11,275
¡condens 11,124
CONSTE znw.
const 11,59
CORT bnw.
cort I*,310 11,4
corte I*,326
coner 1,22 I*,23 11,198
come 1,216
CORTE bijw.
cort 11,182

Woordenlijst
GRACHT znw.
erachten 11,15 11,31
CREATURE znw.
creaturen Π,128 Π, 143
CRIGEL bnw.
crighel 11,34
CRIGEN ww.
crighen 1,174 I*,267
crighet 1,28 I*,29
CRONE znw.
croen I*,316
CRONEN ww.
ghecroent I*,306 I*,316 I*,317
CUSSEN ww.
cusset 11,253
CUUSC bnw.
cuus 11,60
cuusch I*,86 11,61
cuusche ПД53 11,277
cuuscher 11,76
cuusscher I*,101

LAGE bnw.
laechste I*,48 I*,183
lagheste 1,46
LAMPTE znw.
lampen 1,17 I*,18
LANGE bijw.
lane 1,144 I*,!81 11,183
lange I*,175
langhe 1,37 1,90 I*,39 I*,260 Π,ΐι
11,201
langhen 1,138
LANCMOEDELIKE bijw.
lancmoedelike 1,143 I*,180
LASTER znw.
laster 1,148 IM 85
LATE bijw.
laete 11,182
LATEN ww.
ghelaten I*,246
laet 1,18 1,42 I*,20 I*,44 1,109 1,1'
1,214 IM53 I*,225 I*.266 Π,:
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I*,324 11,101
laete 11,182
laeten 11,29 11,189
üaetent 11,246
üaetet 11,174
laten I*,226
üatet I*,134
LEDICH bnw.
ledighen 11,54
LED1CHEIT znw.
ledicheit Π,175
LEELUCHEIT znw.
lelicheit 1,75 I*,75
LEET znw.
lede 11,166
leet Π,105 11,183
LEGGEN ww.
lechde 11,200
LENEN ww.
leent 1,124 I*,161 I*,322
LEREN ww.
gheleert 1,151 I*,189
leer 11,192
leert 11,212
LESEN ww.
lesen 1,49 1,205 I*,50 \*,29Ъ
LEST bijw. (bnw. vlgs. MNW en MHWB)
leste I*,319
lesten 1,28 1,149 I*,29 IM 86
LET znw.
let 11,134
LEVEN ww.
leven 1,4 I*^ IM 03 П,89
LEVEN znw.
leven 1,7 1,116 I*,8 I*.262 I*,262
levens 1,69 I*,69 I*,263
LEVENDE bnw.
levende I*,158
LEVENDICH bnw.
levendich 1,100 1,151 I*,144 I*,188
levendighen 1,113
LICHAME znw.
lichaem 1,76 I*,106 I*,318
lichaems I*,76
licham 11,92
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LICHT bnw.
licht I*,312 I*,315
lichter 11,44
LICHT znw.
licht I*,328
lichte 1,162
LICHTE bijw.
licht Π, 183
lichte 1,162 I*,255
LICHTELIKE bijw.
lichtelic I*,313
lichtelicke I*,27
lichtelike 1,25 1,133 1,158 I*,171
I*,196
LIDENww.
gheleden I*,308 I*,309
liden 1,92 1,156 1,219 I*,109 I*,120
I*,129 I*,136 I*,194 I*,304 I*,309
I*,310 I*,311 I*,313 I*,330 11,95
11,231 11,242
lidet 1,96 I*,140 I*,316
lieden Π,190
T.IKIlF. znw.

lude 11,84
LEEF bnw.
lief 11,75
lieve 1,140 1,200 I*,8 I*,19 I*,102
I*,176 I * ^ ! I*,293 I*,319 11,77
Π,117
lieven 1,3 1,107 I*,4 I*,150 \*,229
І*Д51 11,5 П,16 11,77 П,116
LIEF znw.
lief 11,511,105 Π, 183 11,253
üeve Π, 19
LIEFDE znw.
lieften 11,225
lieve ПДбб
lieven 11,16
LIEVE bijw.
lief ІМ00 I*,lll 11,97
LIGGEN ww.
legghet I*,262
LUFznw.
lieve 11,19
LIT znw.
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lit I*,106 11,92
LOF znw.
love Π, 116
LOON znw.
loen I*,315
LOOP znw.
loep 11,109 11,119
LOPEN ww.
loepen 11,56
lopet 11,20
LOVEN ww.
loven I*,88 11,22 11,22 11,63
LUSTELÜC bnw.
lusteüc I*,127

M.
machschiert, zie MISSCŒN bijw.
MAEL znw.
mael 11,36
MAKEN ww.
ghemaect I*,283
ghemaket 1,190
maect 1,120 I*,155
make Π, 173
maken ПД01 11,154
MANIERE znw.
maniere ΓΜ53 11,85
manieren 1,109 1,163 I*,250 I*,256
MANLIKE bijw.
manlike 1,183 I*,276
MARCT znw.
merken 1,105
MATE znw.
maete 11,69
mate 1,40 1,70 I*,69
maten I*,41 I*,94
MEDE bijw.
mede 1,61 1,125 1,130 I*,97 I*,162
IM 68 11,6 11,13 11,72 11,79 Π, 167
11,181
MEDEDELEN ww.
mededeylt 11,79
MEDEHEIT znw.
medeheit 11,35
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MILDELIKE bijw.
MEDELIDEN ww.
mildeüc 11,79
medeliden I*,109 Π,95
MINDER bnw.
MENEN ww.
minneste 11,246
meent I*,268
mynste I*,134
menen 11,32
MINNELUC bnw.
MENICHVOUDICHEIT znw.
mijnlicken 11,252
menichvoldicheit 11,172
mijnlik 1,60
MENIGERHANDE bnw.
minlic 11,24 П,228
menigherhande 11,166
MENSCE znw.
minlicke 11,203
mensch 1,197
mynnentlike I*,60 I*,115
mensche 1,25 1,66 1,79 1,109 1,156 MINNE znw.
1,164 1,168 1,187 1,189 I*,27 I*,79
mijnnen I*,113 I*,228
I*,80 I*,121 I*,153 I*,194 I*,197
minne 11,64 11,148 11,188 П,188
1*201 I*,261 I*,281 I*,282 I*,290
П,189 П,193 11,229 11,261 11,277
I*,309 П,2 П,112 П.ІЗб П,138
minnen 1,201 I*,294 П,32 П,69 П,88
11,232 ПД59
П,94 ПДЗЗ
menschen 1,74 1,80 1,83 1,115 1,116
mynne 1,86 1,114 1,148 І*,38 І*,89
1,117 1,142 1,146 1,147 1,148 I*,56
І*,185 П,226
I+,66 I*,74 I*,83 I*,89 I*,90 I*,93
mynnen І*,101 І*,104 І*,154 П,109
I*,179 I*,183 I*,184 I*,185 I*,309 MINNEN ww.
I*,323 I*,246 П,4 П,25 11,37 11,64 ghemijnt І*,222
11,65 П,68 П,78 11,81 11,130 ПД07
minnen 1,36 1,110 1,115 І*,223 П,15
П,217 П,226
П,21 11,76 П,90 П,181 П,192 П,220
MERE bnwTbijw.
11,225 11,251 11,253 11,261 11,262
meer 1,88 I*,91 I*,95 I*,96 I*,99
11.268 11,273
І*Д63 П,59 11,66 11,70 11,71 11,74 minnet 11,61 11,61 11,64 11,65 11,74
11,96
11,83
meeren 1,116
mynnen І*,94 І*,108
meerre 1,86 I*,113
mynnet 1,83 І*,83 І*,86
meeste 1,156 I*,194 I*,230 І*Д39
т у т І*,86 І*,89 І*,90 І*,99
MERC znw.
MINNERE znw.
merke 11,256
minie 11,61
merken: zie MARCT znw.
mynnaer I*,86
MERKEN ww.
mynre 11,60
marken 1,73
MISHAGEN ww.
merct 11,67
mishaghen 11,170
merke 11,216
MISMOGEN znw.
merken 1,106 I*,73 I*,149
mismoeghen I*,112
mismoghen 1,85 1,85 I*,85 11,238
11,196
merket I*,92 I*,98 11,73 11,270
11,256
MILDE bnw.
mysmoghen I*,124
müde I*,214 11,78
MISSCIEN bijw.
müden I*,207
machschien 1,218 I*,327
MISSE znw.
müder I*,96
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misse 11,161
MISVAL znw.
misvalle 11,235
MOEYELUC bnw.
moeylic I*,123 I*,138 Π,234
moyelike 1,94
MOEYEN znw.
moyen 1,159 I*,196
MOEYENESSE znw.
moeynisse 11,228 11,256
moijenisse I*,116
MOET znw.
moede 1,166 I*,198
moedes 1,191
MOETEN ww.
moet 1,19 1,20 1,209 1,210 I*,21
I*,22 I*,261 I*,302 I*,303 Π,149
Π,152 Π,164
moete 1,88
moeten 1,9 1,139 1,220 I*. 10 IM76
11,134
MOGELIKEbijw.
moeghelic 11,28 11,80
MOGEN ww.
mach 1,22 1,123 1,159 1,170 1,172
1,186 1,207 I*,24 I*,125 I*,161
I*,196 I*,202 I*,204 I*,252 I*,279
I*,300 Π,4 Π,22 Π,35 Π,47 11,52
11,87 11,101 11,108 11,114 11,141
11,142 Π,149 11,151 Π,170 11,173
11,196 11,230 11,236 11,239 11,240
11,243 11,255
Imochdi 1,133
mochte 1,164 1,167 1,168 I*, 122
ΓΜ97 I*,199 I*,201 11,6 Π,7 11,12
11,81 11,161 11,233
mochten 11,52 11,123 11,124 11,152
¡mochtti 1,65
¡moechdi 1,54 1,63 1,204 I*,55 I*,63
I*,171 I*,297 I*,298
moecht 1,51 1,126
moeghen 11,9 11,13 11,129 11,144
11,223
moeghet I*,51 I*,118
mogen I*,17 I*,331
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îmoghedi 1,205
moghen 1,5 I*,6 1,16 I*,212 I*,226
I*,248 I*,303 I*,329 Π,143 Π,158
mogheste Π, 116
moghet I M 19 I*,127 I*,130 I*,164
I*,310
MORGEN znw.
morghens 1,101 I*,145

N.
NACHT znw.
nacht Π, 184
naersticheit. zie NERNSTICHEIT znw.
NAME znw.
name 1,185 I*,278
NAUWE bijw.
nauwe 1,27 I*,28 I*,320
NEDERBUGEN ww.
nederbueghen 11,24
NEDERDRUCKEN ww.
nederdrucken Π,134 11,144
nederghedruct 11,42 11,115
NEDERHEIT znw.
nederheit 11,23 11,36 11,43 11,48
11,122
NEDERSLAEN ww.
nedergheslaghen 1,130 I*,168
NEDERWAERT bijw.
nederwaert I*,281
nederwert 1,188
neersticheir. zie NERNSTICHEIT znw.
NEIGELUCHEIT znw.
neyghelicheit 1,36 I*,37 11,225
NEIGEN ww.
gheneyghet 1,88
neijghen I*,115
neyghen Π,228
neyghet I*,68
nighet 1,68
NEMEN ww.
ghenamen 1,196
ghenomen I*,290
neemt I*,251
nemen 1,134 I*,128 I*,129 I*,172
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nochtant 11,226
11,241 11,242
NOOT znw.
NEMMER bijw.
noede 11,165
nummer 1,128
noet 1,52 I*,53 1,124 1,153 1,213
NEMMERMEE bijw.
I*,162 ΓΜ91 11,130
nummermeer 1,159
NOOTDORFTICH bnw.
nymmermeer I*,166 I*,225 I*,253
noettruftich I*,215
NERGEN bijw.
NU bijw.
nerghenet 1,205
nu 1,111 1,112 1,112 1,113 1,178
nerghent I*,298
IM56 IM57 I*,157 I*,158
NERNSΉCHEΠ' znw.
NUTTE bnw.
naersticheit I*,ll
nutste I*,268
neersdcheit 1,10 1,97 I*,141 11,58
nutte 11,236
NEST znw.
nuttest 1,176
nest 1,174 І*Д67
nutteste I*,252
NIDICHEIT znw.
nyplichticheit. zie NIEUPLECHTICHEIT
nidicheit I*,85
znw.
nydicheit 1,85
NIET bijw.
niet 1,15 1,19 1,21 1,27 1,30 1,34
1,36 1,38 1,59 1,64 1,70 1,73 1,78
1,78 1,83 1,93 1,133 1,136 1,140 OEFENEN ww.
oefenen 1,10 П,2
1,161 1,166 1,169 1,181 1,188 1,190
oeffenen I*,ll
1,208 1,212 I*,16 I*,20 I*,23 I*,28
oeffent I*,252
I*,32 I*,36 I*,37 I*,40 I*,59 I*,63
I*,70 I*,73 I*,77 I*,78 I*.83 I*,91 OEFENINGE znw.
oefeninghe 11,84
I*,98 I*,99 I*,121 I*,126 I*,137
oefeninghen 1,204
I*,171 I*.173 ГМ77 I*,198 I*,201
oefenynghen I*,30
I*,208 I*,211 I*,213 I*,219 І*Д30
oeffeninghe 1,28 11,153
I*,242 I*,244 I*,248 I*,255 I*,263
oeffeninghen I*,297
І*Д74 I*,281 I*,283 I*,300 I*,305
I*,309I*,322 I*,323 11,13 11,32 П.ЗЗ OFFER znw.
offer 11,208
11,40 П,49 11.52 11,66 11,73 11,74
11,82 11,85 11,114 11,11611,125 П,168 OFFERANDE znw.
offerhande 11,209 11,264 11,267
П,171 11,174 11,176 11,188 11,212
11,216 11,217 11,220 11,221 11,232 OFFEREN ww.
gheoffert I*,241
11,240 11,257 П,257 П,268
offeren 1.3 1,107 I*,4 I*,151 11,18
NIEUPLEOmCHEIT znw.
offert 11,263
nyplechticheit І*,57
OGE znw.
nyplichticheit 1,57
NIEUWE bnw.
oge I*,35
nye 1,185 I*,278
oghe 1,34
NOCH bijw.
oghen 11,158
noch 1,44 I*,46 I*,225 I*,319 11,112
OGENBLIC znw.
NOCHTANbijw.
ogenblic I*,312
nochtan 11,84
oghenblic I*,314

o.
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OLŒznw.
olije I*,328
OMMEGAEN ww.
omgaen I*,322
omgaet 1,61 I*,168
ommegaet 1,131
UNACHTSAM bnw.
onachtsamste 1,47
ONBEDWONGEN bnw.
onbedwonghen 11,36
ONBEGANGENbnw.
onbeganghen 11,194
ONBESMET bnw.
onbesmittet 1,201 I*,294
ONBESORGET bnw.
onbesorghet Π,51
ONBEVANGEN bnw.
onbevanghen 11,194
ONDER bijw.
onder Π,30 11,126
ONDERDRUCKEN ww.
onderdiucken 11,108
ONDERLAET znw.
onderlaet 11,274
ONDERLINGE bijw.
onderlinge I*,108
onderlinghe 11,88 Π,94
ONDERSCEIT znw.
onderscheit I*,90 Π,38 11,65 11,255
ONDERSOEKEN ww.
ondersoeket 1,177 I*,270
ONDERVINDEN ww.
ondervonden 11,251
ONDERWERPEN ww.
onderworpen 1,98 1,166 I*,142
I*,199
UNGEACHTET bnw.
onachtste I*,49
ongheacht Π,162
ONGEHINDERT bnw.
onghehindeit 11,170 Π,197
ONGELUCHEIT znw.
onghelijcheit 11,100
ONGEMAC znw.
ongemack I*,232

onghemac 1,183 I*,276 Π,106
ONGEMETEN bnw.
onghemeten I*,311
onghemetene 11,207 11,263
onghemetenen 11,109
onghemetenre 11,259
ONGEORDINEERT bnw.
ongheordennierden 11,166
ongheordinyerde 11,150
ONGESTADICHEIT znw.
onghestadicheit I*,285
ONGEVALLICHEIT znw.
onghevallicheit I*,139
onghevallichiet 1,95
ONLEDE znw.
onlede 1,27 1,50 I*,33 I*,51
onleden 1,32 I*,29
ONMANIERLUCHEIT znw.
onnianierlicheit 1,97 I*,141
ONMOGELUCbnw.
onmoeghelic 11,138
ONNUTTE bnw.
onnutten I*,321
onnutter I*,212
ONNUTTELUC bijw.
onnuttelic 11,151
ONRECHT znw.
onrecht IM 16 11,227
ONRUSTICH bnw.
onrustich 11,165
ONSTADICHEITznw.
onstadicheit 1,192
ONTHOGEN ww.
onthoeget 11,45
onthoeghet 11,14
ONTHOUDEN ww.
onthouden 1,163 I*,256
ONTCOMMEREN ww.
ontcommert 11,50
ONTROOST znw.
ontrost 11,106
ONTROOSTINGE znw.
ontroestinghe I*,232 I*,234 I*,237
ONTSAET bnw.
ontsaetet 11,53

Woordenlijst
ONTSCULDEN ww.
onsculdighen 1,98
ontschuldighen I*,142
ONTSIEN ww.
ontsiet Π,7 11,169
ONTSINKEN ww.
ontsonken 11,46
ONTVAEN ww.
ontfaet 1,186 I*,279
ontfenc 1,145 1,147 I*,182 I*,184
ONTVALLEN ww.
ontfallet 1,124
ontvallen 1,123 I*,161 Π,151
ontvallet I*,162
ONTVREDEN ww.
ontvreden 1,177 I*,270
ONVERDULDICH bnw.
onverduidich 11,53
ONVERLADEN bnw.
onverlaeden 11,195
ONVOLCOMENHEIT znw.
onvolcomenheit 1,95 I*,126 I*,139
onvollencomenheit 11,240
ONWERDICHEIT znw.
onwaerdicheit I*,171
onwerdicheit 1,134
OOC bijw.
oec 1,73 1,78 1,96 1,114 1,122 1,171
1,172 1,177 I*,14 I*,73 I*,78 I*,97
I*,160 I*,203 I*,217 I*,269 Π,46
11,52 11,72 11,152 11,172 11,176 11,213
11,216 11,221
oeck I*,140
OOTMOEDICH bnw.
oetmoedighen 1,97 I*,141
OOTMOEDICHEIT znw.
oetmoedicheit 1,13 I*,14 11,23 11,40
OOTMOEDICHLIKE bijw.
oetmoedeliken I*,208
OPEN bnw.
open 1,173 I*,265
OPGANG znw.
opganc I*,94 11,41 Π,69 Π, 109
11,142
OPCLEMMENww.
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opclimmen 11,119
OPSTAEN ww.
opstaen 1,101 I*,145
OPWAERT bijw.
opwaert I*,281
opwen 1,188
opwerts 11,99
ORBAERLUC bnw.
oerberlic I*,218
ORDELEN ww.
oerdelen 1,71 I*,70 I*,320
ORDENE znw.
oerde 1,75 I*,75
ORE znw.
oren I*,322
ORSPRONC znw.
oerspronc 11,137 11,138
oerspronghe 0,156
OUTHEIT znw.
outheit I*.245
OVERDENKEN ww.
overdencket I*,260 I*,274
overdenct I*,88 Π,63
overdenken 1,181
OVERDRAGEN ww.
overdraghende 11,191
OVERGAEN ww.
overgae 11,213
OVERGEVEN ww.
overgheven I*,250
OVERLOOP znw.
overloepe I*,33
overlopen 1,32
OVERSTE bnw.
overste I*,93 11,68
oversten 1,191 I*,284 Π,31
OVER WESEN znw.
overwesen 11,140

P.
PASSIE znw.
passien 1,158 1,167 1,173 1,181
I*,195 rU99 I*,266 I*,274 I*,306
PASSIEN ww.
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ghepassyt I*,306
PELGRUM znw.
pelegrem 1,7
pelgrem I*,8
PELGRIMAGE znw.
pilgremmaedse 1,160
pilgrimaedse I*,253
PINE znw.
pine 11,256
PINEN ww.
pijnt 1,29 1,31 1,49 1,51 1,63 1,86
1,92 1,100 1,102
1,172 I*,133 11,86
pinen 1,21 1,102 1,109 1,215 I*,23
I*,153 I*,325 11,103 11,134 11,157
pynt I*,30 I*,33 I*,50 I*,52 I*,62
I*,113 I*,114 I*,136 I*,144 I*,146
I*,206 I*,229 I*,231 I*,322
PLEGEN ww.
pleghet Π,3 Π,258 Π,276
POENT znw.
punten 1,93 1,132 1,150 I*,137
I*,170 I*,187
PROEVEN ww.
gheproeft I*,249
proeft 1,122 I*,159
PROPERLIKE bijw.
properlike 1,78 I*,78
PUUR bnw.
puer Π, 10 11,187
pueren I*,235
puren 11,23
PUURHEIT znw.
puerheit 1,109 I*,153
PUURUKE bijw.
puerlic 11,61
puerlike I*,86
puerliken I*,229

Q.
QUAET bnw.
quade I*,259
quaden 1,127 I*,165
quader 1,129 I*,167 I*,209
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quaet 11,186
QUAET znw.
quaet 1,33 I*,171
QUAETHEIT znw.
quaetheit I*,126 11,239
QUALIKE bijw.
quellic 11,249

R.
RECHT bnw.
recht 11,2
rechten 11,4
RECHTE bijw.
recht 1,112 11,41 11,132 11,188 11,259
rechte 11,199 11,271
RÉDEME znw.
reden 11,276
REET bnw.
riede 11,199
REETSCHAP znw.
resscap 1,47
riesscap I*,49
REINE bnw.
reyn I*,4 11,157 11,239
rcyne 1,3 1,106 I*,125 I*,150reynen
1,206 I*,299
REtNICHEIT znw.
reijnicheit I*,13
reynicheit 1,12
REKENEN ww.
gherekent 1,172 I*,204
Irekendet 11,72
irekentet I*,97
resscap/riesscap: zie REETSCHAP znw.
REVERENTIE znw.
reverencien Π, 16
riede: zie REET bnw.
RUCDOEM znw.
rijcdoem 11,250
RUCHEIT znw.
riecheit 11,127
rijcheit 1,12 I*,13 11,260
RIKE znw. (in MWB en MHWB abusie
velijk 'bnw.')

Woordenlijst
rike 1,59 1,154 I*,59 I*,191
RIKE bnw.
riker 11,268
RIPELIC bnw.
ripelike 1,56
rypcliken I*,56
ROEPEN ww.
gheroepen 1,179 1*,272
riepen 1,58 I*,58
RUSTE znw.
roeste 1,118 1,168
RUSTELIKE bijw.
rostelic 1,193
rustelike I*,286
RUSTEN ww.
rostede 1,125
rostet 1,124
ruste I*,200
rustede I*,163 Π,97
rusten Π,104 11,177
rastende I*,lll
rastet I*,161 Π,5
RUSTICHbnw.
rostich 1,32
rasüc I*,34
rustighen 11,236

SACHTE bnw.
sachtes 1,144
saftes I*,181
SACHTEN ww.
saften Г\143
zaften 1,99
SACHTICHEIT znw.
sachticheit I*,143
SACHTMOEDICHUKE bijw.
sachtmoedelike 1,92
sachtmoedichlic I*,136
saften: zie SACHTEN ww.
SAKE znw.
saeke I*,143 11,123 11,136
sake 1,21 1,99 1,180 I*,22 I*,272
saken 1,111 1,192 1,203 I*,

I*,285 I*,296
SALICH bnw.
salich 1,197 I*,290
seHch Π,154
SALICHEIT znw.
salicheit 1,69 I*,69
SAMEN bijw.
tesamen I*,108 I*,324 11,94
toesamen 1,214
SANC znw.
sane 11,273
SANCTUARE znw.
sanctuarie 11,174
SATICHEIT znw.
saticheit 1,99
SCHANDE znw.
schande 1,148 I*,185
SCHARP bnw.
scaipen 1,193 I*,286
SCHAT znw.
scat I*,45
schat 1,43
SCHEroEN ww.
scheiden 11,141
SCHELDEN ww.
schelden I*,129 11,242
SCHEPPEN ww.
ghescapen 1,80 I*,80 I*,87 П.бг
SCHEME znw.
schiem 11,159
SCHUN znw.
schijn 11,222
SCHUNSEL znw.
schiensei 11,8
schijnsel I U I 11,46 11,153
SCHINENww.
schijnt 11,48
schinen 1,171 I*,204
SCHOONHEIT znw.
schoenheit I*,75
scoenheit 1,75
SCHOUT znw.
schok 11,241 11,242
schuit I*,128 I*,129
SCHOUWEN ww.
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schouwen 11,158
scouwens 11,131
SCHRIFT znw.
scrijft 1,205 I*,298
SCHRIVEN ww.
scriven 1,212
SCHUWEN ww.
schuwet I*,57
scuwet 1,57
SEDE znw.
seden 1,57 1,58 I*,58 I*,143
zeden 1,99 I*,57
SEGGEN ww.
secht 1,123
segghen 11,237
segghet I*,234 I*,267
segheden 1,58
seghet 1,175
seiden I*,59
seit I*,161 11,180
SEKER bnw.
sekercn І*Д06
SEKERHEIT znw.
sekerheit 1,129 I*,167
SELBEN bijw.
seiden 11,183
SENT bnw.
sinte I*,161
sunte 1,123
SERE bijw.
seer 1,73 1,89 1,92 1,136 1,200 I*,2
I*,64 I*,73 I*,94 I*,108 I*,136
I*,136 I*,173 І*Д11 I*,218 I*,222
І*Д93 11,69 11,94 11,122
sere 1,64
SEITEN ww.
ghesat 1,160
gheset I*,254 П,206
ghesettet I*,190
sette 11,151
setten 1,50 I*,51 11,198 11,243
settet 1,122 I*,160 П,160 11,270
SIDE znw.
side I*, 134
siede 11,56

Brieven:

tekstuitgave

SIECHEIT znw.
siecheit I*,76
siechiet 1,77
SIELE znw.
siele П,18
sielen I*,193 П,15
ziele 1,155
SIEN ww.
gesien I*,245
sien I*,66 I*,79 I*,305 11,196
siene 1,66 1,80
siet 1,27 1,77 1,82 1,108 1,150 I*,28
I*,77 I*,82 I*,152 I*,187 Π,ΙΟ
Π^69
SIEREN ww.
ghesciert 1,15
ghesiert I*,17
SIERHEIT znw.
cieriieit 1,75 I*, 13 I*,75
cierhiet 1,11
SUN ww.
bin I*,240 I*,241 Π,173 11,180
11,238
îbindi 1,213
!bins 11,218
gheweest 1,91 I* ,46
ghewest 1,44
lijst 1,84
is 1,6 1,12 1,23 1,26 1,30 1,30 1,39
1,43 1,44 1,45 1,49 1,59 1,80 1,81
1,84 1,94 1,124 1,153 1,157 1,169
1,187 1,196 1,197 1,201 1,213 1,214
I*,7 I*,24 I*,31 I*,32 I*,40 I*,45
I*,46 I*,47 I*,50 I*,59 I*,80 I*,81
I*,84 I*,100 I*,104 I*,104 I*,107
I*,119 IM23 I*,138 I*,162 I*,191
I*,194 I*,201 I*,221 I*,231 I*,280
I*,289 1*Л90 I*,291 I*,294 I*,310
I*,312 I*,312 I*,314 11,13 11,18 11,24
11,27 П.ЗЗ 11,43 11,44 11,45 0,46
11,51 11,60 11,89 11,90 11,92 11,93
11,108 11,119 11,121 11,121 11,121
11,121 11,127 П.ІЗО 11,136 11,138
11,147 11,155 11,172 11,172 11,186
11,186 11,189 11,194 11,195 11,199

Woordenlijst
11,203 11,204 Π,211 11,211 11,214
11,230 11,237 11,257 11,260 11,267
Π,268
üsses 11,75
¡ist 1,21 1,23 1,54 1,65 1,85 1,107
1,206 I*,22 I*,28 I*,55 I*,84 I*,97
IM 12 I*,125 I*,151 Π,72 I*,299
I*,319 Π,160 11,164 11,168 11,236
si 1,52 1,176 I*,53 I*,217 I*,268
11,66 11,129 11,151 11,213 11,266
sijn 1,8 1,51 1,79 1,104 1,113 1,138
1,189 1,202 I*,254 Π,5 Π,20 11,38
11,91 11,91 11,94 Π,95 11,103 11,126
11,126 11,213 11,22511,234
sijt 1,61 1,87 1,104 1,161 1,161 1,173
I*,125 I*,147 I*,233 I*,255 I*,265
I*,311 11,246
syn I*,9 I*,75 I*,79 I*,105 I*,105
I*,108 I*,109 I*,117 I*,123 I*,148
I*,158 I*,175 I*,215 I*,282 I*,295
syt I*,304
waer 1,53 1,103 I*,147 I*,147 I*,198
I*,199 I*,226 Π,29 Π,163 П,189
11,261
!waert І*Д4 П,28 П,80 11,123
ware 1,165 1,166
waren 1,9 1,142 I*. 10 І*,179
¡wait І*,92 І*,96 11,248
was 1,147 1,199 І*,184 І*,292
¡weert 11,160
weset 1,136 І*,133 І*,173
SIMPEL bnw.
simpel 11,187
simpelen 1,34
sympelen I*,35
SIN znw.
synnen I*,261
SINGEN ww.
ghesonghen 11,274
SINLUCbnw.
sinlike 11,153
SITTEN ww.
sitten 11,162
SMAKELUC bnw.
smakelic 1,198 I*,291
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SMAKEN ww.
ghesmaect 1,141 I*,178
smaken 1,189 I*,282
SNODE bnw.
snode 1,13
snoden I*,14
snoedste I*,48
snoetste 1,46
SO bijw.
so 1,56 1,60 1,133 1,157 0,69 11,74
Π, 170 11,236 Π,246 11,276
soe 1,9 1,39 1,45 1,49 1,84 1,96 1,120
1,139 1,158 IMO I*,47 I*,50 I*,56
I*,60 I*,65 I*,84 I*,89 I*,94 I*,99
I*,125 I*,127 I*,128 I*,135 I*,140
I*,155 IM70 ΓΜ75 I*. 196 I*,206
I*,219 I*,230 I*,304 I*,316 I*,316
Π,20 Π,23 Π,39 Π,64 11,100
SOEKENww.
soeken IM 10 I*,229 I*7231
soekende I*,242
sueken 11,96 Π,201
sueket 11,221
SOETE bnw.
sueten 11,252
suéter 0,44
suets IM 81
zuetes 1,144
SOETE bijw.
suet 11,184
SONDERLINGE bijw.
sonderiinge I*,37 I*,62 I*,78
sonderlinghe 1,35 1,62 1,78 1,128
1,172 IM 15 IM66 IM46 I*.265
sunderlinghe 11,58 11,228
SONDERLING bnw.
sunderlingher 11,224
sonderlinghes 1,176 I*,269
SONE znw.
soen 11,210 11,264
soens 1,81 I*,81
SORCHVOUDICH bnw.
sorehvoudich I*,211 I*,226
SORGE znw.
sorghe I*,210 I*,221 11,107
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sorghen I*,213
SPISE znw.
spiese 11,89
spisen I*,103
SPOEDEN ww.
ghespoedet I*,95 Π,70
SPOET znw.
spoede П.ІІЗ 11,143 П,160
SPREKEN ww.
spreken 11,173
STADELIKEbijw.
stadelike 1,114 I*,224
stadeliken 1,104 I*,4 I*,23 I*,148
I*,270
STADICH bnw.
stadich 11,120
stadighen I*,206 I*,254
stedighe 11,271
stedighen 1,160
STAEN ww.
stae 11,217
staen 1,180 1,217 I*,120 I*,273
I*,326 Π,ΙΙΙ 11,114 11,116 11,133
ПД31
staet 1,74 I*,74 Π,14 Π,31
STAENDE bnw.
staenden 1,179 I*,271
STARKELIKE bijw.
sterckelike 1,183 I*,276
sterkelike I*,210
STEDE znw.
stede 1,46 1,105 1,120 I*,48 I*,155
Π,201 11,202 11,254
steden 1,203 I*,149 I*,296
STEDELIKE bijw.
stedelic П.ЮЗ 11,126
stedelike 1,3 1,21 1,178
STERVEN ww.
ghestorven 1,113 I*,158
sterven I*,260 I*,261 I*,262 I*,263
STICHTEN ww.
stichten I*,136
STONDE znw.
stonde 11,202 11,254
STOREN ww.
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ghestoert 11,163
stuercn 11,35
STRUT znw.
stride I*,254
striden 1,160
strijt I*,217
STRICKEN ww.
ghestrict 11,118
SULLEN ww.
sal 1,37 1,70 1,120 1,137 1,184 1,195
1,196 1,203 1,217 11,146 11,220 11,265
sel I*,39 I*,70 I*,126 I*,155 I*,175
I*,214 I*,215 I*,216 I*,219 I*,220
I*,246 I*,261 I*,277 І*Д88 I*,290
І*Д96І*,309І*,315 I*,317 I*,327
!seldi I*,250
solde П,96 П,96 ПД60
solden 1,161
soude I*,! 10 IM 10 I*,225 I*,227
I*,272
soudet I*,255
soudste I*,273
sout 1,179
!suldi 1,103 I*,70 I*,135 I*,147
I*,313
sulle 1,70 11,93
sullen 1,39 1,155 I\41 I*,107 I*,192
П,88 11,99
suit I*,317 I*.318
SURE bijw.
suer 11,184
SUSTER znw.
suster I*,8 I*,19 I*,157 I*,319
susteren 1,63 1,82 1,86 1,92 1,111
I*,60 I*,63 I*,65 I*,82 IM 13
IM 35 I*. 137
SUURHEIT znw.
suerheit 1,88
SUVER bnw.
suver I*,294
zuver 1,201
SWAERHEIT znw.
swaerheide 11,41
swaerheit 11,256
SWAERLIC bnw.

Woordenlijst
swaeiiike 1,56
zwaerlike I*,57
SWAERLIKE bijw.
swaerlike 1,134 I*,172
SWARE bnw.
swaer 11,249
SWARE bijw.
swaer 11,183
SWIGEN ww.
swighen IM33 11,245
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tytlike I*,35
TIDELICHEIT znw.
tijtlicheit 11,113
TIENww.
ghetoeghen 11,57
TUT znw.
tijt 1,4 1,22 1,49 1,164 1,195 1,202
1,203 1,215 1,216 I*,5 I*,23 I*,209
I*,216 I*,234 I*,244 I*,245 I*,249
І*Д57 I*,296 I*,324 I*,326 П,4
П,19 П,33 П,83 11,198 11,201
tit І*,50 І*,288
T.
tyt І*,295
TEGEN bijw.
TOEBEHOREN ww.
toebehoert I*, 182
teghen 1,88 11,13 11,167
TOEHOREN ww.
TEGENHEIT znw.
toehoert 1,145
teghenheiden I*,120 11,231
toehoren 1,35 I*,36
teghenheit 11,35
TOECOMEN ww.
TEGENWORDICH bnw.
toecomende I*,211
teghenwoerdighen I*,213
toecomender 1,69 I*,69
TEHANTbijw.
TOELOOP znw.
tehandes 1,137 1,217 I*,174
toeloep I*,206
tehants I*,326
TOENEMEN ww.
TEKEN znw.
toenemen 1,118
teijkenen I*,223
TOEPAT znw.
teyken 11,9 Π,ΙΟ
toepade I*,247
teykene 11,212
TOESIEN ww.
TEMALE bijw.
toesien 1,214 I*,324
temale 1.194 I*,233 I*,287
toesiet 1,27 I*,28
TEMEER bijw.
TOESPREKELUC bnw.
temeer 1,24 I*,26
toesprekelike 1,60 I*,61
TEMPEL znw.
tempel 1,67 1,131 I*,67 I*,169 11,38 TOEVAL znw.
toevalle 1,74 I*,74
11,177
toevallen 1,170 I*,203
*TENIETGAEN ww.
TONEN ww.
tenietgaen I*,260
tesamen: zie SAMEN bijw.
ghetoent 1,151 I*,188 I*,223 П,86
TEVOREN bijw.
toent 11,39
tevoeren I*,292
tone I*,121 П,232
tevoren 1,198
tonen 1,87 I*,114
TEVREDEN bijw.
TRAECHEIT znw.
tevreden I*,100 I*,130 I*,233 Π,75
traecheit 1,208 I*,301
TRECKEN ww.
Π,218 Π,243
TIDELUC bnw.
tree 11,206
tijüics 11,148
trecken 11,262
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TRIBULATIE znw.
tribulacien 1,136 1,141 1,153 1,217
ΓΜ73 I*,178 IM91
TRONE znw.
throen 1,66 I*,66 Π,17 11,39 П.ІЗЗ
TROOST znw.
troest I*,219 I*.230 П,106
troestes 1,118
TROOSTINGE znw.
troestinghe I*,232 I*,238
TROUWELIKE bijw.
trouwelike 1,29
trouweliken I*,31
TWIVELznw.
twivel 1,195 I*,288

u.
UTEGAEN ww.
uutgaen 1,56 I*,318
П,194
UTEKEER znw.
uutkier 11,189
UTECOMEN ww.
comet uut 11,276
uutghecomen 11,147
UTEVLIETEN ww.
uutvlietende 11,126
uutvlietender 11,71
*UTEVLmTENHEIT znw.
uutvlietenheit 11,259
UTEVLOEYEN ww.
uutvloyen 11,78
uutvloeyender I*,96
UTEWENDELIKE bijw.
uutwendelike I*,216
UTEWENDICHbnw.
uutwendich 1,187 I*,280
uutwendige I*,51
uutwendigen I*,205
uutwendiger I*,29
uutwendighe 1,50 1,73 I*,73
uutwendighen 1,170 1,187 I*,:
I*,280 11,47
uutwendigher 1,27 1,32 I*,33

UTEWENDICHEIT znw.
uutwendicheit 11,107

VADER znw.
vader 1,9 IMO I*,103 I*,207 I*,214
П,89 11,205 11,209 11,209 11,264
VADERLANT znw.
vaderlande 1,8 I*,9 I*,105 11,91
VAKE bijw.
vake 11,183
VALLEN ww.
valle 1,125 I*,162
vallen 11,47 11,152
VAREN ww.
varen 1,6 I*,7
VERARGEREN ww.
verarghert 1,127
verarghet I*,165
VERBEELDEN ww.
verbeiden 11,101 11,149
verbeldet 11,174
VERBEIDEN ww.
verbeide I*,180
verbeiden 1,143
verbeydende I*,311
VERBERGEN ww.
verborghen 1,184 I*,277
VERBLIDEN ww.
verbilden 1,220 I*,151 I*,331
verbildet I*,94
verblijt 11,69
VERDIENEN ww.
verdient IM 30 11,243
VERDRAGEN ww.
verdraghet 1,184 I*,277
VERDRIET znw.
veidriet 1,28 I*,29 I*,116 11,227
verdrijt 11,256
VERDRIETEN ww.
verdrieten 1,19 I*,20
VERDULDELIKE bijw.
veiduldelike 1,143
verduldeliken I*,180

Woordenlijst
VERDULDICHEIT znw.
verduldicheit 1,155 I*,192
VERENIGEN ww.
verenicht 1,165 I*,198
vereniget 11,31
verenighen Π,5 11,263
VERGADEREN ww.
vergaderen 1,11 I*,12
vergadert 1,23 I*,24
VERGANKELUCbnw.
verganclike 1,33 I*,35
vergancliken 1,37 I*,38
VERGETEN ww.
verghet 1,30
vergheten 1,159 I*,253 I*,305
¡verghetent I*,31
VERHEFFEN ww.
verheffen Π,99 Π,ΙΙΟ Π,184
VERHENGEN ww.
verhenghe 11,176
verhenghen I*,227
VERHEVEN bnw.
verheven 11,14 11,103 Π,ΙΙΙ 11,114
verhevenen 11,102 11,178
VERHOGEN ww.
verhoeghen 11,105
verhoeghet 11,84
verhoghet 1,70 I*,70
VERHUDEN ww.
verhudet 1,175
verhuedet I*,267
VERKIESEN ww.
vercoren 11,125
verkieset 1,45 11,42
verkiest I*,47 11,27 11,29
VERCRIGEN ww.
vcrcrighen 1,20 1,65 1,208 I*,21
I*,63 I*,65 I*,300
VERLADEN ww.
verladen 11,269
verlaeden 11,53
VERLENEN ww.
verleent 1,170 I*,203
VERLICHTEN ww.
verlichten I*,130 11,243
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VERLICHTENISSE znw.
verlichtenisse I*,238
VERLIES znw.
verlies 11,184
verliese Π,104
VERLIESEN ww.
Verliesen 1,22 I*,24
VERLOSSEN ww.
verloest 1,81 1,219
verlosset I*,81 I*,330
VERMANEN ww.
vermaen 1,135
vermanen I*,172
VERMEERREN ww.
vcrmeerre 11,77
venmere I*,102
VERMETEN ww.
vermeten 1,72
VERMINDERINGE znw.
vermynnerringhe I*,186
vermynringhe 1,149
VERMOEDEN ww.
vermoden I*,72
vermoeden 1,72 1,133 1,218 I*,171
I*,327
vermoed« I*,220
VERMOGEN ww.
vermach I*,242 Π,18
VERNEDEREN ww.
vernederen 11,45 11,105 11,185
vernedert 11,162
VERNEDERINGE znw.
vemederinghe 11,47
VERNIETENTHEIT znw.
vemietentheit 11,144
VEROOTMOEDIGEN ww.
veroetmoedighen 1,64
veroetmoedighet I*,64
VERRE bijw.
veer I*,9 I*,47 I*,239 Π,56
veerre 1,211 I*,304
vorder 1,169 I*,201
VERSMAETHEIT znw.
versmaetheit 11,49
VERSTAEN ww.
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verstaen I*,248 Π,210 Π,275
VERSTANDICH bnw.
verstandich 11,254
VERSTOREN ww.
verstoeren 11,142
VERSWAREN ww.
verswaren 11,52
VERTTDINGE znw.
verdjnghe I*,15
vertiynghe 1,14
VERVOLGEN ww.
vervolghet I*,259
VERVOLGER znw.
vervolgen 11,224
VERVOLGINGE znw.
vervolginghe I*,307
VERVORMEN ww.
verformet 11,174
VERVROUWEN ww.
vervrouwen 1,107
VERVULLEN ww.
vervullen 11,260
VERWANDELEN ww.
verwandelt 1,190 I*,284
VERWANDELINGE znw.
verwandelinghe 1,191 I*,285
VERWAREN ww.
verwaren 1,29
VERWERPEN ww.
verworpen 1,8 1,137 I*,9 I*,174
VERWERPINGE znw.
verwerpinghe 1,149
verworpinghe I*,186
VERWERVEN ww.
verwerven I*,215 I*,217
VERWERRINGE znw.
verwierringhe 11,100
verworringhe 1,52 I*,53 I*,
Π,238
VERWINNEN ww.
verwinnen 1,210 11,149
verwint 1,158 1,183 I*,196 I*,276
verwonnen 1,90 1,158 I*,196
verwynnen I*,203
VERWORPEN bnw.

verworpenste 1,47 I*,48
VIANT znw.
viande 11,224
VINDEN ww.
ghevonden 1,16 I*,17 I*,250 Π,35
vijnden I*,147
vijnt 11,23
vinden 1,103
VLEESCH znw.
vleijschs I*,263
vleisches 1,145
vleysches I\182
VLIENww.
vliet 1,182 I*,275
VLIETEN ww.
vlietender 11,21
VLIJT znw.
vlijt 1,209 I*,302 Π,58
VLITEUKE bijw.
vlitelike 1,18 I*,19
VOEDEN ww.
ghevoedet I*,257
voedet 1,163
VOEGEN ww.
voeghen 11,21
VOELEN ww.
gevoelt I*,112
voele 11,266
voelen 1,180 I*,235 I*,273
voelt 1.133 I*,170 11,36
VOET znw.
voet 1,179
voete I*,271 Π,132
voeten 11,25
VOL bnw.
vol 1,15 I*,17
VOLBRINGEN ww.
volbrenghe I*,246
volbrenghen 11,86
volbrenghet ІІД67
VOLGEN ww.
volget 11,84
VOLHEIT znw.
volheit 11,215
VOLCOMENHEIT znw.

Woordenlijst
volcoemenheit 11,235
volcomenheit 11,145
VOLCOMENLIKE bijw.
volcomelic I*,137
volcomelike 1,93
VOLCOMEN bnw.
vollencomen 11,60
VOLMAECTbnw.
volmaecter 11,250
VOLMAKEN ww.
volmake I*,102 Π,77
vorder, zie VERRE bijw.
VORDERLUC bnw.
vordelic I*,122
vorderlic 11,233
VOREBI bijw.
voerbi Π,8 11,102 Π,168
VOREDEEL znw.
vordel 1,122 I*,159
VORECOMEN ww.
voercoemt U,197
VORME znw.
fonne 11,254
fonnen 11,176
VORT bijw.
voert 1,21 1,49 I*,23 I*,50 Π,97
VORTAEN bijw.
voenaen I*,226
VORTGAEN ww.
voertgaen 1,18 1,112 I*,20 I*,157
Π,139
voertghinghe I*,112 11,98
VORTGANC znw.
voertganc 1,82 1,116 I*,82 I*,228
voertganghe I*,214
voertghinghe Π,97
VORTMEER bijw.
voertmeer 1,200 I*,293
VREDE znw.
vrede 1,63 1,103 1,122 I*,62 I*,135
I*,147 I*,160 Π,34 11,141 11,157
11,160 11,163 11,164
vredens 11,247
vredes 1,167 I*,200
VREDESAM bnw.
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vredesom 1,32
vreedsaem I*,34
vreedsame I*,5
vresam 1,3
VREMT bnw.
vreemde I*,36 П.ПЗ П,143 П,160
П,176 П,256
vreemden 11,118
vreemt 11,144
vremde 1,34
VRESE znw.
vrese 11,150
VRI bnw.
vri I*,94 11,69 11,120
vrien 11,28 11,42 Π,ΙΟΙ Π,178
VRIENTznw.
vrende 1,113
vrienden I*,158
VRIHEITznw.
vriheit 1,129 I*,167
VRILIKE bijw.
vrilike 1,5 Π,8 Π, 170
vriliken I*,6
VRIWILLICH bnw.
vriwillich 11,180
VROE bijw.
гое Π,182
VROLUC bnw.
vrolics I*,181
vrolikes 1,144
VROUDE znw.
vroude 11,44 11,124
VRUCHT znw.
vrocht 11,219
vrochten 11,178
VURICH bnw.
vurich 1,214

W.
WAER bijw.
waer 1,103 1,162 I*,256
WAERACHTICH bnw.
waerachteghe 1,6
waerachtige I*,7
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waerachtighen 11,157 11,210
WAERAFbijw.
waerof 1,162 I*,256 11,110
WAERHEIT znw.
waerheit Π,187 11,203
WAERNEMEN ww.
waemeemt I*,147
waememet 1,103
WAEROMMEbijw.
waerom 11,88 11,214
waeromme 11,155
WAERVAN bijw.
waervan I*,217
WAGEN ww.
ghewaghet 1,190
WAGGELEN ww.
gewagghelt I*,283
WACKER bnw.
wacker 1,100 I*,144
WANDEREN ww.
wandere 11,91
wanderen I*,105 Π,171
wandert 11,25
WANDERINGE znw.
wanderinge I*,144 I*,165 I*,257
wanderin^ie 1,127 1,1641,186 1*3) 1*323
wanderinghen 1,100
WANNERE bijw.
! waneen I*,218
wanneer I*,268
wannere 1,176
WATER znw.
waeter 11,192
WATTAN bijw.
wattan 1,70 1,193 11,83 11,226
WECH znw.
wech IM 18 I*,119 11,200 11,229
11,230
WEDER bijw.
weder 1,60 1,148 I*,54 I*,60 I*,185
11,127 11,276
WEDERHEIT znw.
wederheit 11,7
WEDERMAKEN ww.
wedermaect I*,92

Brieven:

tekstuitgave

wedermaeket 11,67
WEDERMAKINGE znw.
wedermakinghe 11,155
WEDERSPREKINGE znw.
wedersprekinghe I*,307
WEDERSTAEN ww.
wederstaet I*,276
WEDERSTOOT znw.
wederstoet 1,183
WEELDE znw.
weelden 11,250 11,258
WEGEN ww.
weghet 11,249
WEL bijw.
wal 1,169 11,74 11,75 Π,218 11,218
11,239 Π,248
wel 1,93 I*,99 I*,100 I*,137 I*,201
I*,214 I*,235
WELDICHbnw.
weldiger I*,95
weldigher 11,70
WENNEN ww.
wennet 1,65 1,73 1,79 1,96 I*,65
I*,73 I*,79 I*,140
WENSCHEN ww.
wonschedes 11,82
wonschet 11,79
WERDEN ww.
weide 1,36 1,127 I*,38 IM65 11,53
11,163
werden 1,16 1,24 1,138 1,163 1,171
1,172 1,179 1,184 1,197 I*,17 I*,25
I*,52 I*,174 I*,203 I*,213 I*,246
I*,272 I*,290 I*,315 I*,317 Π,165
11,174 11,220 11,251 11,265
werdeste 11,117 11,118
wert I*,95 I*,257 ^.Зіб 11,57 П,67
П,70 П,72 11,110 11,112 11,115 П.ІЗб
ПД01 11,220 11,265 11,273
worde І*,250 11,42
worden 1,112 І*,204 І*,277
wordet І*,316
wort 1,190 І*,157 І*,283
WERDICH bnw.
weerdich І*,70

Woordenlijst
werdich 1,71
WERDICHEIT znw.
weerdicheit 1,131 I*,169 11,16
WERELT znw.
weerlt 1,142
werelt 1,59
werlt I*,59 I*)179
WERELTLUC bnw.
weerlike I*,56
WERC znw.
werke 11,40 11,54 11,84 Π, 182
werken 1,10 1,58 1,203 I*,ll I*,58
I*,296 I*,328 П,48 П,52 П.ІЗІ
11,145
WERKEN ww.
ghewracht 11,201
werken Π, 189
werket I*,312 Π,54 11,181
WERPEN ww.
werpet I* ,210
WESELUC bnw.
weselic 11,275
WESEN ww.
wesen 1,70 1,71 1,101 1,161 1,202
I*,70 I*,71 I*,97 I*,122 I*,127
I*,145 I*,211 I*,219 I*,236 I*,255
1*^95 I*,318 11,6 11,29 11,30 11,48
11,72 11,123 11,139 11,162 11,165
11,233 11,245
WESEN znw.
wesen Π,ΙΟ 11,12 11,55 11,124
wesens Π,145
WETEN ww.
weetste І*Д36
wiste 1,212
WETENHEIT znw.
wetenheit 11,59
WIDE bijw.
wiede 11,56
WIDEN ww.
widen I M 18 11,229
WIE bijw.
wie 11,60
WUNznw.
wijn 11,191

433

WUSHEIT znw.
wijsheit 11,247
WUT bnw.
wider I M 19 П,230
WIKEN ww.
wiken 1,98 I*,133 I*,142 11,245
wiket 1,182 I*,275
WILE znw.
wile 1,214 I*,324
WILLE znw.
wille 11,30
willen I*,305 11,25
WILLEN ww.
wil IMO I*,228 I*,236 I*,308 П,33
П,82 П,198 11,241 11,244 11,245
wiUe 1,9
willen IMO 11,32 11,133
wilt 1,159 1,207 I*,128 I*,131 I*,211
1*253 I*,300 I*,10 I*,304 11,21
wolde 11,29 11,262
woldet 1,180
WUS znw.
wisen 11,248
WUS bnw.
wisen 1,189 I*,282
WINNEN ww
wijnnen I*,264
wynnen IM 17
WISE znw.
wijs IM22 Π,ΙΙΙ Π,166
ПДЗЗ
wisen 11,212 11,214 11,277
WONDERLIJCHEIT znw.
wonderlicheit 1,96 I*,140
WONEN ww.
woenen 1,121
woent 1,68 I*,68
wonen I*,156
WORT znw.
woerde 11,9
woerden 1,61 1,154 I*,61 I*,192
I*,321 11,40
WREETHEIT znw.
wreetheit I*,259
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Jahre 1802. (= Rheinisches Archiv, 69) Bonn, 1968.

Lijst van verkort aangehaalde literatuur

441

DOLCH 1909: Walther Dolch, Die Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen. Auf Grund der Handschriften dargestellt. Weidau i. Th., 1909 (diss.
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Historische Bijdragen 96 (1981) 5-27.
EPINEY-BURGARD 1970: Georgette Epiney-Burgard, Gerard Grote et les débuts de
la dévotion moderne. (= Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte
Mainz, Band 54) Wiesbaden, 1970
EPINEY-BURGARD 1985: Georgette Epiney-Burgard, 'Geert Grates Anliegen', in:
GEERT GROTE 1985,117-129.
EPINEY-BURGARD 1989: Georgette Epiney-Burgard, 'Die Wege der Bildung in der
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zijn wetenschappelijk werk. Onder redactie van Elly Cockx-Indestege e.a. (= Ons
Geestelijk Erf 63, 2-4 1989 & 64,1-3,1990) Antwerpen, 1990,254-268.
FEUGEN 1968: Zr. G. Feugen, Catalogus van de Fotoalbums van Middelnederlandse
Handschriften: Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio
(z.g. Collectie Titus Brandsma). Nijmegen, 1968. (fotomechanische herdruk van de
U.B. Nijmegen, 1968).
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ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Studie stehen zwei Briefe im Mittelpunkt die Gerlach Peters seiner
Schwester Lubbe schrieb, einer Hausverwalterin ('procuratrix') im MeesterGeerts-Huis. Eine neue kritische Textausgabe dieser Briefe bildet die
Grundlage dieser Dissertation. Die Briefe werden analysiert, sowohl immanent als auch im Lichte des Schrifttums von Gerlach Peters, der vorhergehenden Tradition (namentlich Ruusbroec) und der Kreise der Devotio
Moderna. Auf diese Weise muß einleuchtend gemacht werden inwiefern
Gerlach beeinflußt wurde von anderen Autoren, wie seine Arbeit zustandegekommen ist und welche die Kernpunkte seiner Lehre sind. Schließlich soll Gerlachs Biographie kritisch untersucht und die handschriftliche
Überlieferung seines Schrifttums inventarisiert werden. Diese drei Forschungsziele werden in drei Teilen, in umgekehrter Reihenfolge, behandelt.
Das Chronicon Windeshemense des Johannes Busch und die Handschriften mit den Lebensbeschreibungen der Schwester des Meester-GeertsHuis sind die einzigen Quellen für die Chronologie des Lebens von
Gerlach; wir verfügen allerdings über wenige Daten:
- Gerlach Peters wurde in den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts geboren; es läßt sich nicht feststellen ob er 1378 geboren wurde.
- Am 30. November wurde Gerlach eingekleidet und (genau?) ein Jahr
später legte er die Gelübde ab.
- Gerlach starb am 11. November 1411.
Die Quellen des 15. Jahrhunderts schreiben ihm vier Werke zu: zwei mittelniederländische Briefe an seine Schwester Lubbe und zwei lateinische Werke, das Breviloquium und das Soliloquium. Die Autorschaft dieser Werke ist
nicht umstritten; es ist aber möglich, daß Gerlach seiner Schwester irgendein Werk zusandte, das wir (noch) nicht kennen.
Die Forschung nach der Überlieferung von Gerlachs Schrifttum hat
manch neue Handschrift an den Tag gebracht. Im Ganzen gibt es 68 Handschriften, in denen wir sein Werk finden können, entweder komplett, in
Auszügen, überarbeitet oder kompiliert. Die Ergebnisse dieser Forschung
sind in eine Liste mit kurzen Handschriftenbeschreibungen zusammengetragen. Die Briefe sind in 18 Handschriften überliefert worden. Die
inhaltlichen Differenzen zwischen den codices mit dem Ersten Brief machen deutlich daß es zwei Redaktionen gibt. Sechs Handschriften die für die
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Textausgabe wichtig sind, von denen die bestehenden Beschreibungen jedoch unzulänglich sind, werden ausführlich beschrieben.
Die Briefe waren, nach dem bedeutungsvollen Aufsatz 'Gerlach Peters en
zijne schriften, eene bijdrage tot de kennis van den letter-arbeid der school
van Geert Groóte en Rorens Radewijns' (in: Kerkhistorisch Archief 2
(1859) 145-246, van Willem Moll) nur in der Dissertation aus 1936 von JJ.
Mak, De dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium ein beiläufiges
Forschungsobjekt. Die Textausgabe der Briefe von Willem Moll hat ein
wichtiges textkritisches Problem ergeben: größere Teile der beiden Werke
stimmen manchmal wörtlich überein. Mak war der Meinung daß eine textkritische Ausgabe - vorzugsweise zusammen mit dem Breviloquium - diese
Schwierigkeit zu einer Lösung bringen könnte. Die Forschung ist aber nach
den Veröffentlichungen von Moll und Mak nicht mehr aufgefaßt worden.
Da eine vorhergehende wissenschaftliche Tradition nicht existiert, mußten
fast alle Aspekte der Briefe noch untersucht werden. Das wichtigste Anliegen der Forschung ist also: eine kritische Edition der Briefe aufgrund der 18
überlieferten Handschriften, damit das Dubletten-Problem sich löst und ein
zuverlässiger Text für weitergehende Forschungen zur Verfügung steht.
Die Autorschaft des Ersten Briefes kommt ausführlich zur Sprache in den
Lebensbeschreibungen der Schwester vom Meester-Geerts-Huis, die sogenannte Handschrift G. Die Zuschreibung des Briefes an Gerlach wird kritisch untersucht. Das gilt gleichermaßen für die Autorschaft des Zweiten
Briefes, den Johannes Busch in seinem Chronicon Windeshemense Gerlach
zuschreibt.
Aufgrund der Aussagen des Johannes Busch und des Verhältnisses zwischen dem Ersten Brief und dem Breviloquium können die Briefe einigermaßen datiert werden. Nachher wird sich aber herausstellen daß der Erste
Brief abhängig ist von den ersten 16 Kapiteln des Breviloquium; diese Tatsache spielt eine wesentliche Rolle bei der Datierung. Der zweite Teil des
Breviloquium dagegen zeigt überhaupt keine Parallele zu dem Ersten Brief,
nach dem Vorbild früherer Forscher läßt die Behauptung sich verteidigen
daß dieser Teil zur Gattung des 'propositum' gehört, weitere Forschung ist
aber notwendig um dies näher zu erörtern. Wir können aufgrund der
Information des Johannes Busch folgende Daten zusammenbringen:
- kurze Zeit vor oder nach seiner Ankunft in Windesheim schrieb Gerlach das propositum, das uns im zweiten Teil des Breviloquium (Kap.
17-46) erhalten geblieben ist;
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- geraume Zeit vor November 1403 vollendete Gerlach den ersten Teil
des Breviloquium (Kap. 1-16);
- vor November 1403 schrieb Gerlach aufgrund des ersten Teiles des
Breviloquium den Ersten Brief,
- ebenfalls vor November 1403 vollendete Gerlach den Zweiten Brief,
- nach November 1403 fing Gerlach an mit dem rapiarium das uns als
Soliloquium überliefert wurde.
Für diese Dissertation wurde eine ausführliche Quellenforschung unternommen. Viele offensichtlichen Zitate wurden nicht gefunden. Gerlachs Werke
und das Schrifttum der anderen großen Männer der Devotio Moderna zeigen aber nicht zu übersehende Übereinstimmungen. Außerdem gibt es Parallelen zu der mystischen Lehre des Jan van Ruusbroec.
Die gegenseitige Abhängigkeit von Gerlachs Werken ist ein beachtenswertes Problem, das hier zusätzlich im Lichte derгарідгіы/иіесііпікbe
leuchtet wird. Das Soliloquium ist das rapiarium wie es von Johannes
Schutken nach Gerlachs Tode auf Befehl des Priors Johannes Vos van
Heusden zusammengestellt wurde. Wie Busch uns in seinem Chronicon
aber mitteilt, hat Schutken nur das Material zusammengetragen und in Ka
pitel aufgeteilt. Wolfgang Gericke ist jedoch in seiner "Habilitationsschrift",
Das Soliloquium des Gerlach Peters. Kritische Erstausgabe des Wolfenbüttler Textes und Würdigung (Halle 1942) der Meinung, daß die Abschnittund Kapitelzeichen in einigen Handschriften uns etwas lehren können über
die Arbeitsmethode des Schutken. In dieser Dissertation wird untersucht,
was diese Abschnittzeichen uns mitteilen können über das Verfahren von
Gerlach oder Schutken.
Etwa die Hälfte des Textes vom Ersten Brief stimmt überein mit dem
Breviloquium. Einige Stellen entsprechen dem Soliloquium, aber die Übereinstimmung mit dem Breviloquium ist in diesen Fällen deutlicher. Es ist
nachweisbar, daß die ersten 16 Kapitel des Breviloquium die Quelle gewesen sind für den Ersten Brief. Diese Entdeckung ermöglicht es Aussprachen
zu tun über Gerlachs Arbeitsmethode, die Entstehungsgeschichte seines
Schrifttums und die Rolle die das rapiarium dabei gespielt hat. Der Zweite
Brief stimmt nur in wenigen Sätzen überein mit dem Soliloquium, die inhaltliche Beziehung zwischen beiden Werken - die erst nachher in der
Dissertation besprochen werden - ist aber beachtenswert. Es ist jedoch unmöglich aus diesen Übereinstimmungen bezüglich Gerlachs Arbeitsmethode weitere Schlußfolgerungen zu ziehen.
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Sowohl die beträchtliche handschriftliche Überlieferung als auch andere
zeitgenössische Quellen stellen uns in die Lage zu zeigen welche Veränderungen im Text der beiden Briefe vorgenommen wurden; ebenfalls wird
versucht diese Veränderungen zu erklären. Ein wichtiger Stellenwert in der
Auseinandersetzung kommt der überarbeiteten Version des Ersten Briefes
zu, welche eine komplizierte Kompilation des Ersten und des Zweiten Briefes und des Breviloquium darstellt. Es wird erforscht wie diese Kompilation
genau zusammengestellt wurde und welche Motive der Bearbeiter gehabt
haben könnte für seine Überarbeitung. Anhand der handschriftlichen Überlieferung und externer Quellen aus dem 15. Jahrhundert ist es möglich die
Rezeptionsgeschichte der Briefe zu erläutern. Johannes Busch erwähnt lobend den Zweiten Brief in seinem Chronicon, während die Autorin der
Lebensbeschreibungen vom Meester-Geerts-Huis den Brief zwar zitiert,
aber keine genaue Angaben macht. Bezüglich des Ersten Briefes ist die
Lage gerade umgekehrt. Diesen Würdigungsunterschied finden wir wieder
in der handschriftlichen Überlieferung der beiden Briefe: Der Erste Brief
wurde in einer weiblichen Umgebung kopiert und gelesen, der Zweite Brief
hauptsächlich in männlichen Kreisen. Besonders die Rezeptionsgeschichte
des Ersten Briefes ist interessant, weil dieser Brief in zwei Versionen
überliefert wurde; außerdem sind von diesem Brief'weit mehr Handschriften
bekannt.
Ein wichtiges Ziel dieser Dissertation ist es beide Briefe sowohl inhaltlich
als auch formell zu analysieren. Der Unterschied zwischen Form und Inhalt
bestimmt in beträchtlichem Maße die Forschungsmethode. Eine Untersuchung der formalen Aspekte des Ersten Briefes wird zeigen müssen ob dieser Brief größere Abweichungen vom Originell vorzeigt. Die
Charakterskizze die die Autorin der Handschrift G von Lubbe macht, bietet
eine einmalige Gelegenheit die Daten dieser historischen Biographie dem
Inhalt des Ersten Briefes gegenüberzustellen. Auf diese Weise können die
persönlicheren Stellen in diesem anscheinend so unpersönlichen Brief an
den Tag gebracht werden.
Im Ersten Brief handelt es sich um einige Themen: Verbannung, puritas
cordis und caritas Dei. Im Textstudium wird nachgeforscht wie Gerlach
diese Themen behandelt. Zusätzlich wird untersucht inwiefern seine Lehre
sich unterscheidet von der vorhergehenden Tradition und der Devotio Moderna, und inwiefern er der Tradition und der Spiritualität der Devotio Moderna folgt.
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Im Zweiten Brief fehlen die formale Kennzeichen eines Briefes. Das heißt
aber nicht, daß die Form wesentlich geändert sein muß: Es wurde ja alles
was im Mittelalter versandt wurde als Brief betrachtet. Der Zweite Brief
wird zunächst als Traktat analysiert, dann erst als Brief (im weitesten Sinne
des Wortes) an Lubbe. Im Zweiten Brief läßt sich keine ausgesprochene
Struktur nachweisen, jedoch gibt es ein allumfassendes Thema: Das "ghemeine leven". Ruusbroec hat diesen Begriff zur Sprache gebracht und ihm
bedeutet er die mühelose Synthese der Ruhe in Gott und der Arbeit in der
Welt. Die drei Momente in dieser Synthese können wir bei Gerlach deutlich
zurückfinden. Daneben wird eingegangen auf weitere Aspekte der mystischen Lehre Gerlachs, eine Lehre die wir trotzdem nicht als eine verkürzte
Ausgabe des mystischen Schrifttums Jan van Ruusbroecs betrachten dürfen.
Schließlich wird der Zweite Brief als Brief betrachtet; dabei wird versucht
die Unterschiede in Form und Inhalt zwischen dem Ersten und Zweiten
Brief τα erklären.
Die Lehre der Briefe wird im letzten Paragraph des Teiles 3.1. in den
Kontext der lateinischen Schriften eingeordnet. Dazu sollen sowohl das
Breviloquium als auch das Soliloquium aufs Neue untersucht werden. Dem
Breviloqium fehlt es nahezu an Vorstudien, während dem Soliloquium
soviele Studien gewidmet sind, daß eine kritische Erforschung der vorhergehenden Tradition angebracht ist, bevor dieses Werfe analysiert werden
kann. Anschließend erst werden die Kernpunkte der Lehre in den lateinischen Schriften beleuchtet. Weil aus der Untersuchung der Briefe in dieser
Dissertation die inhaltliche Relation zwischen dem Ersten Brief und dem
Breviloquium einerseits und zwischen dem Zweiten Brief und dem Soliloquium andererseits hinreichend hervorgegangen ist, werden weiterhin die
Differenzen und Übereinstimmungen zwischen den mittelniederländischen
und den lateinischen Werken in ihren Abhängigkeitsverhältnissen erforscht.
Der Erste Brief und das Breviloquium hängen selbstverständlich eng zusammen, aber das Verhältnis zwischen dem Brief und dem zweiten Teil des
Breviloquium (Kap. 17-47) war bis jetzt noch nicht untersucht worden. Der
Inhalt dieses Teiles wird analysiert und die Ergebnisse dieser Forschung
werden der Lehre des Ersten Briefes gegenübergestellt. Das Soliloquium
wurde schon einige Male analysiert in den Dissertationen von JJ. Mak, W.
Gericke und Jos. Weismayer und in einem Aufsatz von Alb. Deblaere. Die
Textstudien in diesen Dissertationen sind im allgemeinen aber für weitere
Forschungen weniger geeignet als Grundlage; das gilt aber nicht dem Aufsatz von Deblaere. Der wichtigste Aspekt des Soliloquium ist nach der Mei-

460

Zusammenfassung

mmg dieses Autors die Lehre der "onderscheiding der geesten". Gerlachs
mystische Lehre wäre in beträchtlichem Maße von Ruusbroec beeinflußt
worden. Mit Deblaeres Aufsatz als Ausgangspunkt wird die mystische
Lehre des Soliloquium analysiert. Darm wird eingegangen auf die wichtigsten inhaltlichen Übereinstimmungen und Differenzen zwischen dem
Soliloquium und dem Zweiten Brief. Schließlich werden zwei charakteristische inhaltliche Aspekte von Gerlachs Schrifttum analysiert: Das Pilgerthema und die spezielle Rolle der Engel. Das Pilgerthema wird so weit
wie möglich im Lichte der vorhergehenden Tradition behandelt. Das gilt
ebenso für die Analyse der Rolle der Engel.
Im letzten Teil der Dissertation wird zunächst die Verwandtschaft zwischen
den Handschriften mit dem Ersten Brief und zwischen den Handschriften
mit dem Zweiten Brief untersucht. Vom Ersten Brief sind zwei Versionen
überliefert worden, eine authentische und eine überarbeitete. Der Zweite
Brief ist nicht in der ursprünglichen Form überliefert worden, aber der Text
is wahrscheinlich nicht geändert worden. Der Erste Brief (in beiden Versionen) und der Zweite Brief werden anschließend textkritisch herausgegeben.
Zwei Auszüge in Kompilation, beziehungsweise des Ersten Briefes, in der
überarbeiteten Version und des Zweiten Briefes werden ebenfalls kritisch
herausgegeben. Die Edition wird abgeschlossen mit einem Glossar zu der
Briefen- Ausgabe.
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HAMBURG, Staats- und Universitätsbibliothek
- Theol. 2194 [sigle: H]: 28,123-151,228,230, 231(*), 317, 322, 324, 326-329, 331332,486
- Theol. 2208 [sigle ha]: 20, 53
HANNOVER, Niedersächsische Landesbibliothek
- Ms. 1251a [sigle: hr]: 53-54,63
's-HERTOGENBOSCH, Bisschoppleijk Museum
- 401: 34 (= Uden, Museum voor Religieuze Kunst, B.M. 401)
HUISSEN, Dominicanen
- hs. 4: 68 (= 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 135 F 12
KIEL, Universitätsbibliothek
- Cod. Ms. Bord 55 [sigle: ld]: 20,54
KÖLN, Historisches Archiv
- G.B., f0 88 [sigle: К]: 29, 68, 182 221, 223, 229-231, 239*. 317, 322, 326-329,
331-333,486
- G.B., F 0 256: 68
- G.B., 4 o 230 [sigle: ko2]: 20, 54-55
- G.B., 8 o 55 [sigle: Kl]: 20,22, 34, 36,42-43, 55,232,235,237, 334, 400-401
o
- G.B., 8 60 [sigle: ko 1]: 20,43,55
o
- G.B., 8 77 [sigle: коЗ]: 51,55-56
o
- W 4 135:100
LEIDEN, Bibliotheek der Rijksuniversiteit
- B.P.L. 2692 [sigle: L3]: 65
- Ltk. 219 [sigle: L2]: 34-36,224-225,232,235,237, 334,337,339-340
- Ltk. 223: 146, 162,170
- Ltk. 237: 173
- Ltk. 239: 89
- Ltk. 289: 84
- Ltk. 294: 147
- Ltk. 300: 80, 84
- Ltk. 302:146,162
- Ltk. 304: 85-86,160
-Ltk. 313:168
- Ltk. 317: 84-85
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Ltk. 322: 84
Ltk. 323: 80
Ltk. 325: 82, 87
Ltk. 339: 85
Ltk. 340:161-162,173
Ltk. 348 [sigle: LI]: 29-30, 35-36, 65, 106-107, 152-176, 222-224, 229-232, 235237, 317,322, 324-329, 332, 334-340,486
- Ltk. 356: 87

LONDON, University College
- Genn. 18 [sigle: Lo]: 30-31,485-487
LUIK, Bibliothèque du Grand Séminaire
- 6 К 21 [sigle: Lu]: 65-66
MAASTRICHT, Gemeentelijke Archiefdienst
- hs. 479 [sigle: M]: 35-36.224,232,236,238,324-325,334-337, 339-340
—, Stadsarchief en -bibliotheek
- hs. 479: 36 (= Maastricht, Gemeentelijke Archiefdienst, hs. 479)
METZ, Bibliothèque municipale
- 376 [sigle: me]: 4344,46, 56
MÜNCHEN, Bayerische Staatsbibliothek
- Clm 4727 [sigle: mul]: 44-46
- Clm 18970 [sigle: mu3]: 56
- Clm 27412 [sigle mu2]: 44-46
MÜNSTER, Universitätsbibliothek
- Ms. 148 [vernietigd, sigle: mr]: 56-57
—, Wasserschloss Hülshoff, Bibliothek Droste Hülshoff
- 1325 [sigle: Mr]: 49, 219, 320
NUMEGEN, Albertinum
- Z.S.: 68 (= 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 135 F 12)
—, Universiteitsbibliotheek
- hs. 308: 104
NUNHEM, Coll. Dr. P.S. Everts
- Z.S.: 36 (= Maastricht, Gemeentelijke Archiefdienst, hs. 476)
NÜRNBERG, Benedictijnerklooster St. Ägidien
- С 30 [huidige bewaarplaats onbekend, sigle: nu]: 57
PARIS, Bibliothèque Nationale
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franc. 15064: 57
franc. 15065: 57
lat. 3597: 57
lat 3766 [sigle: pal]: 57
lat 14586 [sigle: pa2]: 57-58

PARKMINSTER, Library of St. Hughe's Charterhouse
- MS. dd. 22 [sigle: pr]: 50,58-59,61
RHEINBERG, Cisterciënzerklooster Vetus Campus
- z.s. [huidige bewaarplaats onbekend]: 50
RUSENBURG, Groot Seminarie
- 105/54 [zoek]: 68
- 105/64 [zoek]: 104
ROTTERDAM, Gemeentebibliotheek
- 9 6 F 1:88,165
TONGEREN, Augustijnerklooster 't Lijden van Christus en van O.L. Vrouw
- z.s. [huidige bewaarplaats onbekend, sigle: to]: 59
TRIER, Bibliothek des Bistumsarchives
- Handschrift Abt 95 Nr. 52 [sigle: tri]: 46-47, 211*
—, Dombibliothek
- 52 F: 47 (= Trier, Bibliothek des Bistumsarchives, Hs. Abt. 95 Nr. 52)
—, Seminarbibliothek
- 110 [sigle: tr3]: 20,59
- 152 [sigle: tr4]: 59-60
—, Stadtbibliothek
- Ms. 661/725 4° [sigle: tr2]: 20,47
- Ms. 1254/589 8° [sigle: Τ]: 36-37,184,224,232,236-237, 324-325, 334-340, 343
- Ms. 1881/1508 8° [sigle: tr5]: 60
UDEN, Museum voor Religieuze Kunst
- B.M. 401 [sigle: U]: 37-38,224-225,232,235,237, 334,337-340
UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 15: 87
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 16:68
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 96: 87
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 97: 87
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 99: 68,108
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 100: 68
- Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 105: 68
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Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 109: 87
Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 129: 68
Collectie Bisschoppelijk Museum Haarlem, 131: 68
Collectie Groot Seminarie Theologicum Warmond, hs. 92 F 25 [sigle: Ut]: 66
—, Bibliotheek der Rijksuniversiteit
- 301 [sigle: ut]: 24*, 60,199
WARMOND, Groot Seminarie Theologicum: zie UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent
WEIMAR, ubi?
- oct. 55b [sigle: we]: 50,52,58, 60-61
WŒN, Österreichische Nationalbibliothek
- 9373: 50-51
WTTTEM, Redemptoristen
- hs. 1: 104 (= Nijmegen, Universiteitsbibliotheek, hs. 308)
WOLFENBÜTTEL, Herzog August Bibliothek
- Cod. Guelf. 509 Helmst. [sigle: wol]: 24*, 47, 51(*), 61,199-200, 202, 205,247*
- Cod. Guelf. 599 Helmst. [sigle: wo2]: 47-48
- Cod. Guelf. 774 Helmst. [sigle: wo4]: 61-62
- Cod. Guelf. 911 Helmst. [sigle: wo5]: 62
- Cod. Guelf. 1140 Helmst. [sigle: Wl]: 31-32, 182, 221-222, 229, 231-232, 237*,
317, 322, 324, 326-329, 331-332,486
- Cod. Guelf. 1144 Helmst. [sigle: wo6]: 51*, 54, 62-63
- Cod. Guelf. 1155 Helmst. [sigle: W2]: 32-33, 69,221, 229-230, 317,322, 324, 326329,331-332,486
- 1213 [sigle: wo3]: 48,63
- 1025 Novi: 69
ZÜRICH, Zentralbibliothek
- Stiftsbibliothek, Ms. Car. С 67 [sigle: zu]: 63

REGISTER VAN INCIPITS
Dit register heeft alleen betrekking op de incipits zoals genoemd in de handschriftbe
schrijvingen op de pp. 63-156. Beginzinnen van de Brieven zijn niet opgenomen. De
volgorde is strikt alfabetisch: inden zoeke men dus na in den. Aan de spelling en inter
punctie werd in principe niets gewijzigd; als een beginzin een evidente fout bevat die het
tekstbegrip bemoeilijkt, is deze wel verbeterd. Alle zinnen beginnen met een hoofdletter,
ongeacht de lezing van het handschrift. Beginwoorden als item of nota bene werden
weggelaten, daar ze het eigenlijke begin van de tekst, in een alfabetische ordening, als
het ware 'verhullen'. Indien een tekst met het tussenwerpsel O begint, is pas het eerst
volgende woord als beginwoord opgenomen; de O is dan aan het einde van de regel ge
plaatst. Een enkele keer heeft het incipit veel weg van een titel. Bij voorbeeld tekst 53
uit het handschrift LI (cf. p. 155): Dit sijn die ν stucken daer sinte franciscus die ν won
den doer ontfenc; normaal zou men zo'n regel als rubriek verwachten. In dergelijke ge
vallen is ook dat gedeelte van de tekst apart opgenomen dat identificatie mogelijk maakt
Bij het gegeven voorbeeld: Lieue heer hier stae ie voer di als een arme sondaer, O.

A.
Aenmerct nu voert een deuoete oefeninghe ende besiet hoe ghij voert ghegaen sijn inder
vreesen gods: 137
Alder creatueren spijse wert een spijse zijnre iongheren, O: 147
Alder suetste here Ihesu Cristi verlosser, 0:148
Aldus spreket die heilighe prophete david in den salter wat sal ie den here wedergheven
voer al dat hi my heeft ghegheven: 107
Allen die werelt es in eenen quade gheset dat es een vier der begherlijcheit: 150
ALre liefste also du sieste dattu natuerlic niet en no leues in den water noch in der lucht:
119
Aire liefste maghet gods, waer om sidi alsoe dicke beanxt, O: 168
Aire sueteste ende mynnentlickste here dien ie huden deuoetlike beghere toe ontfanghen,
0:83
ALs ie soude gaen totter crebben ons heren Soe hebbe ie ghesien: 166
Als mi noept enich lelie ghedachte so lope ie totten vonden cristi: 100
Alsoe langhe als een mensche niet alsoe bloet en staet van allen troest der menschen:
142
Alsoe dick als een gheestelicke mensche ghedenct dat hi hem seluen gheheel god ouergeuen heeft: 143
Alsoe groet als onse begheerten syn Also groet syn onsen wereken: 141
ALsoe vele spreket die waerheit moghestu mi volghen. Alstu di seluen wt gaeste: 158
Augustinus onse heilighe vader seit Gods spreken dat is dat die vader sinen soen baert:
162
Augustinus onse heylighe vader seit nymmermeer en mach dat menschelike hert gestadich wesen: 175
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Augustinus seit. Marien reyne oetmoedicheit. ende gods almachtighe goedertierenheit:
169
B.
Begeerdi volcomelic gesuuert te worden Van sonden: 149
Bemaerdus een een paerlic ghestaedich swighen ende een ewelike rust: 171
BEmaerdus seit aldus gane ende keer ende wende di om: 168
Bemardus. dat herte is verre van gode, dat in sinen ghebede denct: 170
Bij sime lucas int xij Capittel sprect die salich maker. Vijf muskens werden vercoft (...)
Sinte Orígenes seit op dése worden: 147
С.
Comet ν yemant an mit herden swaren woerden des en soldy niet verantwoerden: 93
D.
Dat eerste is dattu di naerstelike houdest aen die bedinghe: 136
Dat eerste is gheestelicke scamelheit: 141
Dat eerste punt is dat hem die mensche houden sel voer die onwaerste mensche: 166
Dat eerste punt is dat hi mit waerheden spreken mach. dat hi: 164
DAT. eerste teyken der nauwer hoeden Daer een gheestelic mensche op beghinnen sel:
159
DAt hemelrijc is ghelijc den verborghenen scat inden acker Het sijn drierhande groete
scatte: 118
Dat mijn mont begheert te spreken dat moet ie swighen: 167
Dat ons eyghelijck van naturen ende van aerde in gheboren is: 94
DAt schijp dat onse here in dat hoegheste hiet voeren dat en is anders niet: 94
DEn gheesteliken mensche betaemt wel reynicheit der sielen ende saften gane: 173
DEnke hoe diepe hoe hoeghe hoe ynderlic du vmmermeer wilste: 117
Des lichaems gesontheyt is gelegen in gansheyt der leeden: 149
DEs menschen volmaecte salicheit leecht daer aen dat hi na dese corte ellende: 149
Dese redene dunket vele menschen toe wesen Versake di soluen boer op dijn cruce: 91
Dicwijl salstu gaen totter fonteynen des levens ende der godliker ontfarmhenicheit: 106
Die abt iohannes die een dwerch was seide Ie wil dat die menschen: 172
Die een goet mensche wil sijn. die moet sijn leuen rechten tot drien dinghen: 169
Die eerste graet is dat hi verlochen hem seluen: 172
Die eerste poerte vanden vynen die ander pissynen staen of waren: 93
Die eerste seyde lek hebbe versmaet die werelt: 141
Die heer heeft ons gheloeft dat wij bidden souden Ende ons soude ghegheuen worden:
138
Die hillighe leerrer petrus damyanus die secht in eenre, epistelen aldus. Het is ouer te
dencken als die sondighe siele: 90
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Die hillighe ontfanctnisse des ghebenediden leuendighen sacraments dijns vleisches
ende dijns blodes: 86
Die ionghercn waren in beslotenen doren om die vrese der ioden: 93
Die leerre der heidenen sunte pauwel spreket doet ν an als wtuercorene: 94
Die memorie mijnre passien suldi altoes in luwen herten hebben: 90
Die mijnre der menschen onse lieue here ihesus cristus die begheert dat hoer die siele
myt hem verenighe: 90
Die minne van goede wil halen die moet min met minne betalen: 143
Die moder vol van rouwen stom biden crucen: 81
Die nie ewe die bracht vrede ende vrucht inden hillighen gheest: 94
Die propheet spreket inden persoen ons heren hoert dochter ende siet: 165
Die suete here ihesus seit alsoe dicke als ghi dat doet Soe doet dat in minre ghehoechnisse: 138
Die verclaerde mensche sal gode merken in synre glorien: 120
DDectus meus candidus et nibicundus et cetera Mijn lief is wit blosende roet: 164
Dit is dat broet dat vanden hemel ghecomen is: 117
Dit seijt sint bemaerdus tot sinen broederen Doe ick eerste een gheestelicke mensche
wert: 141
Dit sijn die ν stucken daer sime franciscus die ν wonden doer ontfenc: 174
Dit sijn ix graden ende toe behoren enen godliken leuen: 172
Dit sijn xij punten die aire seer hijnderen ende letten enen gheesteliken mensche: 162
Dit sijnt ses blaede der lelyen daer die ghemijnde brudeghom: 94
Dit sprac onse lieue here ihesus cristus tot enen menschen die in Uden was: 170
Dit spreket die aire soetste brudegom doer den propheet Ie wil mijn bruut leiden in die
woestine: 164
Dochter des ewighen conincs. ende bruut des ewighen brudegoms. en laet di den arbeit
der penitencien, 0:170
Doe die heilighe deuoete maghet machteldus op een üjt soude gaen ten heiligen sacrament: 139
Doe een suster seer bedroeft ende ghestoert was: 139
Doe een vanden susteren Op een hoech üjt sieck was: 140
Doe ick eerste een gheestelicke mensche wert Doe dede ick wt myn herte: 141
DOe Jhesus sijn oghen opsloech ende sach een zeer groete scaer etcetera: 119
Doen dese selue heilighe maghet op een tijt onsen lieuen heer offerde dat ghebet: 140
Doen dese selue hielighe maecht machteldus Op een tijt seer droeuich was: 140
Doen die hemelsche doctoer Ihesus op een tijt den susteren collacie soude doen: 140
Doen die hielighe macht machteldus Op een tyt bat voer een persoen: 139
Drie dinghen horen totter rechter volcomenheit: 164
Du ghenadighe hillighe gheest mynnen bant des vaders ende des soens lek daghe di. О:
83
Du hoghe almachtíghe hemelsche vader lek arme sondighe mensche bidde di, O: 82
Du mynnentlike ewighe godlike wijsheit Ontferme di ouer my, О: 83
Du ynnighe siele dochter des ewighen conincs. bruut cristi, O: 164
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E.
Edel is dat swighen te minnen Dat bewisen ons die exempelen cristi: 161
Edele coninghe der hemelen ende reyne maghet maria moder aire ontfarmherticheit, O:
80
Een deuote vrouwe begheerde eens van onsen lieuen here te weten, waer mede hi sijn
sonderlinghe vrienden plach te begauen: 165
Een dienst maghet ons heren ihesu cristi die in duechden wil voert gaen: 165
EEn groet scaer et cetera Het en is niet sonder sake dat die heilighe kerke: 118
Een heylich mensche begheerde te weten van onsen hore. weder het beter waer te pen
sen om sijn liden: 159
EEn ighelic gheestelic mensche sal arbeiden om puerheit des herten: 100
EEn leene seit Alsoe als die trappen niet voiderlic en sijn. het en si dat si gheset werden
inden gaten: 171
Een leerte seit. Dat is een ghewarich oetmoedich mensche: 165
Een leene spreect ende seit Soe wie dat staet op een steruende leuen sijnre natueren: 170
Een lerar spreket van drien manieren van ghedachten die in onderscheide staen gheset
van malcander: 91
Een mensche badt an onsen heer of hi hem sijn cnius most helpen draghen: 167
Een mensche die commen wil tot alder volmaectheit der duechden: 137
Een redelike oefeninghe wtwaert ende inwaert kerende пае die wijse der wet: 172
Een troostelicke 1ère predicte een deuoet waerdich man die leesmeester van straesburch
(...) Ick wil ν allen die waerheit leren: 147
EEnen rechten inwendighen mensche en is gheen tijt te con: 158
Eens monnicken hof bewaeyde die suden wynt Dat veel welrukende Cruden van hem
vloeijden: 143
Eerweerdighe hemelsche vader Ick offere ν Ihesum, O: 85
Ende daerom en ist gheen wonder dat die heilighe zielen somwilen mit soe groter begheerten werden ontsteecken: 106
Esayas die propheet seit Soect den here die wijle dat ghi hem vinden moget: 146
G.
Gegruet sijstu coninck der onfermherticheit. fonteyne der hopen: 86
Ghemynde bruut des lams siet aen uwen lieuen ghemynden brudegom, O: 168
Ghemynde deuote siel du selste di enich houden ende dienen ihesum, O: 168
Ghemynde in christo ie bidde ν ende begheert oec (...) dat ghi alle tyt ν ghesicht wilt
draghen: 138
Ghemynde inden here, want ghi begheret te comen tot uwen vader lande: 171
Ghenadighe hillighe drievoldicheit God ende here schepper hemelrikes ende eertrikes,
0:82
Ghetrouwe siele ende god minnende. Merket naerstelic ende mynlic, O: 160
GHi suit weten soe die geleerden scriuen al wast dat iesus natuerlike dorste: 145
God die wonderlike heuet versijrt alle die leden der ioncfrouwen marien, O: 80
God gruet u alrehilichste lichaem ons heren: 105
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God gruet ν gloriose heylighe martelaerster barbara maghet cristi: 175
God te minnen is god te begheren Maer waerachtighe minne ende liefte en soea haer seluen niet: 138
Gregorius Onse here god maect sinen wtuercorcn die tot hem comen: 167
H.
Heere ie en bin niet weerdich dat ghi gaet onder mijn dac: 105
Heilighe ziele weest alleen ende onder allen dinghen hout di seluen hem alleen, O: 141
Неге hemelsche vader luwen lieuen soene dien du my ghegeuen hebste, O: 86
Here ihesu cristi almachtíghe vader ewighe god Ick danke di, О: 86
Неге ihesu cristi die alle djt voer onse scult gheoffert wordeste, O: 84
Неге ihesu cristi die om mijn sonden ghepassijt biste verlene mi, O: 144
Неге ihesu cristi ick en bin niet weerdich dattu ingaeste onder mijn dack, O: 83
Неге ihesu cristi leuendighe vrucht, O: 84
Неге ihesu cristi lof si dijnre onsprekeliker mynnliker guedertirenheit, O: 85
Hete ihesu cristi mylde koeninck om dat ghebenedide testement, O: 83
Неге ihesus guede ihesus die gheweerdighet hebbeste om onse sonden toe steruen: 89
HEre leide mij in dine wegen op dat ie voert gae in dijnre waerheit: 144
Неге ontferme di onser: 87
Het begheerde een goet mensche te weten in sinen ghebede van onsen lieuen heer. wat
hem aire louelicste waer: 169
Het is beter wijslic ghesweghen dan dwaeslic ghesproken: 161
Het is te weten hoe Dattet liden ons liefs heren is van wonderliker erachten: 148
Het lach een goet mensche voer den outaer syns scheppers: 143
Het sijn lude die spreken voele hilligher pater noster vele solieren ende hillighe colecten:
92
HEt was een clusenaerster. ende si had grote begheerte op een iaer van gracien te romen
te trecken: 174
HEt was een feestdag der loden Ende ihesus clam op tot iherusalem: 118
Hoghe ende gloriose ewighe drievoldicheit lek begheer dat dij alle creaturen, O: 81
I.
1С gruet v. o mijn aire liefste enghel gods claer blinckende sterre: 175
lek bidde di aire sueteste here ihesu cristi dat ghi ν wilt verwerdighen: 82
Ick hebbe een woert toe di O ghecruste ihesu: 87
lek wil ν allen die waerheit leren Ende die pijnt ν oec dan te onthouden: 147
In al uwen inwendighen ende uutwendighen bedrucnissen ende banghicheiden: 108
In aire wise sijstu wel barmhertich soe salstu wal barmherticheit vinden: 92
In cristo ihesu ende in sijnre oetmoedigher minnen (...) Soe bidde ie ν lieue deuoete sie
le: 163
IN den gheest der oetmoedicheit in enen berouwighen ghemoede: 116
IN onsen lieuen heren ihesum cristum Ende inden weder brengher alles troests: 163
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Inden boeke dat horologyum hiet is ghescreven (...) Niemant en mach mijnre passien
antworden ende gheliken dan die sie: 88
Inden eersten begheert die wtwendighe mensche die voetstappen sijns ghemijnde пае te
volghen: 137
Innighe siele dochter des ewighen coninghes Brat ihesu cristi sette di stedeliken. О: 88
lohannes die godlike minnare die wart teenen male gheopenbaert die glorie: 120
lOhannes guldemont spreket. ende seit aldus, dattet biwilen valt dat den mensche duncket: 159
Isayas seit Seuen vrouwen sellen om begripen enen man Glosa Seuen vrouwen dat sijn.
seuen gauen gods: 163
Isser iemant clienmoedich of anxtvoldich die sal hem wachten van alte groete vrese: 137
Isset dattu werdest angheuochten. mit hoverdien sich an dat exempel dijns ghemijnden
bruedeghoms: 89
Jziel.
KzieC.
L.
LAet ende scuwe vele te spreken Om achte punten wille: 161
Lieue mensche wilstu gode dienen Soe diene hem blidelic: 163
Lieue heer hier stae ie voer di als een arme sondaer, 0:174
Lieue heer ick gheef mij gheheel onder ν om uwer bloeter lieften, 0:138
Lieue here huden begheer ie te ontfaen ν heylighe ghebenedide lichaem, O: 174
Lieue here ihesu cristi ie arme sunder ende ondancber mensche. О: 87
Lieue here ihesu cristi myne penetencie die ick nu ghelesen hebbe, O: 82
Lieve kint ontsijnek inden gront in dijn niet ende laet den toern, О: 92
Lleve suster .Ν. пупипегтеег en sijt ghi seker in dit leuen: 142
M.
Maria schone ioncfrouwe Wes gegruet soete ende wal versijrt, O: 80
Men en vint gheen beter dranck dan wyn Salich moeten sy alle sijn: 130
MEn leest van eenen hoech geleerden man die begeerde wel acht iaer lane: 145
Мег doe sie veruult sijn Oueimids deser spisen: 119
MET ghi broeders welken als den cleynen. god openbaert die dinghe die verholen sijn
denwisen: 120
MET op dattu meerre betmwen hebste te hapen ende die toecomende glorie te vercrighen:117
Mijn ghemynde siele du salste di enich holden dinen Ihesu ende gheeme allene wesen,
0:107
Mijn heil ghijf т у dat myne siele ende mijn licham di ontfanghe: 84
Mijn lieue suster in christo ick wil ν scriuen een corte leeringe: 136
Mijn siele merke ende sich an hoe dat alle mijn wesen, O: 160
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Mijn vleisch is waerlike een spise ende myn bloot is waerlike een dranc: 117
Minnende siele veredelt mitten belde gods verloest mitten bloede cristi. О: 101
Myn ziele veredelt mitten beeide gods verlosset mitten bloede christi, O: 142
N.
Nemet en waer die costei rijt die ν vander genaden godes gegeuen is: 90
Niemant en mach mijnre passien antworden ende gheliken dan die sie antworden ende
gheliken: 88
Nu neme wi voer ons die woerde sinte bemardus als wi eten soe werden wi ghegeten: 92
Nv verurouwe di siele ende lijf. Wanttu hebbeste ontfanghen dinen heren: 85
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ADDENDUM
Excerpten uit de Eerste Brief, bewerkte versie in het handschrift London, Library of Uni
versity College, Ms. Germ. 18
Nadat dit proefschrift was afgesloten, werd nog een microfilm van het handschrift Lon
don, Library of University College, Ms. Germ. 18 ontvangen, waarin ff. 56v-65v om
vangrijke excerpten uit de bewerkte versie van de Eerste Brief voorkomen. Het
handschrift kon nog wel opgenomen worden in de 'Lijst van handschriften met de Eer
ste Brief, bewerkte versie' (cf. supra), maar niet meer in de lopende tekst. Daarom vol
gen hier enige opmerkingen over de tekst- en receptiegeschiedenis van de Eerste Brief,
bewerkte versie in dit handschrift, en de relade met de andere handschriften van de over
levering. Tot slot worden alle varianten ten opzichte van de hoofdtekst van de bewerkte
versie van de Eerste Brief gegeven.
Tekstgeschiedenis
Het handschrift werd door Johannes Herten, prior (1464-1484: zie Monasticon Windeshemense 1976-1980, Π, 120) van het Windesheimer klooster te Ewich, geschreven ten
behoeve van de Zusters van het Gemene Leven in Rüthen. Het handschrift is in het colofon op f. 68v door de kopiist 1488 gedateerd; hierin vermeldt Johannes eveneens dat hij
subprior van het klooster te Ewich is.
De belangrijkste veranderingen van de tekst in dit handschrift betreffen weglatingen;
ten opzichte van de kritische tekst van de Eerste Brief, bewerkte versie ontbreken zo'n
honderd regels. Het is nauwelijks in te zien waarom zulke uitgebreide gedeelten werden
weggelaten. Het ontbreken van de regels 86-97 kan men verklaren uit een zekere huiverachtigheid tegenover mystiek. Maar aan de inhoud van de overige passages zijn geen argumenten te ontlenen waarom de Zusters in Rüthen deze tekstgedeelten onthouden
moesten worden. In het licht van het feit dat dit handschrift voor vrouwen bestemd was,
doen twee varianten vreemd aan:
8
Lieve suster : Leve gemynde broder eder suster in cristo Lo
113 susteren ; broderen Lo
De variant in regel 8 suggereert dat de tekst aangepast zou zijn om zowel in een mannen- als in een vrouwenmilieu te kunnen functioneren. Maar de rest van de tekst is daarmee in tegenspraak, want die is duidelijk op een vrouw gericht De variant in regel 113
zet ons evenwel weer op het verkeerde been. Een mogelijke verklaring - die gebaseerd
is op eerstgenoemde variant - zou kunnen zijn, dat de brief in deze vorm kon worden
aangepast aan de omstandigheden: 'suster' kon als dat nodig was in 'broeder' veranderd
worden. In regel 113 zou de kopiist zich dan vergaloppeerd moeten hebben. Deze hypotheses - die in hoge mate speculatief zijn - veronderstellen bovendien dat Johannes Herten een reeds bestaande versie van de tekst gebruikte. Alleen als er andere kopieën van
deze tekstversie gevonden worden zal het mogelijk zijn deze veronderstellingen te toetsen. Voorlopig is in ieder geval duidelijk dat dit handschrift binnen de overlevering een
buitenbeentje is.
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Receptiegeschiedenis
De tekst in dit handschrift functioneert op een bijna identieke wijze als de Eerste Brief.
De rol van Gerlach Peters en de rol van zuster Lubbe worden als het ware vervuld door
respectievelijk Johannes Herten en de zusters van het zusterhuis in Ruthen. Maar daarmee houdt de overeenkomst wel op. Zelfs de bewerkte versie van de Eerste Brief is in
dit handschrift duchtig onder handen genomen. Terwijl in de meeste andere handschriften de brief compleet is opgenomen in een omgeving van rapiariumachtige teksten, staat
in dit handschrift een geëxcerpeerde tekst temidden van complete teksten. De waardering blijkt onder andere uit de rubriek Een leirhaftige epistel. Het aspect van het 'leerrijke' wordt ook in andere handschriften benadrukt. Aan de brief gaat in dit handschrift
een tekst vooraf waarin - in de vorm van een dialoog - een 'geestelijke dochter' aan een
'geestelijke vader' vragen stelt over bepaalde aspecten van het geestelijk leven. Kennelijk achtte de kopiist Johannes Herten ook Gerlachs brief een belangrijke leidraad voor
de ontwikkeling van het geestelijk leven van de zusters te Rüthen.
Verwantschap met de handschriften met de Eerste Brief, bewerkte versie
Het handschrift heeft slechts 25 varianten gemeen met andere handschriften. Uit die varianten laten zich geen evidente afhankelijkheidsrelaties aantonen. Het handschrift Lo is
voor geen van de andere handschriften direct of indirect het voorbeeld geweest:
4/7
Onsen - gheestelicheit groep I*, om Lo
37/43
Sonderlinghe - heeft groep I*, om Lo
260/315 cnde(l)-coemtHLlAWl
K,omLo
Evenmin zijn de andere handschriften direct of indirect het voorbeeld voor Lo geweest:
Het handschrift A:
A breekt in regel 324 af
Het handschrift H:
H is geschreven in de eerste helft van de zestiende eeuw, Lo in 1488
Het handschrift K:
К is 1538-1539, Lo 1488 gedateerd
Het handschrift LI:
18/19 mijn alreliefste laet ons ons vlitelike gheven LI : bid ich und beger dat ghi iu
vlitelike geven Lo (vrijwel conform groep I*)
Het handschrift Wl:
129 ende liden om Wl (cf. Tweede Brief, 242)
Het handschrift W2:
W2 breekt reeds in regel 71 af
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Varianíen
Titel: Eyne leirhaftige epistel I 4/7 Onsen - gheestelicheit om I 8 Lieve suster N : Leve
gemynde broeder eder suster yn cristo I pelgrem : vrcmde I 10 weren / tot onsen vader I
11 naersticheit : ersticheit I vliten to foeffenen,) I In guden (ghedachten,) I 12 yn (hilgen) I
14 totter : tot I (dyngen,) ynd tot lyden I 16 neit / wy I 18 begeer - u : bid ich ind beger I
20 die : dat ! 22 (dat) sake I ons om I mach men ; mochte wy I 25 die om 126 Want : Ind I
27 eenrehande : eyner I 29 verdrotsamheit I 30 geistliker oifnynge I 31 ummer / en verghetet 133 dencken I ende overloepe om I 34 van bynnen om I 35 ende tytlike om I 36 toe
: aen 137/43 Sonderlinghe - heeft om 144 dingen om I besyt I so Aait) 146 hevet / duiber I
I voer (synen) 147 alsoe veer : so vele 148 Ind CdeyC2)) 150 als I uwe om I 51 falte) beste
152 weiden : syt I alsoe te : truwelike ind oitmoitlike I 53/55 Als - selven om I 56 weerlike menschen ; werltlike I 57 ende zwaerlike in : yn iu I 58 werken : worden 159 spreken
I neit / van dusser werlt I 61 endef2) om I 62 dien : dat 163 bet om I 64 u om I 68 myt den
herten / nyget I 70 verhoghet : verheven 170/81 want - is om I 84/85 Ende - mismoghen
om I 86 om : yn I 86/87 ende - godfl) I 88/97 Ende - wesen om I 97 hi : gy 198 den : eynen 1103/104 v/i(2) - mynnen om 1106 ende - ijghelic om I 107 dat om 1108 onderelinge
; under eyn ander 1111 rustende : raste hadde 1113 susteren : broderen I dier : den I 114
boechsaemheit : meir bogetsam I 115 eyn fmynlick) I 116 ind (Verdreit) I 119 moget /
henne strecken 1120 enpasselike I 123 Hier - herten om I 125 is I geyns 1126 niet : schaden noch genaken 1127 soe : tzo I iu (geliken) 1128 soe om 1133 Ende om I te(2+3) om I
136/137 mit - susteren om I 137 myn om I 138 of : ind I 141 neersticheit : ersticheit I
enen om I 142 ende te wiken om I dair I 146 (sunder) eyghenschap off I 147 (vrede) yn I
148 bedde : gebede 1151 al om 1152 ons : des 1154 ons om 1155 Jhesu 1156 (saken) dey
up iu komen I 156/157 u suster ; uwe susteren I 157 wort : werden I 165 exempel I 166
nummer I 170 soe om 1173 drucke - tribulacien : liden ind bedroifnysse I alte seer / neit I
174 (verworpen) oft verslagen I 174/175 sal /werden I 175 alsoe : soe I 181 lane om I
nietf2) om I 182 en ontfenc om 1183/184 ghedient - menschen : was 1185 alle om I grote
om I 186 vermynneringe verwoipinghe om I 187 Siet dese : Mit dussen I 188/189 levendich - ons om I 189 (gaen) ende em to volgen I 194 lyden / inde / druck I 195 hem om I
hevet - hem : dey em 1196 verwonnen : verwynnet I 197/210 Mochte - duustemissen om
I 210 (Ende) hier um I sterkelike om I 210 al - sorghe : alle uwe sorchveldicheit I 216 ynwendich ende utwendich I (sal) auch I 220 vermoedet - hadden ; en vermodet I 223/225
ende - toe om 1226 id dan (laten) 1227 iet om 1228 ende - wil om 1230 soe om 1231 hetsi overmids : dat sy I 233 geboechsam 1234/257 Ende wanderinge om I 260 hent sy : als
gy 1260/315 endeCi) - coemt om 1316 ghi : sy I 319 min - N om I datCi) om 1320 ummer
nauwe / iu I 324 mit om I 327 sel hi ; sole wi I ende machschien om I 328 der(/) om
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Stellingen behorende bij het proefschrift van Mikel M. Kors, De Middelnederlandse
Brieven van G erlach Peters (t 1411). Studie en tekstuitgave
1. Er is onvoldoende grond om aan te nemen dat Gerlach Peters in 1378 werd geboren.
2. De Eerste Brief van Gerlach Peters is ons in een bewerkte en een authentieke versie
overgeleverd.
3. In de leer van zijn Brieven toont Gerlach Peters zich een leerling van Florens Radewijns en Jan van Ruusbroec.
4. Het Latijnse werk van Gerlach Peters vond vooral zijn verspreiding in mannenkloosters van het Kapittel van Windesheim, benedictijnerkloosters (veelal binnen het verband van de Congregatie van Bursfeld) en de kartuizerkloosters binnen het huidige
grondgebied van Benelux, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland.
5. Alle drukken van het Soliloquium, in het Latijn of in vertaling, gaan terug op een
contra-reformatorische bewerking van de tekst; uitzondering is de eerste druk van het
Soliloquium, een Nieuwnederlandse vertaling door Nicasius van Heeze, die in 1580
door Coenraet Henricx werd gedrukt.
6. Men mag niet zonder meer aannemen dat Johannes Brinckerinck zijn collatie Van
der ghehoersaemheit na november 1411 heeft uitgesproken.
7. De rol van het pelgrimsmotief in De spiritualibus ascensionibus van Gerard Zerbolt
van Zutphen blijft in de studie van G.H. Gerrits, Inter timorem et spem. A Study of
the Theological Thought of Gerard Zerbolt van Zutphen 1367-1398 (Leiden, 1986)
onderbelicht.
8. De geestelijke brief is een onvoldoende bestudeerd genre in de Middelnederlandse
letterkunde.
9. In veel handschriftenafdelingen van bibliotheken is er een discrepantie tussen de
hoeveelheid naslagwerken over watermerken en de mogelijkheden om de watermerken bij de autopsie van een handschrift te onderzoeken.
10. Ten onrechte vermelden noch het Middelnederlandsch woordenboek noch het Middelnederlandsch handwoordenboek noch het Middelnederlandsch handwoordenboek
supplement onder het lemma AL als zelfstandig voornaamwoord meervoud de betekenis 'allen' voor personen.
11. Het onderscheid dat Marcel Proust in zijn À la recherche du temps perdu maakt tussen de mémoire volontaire en de mémoire involontaire vertoont parallellen met het
onderscheid dat christelijke mystici maken tussen 'valse' en 'echte' mystiek.
12. Het is onjuist om het belang van literair-historisch onderzoek naar Middelnederlandse teksten te profileren ten koste van wetenschappelijke tekstedities, (contra: Herman
Pleij, Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen. Utrecht, 1990, pp. 11-12)
13. In 1992 wordt 1984 bewaarheid.

