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TEN GELEIDE

Het Getijdenboek van Geert Grote (1340-1384) is het meest
gelezen Middelnederlandse boek geweest. Meer dan 800 ex
emplaren, over de hele wereld verspreid, zijn bewaard geble
ven. Geerts bewerking en vertaling van Latijnse gebeds
teksten heeft betrekking op de Getijden van O.L.Vrouw,
van de H. Geest, de korte en lange Getijden van het H.
Kruis, die van de Eeuwige Wijsheid, de zeven boetpsalmen
en de Litanie van Alle Heiligen, en de Vigilie van de Overle
denen. Grote ondernam dit werk in de tijd dat hem het open
bare prediken door de bisschop van Utrecht was verboden
(herfst 1383 tot zijn dood in 1384). Hij wilde leken in staat
stellen zich in hun moedertaal op eenvoudige wijze aan te
sluiten bij het koorgebed, zoals dat in klooster- en kapittel
kerken door religieuzen werd verricht. Vooral heeft hij daar
bij gedacht aan de vrouwengemeenschappen en aan de lekebroeders in priestercommunauteiten die zich onder zijn in
vloed vormden in de steden. Vanuit deze huizen van de broe
ders en zusters van het Gemene Leven zijn later de Windesheimer mannen- en vrouwenkloosters ontstaan. Ook daar
waren Geerts Getijden in gebruik. De conversen en lekebroeders van Windesheim en Frenswegen baden de Neder
landstalige boetpsalmen op de akkers van hun convent, of op
weg naar huis, het ploegvee voor zich uitdrijvend. De zus
ters in Diepenveen lazen de Getijden van de Eeuwige Wijs
heid als ze in het spinhuis werkten. Het vrome geordende
gebed doortrok de dagelijkse arbeid en onderhield het vuur
van de ’ymiicheit des herten’, die de Moderne Devotie werd
genoemd.
De Getijden van de Eeuwige Wijsheid zijn een vertaling
en bewerking van de Cursus de Aetema Sapientia van de do
minicaan Heinrich Seuse (1295-1366). Deze Getijden-verta
ling is in meer dan 300 handschriften overgeleverd en heeft
op eigen wijze de mystieke inslag in de Nederlandse vroom
heid levend gehouden.

De Getijden van de Eeuwige Wijsheid ademen de ritmiek
van het liefdesverlangen en de liefdesgenieting. De vreugde
van de beminde ziel zet de hoofdtoon; het besef zondaar te
zijn is naar de achtergrond gedrongen. De goddelijke inspi
ratie die van een ’Zij’ uitgaat, van hem/haar die de Eeuwige
Wijsheid is, tilt mensen uit boven het eigen benauwde zelf.
De Wijsheid spreekt een taal die ook wij, aan het eind ko
mend van de twintigste eeuw, verstaan en bidden kunnen.
Wij staan immers niet ver van de middeleeuwen af. Er is
ook nu een diep verlangen naar wijsheid, naar zingeving in
een soms zinloos lijkend en verdord bestaan. Er ligt een
voortdurende doodsdreiging over de wereld, door kernwa
pens, hongersnoden en droogte, overstromingen en misoog
sten, oorlogen, militaire terreur en dictatuur. De aarde is
nog steeds, dan hier dan daar, Gethsemane: Christus weent
en zweet bloed in lijdende mensen nu, en ziet niet, evenmin
als wij, hoe lijden verlossing kan brengen. Toch is hij de Eeu
wige Wijsheid, oorsprong en einde van alle bestaan. Hij/zij
zelf wekt in ons het verlangen dat ons doet bidden: ’Mijn ziel
heeft u begeerd in de nacht.’ Hij/zij zelf geeft het antwoord
in de innerlijke vrede van het hart, dat zijn/haar geliefde
heeft gevonden. Zo’n innig hart kan werken aan de bevrijding van medemensen uit de nacht, ook in de diepte van hun
wezen.
Ter gelegenheid van de herdenking van Geert Grotes sterven
op 20 augustus 1384, 600 jaar geleden te Deventer, is diens
vertaling en bewerking van de Getijden van de Eeuwige
Wijsheid naar de mogelijk uit ca. 1400 daterende tekst van
het Antwerpse handschrift Museum Plantin-Moretus 14.12
uitgegeven. Een modern-Nederlandse versie is naast de Mid
delnederlandse opgenomen om deze beter toegankelijk te
maken. De inleiding geeft de plaats aan van dit werk in Gro
tes geschriften en in de gebedstraditie van de middeleeuwen.
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DE GETIJDEN VAN DE EEUWIGE WIJSHEID
NAAR DE VERTALING VAN GEERT GROTE

In het jaar 1383 werd de hervormingsijver van de Deventer
diaken Geert Grote abrupt onderbroken. Hij had zich inge
zet voor de verbetering van het geestelijk en maatschappelijk
leven van de leken en de priesters, de monniken en de vrou
welijke religieuzen van deze landstreken. Maar zijn felle pre
dikatie tegen de Utrechtse clerus had hen te hard geraakt in
hun bestaansgewoonten. Velen van hen leefden met een
vrouw samen die hun huishouden verzorgde, en Grote had
hen van ontucht of van een verdachte en aanstootgevende
levenswijze beticht. Ook al hadden sommigen hun leven ge
beterd, anderen hadden druk uitgeoefend op de Utrechtse
bisschop Floris van Wevelinchoven om de diaken het zwij
gen op te leggen. Heel slim hadden ze de maatregel tegen
Grote verpakt in algemene formules: aan alle diakens van het
Utrechtse diocees werd het preekverlof ontnomen, dus ook
aan magister Geert Grote, zonder dat hij rechtstreeks op de
korrel werd genomen. Dat zou immers een al te doorzichtig
stilleggen van zijn oproepen tot zedelijke hervorming heb
ben betekend. N u kon men conformistische diakens weer tot
de prediking toelaten, en van lastige lieden de hervormingsij
ver onder controle houden.
Grote legde zich niet bij deze nederlaag neer. Daar was hij
de man niet naar. Er stonden meerdere wegen open om de
bisschoppelijke maatregel te omzeilen. Hij kon zich priester
laten wijden, al had hij tot dan toe zich steeds voor die le
vensstaat onwaardig geacht gezien zijn vroegere leven, van
vóór zijn bekering. Ook kon hij zich op de paus beroepen
om het opgelegde preekverbod te laten intrekken. Grote
heeft inderdaad zich op de Romeinse paus, dan Urbanus VI,
beroepen, maar het pauselijk preekverlof bereikte hem niet
voor zijn dood op 20 augustus 1384. In afwachting van die
pauselijke ontheffing was hem echter het publieke optreden
als prediker verboden. Hij kon zich in brieven nog steeds tot
mensen richten die hem raad vroegen in geestelijke zaken, en
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hen oproepen tot hervorming van hun persoonlijk gedrag.
Hij kon ook verhandelingen opstellen, die afgeschreven en
in kloosters en conventen gelezen konden worden. Maar in
het openbaar de publieke opinie bewerken was hem niet
meer toegestaan.
Die onverwachte rust in zijn actieve leven bood hem weer
gelegenheid zich te bezinnen op wat eigenlijk toch de kern
van zijn levensgeschiedenis was: de innerlijke omkering die
zich in zijn eigen hart had voltrokken en waaruit al die aan
drift om ook anderen tot bekering te brengen was voortge
komen. Hij was toch immers zelf niet veel beter geweest dan
al die collega’s die hij zo fel had aangevallen. Terugdenkend
aan zijn eigen verleden kon hij, de zoon van een vooraan
staand burger, schepen en burgemeester van de stad Deven
ter, niet anders dan met een zeker weemoedig geduld die
beelden uit zijn jeugd voor zich zien: de studietijd in Parijs,
in Orléans, zijn gerichtheid op een behoorlijke carrière in
dienst van een vorst, een bisschop, een kardinaal, die hij met
zijn kennis van het recht, de geneeskunst en de astrologie
terzijde kon staan als raadsman bij het nemen van politieke
beslissingen. De uitbundige maaltijden en feestpartijen, zijn
fantastische kleurrijke kledij, de gretigheid waarmede hij aan
het leven had deelgenomen, dat alles had hij achter zich gela
ten toen hij ziek was geworden, zijn astrologische en magi
sche kennis had afgezworen en zijn carrière-verlangens had
opgegeven. Zijn kerkelijke functies en inkomsten als kanun
nik te Aken en te Utrecht had hij afgestoten en hij had in het
kartuizerklooster Monnikhuizen bij Arnhem als gast zijn in
trek genomen om tot zichzelf te komen. Die bekering had
plaatsgevonden in de eerste helft van 1374, toen hij ruim der
tig jaar oud was, en sindsdien had hij drie jaar in eenzaam
heid doorgebracht. Het ouderlijk huis te Deventer had hij
aan vrome vrouwen ter beschikking gesteld en daar slechts
een paar kamers voor zichzelf behouden. Bij de kartuizers
trachtte hij zijn leven te herordenen en te richten op God,
ook al zou hij als geestelijke in de wereld blijven en was hij
niet van plan kloosterling te worden. In meditatie en geeste
lijke gesprekken had hij zijn innerlijke zelf leren ontdekken
en geleerd hoe je aan de opbouw van dat zelf systematisch
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moest werken om het sterk te maken, om de rust en de zui
verheid van het hart te vinden en de vrijheid en uitgewogenheid van de geest, die hem zoveel meer mens en christen lie
ten zijn dan al die wereldse activiteiten. De inkeer naar bin
nen, naar de ’innigheid’ zoals hij het noemde, dat is naar de
innerlijkheid van een op God gericht bestaan, had zich lang
zaam voltrokken. Maar die wegen tot innerlijke vroomheid
wilde hij ook anderen wijzen.
Al in de dagen van zijn lange retraite in Monnikhuizen
had hij onderkend in weik een nutteloze toestand de kerk
was komen te verkeren. Het leek er op, alsof Christus haar
zijn geestelijke hulp had onttrokken. En bij Grote was het
bewustzijn gegroeid, dat er een algemene hervorming nodig
was naar het beeld van de vroege christelijke gemeente van
Jerusalem. Daartoe zouden de kerkelijke gezagdragers, ka
nunniken, priesters en monniken zich uit de verstrengeling
met wereldse, vooral geldelijke belangen moeten losmaken.
De inkomstenstructuur en eigendomsverhoudingen van
priesters en kloosterlingen moesten worden herzien. Zij
moesten terugkeren naar de evangelische armoede. Maar die
terugtocht uit de wereld zou alleen slagen, als er eerst een
innerlijke distantie zou groeien ten opzichte van al die we
reldse waarden als rijkdom, eer, aanzien, hoge kerkelijke po
sities en invloed. De hervormingsarbeid zou nooit beklijven
als de mensen niet in hun hart een nieuwe, aan de eigen tijd
aangepaste innerlijkheid zouden kunnen ontwikkelen. Een
geestelijk leven, geraakt door een ’moderne devotie’, een ei
gentijdse innerlijkheid, dat werd Grotes ideaal en daaraan
werkte hij in brieven, traktaten en geestelijke toespraken,
ook toen hem het openlijke prediken verboden was.
De bronnen voor die nieuwe innerlijkheid waren in de
kerkelijke traditie volop voorhanden en bij de kartuizers kon
hij heel wat oude boeken en teksten vinden die de vroomheid
van leven stimuleerden. De bijbelboeken en die van kerkva
ders als St. Hieronymus en St. Augustinus stonden in zijn
lectuur voorop. Vooral Augustinus is Geerts geestelijke
leidsman bij uitstek geweest: Augustinus was immers net als
hij uit de ijdele wetenschap en uit de wereldse genoegens tot
inkeer en innerlijkheid gekomen. Ook kende hij de werken
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van St. Bernardus van Clairvaux en Willem van St. Thierry,
de grote exponenten van de twaalfde-eeuwse spiritualiteit,
waarin zoveel kritiek op de toenmalige toestand van de kerk
was verwerkt. En uit de eigen tijd kende hij de grote domini
caanse mystieken van de veertiende eeuw, van wie hij vooral
grote bewondering koesterde voor Heinrich Seuse.
Deze in 1366 gestorven mystieke schrijver was als der
tienjarige jongen in het dominicanenklooster te Konstanz in
getreden en had daar vijf jaar later ook een bekering doorge
maakt, die hem de weg opdreef van strenge ascese en tegelijk
liefdevolle verbondenheid met de Eeuwige Wijsheid. De
neerslag van zijn geestelijke ervaringen was voor anderen be
schikbaar in een in de jaren 1333-1334 gereedgekomen ge
schrift, het Horologium Sapientiae.
Dat zo nabije voorbeeld van bekering en genadevolle in
nerlijkheid moet Grote zeer geboeid hebben. In zijn leefre
gel had hij Seuses Horologium Sapientiae, Uurwijzer van de
Wijsheid, in de lijst van geestelijke basislectuur opgenomen
en in een brief aan Johannes ten Water van begin 1382
spoorde hij deze aan vooral het hoofdstuk over de kunst van
het sterven uit het Horologium van de Eeuwige Wijsheid te
lezen en te herlezen. Toen hij zijn eigen exemplaar van het
Horologium had uitgeleend, vroeg hij dat begin mei 1382 via
de bemiddeling van de Zwolse schoolmeester Johannes Cele,
die zoveel boeken voor hem liet afschrijven, terug. Hij had
Cele al in een brief van 23 maart 1380 verzocht een Latijnse
tekst van het Horologium voor hem te doen afschrijven, om
dat hij geen genoegen nam met het Horologium in de Mid
delnederlandse vertaling, waarvan hij ook een exemplaar be
zat. Letterlijk schreef hij aan Cele: Tk zie uit het Horolo
gium grote vrucht voortkomen’, en daarom vroeg hij Cele
ter ere Gods en tot opbouw van de kerk op zijn kosten dat
kopieerwerk te laten uitvoeren.
Zo is uit Grotes correspondentie zijn verknochtheid aan
het Horologium goed af te lezen, en uit het feit dat hij er ook
in eigen werk uit citeert, namelijk in het traktaat voor de
begijnen ’Over de simonie’, is duidelijk dat hij dit boek goed
heeft gekend. We mogen gerust zeggen, dat het Horologium
een grote plaats in zijn eigen spiritualiteit heeft ingenomen.

En dat is gezien de inhoud ervan niet verwonderlijk. Grote
heeft veel bij Seuse herkend wat ook in hem sinds zijn beke
ring leefde: afkeer van de wereld en de carrière-drift, en een
sterk verlangen om in de verkillende, uitgebluste wereld en
in de door zoveel smetten bezoedelde kerk de godsvrucht en
het geordende godsdienstig leven ook voor leken te herstel
len.
Seuse had datzelfde levensgevoel beschreven: de wereld
werd oud, de goddelijke liefde was in de harten van velen
zozeer verkild, dat zij bijna was uitgedoofd. Er werden nog
maar weinig mensen gevonden die zich op innigheid toeleg
den, die nieuwe warm-makende genade zochten en die blij
waren door een regen van tranen besproeid te worden als de
zuidenwind van de genade woei. De meesten werden door
ijdele dingen en lichamelijke geneugten in een dodelijke
wurggreep gehouden. Maar de goddelijke Wijsheid wilde in
die uitgebluste lieden het vuur weer ontsteken, die koude
mensen ontvlammen, die lauwen weer op gang brengen, die
niet-devoten weer tot innigheid brengen. Zo had zij, de
Wijsheid, toch ook Seuse zelf tot zich getrokken, zijn harde
hart zacht gemaakt en hem duidelijk gemaakt wat hij schrij
ven moest om ook anderen tot een nieuw innerlijk, innig
leven te brengen. De lijdende Christus had hem geïnspireerd
tot wat hij moest schrijven. Ofschoon hij bang was voor de
universitaire geleerden, die hun nieuwe ideeën en dubieuze
stellingen als zekere bewijsvoeringen najoegen en die zijn ge
schrift voor bijgelovige verzinsels, fantastische bedriegerijen
en fabuleuze verhaaltjes zouden houden, had hij tenslotte
toch zijn Uurwijzer van de Wijsheid uitgebracht en aan de
magister-generaal van de dominicanen, Hugo de Vaucemain, opgedragen, in de hoop dat het woord van de Wijsheid
ook door prelaten en kerkoversten zou worden gehoord.
Dat was geweest in de jaren 1333-1334, en Geert Grote
moet veertig jaar later inspiratie gevonden hebben in Seuses
bekeringsverhaal, toen hij zelf door een crisis was gegaan en
zich uit de wereldse affaires had teruggetrokken. Nu op
nieuw, nu hem een preekverbod was opgelegd en hij publiek
werkeloos was gemaakt, keerde hij zich tot de Wijsheid. Bij
Seuse las hij hoe ook deze in zijn jeugd in de ijdelheden van
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de wereld ingesponnen was geraakt, weggleed door de wan
kele geneugten van die wereld en vanuit de toestand van ge
nade dreigde te verdwalen in de ’regio van de ongelijkenis’,
in die woestijn waar de godsgelijkenis verdwenen is, waar de
mens leeft die van zijn oerbeeld is vervreemd, zoals Plotinus
en Plato en Augustinus daarover hadden gesproken. Maar,
schreef Seuse, de Wijsheid had hem weten te vinden en hem
duidelijk gemaakt dat ze als een delicate bruid en geliefde
vriendin zich allen aanbood om door allen bemind te wor
den. Zij ontstak in zijn jong gemoed, dat nog geen weet had
van wat liefde is, een zoete erotiek. Tijdens de tafellezingen
in de kloosterrefter hoorde Seuse de lof der Wijsheid uit het
boek van Salomon. Hij leerde begrijpen dat er in de liefde
evenveel verdriet is als schelpen aan de kust, dat hij ondanks
al zijn goede verlangens zich niet snel bevredigend bemind
zou gevoelen, en dat hij heel wat zou moeten opgeven, voor
dat hij met de Wijsheid als bruid verbonden zou kunnen
worden. Maar hij werd meer en meer vastberaden om haar
tot zijn vriendin en bruid te maken. En zoals Boëthius in zijn
gevangeniscel zijn bruid zag verschijnen, zo was het ook
voor de jonge monnik geweest toen zij hem vroeg: ’Mijn
zoon, geef mij uw hart.’
Langzaam had Seuse leren zien, dat de Wijsheid Christus
was, en later, door een geestelijk visioen waarin hij een bo
vennatuurlijke uitstroming van goddelijke super-lichte stra
len in zich voelde, was hem duidelijk gemaakt dat het godde
lijk wezen, dat ook het oorsprongsbeginsel is van alle goeds
in de schepselen, de Eeuwige Wijsheid is, de bruid die hij
zocht. Op de beminde Zoon van de Vader, God, mens, Eeu
wige Wijsheid, goddelijke bruid van de ziel, van wie alle
goeds voortkomt, op haar/hem concentreerde hij al zijn af
fectie. Als hij liefdesliedjes hoorde, richtte hij die op zijn
lieve, bijzondere vriendin, zijn eigen Wijsheid, die hij diep in
zijn hart omhelsde. En als andere broeders na de Noon ver
lof vroegen om de stad in te mogen gaan om vrienden te be
zoeken, riep hij stilletjes om zijn vriendin, in erotische ter
men haar omhelzing zoekend. Zijn gelaat straalde dan, zijn
hart jubelde en bruiste, en luidop verklaarde hij de Wijsheid
te beminnen boven alle heil en schoonheid!
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Er is weinig in Grotes overgeleverde werken en brieven dat
hem doet kennen als een groot minnaar, zoals Seuse was.
Eerder lijkt het erop, dat hij bang is geweest voor de eroti
sche dynamiek van de menselijke existentie en dat hij die al
thans bij zichzelf geen kans heeft gegeven. Veeleer werd hij
aangesproken door de ascetische taal van Seuse en door de
lessen die de Wijsheid hem gegeven had over de weg waarop
de mens tot haar kon komen. Toen Seuse immers de beminde
Wijsheid nader wilde leren kennen, was hem te verstaan ge
geven, dat het voorspel voor de kennis van de godheid de
kennis van het lijden van Christus was: de weg van de mens
terug naar zijn goddelijke oorsprong loopt langs Christus’
mensheid en diens lijden. Dat is de eerste, de meest aan de
mens aangepaste stap op de ladder omhoog, leerde de Wijs
heid haar lieve leerling. En dat zou hij de mensen voorhou
den om hen weer op de goede weg te brengen.
Seuse, leerling van de Wijsheid, was er zich diep van be
wust dat de wereld in een gevaarlijke toestand verkeerde, dat
de liefde tot God in zijn dagen zeer verminderd was en de
eigenliefde op heel veel plaatsen onder de schijn van gods
dienstigheid heimelijk was toegenomen. De Wijsheid had
hem dat te verstaan gegeven in een sprekende gelijkenis,
waarin zij de toestand van de kerk vergeleek met een stad in
ruïne. De oude, zo goed van muren, torens, grachten, poor
ten en sloten voorziene stad, was deels door invallen van vij
anden verwoest, deels door verwaarlozing van de zijde van
de inwoners ingestort en de rest werd met de ondergang be
dreigd. De Wijsheid was er als arme balling, als pelgrim, el
lendig en behoeftig, niet welkom, ofschoon deze eens de
vorst en de bruidegom van die stad was geweest. De christe
lijke kloosterlijke staat, waarin zoveel vurige monniken en
eremieten in eenvoud en oprechtheid, in vroomheid en ver
sterving geleefd hadden, stond op instorten: de hele struc
tuur van het geestelijk bouwwerk was verzwakt. Gewapend
met filosofische subtiliteiten en zich beroepend op het recht,
verzetten zich de vele belijders van de heilige kloosterlijke
levenswijze tegen hun oversten en gingen op in gevaarlijke
twisten. De belangrijkste zuil van het gebouw, namelijk de
prompte, nederige gehoorzaamheid, was ter aarde gestort.
17
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De armoede werd met voeten getreden, de kuisheid ge
schonden, ook door kloosterlingen onderling; de broeder
liefde was tot broederhaat verworden, de geestelijke oefe
ningen werden verwaarloosd. En de ’moderne devoten’ (bij
Seuse heeft die term een negatieve betekenis!) bekommerden
zich niet meer om de oude leefregels.
De Wijsheid vroeg hem vooral die teloorgang van de vu
righeid van het oorspronkelijke religieuze kloosterleven ter
harte te nemen en te bewenen, en voorlopig de buitenstaan
ders, wier altaren op de marktpleinen staan en die daar zwijnevlees offeren, ’die op elke hoge heuvel en onder elke
groene boom ontucht bedrijven’, maar even te vergeten.
Grote moet zichzelf wel door die tekst aangesproken hebben
gevoeld. Hij zal die geciteerde tekst van Jeremias in een brief
aan Johannes de Gronde van 1381 op zichzelf toepassen, en
al behoeven we dat niet letterlijk te verstaan als een verwij
zing naar een eigen losbandig liefdeleven vóór zijn bekering,
hij heeft zich wel mèt Seuse gekeerd naar die verscheurde en
verwarde kerk, die er zo onder leed dat de geestelijke liefde
tot vleselijke wereldse liefde was verworden bij vele van haar
kinderen, vooral ook bij geestelijken en kloosterlingen. Er
heerste ambitie, men zocht zijn roem in een hoge kerkelijke
post en keerde zich tegen de eigen oversten. Maar God streed
met zijn getrouwen om hun hoogmoed te overwinnen.
Seuse had aan het eind van zijn Uurwijzer aangegeven,
hoe zij die zich met de Wijsheid wilden verloven, door enige
eenvoudige dagelijkse oefeningen voortdurend de liefde tot
haar konden vernieuwen. Zelf had Seuse de nieuwe en mys
tieke naam Amandus ontvangen bij zijn verloving, maar hij
was zich er heel wel van bewust dat de liefde van de Wijsheid
allen omsloot, en dat hij wat hij aan liefde ondervond, aan
anderen moest mededelen. Zij wees hem de weg hoe deze
liefdevolle verbintenis vermenigvuldigd kon worden, of ver
nieuwd waar zij versleten was, juist in deze dagen. Wie ver
langde om de beminde leerling te worden van de Eeuwige
Wijsheid, moest aan een paar eenvoudige regels gehoorza
men, niet om een nieuwe verplichting of professie aan te
gaan, maar om de slapende godsvrucht weer nieuw en spon
taan op te wekken. Zo zag Seuse zijn ’broederschap van de
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Eeuwige Wijsheid’ : elke leerling van de Wijsheid moest de
wereldlijke liefde verlaten en alleen de Eeuwige, goddelijke
Wijsheid tot bruid kiezen, en zijn liefde tot haar vernieuwen
door innerlijke en uiterlijke tekenen van liefde. Seuse zelf
had met een gloeiend ijzer de letters IH C (van Jhesus) in zijn
borst gebrand, op de plek waar zijn hart ’t hevigst klopte;
anderen moesten ook Jezus’ naam op een of andere manier
bij zich dragen om zich hun verloving met hem te herinne
ren, schreef hij.
Dagelijks konden zij ook, als zij dat wilden, de Getijden
van de Wijsheid lezen die Seuse had gecomponeerd, of, als ze
niet konden lezen of bezig waren, zeven onzevaders bidden
om de goddelijke Wijsheid te vragen hen te bewaren dat zij in
deze tijd zo vol ijdelheid en boosaardigheden niet in de net
ten van deze zo dwaze wereld zouden worden verstrikt. Zij
moesten bidden voor de meest verlaten zielen in het vage
vuur, met name de boetpsalm De Profundis, voorts bidden
tot de naam Jezus, tot de Eeuwige Wijsheid, en vooral drie
feestdagen bijzonder vieren om hun vriendschap met de
Wijsheid voedsel te geven: die van de Besnijdenis des Heren want op die dag plegen vrienden elkaar nieuwjaarsgeschen
ken te geven en een Goed Jaar te wensen; die van de zondag
vóór de vasten - wanneer vrienden en gezellen bijeenkomen
om feest te vieren; en de eerste dag in mei - wanneer jonge
mannen de meibomen planten voor het huis van hun vrien
din, ten teken van liefde en trouw. Uiterlijke tekenen en vie
ringen houden de liefde gaande, vond de Wijsheid.
Grote heeft die regels niet overgenomen en geen ’broeder
schap van de Eeuwige Wijsheid’ gesticht, al leek Seuse daar
toe op te roepen. Maar wel heeft hij, opgewekt door Seuse,
zich willen inzetten om de uitgedoofde godsvrucht en met
name de liefde tot de Eeuwige Wijsheid ook in eigen kring
tot nieuw leven te brengen. De naam van de geestelijke be
weging die door hem op gang is gebracht en waarvan hij,
samen met zijn eerste gezel Florens Radewijnsz, als de vader
wordt erkend, is heel duidelijk mede ontleend aan de geeste
lijke sfeer van Seuses mystieke en actieve wil tot hernieuwing
van de oude vroomheid, zoals die in het Horologium tot ui19

ting komt. Grotes prediking en persoonlijke aansporing
brachten priesters en leken, mannen en vrouwen er toe in
kleine gemeenschappen samen te gaan wonen, met gemeen
schappelijk bezit en eenvoudige gehoorzaamheid aan een
door henzelf gekozen overste of meesteresse. Zij waren geen
kloosterlingen met geloften, maar mensen die hun bestaan
wilden inrichten vanuit een innerlijk godvruchtig leven, en
daartoe steun zochten bij elkaar. Deze ’moderne devotie’ is
het hart van de geestelijke beweging die van Geert Grote is
uitgegaan en zich vanuit de IJsselstreek in de Nederlanden en
Duitsland heeft verbreid. De huizen van de Broeders en Zus
ters van het Gemene (gemeenschappelijke) Leven en de bij
hun spiritualiteit aansluitende augustijner regulierenkloos
ters van mannen en vrouwen, in het Kapittel van Windesheim verenigd, zijn tot aan de Hervorming de blijvende uit
drukking geweest van deze stille verinnerlijking, gericht op
de navolging van Christus in eenvoud en ootmoed van hart.
Een van de broeders van het eerste uur, Gerard Zerbolt van
Zutphen, zal door de Windesheimer koorheer Thomas van
Kempen een ’leerling van de Eeuwige Wijsheid’ genoemd
worden. Wat Seuse wilde, kreeg vorm langs Grotes predi
king en geestelijke begeleiding.
Grote wilde, juist als Seuse, de nieuwe devotie opwekken,
en nu het preken hem was ontzegd, besloot hij in dit terugge
trokken leven te Woudrichem, Zwolle en Deventer voor de
gewone mensen, die geen of onvoldoende Latijn kenden, ge
beden te componeren of te vertalen, om zodoende voedsel te
geven aan hun wil tot innerlijkheid. Thomas van Kempen,
die zijn levensbeschrijving opstelde, verklaart heel uitdruk
kelijk, dat Grote wilde dat ook de eenvoudige en ongelet
terde leken zouden kunnen beschikken over gebeden in de
moedertaal, waardoor zij geholpen zouden worden in hun
streven naar de volmaaktheid en in hun liefde tot God zou
den toenemen.
Grote zette zich in die periode van stilte aan het vertalen
van reeds bestaande, in samenhang geordende Latijnse gebe
den, die speciaal de vroomheidsinspiratie van zijn dagen tot
uitdrukking brachten, maar die ook recht deden aan de meer
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mystieke inslag van de spiritualiteit die overal tot uiting
kwam. Hij koos voor de Getijden van Onze Lieve Vrouw die hij zelf bewerkte - en die van het Heilig Kruis, maar ook
voor die van de Heilige Geest en die van de Eeuwige Wijs
heid, welke laatste hij bij Seuse gevonden had. En zeker is het
mede onder Seuses inspiratie geweest dat hij ook de Vigilie
van de Overledenen in zijn gebeden- en getijdenboek op
nam. Met zijn vertaling in het Nederlands van die dagen wat wij nu het Middelnederlands noemen - beoogde hij ge
bedsteksten voor de verschillende tijden van de dag, zoals die
zich in de Latijnse kerk hadden ontwikkeld, voor godvruch
tige leken beschikbaar te stellen. Daarmee opende hij een
stroom van geregeld gebed voor al diegenen die het Latijn
niet machtig waren en zich toch biddend en zingend op af
stand bij de kerkelijke koorzang wilden aansluiten. Lekebroeders en lekezusters in de kloosters, in de frater- en zus
terhuizen of in de begijnhoven, maar ook vrome vrouwen en
mannen in de wereld hebben in die vertalingen een uitgangs
punt gevonden voor hun geregelde gebed. Dat Geert daarin
ook de Getijden van de Wijsheid heeft opgenomen, is van
grote betekenis geweest voor het levend houden van de mys
tieke inslag in wat wellicht al te snel kon worden tot
routine-gebed, zonder brandend hart.
* * *
Geert Grotes Getijdenboek is wel genoemd het meest gele
zen Nederlandse boek in de middeleeuwen. Meer dan acht
honderd exemplaren zijn bewaard gebleven, waarvan er
meer dan driehonderd de Getijden van de Eeuwige Wijsheid
bevatten. Bij een dergelijk grote verspreiding is het duidelijk
dat we hier te maken hebben met een veel gevraagd en veel
gebruikt boek, waarvan we de eigen aard goed moeten ken
nen om de werking ervan naar buiten toe, of beter, naar bin
nen toe, naar het innerlijke hart van zoveel mannen en vrou
wen, te kunnen verstaan. Wat voor soort boeken of teksten
wordt als getijdenboek aangeduid? En met welk soort
boeken en teksten heeft Geert Grote gewerkt, toen hij zijn
verzameling samenstelde?
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Voor de beantwoording van die vragen is het nodig in
vogelvlucht de ontwikkeling van de Latijns-Romeinse ge
bedsteksten en gebedstekstverzamelingen te overzien, om
dat pas dan de eigen aard van wat een getijdenboek heet,
duidelijk wordt.
De katholieke kerk kende en kent allerlei officiële en nietofficiële boeken, die als gebedenverzameling dienst doen,
zowel voor de eredienst als daarbuiten. Het oudste gebeden
boek wordt gevormd door de verzameling van de 150 psal
men, psalter, of in het Middelnederlands souter geheten.
Voor de liturgische dienst in het koor waren die psalmen
over de zeven weekdagen verdeeld en voorzien van een inlei
dende tegenzang of refrein (antifoon). Aan deze liturgische
psalters werden litanieën en aanroepingen toegevoegd, en
soms ook werden er speciale gebedsordeningen in opgeno
men. Voorts waren er de gewone gebedenboeken. Maar de
belangrijkste ordening van het officiële openbare gebed van
de katholieke kerk lag sinds de elfde eeuw vast in het brevier.
Als voornaamste kenmerken bevatte dit boek een kalender,
de speciale teksten voor de liturgie van de dagen van het ker
kelijk jaar en van de heiligenfeesten, teksten die gemeen
schappelijk zijn voor alle heiligenfeesten en enige toege
voegde speciale gebedsordes.
Het brevier stamt zelf uit een lange ontwikkeling, die we
nader moeten belichten om te weten hoe de getijdenboeken
zijn ontstaan. Een bijzonder kenmerk van de katholieke ere
dienst, zoals die vastligt in het brevier, is de ordening ervan
naar gebedstijden. St. Hieronymus schreef al ca.400 aan Eustochium: ’Weliswaar verlangt de apostel Paulus dat wij altijd
zouden bidden, en voor de heiligen is zelfs de slaap nog een
gebed. Maar toch moeten wij afgebakende gebedsuren heb
ben, want op die manier herinnert de ordening van de uren er
ons aan, ook als een of ander werk ons helemaal in beslag
genomen heeft, dat wij onze gebedsplicht moeten vervullen.’
De christelijke gebedspraktijk werd in het begin aangepast
aan de Romeinse dagindeling in perioden van drie uren. Zo
werd het gebed geordend van de nacht tot de morgen en van
de avond terug in de nacht. Elke periode van drie uren werd
met gebed geheiligd, en elk onderdeel van dat urengebed
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kreeg een eigen naam: de Metten of Vigilie (’s nachts om 12
uur), de Lauden (3 uur ’s nachts), de Prime (om 6 uur ’s mor
gens), de Terts (om 9 uur), de Sext (om 12 uur), de Noon (’s
middags om 3 uur), de Vespers (’s avonds om 6 uur) en de
Completen (’s avonds om 9 uur). Deze basis-ordening is be
houden gebleven in alle latere gebedsordeningen, al hebben
allerlei invloeden hier hun werk gedaan en op deze vaste re
gel en ordening (canon of cursus) een eigen stempel gedrukt.
Vooral gebeurde dat vanuit asceten- en monnikengemeenschappen, wier bestaan op het geordend gebed was gericht.
Elke gebedstijd kreeg op den duur zijn eigen karakteristieke
aard naar de plaats in de dag of de nacht, naar de daarmede
verbonden symboliek, de opgenomen psalmen, keerverzen,
lezingen en hymnen. De ordening zoals die in de regel van
St. Benedictus (ca.529) was voorzien, oefende, vooral na de
verwoesting van het moederklooster Monte Cassino, in
Rome grote invloed uit. Volgens de middeleeuwse traditie
zou de benedictijner monnik paus Gregorius I (590-604) de
gebedsordening voor de geestelijken verbonden aan de Ro
meinse bisschopskerk hebben vastgelegd. Die ordening
heette de Cursus Romanus, of de Ordo Romani Officii, en
het is deze ordening, dit officie geweest dat in West-Europa
grote verbreiding vond, onder andere in samenhang met de
missionering van de Angelsaksen en de Franken in de achtste
en negende eeuw. De Karolingische koningen Pippijn en Ka
rei de Grote hebben er door hun rijksverordeningen toe bij
gedragen, dat de Romeinse wijze van de misviering en van
het Urengebed in het Westen regel werd.
In de elfde eeuw echter, bij de zich wijzigende leefom
standigheden door bevolkingstoename, ontginningsbewegingen en de opkomst en groei van de steden, werden veel
geestelijken niet meer vast aan één kerk verbonden, maar in
gezet voor het hele diocees. Zij werden met zielzorg belast,
of moesten aan een universiteit gaan studeren, of op reis gaan
om allerlei zaken met of voor hun bisschop te regelen, ook in
Rome. Zij konden niet langer deelnemen aan het gemeen
schappelijk koorgebed, en voor hen werd een afgekorte
vorm van de geordende kerkdienst ontworpen. Onder paus
Innocentius III (1198-1216) kreeg het Officium Romanum
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abbreviatum, het ’moderne’ brevier, zijn vaste vorm. St.
Franciscus van Assisi schreef dit brevier aan zijn minder
broeders voor in zijn Tweede Regel van 1223, waardoor het
een grote verbreiding kreeg. Zo was er een officieel liturgisch
gebedenboek ontstaan, dat het kerkelijke jaar besloeg en da
gelijks andere gebeden aanbood door heel de liturgische cy
clus heen. De urenordening van het grote koorgebed was
daarin bewaard gebleven, maar de lengte ervan was aanzien
lijk bekort terwille van de pastorale activiteiten van zielzor
gende geestelijken. Wat eerst de dienst (officium) van een
langdurig, gezongen gemeenschapsgebed was geweest, kon
nu als kortstondig, haast geluidloos gereciteerd privé-gebed
worden vervuld. Deze privatisering van het gemeenschaps
gebed zou echter toch weer een gemeenschap-stichtende
werking krijgen, maar nu vooral naar lekencommunauteiten
toe.
Voor de lekebroeders in de kloosters was vaak een ver
vanging van het grote officie of Urengebed toegestaan door
het reciteren van het onzevader, weesgegroet en de Geloofs
belijdenis, en in de twaalfde eeuw was het Maria-psalter voor
de eenvoudigen ontstaan: een verbinding van zeven onzeva
ders, zeven weesgegroeten en tweemaal Credo, later uitge
breid tot driemaal vijf maal tien Ave Maria’s, steeds ingeleid
door een onzevader en de lofprijzing uit het grote officie:
Eer zij de Vader en de Zoon en de H. Geest, zoals het was in
het begin, en nu, en altijd, tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Deze aaneenrijging van gebeden werd rozenkrans ge
noemd; het was een primitieve vorm van geordend lekegebed, dat toch op afstand kon aansluiten bij het grote officie.
Maar er waren betere vormen van ordening van het lekegebed denkbaar. Reeds vroeg waren er speciale officies ont
staan, die ook geheel of gedeeltelijk de urenordening had
den. Zo stamde uit de tiende eeuw het Dodenofficie, ook
Dodenvigilie geheten, omdat het naast het grote officie gebe
den werd in de uren van de nacht: Vespers, Metten en Lau
den. En vooral het Maria-officie, in de twaalfde eeuw ont
wikkeld tot een rijk en volledig formulier voor .alle gebedstij
den, was als dagelijkse extra verplichting in klooster- en
stiftskerken ingevoerd en wijd verbreid door de cisterciën
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zers, premonstratenzers en reguliere kanunniken van St. Augustinus. Deze twee teksten waren in het brevier mee opge
nomen, maar ze konden daar ook weer van worden afge
splitst.
Door die afsplitsing uit het brevier en opname in een
aparte verzameling van soortgelijke kleine speciale officies
ontstaan de getijdenboeken in eigenlijke zin. Ontleend aan
het brevier, staan ze toch geheel los van de liturgische cyclus.
De teksten zijn niet gericht op de bijzondere kerkelijke fees
ten van de tijd, van de afzonderlijke heiligen, martelaren en
belijders. Het waren standaardofficies, die steeds weer ge
bruikt konden worden, bijvoorbeeld omdat ze toegewezen
werden aan een bepaalde dag van de week. Vrome gemeen
schappen, die hun dagen biddend wilden accentueren in een
ordening van gebedstijden, konden die getijden bidden in
plaats van het grote koorgebed.
Het kleine Officie van de H. Maagd en de Dodenvigilie
vormden zo de eerste kern van een getijdenboek. Daarin is
niet de officiële liturgie van de katholieke kerk vastgelegd,
maar daarin had privé-devotie uit lang vervlogen, karolingische en post-karolingische eeuwen gestalte gekregen. De
compositie van deze en andere kleine getijden ontsnapte aan
de controle van de kerk: de samensteller van getijden was vrij
in zijn tekstarrangement en kon naar eigen inzicht de devotie
van zijn dagen tot uitdrukking brengen. Samen met de zeven
boetpsalmen (psalm 6, 31, 37, 50 (Miserere), 101, 129 (De
Profundis) en 142), die ook opgenomen waren in het brevier,
de Litanie van Alle Heiligen en smeekbeden tot vele heiligen,
vormen de beide officies het vaste bestand van een getijden
boek. Allerlei toevoegingen maken het to f een interessante
bron voor de kennis van het geestelijk leven, vooral ook van
de late middeleeuwen.
Aanvankelijk nog slechts in het Latijn beschikbaar, wer
den deze urenboeken al spoedig in de volkstaal vertaald, om
de leken tot beter begrip van de teksten en tot vollediger in
nerlijke deelname aan deze officies te brengen. De regel van
de Franse broederschappen van de witte, blauwe, grijze, of
zwarte penitenten bijvoorbeeld kende het voorschrift, dat
op vaste dagen het officie van de H. Maagd, de boetpsalmen
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en de Dodenvigilie moesten worden gereciteerd. Ook sticht
ten leken bij testament fundaties voor het lezen van getijden,
m.n. voor de overledenen. Uit Kalkar hebben we een bericht
van een broederschap van O.L. Vrouw, opgericht in 1348,
waar mannen en vrouwen, geestelijken en leken op woens
dagen in de kerk bijeenkwamen en in de koorstoelen plaats
namen om de mis van de H. Maagd te zingen. Het is heel wel
denkbaar dat zo ook getijden gezongen werden.
Het aantal getijdenboeken dat uit de veertiende eeuw is
overgeleverd, is heel beperkt. In de grote beschrijving van de
Parijse getijdenboeken (Livres d’heures) door Abbé V. Leroquais zijn er maar negen uit die tijd vermeld, en ook aan het
begin van de vijftiende eeuw is het aantal nog niet groot.
Maar Geert Grote kan in elk geval wel tijdens zijn verbüjf in
Parijs, of in de Zuidelijke Nederlanden op doortocht, getij
denboeken in handen hebben gekregen. Het oudste overge
leverde getijdenboek is bewaard in een Oxfords handschrift
uit de elfde eeuw voor benedictijner nonnen uit het klooster
Zara, dat ongeveer gelijktijdig is aan de vroegste brevierhandschriften. De in Parijs bewaard gebleven gedateerde
handschriften stammen uit de jaren 1380, 1409, 1417; onge
dateerde handschriften zijn er twee uit de twaalfde eeuw,
zeven uit de dertiende, en, zoals gezegd, negen uit de veer
tiende eeuw. Heeft Grote zo’n handschrift in zijn bezit ge
had, of laten afschrijven?
Het stellen van die vraag leidt onmiddellijk tot een veel
algemener probleem: met welk soort boeken of teksten heeft
Geert Grote gewerkt, toen hij zijn getijdenboek samen
stelde? Hoe is Grote eigenlijk te werk gegaan bij het samen
stellen en vertalen van getijden? Veel is daarover niet met
zekerheid bekend. De levensbeschrijvingen van Geert Grote
hebben zijn vertaalarbeid voor ons vastgelegd, maar ze stem
men niet geheel in hun getuigenis overeen. Grotes biografen
Thomas van Kempen, Petrus Horn, Rudolf Dier van Muiden en Johannes Busch, allen levend in de eerste helft van de
vijftiende eeuw, delen mede, dat hij de Getijden van O.L.
Vrouw vertaalde, Horn en Busch bovendien dat hij de Getij
den van de H. Geest vertaalde; Horn, Dier van Muiden en
Busch plaatsen de vertaling van de Vigilie van de Doden en
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de daarmede verbonden zeven boetpsalmen op zijn naam,
waar Dier dan nog de vertaling van de Litanie van Alle Heili
gen aan toevoegt. Horn alleen vermeldt de vertaling van de
Getijden van het Heilig Kruis, en Busch als enige die van de
Eeuwige Wijsheid. Horn en Dier van Muiden hebben dan
nog de bijzonder relevante mededeling, dat Geert Grote ook
Dietse glossen, dat wil zeggen aantekeningen in het Middel
nederlands, schreef bij enige moeilijke psalmplaatsen, tot be
ter begrip voor die gebruikers die geen theologische vorming
hadden genoten.
Maar wat houden die mededelingen eigenlijk in? We we
ten daar thans het volgende over. De zgn. korte Getijden van
het H. Kruis bestonden in een Latijnse berijmde versie, die
veelal aan paus Johannes XXII als auteur werd toegeschre
ven. De Latijnse Dodenvigilie was in het Romeins brevier,
dat ook in het diocees Utrecht in gebruik was, voorhanden,
evenals de zeven boetpsalmen. De Latijnse bron van de Ge
tijden van de H. Geest is onbekend, evenals van de grote of
lange Kruisgetijden. Die van de Eeuwige Wijsheid ontleende
Grote aan Seuses Horologium.
Het is wel duidelijk, dat Grote niet een reeds bestaande
verzameling vertaalde, maar diverse getijden uitkoos om in
vertaling in één samenhang gebracht te worden. Tot heden
toe is ook nog nooit een handschrift gevonden, waarin al
deze teksten in het Latijn reeds waren samengebracht. En
zo’n handschrift kan ook niet bestaan. Friedrich Gorissen,
de voormalige Kleefse stadsarchivaris, heeft namelijk aange
toond dat Geert Grote niet slechts de vertaler, maar ook de
samensteller is geweest van de Getijden van O.L. Vrouw,
zoals die in zijn Middelnederlandse versie zijn overgeleverd.
Geert maakte een eigen versie van de Maria-getijden uit La
tijnse voorbeelden die hij aangetroffen had in de breviers van
de dominicanen, van de cisterciënzers, de karmelieten en de
birgittinessen. Mogelijk heeft hij een handschrift van laatst
genoemd brevier in 1376 gekocht, toen hij op boekenjacht
was in Parijs. Hij wilde kennelijk niet de tekst die de francis
canen aan hun Derde-Ordeleden ter beschikking stelden ge
bruiken, maar hij ontwierp er zelf een, met andere antifonen
en een andere hymne dan bij de franciscanen, die de Ro
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meinse gebruiken volgden, werden aangetroffen. Het feit
dat Grote zijn Maria-getijden zelf samenstelde, sluit uit dat
er één handschrift is geweest dat hij als voorbeeld nam voor
zijn Getijdenvertaling.
Wat is er over Grotes vertaalwerk bekend? Buiten het
hiervóór reeds vermelde getuigenis van de biografen is er tot
op heden slechts één handschrift bekend, dat duidelijk Geert
Grote als vertaler noemt, en strikt genomen heeft die passage
uitsluitend op de Dodenvigilie betrekking. Een thans verlo
ren handschrift, dat bewaard werd in Munster (ms. 419
(783)) en dat door de kerkhistoricus dr. Willem Moll in 1880
gedeeltelijk werd uitgegeven, bevatte de volgende tekst:
’Hier ghaet ut die vigilie, overgheset ut den latine in duutsche van Meister Gheride den groten, ende waert gheeindet
doe men screef anno M CCC° ende XCVIIJ des saterdaghes
na sunte Pawels bekeringe, des god ghelovet si in ewicheit.
Vor weliken scrijver ic beghere werden ghebeden, op dat ons
god alle moet bekeren. Amen.’
Ook de inhoud van de vertaalde tekst geeft aanknopings
punten naar de maker ervan. Juist in de tekst van deze Vigilie
treft men een glosse (aantekening) aan bij psalm 41, waarin
de opsteller ervan zich duidelijk als Deventenaar doet ken
nen, of althans als iemand die voor een verhelderend voor
beeld bij een wat onbegrijpelijke tekst verwijst naar de lig
ging van Deventer: als de psalm zegt dat de dauw van de berg
Hermon neerdaalt op de berg Sion, dan moet men dat niet
letterlijk nemen, zegt hij, omdat de Hermon lager ligt dan de
Sion. Letterlijk genomen zou er dan iets staan alsof men zou
zeggen dat de dauw of het water rond Deventer neerdaalde
naar de stad Keulen, hetgeen evident onmogelijk is. De glossen-schrijver en vertaler kwam in elk geval uit de omgeving
van Deventer.
Sinds Molls editie heeft men algemeen de Middelneder
landse Getijden van O.L. Vrouw, van de H. Geest, de korte
en lange Getijden van het H. Kruis, die van de Eeuwige
Wijsheid, de zeven boetpsalmen en de Litanie van Alle Heili
gen, en tenslotte de Dodenvigilie, die in talrijke handschrif
ten zijn overgeleverd, als vertalingen van Geert Grote be
schouwd. De uitgave van al deze teksten naar het Haagse
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handschrift KB 133 E 21 door N. van Wijk in 1940 werd de
maatstaf voor wat als Grotes vertaalwerk wordt erkend, ook
al had Van Wijk ten opzichte van de vertaling van de Getij
den van de Eeuwige Wijsheid en de lange Getijden van het
H. Kruis enig voorbehoud gemaakt. We komen daar nog op
terug.
In elk geval heeft men duidelijk Grotes vertalingen leren
onderscheiden van oudere vertalingen, die reeds vóór zijn
activiteit in dezen beschikbaar waren. Zijn biograaf Petrus
Horn had reeds als reden voor Grotes vertaalwerk opgegeven, ’dat voordien die getijden niet zo volmaakt in het Ne
derlands vertaald waren als thans het geval was’. Met name
komen als niet zo volmaakte voorgangers Zuidnederlandse
vertalingen in aanmerking, bijvoorbeeld zoals die zijn be
waard in het Leidse handschrift Letter k. 296 voor wat be
treft de Getijden van de H. Maagd, de boetpsalmen en de
Litanie, en in het Leningradse handschrift Academie van
Wetenschappen XX JLXIII, dat in een Westvlaams dialect
een beknopt getijdenboek bevat. Deze Westvlaamse tekst
past in een complex van vertalingen, met name van bijbeltek
sten; de bijbelteksten in dat getijdenboek komen overeen
met de Vlaams-Brabantse vertalingen die de Windesheimer
kloosterlingen bij hun vertaalarbeid tot voorbeeld dienden,
een complex van vertalingen dat overigens zijn vertakkingen
had tot in het Nederrijnse gebied rond Keulen. Tekstverge
lijking, bijvoorbeeld van de verschillende vertalingen van
Maria’s lofzang Magnificat, toont de verschillen tussen Gro
tes vertaling en de Vlaams-Brabantse duidelijk aan. Hoewel
de Leidse emeritus-hoogleraar dr. C.C. de Bruin, die het
Leningradse handschrift analyseerde, slechts één manuscript
kent dat deze vertaling bevat, neemt hij aan dat hiervan ook
wel één of meer Nederrijnse vertegenwoordigers hebben be
staan. In elk geval is de mededeling van Petrus Horn beves
tigd: er waren andere, maar niet zo goede vertalingen be
schikbaar voor sommige getijden. Het is heel wel mogelijk,
dat Geert Grote op een van zijn reizen in Brabant zo’n getij
denboek heeft leren kennen, of er een in Deventer heeft ge
vonden, en dat voor zijn vertaalwerk tot uitgangspunt heeft
genomen. Maar in elk geval blijkt uit tekstvergelijking van
29

r

deze Leningradse Maria-getijden met die van Geert Grote,
dat niet alleen de vertaling verschillend is, maar ook de com
positie ervan, en dat had Petrus Horn niet meegedeeld!
We zeiden reeds dat Grote voor de Getijden van de Eeu
wige Wijsheid de Latijnse tekst daarvan, zoals die was opge
steld door Heinrich Seuse, tot voorbeeld had genomen.
Maar er doet zich hier toch een kleine complicatie voor. In
een aantal handschriften wordt de eigenlijke tekst van de Ge
tijden voorafgegaan door de zogenaamde Minnegroet: ’Mijn
ziel heeft U begeerd in de nacht’ etc. (Anima mea desideravit
te in nocte). Dat geldt zowel voor de Latijnse als de Middel
nederlandse tekstoverlevering. De Minnegroet is ontleend
aan Seuses Briefbüchlein, en later, in het Latijn gesteld, als
een soort proloog-gebed toegevoegd aan de Getijdentekst.
De tekst die doorgaat voor een vertaling van Geert Grote,
heeft óók de Minnegroet, nu dus in het Middelnederlands.
Grote is niet zelf degene geweest die de Minnegroet bij de
Getijden opnam. Er zijn twee handschriften bekend, afkom
stig uit de abdij van St. Bertin te St. Omèr (Bibl.publ.hs.292
en 361), die gedateerd zijn op 1359 en 1373. Beide bezitten de
Latijnse tekst van de Cursus, voorafgegaan door de Latijnse
versie van de Minnegroet. Het is goed mogelijk dat Grote
deze - of soortgelijke —handschriften heeft gezien op zijn
reizen tussen Nederland en Frankrijk.
Oude Middelnederlandse vertalingen van het Horologium zijn bewaard gebleven in twee handschriften, nl. het
handschrift Parijs, Arsénal 8224, gedateerd ca.1360 en af
komstig uit Rooclooster bij Brussel, en het handschrift Brus
sel, KB 2246, gedateerd ca. 1350, dat eveneens afkomstig is
uit de kring van de reguliere kanunnikenkloosters rond
Brussel. Ook die kan Grote gekend hebben. Maar ze kunnen
niet de bron geweest zijn voor zijn Getijdenvertaling, omdat
deze oudste teksten niet de Cursus in vertaling bevatten, laat
staan de Minnegroet.
Andere afwijkingen ten opzichte van de oertekst heeft
Grote mogelijk zelf bedacht. Seuses aansporende aanhef van
de Latijnse Getijdentekst: ’Al wie begeert de eeuwige wijs
heid als zijn vertrouwde bruid te bezitten, moet voor haar
deze getijden dagelijks devoot bidden’, ontbreekt bij Grote.
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Seuses aanwijzing dat van het Invitatorium Venite exultemus alleen het eerste vers met ’Eer zij de Vadér’ worde ge
zegd, volgt Grote niet op: het hele Invitatorium heeft hij in
zijn Getijdenbewerking opgenomen. Hier en daar sluipt ook
een extra versikel in. Aan het eind van de Metten voegt hij de
volledige lofzang Te Deum laudamus toe.
Met het oog op de Nederlandstalige gebruikers heeft
Grote het ook nodig geacht om de lofzangen Benedictus Dominus Deus Israël, het Magnificat en het Nunc dimittis in
zijn vertaling volledig uit te schrijven. Seuse had in zijn La
tijnse tekst, geschreven voor mensen die met het Latijnse,
met name het dominicaanse brevier vertrouwd waren,
slechts met het beginwoord aangeduid dat die bekende lof
zangen bij de door hem gecomponeerde antifonen behoor
den te worden gereciteerd. Zo heeft Grote ook de gebruike
lijke gebedsformules aan het slot van elk getijdegedeelte uit
geschreven; bij Seuse ontbreken die.
Van andere afwijkingen ten opzichte van de Latijnse oer
tekst staat niet vast wie daarvoor verantwoordelijk is. Het
Antwerpse handschrift Museum Plantin-Moretus 14.12 dat
hier voor het eerst wordt uitgegeven, besluit elk getijdedeel
steeds met: ’Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede’, ter
wijl het door Moll uitgegeven Munsterse handschrift dat ge
bed niet heeft, evenmin als het Haagse handschrift waarvan
de tekst door Van Wijk werd uitgegeven. Het is zonder ver
der onderzoek niet duidelijk of Grote zelf deze toevoeging
in zijn Getijdentekst opnam. En zolang niet echt vaststaat
wat Grotes grondtekst is, moeten we allerlei kleinere onder
linge afwijkingen in de handschriftelijk overgeleverde tek
sten voor lief nemen. Wel mogen we constateren dat Grote
niet zo maar Seuses tekst overnam, maar dat hij die voor zijn
Middelnederlands Getijdenboek bewerkte.
Dan blijft nog deze vraag over: Staat het nu onomstotelijk
vast, dat Grote deze Getijden van de Eeuwige Wijsheid uit
het Latijn heeft vertaald? Meer dan het getuigenis van Johannes Busch, dat we boven reeds aanhaalden, hebben we niet.
Er zijn ook geen handschriften bekend, die Grote uitdrukke
lijk als vertaler aanwijzen. Taalkundigen twijfelen er over
welke teksten nu precies Grotes vertaling bevatten en welke
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handschriften een aangepaste redactie geven. Er is eigenlijk
maar één duidelijke maatstaf om die twijfels op te heffen, en
dat is de vraag of die teksten die alléén in de Getijden van de
Eeuwige Wijsheid voorkomen, beantwoorden aan de ver
taalprincipes van Geert Grote. Gelukkig heeft deze zich over
j| zijn vertaalmethode zeer uitdrukkelijk uitgelaten, en wel in
de proloog, het voorwoord bij zijn Middelnederlandse Maria-getijden. We lezen daar aldus: ’Deze Getijden van Onze
Vrouwe zijn in het Diets vertaald van woord tot woord, zo
goed als hij die ze vertaalde kon, met behoud van de volledig
heid, de begrijpelijkheid en de waarheid van de betekenis.
Want de woorden zijn er en dienen voor de betekenis, en de
betekenis niet voor de woorden. Daarom heeft hij op zulke
plaatsen waar de eenvoudige Dietse woorden niet geëigend
waren wat betreft de betekenis, of waar ze de betekenis ver
duisteren, de meest in de buurt komende Dietse woorden
geplaatst die de directe en meest open betekenis geven. Uit
dien hoofde vraagt hij dat geen eenvoudig mens zich daaraan
zou ergeren. Want zo is het nodig, en zo doen het de heilige
leraars bij het vertalen. Neem een voorbeeld in het begin.
Volgens de eenvoudige aard van de Dietse woorden zou men
vanuit het Latijn moeten zeggen: ’Tot de eer van de allerza
ligste jonkvrouw Maria jubileren wij de heer.’ Men zou im
mers kunnen denken, dat men tot de heer zou moeten jubile
ren omwille van en tot ere van onze Vrouwe. Maar dat zou
niet juist zijn. De betekenis is: Om de heerlijkheid die Maria
toebehoort en die wij van haar zeggen, daarover jubileren
wij tot de heer. En voorts, omdat het gewone volk niet weet
wat jubileren is, heeft hij daarvoor in de plaats gezet ’volhertelike bliscap’ (blijdschap van ganser harte). Want jubileren
is niets anders dan blijdschap van ganser harte, die men niet
onder woorden brengen kan.’
Grote kiest dus voor een directe vertaling, gericht op een
zo open mogelijke weergave van de eerste woordbetekenis,
en dat van woord tot woord. Daardoor krijgt zijn vertaling
soms iets hards en sterks over zich; de samengestelde woor
den, vooral de werkwoorden, zal hij naar de mate van het
mogelijke zo weergeven dat de interne woorddynamiek die
door de voorzetsels wordt opgeroepen, ook in het Neder32

lands tot uiting komt. Men mag dat vertaalprincipe verwer
pen en aan een goed lopende vertaling de voorkeur geven die
de eigenheid van het Nederlands respecteert; Grote heeft in
elk geval een aantal duisternissen uit vroegere vertalingen
heel bewust opgeruimd, en een sterke tekst gemaakt die pro
beert aan zeggingskracht niet achter te blijven bij het Latijn.
Uit tekstvergelijking blijkt, dat juist dat woord ’jubilare’
ook in de Getijden van de Wijsheid, in het Venite exultemus
en in een fragment van psalm 65 vertaald wordt met ’volhertelike bliscap hebben’, dat het woord psalmus een enkele
maal is weergegeven met ’lovesanc’, juist zoals de glosse bij
psalm 94 in het Maria-officie aangaf, en dat er oöFvêrder
duidelijke overeenkomsten zijn met Grotes vertaalprincipes.
Voorlopig mag men blijven aannemen, dat Grote ook deze
Getijden vertaalde. In de catalogus van de handschriften van
het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum, uitgegeven
in 1979, stelt P.C. Boeren het voor, alsof deze Getijden wer
den ’vertaald in het Brabants door een nog steeds onbekend
persoon uit de omgeving van Jan van Ruusbroec’. Deze me
ning zegt hij te ontlenen aan Pius Künzle, de uitgever van
Seuses Horologium, die zelf teruggrijpt op een studie van S.
Wolfs o.p.: beiden spreken echter over de Middelneder
landse vertaling van het Horologium, en dit bevatte niet de
vertaling van de Cursus Aeternae Sapientiae.
Het is overigens geenszins uitgesloten dat bij voortgezet
onderzoek zou blijken dat Geert Grote van nog meer Mid
delnederlandse getijden en gebeden de samensteller en/of
vertaler is. De mededelingen van zijn biografen laten daartoe
alle ruimte, zonder echter specifiek aan te geven welke
’soortgelijke werken’ zij op het oog hadden. Vertaalde - of
maakte - Grote de overige getijdenteksten uit het Antwerpse
handschrift Plantin-Moretus 14.12? Vertaalde of maakte hij
wellicht de gebeden die zijn overgeleverd in het Haagse
handschrift KB 76 G 24, zoals G. Achten oppert? Van wie
zijn de gebeden in het Haagse handschrift KB 74 G 34, van
wie die in het handschrift KA XXXVI, dat Noordnederlandse gebeden bevat en stamt uit het derde kwart van de
veertiende eeuw, en dat zo interessant is vanwege een be
rijmde versie van de Getijden van O.L. Vrouw? Zijn de Ge33

tijden van Alle Heiligen, die o.a. in het Münchense hand
schrift Codex Germ. 104 zijn opgenomen, óók van Geert
Grote, zoals Hans-Friedrich Rosenfeld concludeerde? Hier
is nog nader onderzoek nodig, op een terrein dat van groot
belang is voor de geschiedenis van de Nederlandse taal en de
Nederlandse godsdienstige mentaliteit.
Grotes vertaalarbeid heeft, buiten de Getijdenteksten om, op
nog een ander terrein brede invloed gehad.
Omdat er in de verschillende getijden zoveel psalmen
voorkomen, heeft Grote ook een nieuwe vertaling van 54
psalmen moeten leveren. Deze vertaalde psalmen zijn door de
Moderne Devoten en de regulieren in de Windesheimer man
nen- en vrouwenkloosters opgenomen in hun liturgische en
paraliturgische gebedsoefeningen. Zij vormden de grondslag
voor verdere vertaalarbeid in deze kringen, voor de overige
psalmen en de overige boeken van het Oude en het Nieuwe
Testament, waardoor de Devoten zoveel invloed hebben uit
geoefend op de godsdienstige en bijbelse vorming van onze
Nederlandstalige voorvaders. Hier sloot Grote aan bij een in
de Nederlanden reeds ontwikkelde traditie, met eigen ken
merken, die we hier even willen aanduiden.
De oudste proza-verdietsing, thans genoemd het ’psalter
van Leningrad’ naar de aldaar bewaarde codex uit ca. 1350 die
de tekst aan ons heeft overgeleverd, is een Vlaams-Brabants
werk, dat verspreid is geweest in de Zuidelijke Nederlanden,
de Rijnstreek en Duitsland. Het werk wordt gedateerd in de
tweede helft van de dertiende of het begin van de veertiende
eeuw. De codex bevat een vertaling van de psalmen, van de
epistellezingen, van het Boek van de Openbaring en een
verklaring van het onzevader; voorts een aantal gebeden,
mystieke traktaten en commentaren op de tien geboden, de
zeven hoofdzonden etc. De vertaler van de psalmen is de
eerste die probeerde van een glosserende, dit is van een om
schrijvende en commentariërende, vertaling te komen tot een
zuivere Dietse (d.i. middeleeuws Nederlandse) vertaling van
het Latijn wat de taalstructuur betreft.
Naast deze Vlaams-Brabantse redactie kennen we een Bra
bantse psalmvertaling, die dateert van ca.1360 en die met een

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid afkomstig is van
de kartuizers van het klooster te Herne bij Edingen, in het
Noorden van Henegouwen. De onbekende monnik van
Herne vertaalde o.a. ook de geschiedkundige boeken van het
Oude en Nieuwe Testament, de Wijsheidsboeken en de pro
feten. In de proloog die hij aan de vertaling van de eerste
bijbelboeken vooraf deed gaan, kwam hij op voor het recht
van leken om de H. Schrift in hun moedertaal te lezen. Hij
koos aldus duidelijk partij in een vraagstuk waarover de ker
kelijke overheid anders placht te denken. Zijn beweegrede
nen om zich aan deze vertaalarbeid te zetten getuigen van een
zelfde inspiratie die ook Geert Grote bewoog. De anonieme
kartuizer schrijft in de proloog tot de boeken Genesis en vol
gende: ’Onze Heer God die de grote droogheid van devotie
die in zijn volk zou ontstaan en zich daar zou vestigen, voor
zag, roept ons op tot lezing van de H. Schrift.’ De kartuizer
wil die boeken vertalen in de hoop dat vele ongeletterde
mensen er hun voordeel mee zouden doen, en met de lezing
daarvan de tijd korten die ze anders aan ijdelheden verdoen,
zoals herbergbezoek, dansen, reien en springen, met name
op heilige feestdagen, waarop ze door de kerk verplicht zijn
minstens één mis bij te wonen. Hij gaat als volgt verder:
’Dit werk dat ik van plan ben te schrijven is niet gering,
maar het kost grote moeite en arbeid, die mij heel wat rust
benemen zal voordat ik het volbracht heb. Overigens weet ik
heel goed, dat de clerus er zeer afgunstig op zal zijn, maar ze
moeten wel weten dat dit een eerbare zaak is, want sommige
geestelijken maakt het boos, dat men de geheimen van de H.
Schrift aan het gewone volk zou openbaren, en zij willen er
niets van weten, dat Christus’ apostelen in alle tongen en
talen het volk hun lering beschreven en predikten. Ik bedoel
hier geenszins tegen de H. Schrift in te gaan, maar met de
hulp van de Heilige Geest met wiens hulp zij geschreven is,
bedoel ik haar zo goed als ik kan in de volkstaal om te zetten,
letterlijk van woord tot woord, of van betekenis tot beteke
nis, of in een mengvorm van beide, zodat de mensen het be
grijpen kunnen. Maar er staan veel woorden in de H. Schrift,
die men niet volmaakt in het Diets kan vertalen; die zal ik
verdietsen zo goed als ik kan, maar de betekenis van zulke
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woorden zal ik op voorkomende plaatsen er naast plaatsen
met een paragraaf zoals ik het vinden zal in geautoriseerde
boeken.’
Hoe nauw sluit dit vertaalprincipe aan bij Geert Grotes
verklaring dienaangaande in zijn proloog bij de Maria-getijden!
Als derde psalmvertaler treedt dan Geert Grote op, in de
periode waarin hij wegens preekverbod voor diakens geen
kanselarbeid kan verrichten. Grote had heel goede betrek
kingen met de kartuizers en was ook zeer bevriend met Jan
van Ruusbroec, die de Vlaams-Brabantse psalmvertaling en
die van de anonieme monnik van Herne gekend heeft. Het is
dus zeer aannemelijk, dat Grote weet heeft gehad van de
reeds bestaande psalmvertalingen en de daar gehanteerde
vertaalbeginselen. Grote zelf vertaalde voor zijn Getijden
boek 54 psalmen geheel, en zes ten dele. Sommige plaatsen
voorzag hij, zoals gezegd, van glossen, om de leken een beter
begrip te geven van de tekst.
Zijn vertaling diende daarna als basis voor een complete
psalmvertaling, die naar de geest en overeenkomstig de
werkwijze van Geert Grote in de kringen van de Moderne
Devoten werd voltooid. Volgens de mededeling van Johannes Busch was het Johannes Scutken ( f 1423) die deze verta
ling, voorzien van glossen, tot stand bracht ten behoeve van
de lekebroeders in het klooster te Windesheim. Gezien de
stand van overlevering van de handschriften met een volle
dige psalmvertaling is dat auteurschap niet geheel zeker,
maar wel staat vast dat er een standaardversie van de psalm
vertaling in de kring van de Moderne Devotie tot stand is
gekomen, die Grotes vertaling completeerde.
Scutken verbleef in de jaren 1383 tot 1387 in het Deventer
fraterhuis en moet Geert Grote nog persoonlijk gekend heb
ben. Het staat in elk geval vast, dat Scutken gebruik maakte
van Geert Grotes vertalingen zoals deze die voor zijn Getij
denboek had gemaakt: aangetroffen woordelijke overeen
stemming tussen beider werk maken deze afhankelijkheid
duidelijk. De grote verbreiding die Scutkens werk heeft ge
kregen - aangenomen dus dat hij inderdaad de auteur is van
de standaard-psalmvertaling van de Moderne Devoten - heeft
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ook Geert Grotes vertaalarbeid aan velen onder ogen ge
bracht. Het nut van die vertaalarbeid staat voor mensen als
Grote, als de kartuizer van Herne, als Johannes Scutken vast:
’Het is wat vreemd dat men zo weinig geschriften in de
volkstaal maakt en vindt, en dat deze lichtgevende heldere
brieven (van de apostel Paulus), die uit de geest van de le
vende God zijn opgesteld, niet meer gemeen zijn onder de
gewone mensen, die Christus’ leven liefhebben’, schrijft de
vertaler (Jan Scutken?) van het Nieuwe Testament in een
proloog bij de brieven van Paulus.
Geert Grote heeft een fundamenteel werk verricht voor
de Noordelijke Nederlanden, door naast de Zuidnederlandse vertalingen ook de aanzetten voor een Noordnederlandse bijbelvertaling te leveren, in het kader van zijn be
moeienis voor een Nederlandstalig getijdenboek voor leken.
De invloed van zijn werk is ook buiten onze landsgrenzen
voelbaar geweest. Op basis van zijn Middelnederlandse ver
taling kwamen ook Nederrijnse en Ripuarische (d.i. het dia
lect van de Rijnstreek rónd Keulen) vertalingen van de Getij
den van de Eeuwige Wijsheid tot stand. De bewaard geble
ven teksten stammen uit de kartuize St. Barbara te Keulen,
uit een Rijnlands franciscanenklooster, wellicht te Keulen
gevestigd, en het augustinessenklooster St. Maria Magdalena
te Keulen. Voorts is een flink aantal teksten van andere verta
lingen van de Wijsheid-getijden bekend, vooral ook uit de
oostelijke Nederlands-Duitse grensstreek, geschreven in een
westelijk Nederduits of Nederfrankisch, die geen band met
Grotes vertalingen tonen, maar ongetwijfeld door zijn voor
beeld zijn geïnspireerd.
De verspreiding van de vertaalde Getijden van de Eeu
wige Wijsheid blijft overigens duidelijk beperkt tot het Ne
derlandse en Duitse taalgebied. Er is alle reden om aan te
nemen dat dit samenhangt met de invloedssfeer van de Mo
derne Devoten en de mannen- en vrouwenkloosters van het
Kapittel van Windesheim, die immers ook in hoofdzaak tot
genoemde taalgebieden beperkt is gebleven. Maar in onze
streken is Geert Grotes Getijdenboek het meest gelezen
Middelnederlandse boek geweest. Er zijn, zoals gezegd,
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meer dan 800 exemplaren van bewaard gebleven. Meer dan
300 daarvan bevatten de Getijden van de Eeuwige Wijsheid,
die kennelijk door hun specifieke inslag minder verbreiding
vonden dan die van O.L. Vrouw, het H. Kruis, de H. Geest,
en de Dodenvigilie. We kunnen gevoeglijk met G. Achten
stellen, dat de Moderne Devoten, met inbegrip van de Wiridesheimer mannelijke en vrouwelijke regulieren, vanaf
ca.1400 een getijdenboek zonder glossen in omloop hebben
gebracht, dat op Grotes vertaling stoelde. Overeenkomstig
de Middelnederlandse dialecten werd die grondtekst be
werkt in het Vlaams, het Brabants, het Limburgs, het Hol
lands, het Utrechts, of een oostelijk Middelnederlands.
Vooral het klooster St. Agnietenberg bij Zwolle heeft in de
vervaardiging van getijdenboeken een groot aandeel gehad,
maar ook in andere steden zijn kloosters als schrijfplaats be
kend: Hoorn, Amsterdam, Utrecht, Delft, Nijmegen. In de
tweede helft van de vijftiende eeuw heeft een intensivering
van het gebruik van het Nederlandstalige getijdenboek
plaats. Dan wordt in de Nederlandse vrouwenkloosters het
Latijn resoluut vervangen door de moedertaal, ten behoeve
van een meer directe verbale uitdrukking van de persoonlijke
vroomheid. Ook de Middelnederlandse gebedenschat, deels
vertaling van Latijnse originelen, neemt dan sterk toe. De
bloeitijd van het Middelnederlandse gebeden- en getijden
boek valt daarom tussen 1480 en 1550, mede gestimuleerd
door de uitvinding van de boekdrukkunst.
We moeten het Getijdenboek van de Moderne Devotie
niet zoeken onder de pronkstukken die door hun hoog
staande verluchtingstechniek zo beroemd zijn geworden,
zoals de prachtige getijdenboeken voor de hertogen van
Bourgondië. Wel echter heeft het in de late periode enige
malen zijn weg gevonden naar vrouwelijke leden van de Ne
derlandse adel of het patriciaat, zoals Katharina van Lok
horst (midden vijftiende eeuw), Maria van Vronensteijn
(ca.1460?), Katharina van Doornik bij Nijmegen (ca.1470)
en prinses Sybille van Kleef (ca.1527). Het gaat dan om heel
speciaal geïllustreerde gebeden- en getijdenboeken. De meer
eenvoudige getijdenboeken, in allerlei formaten en al dan
niet verlucht, zijn veel meer echte gebruiksexemplaren, die
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eenvoudige mensen voedsel gaven voor hun devotie. Een
enkel voorbeeld, genomen uit het handschrift ’s-Gravenhage,
KB 76 G 23: ’Dit boek hoort toe Maria jans, ende is mij vereert
van mijn oom pater Musius priester binnen Delft van St.
Agatha’, of het gemengd Latijns-Middelnederlandse getijden- en gebedenboek Hs 135 G 10: ’Dit boec heeft brueder Jan
die koek Griet van Haselbuch gegeven syn nicht’ (1415),
maakt de kring van mensen duidelijk in wier handen deze
boeken waren.
Ook deze meer eenvoudige getijdenboeken waren vaak
verlucht; helaas is veel moois verloren gegaan, doordat minia
turen die een volledige bladzijde beslaan weggesneden wer
den. Toch is uit het bewaard gebleven materiaal wel duidelijk
dat er geen vast illustratiepatroon bestond, alhoewel bepaalde
voorstellingswijzen de voorkeur hadden. Voor de verluch
ting van de Getijden van de Eeuwige Wijsheid is er een veel
voud aan voorstellingen ontwikkeld, die in overeenstemming
zijn met de verschillende symbolische ladingen die het begrip
Wijsheid te dragen heeft gehad. Veel voorkomend is de voor
stelling van Jezus, staande of zittend, gekroond of niet, voluit
of ten halve lijve, met een lerend of zegenend gebaar en een
wereldbol in de hand, of met een boek in de hand en de
wereldbol aan de voeten. Christus is dan als leraar voorgesteld
in een abstracte idealisering. Maar hij wordt ook concreet
afgebeeld als het kind Jezus in de tempel, te midden van de
schriftgeleerden. Eveneens komt herhaaldelijk de afbeelding
voor van God de Vader, zittend op een bank, die de gekrui
sigde of de gewonde Jezus op schoot heeft; soms draagt de
Drievuldigheid hem. De Drievuldigheid wordt getoond als
kronend de Maagd Maria, terwijl er ook een voorstelling
bestaat van de beide gekroonden Jezus en Maria, tegenover
elkaar zetelend. Ook wordt Jezus als redder der wereld afge
beeld te midden van een hiërarchie van heilsdragers, zoals
aartsengelen, apostelen, kardinalen, bisschoppen en martela
ressen. Als scheppende Logos zien wij hem in een serie minia
turen die de scheppingsgeschiedenis illustreren. We vinden de
Wijsheid ook afgebeeld als een koninklijke vrouw, opgeno
men in een drieëenheid van een pauselijke God de Vader, een
keizerlijke Zoon, en een H. Geest als duif.
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Heel die variëteit sluit aan bij Seuses Horologium-teksten
en -beeldspraak, waar zij, de Eeuwige Wijsheid, voorkomt
als de schone vrouwe, de geliefde, de vriendin, de bruid,
wier troon in de hemel staat; als keizerin, koningin, moeder,
zelfs godin aangeduid, ligt het voor de hand dat de iconogra
fie voor de Maagd Maria op Vrouwe Wijsheid wordt overge
dragen. Maar evenzeer is de Wijsheid de scheppende Logos
van de Drieëenheid, de mensgeworden lijdende en gekrui
sigde Zoon Gods, de leraar van de wereld, het kind in de
tempel. Het Antwerpse handschrift Plantin-Moretus 14.12
heeft beide laatstgenoemde voorstellingen: een miniatuur
over een volle bladzijde toont het kind Jezus, op een gotische
zetel, gezeten in het koor van een kerk, te midden van de
schriftgeleerden, terwijl Jozef en Maria terzijde toekijken.
De versierde beginhoofdletter van de tekst toont de zege
nende Jezus als leraar, tegen een gouden achtergrond. Histo
rie en abstractie zijn hier op elkaar betrokken, óók in de ico
nografie van de Eeuwige Wijsheid.
Het gesignaleerde veelvoud van voorstellingen brengt de
illustratievrijheid tot uitdrukking, die in de Noordelijke Ne
derlanden gelijk opgaat met de compositievrijheid ten aan
zien van de teksten. In de loop van de tijden brengen dan ook
beide, zowel de gebedsteksten als de illustraties, de ontwik
kelingen in de Nederlandse laat-middeleeuwse vroomheid
tot uiting. ’De nieuwe illustratieve creaties in de Neder
landse getijden- en gebedenboeken hebben dikwijls een in
tensief meespelend gevoelsmoment van een indringende
menselijkheid, dat vermoedelijk de artistieke uitdrukking is
van de sinds de veertiende eeuw in de Devotio Modema zich
uitende vroomheidsbeweging’, oordeelt Anton von Euw.
De illustratie-ateliers zijn nog lang niet alle geïdentifi
ceerd, al zijn er aanwijzingen naar bijvoorbeeld het
Utrechtse atelier van de Meester van Evert van Soudenbalch,
naar een Nijmeegse werkplaats, naar Delft, naar de Agnietenberg, naar de Meester van Katharina van Kleef en naar de
Zuidelijke Nederlanden. Hier ligt een onderzoeksveld dat
op nadere bewerking wacht. De kunstzinnige verbeelding
van de laat-middeleeuwse vroomheid heeft haar eigen identi
ficatiepunten, die nog onvoldoende in hun verschillen en

overeenkomsten bekend zijn. En eigenlijk geldt dat ook
voor de identificatie van dialectische tekstfamilies, en van
tekstproducerende kloosters en huizen. Maar wie kan meer
dan 800 handschriften, over de hele wereld verspreid, identi
ficeren en classificeren?
* * *
Tot slot een enkel woord over de keuze van de Middelneder
landse tekst, die aan deze uitgave ten grondslag ligt.
Er is tot heden geen ouder handschrift gevonden dan dat
wat Willem Moll in 1880 reeds gedeeltelijk publiceerde, nl.
het uit 1398 stammende handschrift Münster, Universitäts
bibliothek 419(783), dat helaas door oorlogsgeweld verloren
ging. Dr. N . van Wijk publiceerde in 1940 een kritische edi
tie van het Getijdenboek van Geert Grote op basis van het
Haagse handschrift KB 133 E 21, dat gedateerd wordt
ca.1460. Hij nam in het varianten-apparaat de afwijkende le
zingen van een aantal andere handschriften op, zonder
daarin volledig te zijn. Andere, als veertiende-eeuws aange
merkte handschriften komen voor een nieuwe tekstuitgave
niet in aanmerking, hetzij omdat zij bij nader onderzoek niet
veertiende-eeuws zijn, hetzij omdat zij de Getijden van de
Eeuwige Wijsheid niet of slechts fragmentarisch bevatten, of
omdat zij verloren zijn gegaan.
De keuze viel tenslotte op het handschrift bewaard te
Antwerpen in het Museum Plantin-Moretus, Hs. nr. 14.12.
Axters geeft het in zijn lijst van Seuse-geschriften in de Ne
derlanden op als daterend uit de veertiende eeuw (1400). Hij
volgt daarin de handschriftenbeschrijving van J. Denucé, die
de catalogus van handschriften uit genoemd museum op
stelde. Deze datering berust op een tweetal in het handschrift
opgenomen comput-cirkels, hulpmiddelen bij liturgische
dateringsproblemen. De eerste cirkel helpt bij de bepaling
van de zogenaamde zondagsletter, die voor een bepaald jaar
de zondag aangeeft in de 7-dagen serie, van A tot en met G
gemerkt. Links van het kruis, dat het bovenste vakje van de
cirkel in beslag neemt, staat geschreven: M/cccc. Dat is ook
het geval bij de cirkel voor het gulden getal, een hulpmiddel
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bij het bepalen van de variërende paasdatum, die steeds valt
op de zondag volgend op de eerste volle maan op of na 21
maart. (Zie afbeelding, p. 94) Op grond van deze gegevens
wordt het handschrift door Axters en Denucé gedateerd
1400. Dit kan niet zonder meer juist zijn. De miniaturen en
randversieringen moeten in elk geval ca.1489 gedateerd wor
den. Dat maakt het op het eerste gezicht zeer onwaarschijn
lijk dat de tekst van het handschrift een kopie van een voor
beeld uit ca.1400 zou zijn: zo laat in de vijftiende eeuw zijn
immers talloze getijdenhandschriften beschikbaar. Toch
blijft het denkbaar, dat inderdaad een tekstvoorbeeld uit
ca.1400 werd afgeschreven, en dat verleent het Antwerpse
handschrift een bijzondere betekenis. Het handschrift is op
grond van de gegevens van de kalender mogelijk afkomstig
uit het Delftse St. Barbaraklooster, dat oorspronkelijk een
huis was van Zusters van het Gemene Leven. In het jaar 1400
was dat tot stand gekomen, toen een Delftse vrije vergade
ring van zusters onder invloed van de priester Wermbold van
Buscop, pater van het Tertiarissenconvent te Utrecht, over
ging tot de Derde Orde van St. Franciscus. Het zusterhuis
werd aldus omgezet tot het St. Aagteklooster. Eén van de
zusters weigerde echter de overgang mee te maken en werd
uit de gemeenschap gezet. Zij begon een nieuwe vrije verga
dering, eerst in het Rietveld bij Delft, later aan het Oude
Delft tegenover de Nieuwstraat, totdat de zusters een stuk
grond konden kopen van het St. Aagteklooster om zich daar
een nieuw huis te bouwen. Ook deze gemeenschap van Zus
ters van het Gemene Leven ging, in 1417, over tot de Derde
Orde en kreeg de naam St. Barbaraklooster. Mogelijk is uit
die vroege periode van rond 1400 een getijdenboek bewaard
gebleven, dat als tekstvoorbeeld heeft gediend voor het Ant
werpse handschrift Plantin-Moretus 14.12, dat ca.1489 werd
geschreven in Delft, en verlucht in een nog ongeïdentificeerd
atelier. In elk geval bestrijkt dit handschrift een periode van
ca. honderd jaar na het sterven van Geert Grote. Het bevat
zijn getijdenteksten, aangevuld met velerlei ander materiaal
dat op nader onderzoek wacht. Het geeft een goed beeld van
honderd jaren Moderne Devotie in één getijden- en gebeden
boek.
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Het Antwerpse handschrift is een uitgebreid getijden- en
gebedenboek in een Hollands dialect geschreven, dat als ge
bruiksboek niet de glossen en prologen bevat, maar wel an
der, mogelijk door Geert Grote vertaald tekstmateriaal. On
danks de mogelijke tekstouderdom kan het niet gelden als
het standaardexemplaar van de Moderne Devoten. De Windesheimer statuten schreven weliswaar op 16 mei 1395 voor
alle bij de congregatie aangesloten kloosters één liturgie-ordening voor, maar toch mogen we niet aannemen, dat er ook
één tekst van de Getijden is vastgesteld, gezien de onderlinge
verschillen die de handschriften vertonen. Het is frappant,
dat er zoveel vrijheid werd toegestaan op een zo centraal
punt als de gebedsdiensten. Illustratievrijheid, compositievrijheid en zelfs tekstvrijheid zijn voor het lekegebed als van
zelfsprekend aanvaard, conform de Windesheimer organisa
tie, die ook voor de kloosters geen centralistische kloosterre
gel had gekozen. Overigens moet worden opgemerkt dat het
Kapittel van Windesheim geen zeggingsmacht had over de
frater- en zusterhuizen, laat staan over de gebedsgebruiken
in Tertiarissenconventen.
Het Antwerpse handschrift laat in één verzameling uit
voerig zien wat er allemaal op het gebied van getijden in de
Nederlanden beschikbaar was in de periode 1400-1500. Het
boek opent met een blad dat, zoals gezegd, twee hulpmidde
len voor de doorlopende kalender bevat, nl. twee cirkels, één
voor de zondagsletter en één voor het gulden getal. Dan
volgt er een figuur met de standen van de maan en een tabel
van de tekens van de dierenriem tezamen met de daarmee
corresponderende menselijke lichaamsdelen en tempera
menten, alsmede de vier elementen, ten behoeve van medi
sche adviezen over aderlaten en laxeren. Een eeuwigdurende
kalender, voorzien van liturgische gegevens, sluit daarbij
aan. Tenslotte volgen toelichtende teksten.
Deze inleidende sectie van het Getijden- en gebedenboek
wijst naar de grote belangstelling voor de astrologie in ver
band met de geneeskunst. Geert Grote had ook zelf daar
voor interesse gehad in zijn studentenjaren. Zijn ’bekering’
uitte zich dan ook in eerste instantie door in een periode van
ernstige ziekte, waarvan hij als medicijnenstudent de doods43

dreiging goed inzag, op aansporen van de pastoor van de
Bergkerk te Deventer zijn boeken over magie openlijk op de
markt te doen verbranden om aldus obstakels voor de ver
zoening met de kerk en een zalig afsterven weg te nemen. In
het volksgeloof, bij heden met enige intellectuele ontwikke
ling, bij prelaten en vorsten, was het denken in termen van
maan- en sterreninvloed en horoscopen sterk verbreid en
zonder enige moeite met godsdienst en vroomheid verbon
den.
De eerste serie getijden in het Antwerpse handschrift is
die welke als de standaardserie van Geert Grote wordt aan
gemerkt, met aanvullingen. Elk uurgebed wordt voorafge
gaan door een miniatuur over de volle pagina. De Getijden
van O.L. Vrouw zijn versierd met een voorstelling van Je
zus’ geboorte in de stal. Die van de Eeuwige Wijsheid, hier
voor reeds besproken, tonen het kind Jezus, gezeten op een
gotische zetel in een kerkkoor, te midden van de leraren;
Jozef en Maria kijken van opzij toe. De versierde hoofdletter
O waarmede de tekst opent, toont een zegenende, lerende
Jezus-figuur op gouden achtergrond. De Getijden van de H.
Geest hebben een miniatuur met de nederdaling van de H.
Geest, en de lange Kruis-getijden uiteraard de kruisigingsscène. De zeven boetpsalmen en de Litanie van Alle Heiligen
worden verlucht met een voorstelling van het Laatste Oor
deel, de scheiding van de goeden en de kwaden: links staat St.
Petrus aan de ingang van een kerkportaal, rechts is de muil
van de onderwereld met duivels weergegeven. De lange D o
denvigilie, met negen lessen, wordt voorafgegaan door een
miniatuur dat toont hoe engelen de zielen uit het vagevuur
bevrijden en naar de hemel dragen. De versierde beginhoofdletter draagt de voorstelling van Jezus’ nederdaling ter
helle.
Tot zover hebben we te maken met de standaardserie van
de getijden, die slechts even, op fol. 103r-103v, onderbroken
is door korte gebeden voor de vrede, voor iemand die op reis
gaat, voor tijdelijke regen, voor mooi weer. Ze wordt afge
sloten met de korte lessen van de Dodenvigilie, aflaatgebeden te lezen in tegenwoordigheid van de doden, en voor de
zielen in het vagevuur.
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Daarop volgt dan een tweede serie getijden, die als zoda
nig betrekkelijk zeldzaam is. Eerst zijn daar de Getijden van
de lof Gods, voorafgegaan door een miniatuur van St. Jan de
evangelist, staande in een landschap. Dan volgen de Getijden
van de woestijn, die het mystieke zoeken van de Heer Jezus
in de woestijn tot thema hebben. De miniatuur laat zien hoe
Jezus door de duivel in de woestijn wordt bekoord.
De korte Getijden van een apostel hebben een afbeelding
van St. Petrus in de versierde hoofdletter; de Getijden van
een martelaar tonen op dezelfde wijze St. Laurentius met het
rooster van zijn marteling, en de Getijden van een belijder
voeren de beeltenis van St. Franciscus. De Getijden van een
maagd sluiten deze tweede serie af: St. Katharina, met
kroon, zwaard en rad versiert de hoofdletter.
Een derde serie is op Jezus’ lijden betrokken. We vinden
hier de Honderd artikelen van het Heilig Lijden, verdeeld
over de weken. Deze in de Nederlanden veel verbreide tekst
stamt, evenals de Getijden van de Eeuwige Wijsheid, van
Heinrich Seuse en werd ca. 1350 door Willem Jordaens (f
1372) uit het Duits in het Latijn vertaald, en vervolgens door
een onbekende vertaler in het Middelnederlands omgezet.
Maar ook hiervan zijn verschillende redacties bekend. De
Eeuwige Wijsheid is hier de lijdende Jezus, van Gethsemane
tot de graflegging. De versierde hoofdletter toont Jezus bid
dend in de hof van Gethsemane. Daarop volgen 65 artikelen,
over het Lijden, versierd met een beginhoofdletter, voorstel
lende Jezus met de doornenkroon. Deze serie is afkomstig
van de augustijn Jordanus van Quedlinburg (t 1380). De ar
tikelen vormen samen een preek gehouden op Goede Vrij
dag; verdeeld over de zeven kerkelijke uren en in 65 punten
gesplitst, is de tekst gevormd naar de beginselen van het
urengebed. Zo hadden de Nederlandse vertalers van Seuses
Honderd artikelen eveneens deze honderd verdeeld over de
zeven weekdagen. Ook dat wijst dus op een voorliefde voor
het geordende gebed, maar tegelijk naar de vrijheid die be
werkers van teksten zich veroorloofden als het er om ging de
lekevroomheid stof tot bidden te geven, parallel aan het li
turgische officie van kanunniken en monniken. Beide tek
sten zijn zeer duidelijke uitingen van de passiemystiek, die
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een volwaardige plaats naast en in verband met de Wijsheidsmystiek in de Nederlandse, met name in de Windesheimer
traditie heeft ingenomen. Hier toont zich ongetwijfeld de
invloed van Geert Grote, die ook zelf een zeer specifieke
aandacht voor de lijdende Christus koesterde, zoals uit zijn
brieven en levensbeschrijvingen blijkt. Een exempel over een
kluizenaresse die bad tot Jezus’ wonden met daaraan ver
bonden een pater-noster serie, en een parafrase op het onze
vader, het zogenaamde Keulse pater-noster, dat een gebed
tot de vijf wonden is, sluit het boek af. De laatste versierde
hoofdletter toont de gewonde Jezus, zittend op het kruis.
Over het atelier waar de verluchtingen zijn gemaakt, is tot
heden niets vastgesteld.
Maria Meertens heeft in haar rijk gedocumenteerde zes
delige boek De Godsvrucht in de Nederlanden (1930-34) o.a.
uit dit Antwerpse handschrift vele teksten bekend gemaakt,
die tonen hoe de Moderne Devotie als religieuze beweging
de verdorde vroomheid rond 1400 en daarna weer tot innig
heid, tot gevoelige godsliefde en tot creativiteit in taal en ar
tistieke uitdrukking heeft gebracht. Natuurlijk zijn daar
moeilijk te waarderen eigentijdse elementen in te onderken
nen, zoals het in aantallen uren, dagen en jaren van astrono
mische omvang uitgetelde aflaatgeloof, dat met de ritualise
ring en ordening van gebedstijden en artikelen gepaard ging.
Maar ook die afdwalingen zijn te verstaan. De niet aflatende
doodsdreiging door pest, hongersnood, ziekte, oorlog,
slechte weersomstandigheden en overstromingen maakte de
mensen voortdurend van hun nabije en onverwachte sterven
bewust. Vele getijdenboeken tonen bij de Dodenvigilie de
miniatuur van de treurende monniken, priesters, familiele
den rond de katafalk of rond het opgebaarde lijk. Het leven
kon snel afgelopen zijn, en dan was het maar beter zeker te
zijn van het eigen heil en dat van bloedverwanten door aflaatoefeningen en gebeden. Zo dachten middeleeuwse mensen,
onzeker of zij uiteindelijk liefde of haat waardig zouden zijn
(Spreuken 9,1).
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’Op zekere tijd geviel het, dat Moeder Salome Sticken
- de overste van de vrouwengemeenschap van het
Meester Geerthuis te Deventer - naar het zusterconvent te Diepenveen gekomen was. Zij zat in het spin
huis, en las haar getijden met de zusters. Zij lazen met
grote vurigheid de Getijden van de Eeuwige Wijsheid.
Toen kwam Elsehe Hasenbroecks in het spinhuis, om
dat zij daar iets te doen had. En toen zij merkte dat de
zusters zo vurig lazen, bleef zij vergenoegd een ogen
blik staan en hoorde toe. En zuster Salome ging met
haar ingetogen en toch vurige stem boven hen allen uit.
Zuster Elsebe zag met haar eigen ogen, dat uit Salome’s
mond een schone straal ging, die heel helder was en
veelkleurig, juist als de stralen van de zon wanneer die
net opkomt op een heldere zomerdag. Hierdoor werd
de vrome weduwe zeer vurig en zeer gesticht, en zij
leerde hieruit het brandende vurige hart kennen van
de devote zuster Salome, die een volmaakte minnares
van Christus was.’
(Leven van Moeder Salome Sticken, weleer novicenmeesteres en priorin te. Diepenveen, en van zuster El
sebe Hasenbroecks)
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HIERBEGHINT
DER EWIGHER WIJSHEIT GETIDE

Onse hulp die moet sijn in den naem des heren,
die gemaect heuet hemel ende aerde.
Die naem des heren sy ghebenedijt
van nu tot in der ewicheit.
Mine siel heuet di begheert inder nachte
ende [in] mijn gheest inden indersten mijns herten
so heb ic vro ghewaect totti.
O alre claerste ewighe wijsheit,
ic bidde dat dijn begheerde teghenwoordicheit
moet verdriuen alle vreemde dinghen uut mijnre herten,
ende dat dijn ghenade moet doorstorten die ynderste camer
mijns herten
ende crachteliken ontsteken in dijnre minnen.
O alresoetste heer ihesu criste, nu stae ic op totti inder dagheraet
ende groete di vander ynderster begheerten mijns herten.
Dusent dusent hemelscher scaren der gheenre die di dienen
die moeten di groeten van mijnre weghen.
Tienweruen dusent hondert dusent der gheenre die di bistaen
moeten di van mijnre weghen glorificieren.
Ende alle die clare reyne begheerten alre heiligen
die moeten di van mijnre weghen eren.
Alle den soeten sanc alre creaturen
die moeten die van mijnre weghen louen,
ende bidden om enen goeden doot,
ende om volcomen vergheuinghe der sonden
ende om ewich leuen. Amen.
TE METTEN TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheue ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
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HIER BEGINNEN DE GETIJDEN
VAN DE EEUWIGE WIJSHEID

Onze hulp moge zijn in de naam van de heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.
De naam van de heer zij gezegend,
van nu af tot in eeuwigheid.

’

Mijn ziel heeft u begeerd in de nacht,
en in mijn geest, in het binnenste van mijn hart,
heb ik vroeg in de morgen gewaakt tot u.
O allerklaarste eeuwige wijsheid,
ik bid u, dat uw zo begeerde tegenwoordigheid
moge verdrijven alle vreemde dingen uit mijn hart,
en dat uw genade moge doorstromen de binnenste kamer van
mijn hart,
en krachtig ontsteken in uw liefde.
O allerzoetste heer Jezus Christus, nu sta ik op tot u in de
dageraad,
en groet u vanuit het diepste verlangen van mijn hart.
Duizendmaal duizend hemelse scharen van hen die u dienen
moeten u groeten van mijnentwege.
Tienduizendmaal honderdduizend van hen die u bijstaan,
moeten u van mij verheerlijken.
En alle stralend heldere begeerten van alle heiligen
moeten u van mij eren.
Heel de zoete zang van alle schepselen
moet u van mij loven,
en bidden om een goede dood,
em om volledige vergeving van de zonden,
en om eeuwig leven. Amen.

.
METTEN

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
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O Here du selste opdoen mijn lippen, Ende mijn mont sei
voortkundigen dijn lof.
God wilt dencken in mijn hulp. Heer tot mij te helpen
haeste.
Glorie si den vader ende den soon ende den heilighen
gheest, Alst was inden beghinne ende nu ende altoos ende
ewelic sonder eynde amen.
I n v i t a t o r i u m . Aenbeden wi die fonteyn der ewiger
wijsheit, Ende om die glorie haers naems laet ons hebben
volhertelike bliscap.

Coomt laet ons seer vervruechden totten
heer, laet ons iubileren gode onsen heilgheuer. Sijn aensichte
laet ons te voren begripen mit belien, ende laet ons mit psal
men tot hem volhertelike bliscap hebben.
Aenbeden wi die fonteyn der ewigher wijsheit, Ende om
die glorie haers naems laet ons hebben volhertelike bliscap.
Want god is groet heer ende groot coninc op alle die geen
die godlic sijn, want die heer en verdrijft niet sijn volc, ende
in sinen handen sijn alle die eynden van aertrijc, ende hoochheit der berghen siet hi.
Ende om die glorie haers naems laet ons hebben volherte
like blijscap.
Want sijn is dat meer ende dat heuet hi ghemaect, ende dat
droghe lant heuet hi gheuest. coomt laet ons hem aenbeden
ende laet ons voor gode nederuallen, laet ons screyen voor
den heer die ons ghemaect heuet, want hi is onse heer ende
onse god ende wi sijn sijn volc ende scape sijnre weiden.
Aenbeden wi die fonteyn der ewigher wijsheit, Ende om
die glorie haers namen laet ons hebben volhertelike bliscap.
O f ghi huden hoort sijn stemme en verherdet niet uwe
herten ghelijc dat uwe vaderen mi vertoornden inden daghe
der becoringhe inder woestinen, daer mi uwe vaderen becoorden ende proefden ende sagen mine wercken.
Ende om die glorie haers naems laet ons hebben volherte
like bliscap.
Viertich iaer was ic naest desen gheslachte ende sprac: al
toos dese dwalen inder herten ende si en bekenden niet mijn
V e n ite e x u l.
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Heer, gij zult openen mijn lippen, en mijn mond zal ver
kondigen uw lof.
God, kom mij te hulp. Heer haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
I n v i t a t o r i u m . Aanbidden wij de bron van de eeuwige
wijsheid, en om de glorie van haar naam laat ons van ganser
harte blij zijn.

Komt, laten wij ons in grote vreugde verheffen tot de
heer, laat ons jubelen tot god onze heilgever. Laat ons op
voorhand zijn aangezicht voor ons innemen met erkenning,
en laat ons met psalmen van ganser harte tot hem blij zijn.
Aanbidden wij de bron van de eeuwige wijsheid, en om de
glorie van haar naam laat ons van ganser harte blij zijn.
Want god is een groot heer en een groot koning boven alle
godheden. Want de heer verdrijft niet zijn volk, en in zijn
hand liggen alle grenzen van de aarde, en de hoogten van de
bergen zijn van hem.
En om de glorie van haar naam laat ons van ganser harte
blij zijn.
Want van hem is de zee en hij heeft die gemaakt, en het
droge land hebben zijn handen gegrondvest. Komt, laat ons
hem aanbidden, laat ons voor god neervallen, laat ons
schreien voor de heer, die ons gemaakt heeft, want hij is onze
heer en onze god, en wij zijn zijn volk en de schapen van zijn
weide.
Aanbidden wij de bron van de eeuwige wijsheid, en om de
glorie van haar naam laat ons van ganser harte blij zijn.
Als gij heden hoort zijn stem, verhardt niet uw harten,
zoals uw vaders mij vertoornden in de dagen van de bekoring
in de woestijn, waar mij uw vaders uitdaagden en beproefden
en zagen wat ik deed.
En om de glorie van haar naam laat ons van ganser harte
blij zijn.
Veertig jaar was ik dit geslacht nabij en ik sprak: steeds
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weghe ende ic swoer hem in minen toorn dat si niet en souden gaen in mijn rust.
Aenbeden wi die fonteyn der ewigher wijsheit ende om
die glorie haers naems laet ons hebben volhertelike bliscap.
Glorie si den vader ende den soon ende den heilighen
gheest, alst was inden beghinne ende nu ende altoos ende
ewelic sonder eynde amen.
Ende om die glorie haers naems laet ons hebben volherte
like bliscap.
Aenbeden wi di fonteyn der ewigher wijsheit, Ende om
die glorie haers naems laet ons hebben volhertelike bliscap.
Y

mnus

J

h e s u d u l c is m e m o r ia

O Jhesu soete ghedenckenis
du geefs waerachtighe bliscap des herten,
mer bouen honich ende alle dinc
is soet dijn teghenwoordicheit.
Niet en mach men singhen dat soeter is,
niet en mach men hören dat vroliker is,
ende nyet en machmen dencken dat soeter is
dan ihesus die gods soon.
O ihesu een hope der geenre die in bedroefnisse sijn,
hoe goedertieren bistu den ghenen die di bidden,
hoe goet bistu den ghenen die di soeken,
mer wat bistu den ghenen die di vinden.
O ewige wijsheit,
di ende den vader ende den heiligen geest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
P s a l m u s . Al aertrijc hebt volhertelike blijsscap tot gode,
segt lofsanck sinen naem, gheuet glorie sinen loue.
Segghet gode heer: hoe veruaerlic sijn dijn werken, in menichvoudicheit dijnre crachten seilen di dine viande lieghen.
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kend, en ik zwoer bij mijzelf in mijn toorn, dat zij niet zou
den binnengaan in mijn rust.
Aanbidden wij de bron van de eeuwige wijsheid, en om de
glorie van haar naam laat ons van ganser harte blij zijn.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
En om de glorie van haar naam laat ons van ganser harte
blij zijn.
Aanbidden wij de bron van de eeuwige wijsheid, en om de
glorie van haar naam laat ons van ganser harte blij zijn.
H

ym n e

O Jezus, zoete gedachtenis,
gij geeft waarachtige blijdschap des harten,
maar meer dan honing en alle dingen
is zoet uw tegenwoordigheid.
Men kan nier zingen wat zoeter is,
men kan niet horen wat vrolijker is,
men kan niet denken wat lieflijker is,
dan Jezus, de zoon van god.
O Jezus, hoop dergenen die in droefheid zijn,
hoe goedertieren zijt gij voor hen die tot u bidden,
hoe goed zijt gij voor hen die u zoeken,
maar wat zijt gij voor hen die u vinden.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
P s a l m (66 , 1 -4 ). Heel de aarde heb blijdschap tot god van
ganser harte, zegt een lofzang tot eer van zijn naam, geeft
glorie zijn lof.
Zegt god de heer: hoe verschrikkelijk zijn uw werken, de
menigvuldigheid van uw kracht zullen uw vijanden ontken
nen.
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Al aertrijc moet di aenbeden o god, ende di singhen, ende
moet een psalm segghen dinen naem, o heer.
Glorie. Alst was.
A n t i f f e n . Die wijsheit heuet haer ghetymmert een huus,
si heuet ghesneden seuen columpnen, si heuet haer onderghedaen die heidenen, si heuet onder die voet ghetreden mit
haer selfs cracht die halse der hogher ende der houaerdigher.
V e r s i k e l . I c sei mi verbliden inden heer, Ende sei vrolic
wesen in gode minen ihesu.
P a te r N o ste r.

Et ne nos etc.

V e r s i k e l . Die name des heren si ghebenedijt, van nu tot
inder ewicheit.
Heer, hiet gheuen die benedictie. Die wijsheit des vaders
moet verdriuen al dat ons teghen is. Amen.
D y e e e r s t e l e s . O Ewighe wijsheit, schijnsel der gloriën,
ende een figuer der substancien des [oversten] vaders, du die
alle dinc van niet ghescepen heues. Ende op dattu den mensche mochte wederleiden totter blijsscap des paradijs, so
clomstu neder in desen dale der onsalicheit. Ende overmits
dijnre alre soetster wanderinghe so heueste hem ghewijstden
wech des paradijs weder te gaen ende om vol te doen voor
allen menschen so woustu gheoffert worden dinen vader in
den cruce als een onnosel lammekijn. Luke op mijn herte
ouermits dinen duerbaren doot, opdat ic di altoes moet aensien een coninc der coningen ende een heer der heren mitten
oghen des gansen ghelouen. Sette mine minne der wijsheit in
dine wonden, sette mine wijsheit inden teykenen dijnre pinen, also dat ic voortan moet vorderen in di, du di biste al-
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Heel de aarde moge u aanbidden, o god, en u toezingen,
een psalm moge zij zeggen tot uw naam, o heer.
Eer zij de vader en de zoon en de heiÜge geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n t i f o o n . De wijsheid heeft zich getimmerd een huis,
zij heeft gesneden zeven kolommen, zij heeft aan zich onder
worpen de heidenen, zij heeft onder haar voeten getreden
met eigen kracht de halzen van de hogen en hovaardigen.
V e r s i k e l . Ik zal mij verblijden in de heer, en zal vrolijk
wezen in god mijn Jezus.
O n z e v a d e r , die in de hemel zijt, geheiligd worde uw
naam, laat komen uw rijk, uw wil geschiede op aarde zoals in
de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef
ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schulde
naren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het
kwade. Amen.
V e r s i k e l . De naam van de heer zij gezegend, van nu a f tot
in eeuwigheid.
Heer, gelief ons te zegenen. De wijsheid van de vader
moge verdrijven al wat tegen ons is. Amen.

D e e e r s t e l e s . O eeuwige wijsheid, schijnsel van de heer
lijkheid en beeld van het wezen van de hoogste vader, gij die
alle dingen uit het niet hebt geschapen. Opdat gij de mens
zoudt terugleiden tot de blijdschap van het paradijs, daarom
daalde gij neer in dit dal van onzaligheid, en door uw aller
zoetste levenswandel hebt gij hem gewezen de weg naar het
paradijs terug te gaan. En om voldoening te geven voor alle
mensefi wilde gij uw vader geofferd worden aan het kruis als
een onschuldig lammetje. Ontsluit mijn hart door uw kost
bare dood, opdat ik u altijd moge aanzien, een koning der
koningen en een heer der heren, met de ogen van het volle
geloof. Plaats mijn minne der wijsheid in uw wonden. Zet
mijn wijsheid in de tekens van uw pijnen, opdat ik verder
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leen een boec der minnen, dat ic moet vorderen in die ghedenckenis dijnre doot, dat ic versmaden moet alle wandelbaer dinghen. Also dat niet ic, mer du in mi ende ic in di, wi
bliven moeten ewelic mit enen onuersceideliken bant der
mynnen. Mer du heer ontferme di onser. Gode segg^en wi
danc.
/
R e s p o n s o r i u m . Sende wt here die wijsheit van den setel
dijnre grootheit, opdat si mit mi si ende mit mi arbeide op dat
ick weten mach wat di ghenaem si in alre tijt.
V e r s i k e l . Heer ghif mi die wijsheit die een bisitster is
dijnre stoelen, Opdat si etc.
Heer, hiet geuen die benedictie. Die ewighe wijsheit
moet haer ghewaerdighen te verlichten onse herten ende
onse sinnen. Amen.
D i e a n d e r d e l e s s e . O Mijn ihesu alresoetste ende alresalichste wijsheit, woort des vaders, eynde ende beghinsel alles
wesens, Ic bidde di [sich mi an] mit goedertieren oghen want
ic stof bin ende vleysch ende dat hi niet en vermach van hemseluen die lopende is of willende is. Ic bidde di ghedenc dinen alren bittersten doot die du om mi onwaerdighe sondaer
liden woutste ende den goeden wille di du aen mi begonnen
hebste dien moestu behoeden. O mijn ontfermherticheit en
wilt mi niet laten. O mijn toeverlaet en wilt niet van my gaen.
O mijn verlosser aendenc in mijn hulpe ende begraue mi
mitti in dinen graue, also dat ic doot moet wesen deser werlt,
ende verhude mi van allen laghen der vianden also dat leuen
noch doot noch gheen auentuer mi en versceyde van di, mer
onse minne moet bliuen in ewicheit stercker dan die doot.
Mer du heer ontfferme di onser. Gode segghen wi danc.
R e s p o n s o r i u m . O heer ghif mi die wijsheit die een bisit
ster is dijnre stoelen, ende en wilt mi niet verwerpen van di
nen kinderen, want ic ben dijn knecht ende een soon dijnre
deernen.
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moge vorderen in u, gij die alleen zijt een boek der minne, en
dat ik voortgang moge maken in de gedachtenis van uw
dood, en dat ik versmaden moge alle veranderlijke dingen,
zodat niet ik, maar gij in mij en ik in u, wij voor eeuwig
verbonden mogen blijven met een onverbrekelijke band van
de liefde. Maar gij heer, ontferm u over ons. Gode zeggen
wij dank.
R e s p o n s o r i u m . Zend uit, heer, de wijsheid van de zetel
van uw grootheid, opdat zij met mij zij en met mij arbeide,
opdat ik weten moge wat u aangenaam is te allen tijde.
V e r s i k e l . Heer, geef mij de wijsheid, die naast u op uw
zetel zit, opdat zij met mij zij en met mij arbeide, opdat ik
weten moge wat u aangenaam is te allen tijde.
Heer, gelief ons te zegenen. De eeuwige wijsheid moge
zich verwaardigen te verlichten onze harten en onze zinnen.
Amen.

D e t w e e d e l e s . O mijn Jezus, allerzoetste en allerzaligste
wijsheid, woord van de vader, einde en begin van al wat is, ik
bid u, zie mij aan met goedertieren ogen, want ik ben stof en
vlees, en een mens vermag niets van zichzelve, hoe hij zich
ook inspant of wat hij ook wil. Ik bid u, gedenk uw allerbit
terste dood, die gij om mij onwaardige zondaar hebt willen
lijden, en de goede wil, die gij in mij begonnen zijt, moge gij
in mij behouden. O mijn barmhartigheid, verlaat mij niet. O
mijn toeverlaat, ga niet van mij heen. O mijn verlosser, kom
mij te hulp, en begraaf mij met u in uw graf, zodat ik dood
moge zijn voor deze wereld, en behoed mij voor alle lagen
van de vijanden, zodat leven noch dood noch enig avontuur
mij van u scheide, maar onze liefde moge blijven in eeuwig
heid sterker dan de dood. Maar gij heer, ontferm u over ons.
Gode zeggen wij dank.
R e s p o n s o r i u m . O heer, geef mij de wijsheid, die naast u
op uw zetel zit, en wil mij niet verwerpen van uw kinderen,
want ik ben uw knecht en een zoon van uw dienstmaagd.
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V e r s i k e l . Sentse van den setel dijnre grootheit opdat si
mit mi si ende mit my arbeide, want ic bin dijn knecht ende
een soon dijnre deernen.
Heer, hiet gheuen die benedictie. Mitter gauen der wijs
heit ende der verstandenis moet ons veruollen die heilighe
gheest. Amen.
D i e d e r d e l e s s e . R e f u g i u m . O mijn toeuerlaet ende
mijn ongemeten verlosser ouermits dijn ongemeten minne
die di dwanc [omme mi] aen te nemen den alren bittersten
. jdoot an die galghe des crucen. Die sonden die ic onreyn sonDdaersche ghedaen heb die moetstu mi [ghoedertierlic] ontfermelic vergheuen ende van toecomenden sonden ende van al
len scaden moetstu mi bewaren in die wonde dijnre siden.
Mijn ganghen moetste leiden tot enen salighen eynde in den
goluen deser werlt, ende totten aenschijn dijnre gloriën so
laet mi comen. Mer du heer ontferme di onser. Gode segghen wi danc.
R e s p o n s o r i u m . Bouen salicheit ende alle scoonheit heb
ic ghemint wijsheit ende hebbe ghemeent dat icse liever
soude hebben dan tlicht, want al goet is mi te samen mit haer
gecomen.
V e r s i k e l . I c hebbe gheseit der wijsheit: du biste mijn suster, ende der voorsienicheit heb ic ghehieten mijn vriendinne, want alle goet is mi te samen mit haer ghecomen.
Glorie si den vader ende den soon ende den heiligen
gheest. Want alle goet is mi te samen mit haer ghecomen.

Te

D e u m la u d a m u s

D i g o d lo u e n w i, d i h e e r b e lie n w y .

Al aertrijc eert di ewighe vader.
Alle enghelen, hemelen ende alle potestaten,
Cherubin ende séraphin roepen totti sonder oflaten mit de
ser stemmen:
Heilich, Heilich, Heilich heer god der heren.
Vol sijn die hemelen ende die aerde des heerliken ghewoudes
dijnre gloriën.
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V e r s i k e l . Zend haar van de zetel van u w grootheid, op
dat zij met mij zij en met mij arbeide, want ik ben u w knecht
en een zoon van u w dienstmaagd.
Heer, gelief ons te zegenen. Met de gaven van wijsheid en
verstand moge ons vervullen de heilige geest. Amen.

D e d e r d e l e s . O mijn toeverlaat en onmetelijke verlos
ser, door uw onmetelijke liefde die u dwong omwille van mij
aan te nemen de allerbitterste dood aan de galg van het kruis,
de zonden die ik onreine zondaar/zondares gedaan heb
moge gij mij barmhartig vergeven, en voor toekomstige zon
den en voor alle schade moge gij mij goedgunstig bewaren in
de wonden van uw zijde. Mijn schreden moge gij leiden tot
een zalig einde in de golven van deze wereld, en tot het aan
schouwen van uw heerlijkheid laat mij komen. Maar gij heer,
ontferm u over ons. Gode zeggen wij dank.
R e s p o n s o r i u m . Boven zaligheid en alle schoonheid heb
ik bemind de wijsheid, en ik heb gemeend dat ik haar liever
zou hebben dan het licht, want alle goeds is mij tezamen met
haar gekomen.
V e r s ik e l.

Ik h e b

g e z e g d t o t d e w ijs h e id : g ij z ij t m ijn z u s 

te r , e n d e v o o r z ic h t ig h e id h e b i k g e n o e m d m ijn v r ie n d in ,
w a n t a lle g o e d s is m ij te z a m e n m e t h a a r g e k o m e n .

Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest. Want alle
goeds is mij tezamen met haar gekomen.
T e D eu m la u d a m u s

U god loven wij, u heer belijden wij.
Heel het aardrijk eert u, eeuwige vader.
Alle engelen, hemelen en alle machten,
cherubijnen en serafijnen roepen tot u zonder ophouden met
d e z e s te m :

Heilig, heilig, heilig, heer god der heerscharen.
Vol zijn de hemelen en de aarde van het heerlijk geweld van
uw glorie.
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Dat gloriose choor der apostelen,
Dat louelike getal der propheten,
Dat blinckende heer der martelaren louet di.
Die heilighe kerc over alle die werlt beliet di,
Vader der onghemetenre gheweldigher heerlicheit,
Ende dinen [eerbaren] waren ende enighen soon
Ende den trooster den heilighen gheest.
Du criste coninc der glorie,
Du biste des vaders ewighe soon.
Doestu om te verlossen den menschen hem aennemen woutste en ontsaghestu niet der ioncfrouwen buuc.
Alstu verwonste den angel des doots, so opdedestu den ghelouighen die rike der hemelen.
Du sitste tot gods rechterhant in die glorie dijns vaders.
Men ghelouet di te wesen een toecomende rechter.
Daer om bidden wi di, help dinen dienres, dien du mit dinen
duerbaren bloede heueste verlost.
Laetse begauet worden mit dinen heilighen in die ewighe
glorie.
Heer maec ghesont dijn volc, ende benedie dijn erfnis.
Berechtse ende verhoghese tot in ewicheit.
Alle dagen benedien wi di,
Ende wi louen dinen naem ewelic ende ymmermeer.
Ghewaerdighe di heer ons te behoeden desen dach sonder
sonde.
Ontferm di onser heer, ontferm di onser.
Dijn ontfermherticheit ghescie op ons, als wi in di ghehoopt
hebben.
In di heer heb ic gehopet, en laet mi niet scandelic confuust
staen inder ewicheit.
DIE M ORGEN LOF

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheue ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
D e u s i n a d . God w ilt d e n c k e n in m ijn h u lp . Heer to t m i
te h e lp e n h a e s te .

Glorie si den vader, etc.
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Het roemrijke koor der apostelen,
het loflijk getal der profeten,
het blinkende leger der martelaren loven u.
De heilige kerk over heel de wereld belijdt u,
Vader van onmetelijke geweldige majesteit
En uw eerbiedwaardige, ware en enige zoon,
En de trooster de heilige geest.
Gij Christus, koning van de heerlijkheid,
Gij zijt de eeuwige zoon van de vader.
Toen gij om de mens te verlossen hem wilde aannemen, hebt
gij niet opgezien tegen de schoot van de maagd.
Toen gij overwonnen had de angel van de dood, hebt gij
opengemaakt voor de gelovigen het rijk van de hemelen.
Gij zit aan gods rechterhand in de heerlijkheid van de vader.
Wij geloven dat gij zijt de toekomstige rechter.
Daarom bidden wij u, help uw dienaren, die gij met uw
kostbaar bloed hebt verlost.
Laat hen begiftigd worden tezamen met uw heiligen in de
eeuwige heerlijkheid.
Heer, maak gezond uw volk, en zegen uw erfenis,
Bestuur hen en verhef hen tot in eeuwigheid.
Elke dag zegenen wij u,
En wij loven uw naam voor eeuwig en altijd.
Gewaardig u, heer, ons te behoeden vandaag zonder zonden.
Ontferm u over ons, heer, ontferm u over ons.
Uw barmhartigheid geschiede over ons, zoals wij op u ge
hoopt hebben.
Op u, heer, heb ik gehoopt; laat mij niet schandelijk be
schaamd staan in eeuwigheid.
DE M O RGENLOF

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het was
in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder einde.
Amen.
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P s a l m u s . L a u d a t e . Louet den heer alle ghi heiden, louet
den heer alle volke.
Want sijn ontfermherticheit is op ons gheuest, ende die
waerheit des heren blijft inder ewicheit. Glorie si den vader.
A n t i f f e n . Die wijsheit roept inden straten: so wie dat
wijsheit minnet die neighe hem tot mi ende hi selse vinden,
ende als hi se vint sal hi salich sijn, ist dat hi se hout.
C a p i t t e l . Dese heb ic gheminnet ende wtghesocht van
mijnre ioecht, ende hebse ghesocht mi tot eenre bruut tontfaen, ende ic ben gheworden een minre haerre formen. Gode
segghen wi danc.
Y

m m en

O Jhesu wonderlike coninc
ende edel segheuechter,
du biste een onsprekelike soeticheit
ende altemael begheerlick.
Ten kan gheen tonghe ghespreken
noch letter beduden,
die gheen diet besocht heeft macht gheloven
wattet is ihesum te minnen.
Die ghestadighe minne ihesu
is mi een stadighe quellinge,
ihesus is mi een honichuliet
ende een ewighe vrucht des leuens.
O ewighe wijsheit,
di ende den vader ende den heilighen gheest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
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P s a l m ( 1 1 7 , 1 -2 ). Looft de heer, alle gij heidenen, looft de
heer, alle volkeren.
Want zijn barmhartigheid is op ons gevestigd, en de waar
heid van de heer blijft in eeuwigheid.
Eer zij de vader en de zoon en de heiüge geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n t i f o o n . De wijsheid roept m de straten: zo iemand de
wijsheid bemint, die neige zich tot mij, en hij zal haar vin
den, en als hij haar vindt, dan zal hij zalig zijn, indien hij haar
weet te behouden.
C a p i t t e l . Deze heb ik bemind en uitverkoren vanaf mijn
jeugd, en ik heb gezocht haar voor mij als een bruid te ont
vangen, en ik ben geworden een minnaar van haar gestalte.
Gode zeggen wij dank.
H

ym ne

O Jezus, wonderlijke koning,
en edele zegevechter,
gij zijt een onuitsprekelijke zoetheid
en geheel en al begeerlijk.
Geen tong kan het spreken,
noch letter beduiden,
wie het ervaren heeft kan het geloven
wat het is Jezus te beminnen.
De voortdurende liefde voor Jezus
is mij een aanhoudende kwelling.
Jezus is mij een honingvloed
en een eeuwige vrucht van het leven.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
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V e r s i k e l . Die wijsheit rust in sijnre herten, Ende die
voorsienicheit inden woorden sijns monts.
B e n e d i c t u s D o m i n u s D e u s I s r a e l . Ghebenedijt si god
die heer van israhel, want hi sijn volc gheuandt ende verlost
heuet. Ende hi heeft ons opgherecht den hoern der salicheit,
in davids huse sijns kints. Als hi ghesproken heeft wtten
monde sijnre heiligher propheten, die van beghinne der
werlt gheweest hebben. Salicheit van onsen vianden, ende
van alle der gheenre handen die ons hateden. Om te doen
ontfermherticheit mit onsen vaderen, ende te ghedencken
sijnre heiligher ghelofnisse. Den eet dien hy swoer tot abra
ham onsen vader, dat hi ons hem seluen gheuen woude. Op
dat wi sonder anxte verlost vanden handen onser vianden,
hem dienen souden. I n heilicheit ende in rechtuaerdicheit,
voor hem al onse daghe. Ende du kint, du biste een propheet
des ouersten ghehieten, wanttu seis voorgaen voor dat aensicht des heren te bereyden sine weghe. Te gheuen wijsheit
der salicheit sinen volc, in verghifnis haerre sonden. Mitten
binnensten der ontfermherticheit ons gods, daer mede heuet
hi ons gheuandet, die wtten hoghen is opghegaen. O heer,
inlichte den ghenen die in duusternisse sitten ende inden
sceem des doots, om te leiden onse voeten in den wech des
vreden.
Glorie. Alst was.
A n t i f f e n . O ewighe wijsheit du biste voortgecomen
wtten monde des alren ouersten, du die biste reikende van
den enen eynde totten anderen eynde sterkelic, ende besetste
alle dinck soetelic, com ons te leren den wech der wijsheit.
Heer verhöre mijn ghebet, Ende mijn roepen come totti.
C o l l e c t a . Laet o n s bidden. O God die ouermits dijnre
ewiger wijsheit den mensche woutste maken doe hi niet en
was, ende doe hi verloren was wousten ontfermelic weder
maken, wi bidden di verleen ons dattie wijsheit moet ingheesten in onser herten, dat wy mit al onser sielen di moeten
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V e r s ik e l . Wijsheid rust in zijn hart, en voorzichtigheid
in de woorden van zijn mond.
[D it

is

Z a c h a r ia s ’

l ie d

,

d a t h ij sc h r eef e n z o n g , to en

z i j n t o n g o n t b o n d e n w e r d .]

Gezegend zij god de heer van Israël, want hij heeft zijn
volk bezocht en verlost, en hij heeft voor ons opgericht de
hoorn van zaligheid in het huis van David, zijn kind, zoals
hij gesproken heeft uit de mond van zijn heilige profeten, die
van het begin van deze wereld er geweest zijn, redding van
onze vijanden en uit de handen van al degenen die ons haat
ten, om barmhartigheid te doen aan onze vaderen, en om te
gedenken zijn heilige gelofte, de eed die hij zwoer aan Abra
ham, onze vader, dat hij ons zichzelve wilde geven, opdat wij
zonder angst, verlost uit de handen van onze vijanden, hem
zouden dienen in heiligheid en rechtvaardigheid voor zijn
aangezicht al onze dagen. En gij kind, gij zijt een profeet van
de allerhoogste genoemd, want gij zult voorgaan voor het
aangezicht van de heer, om zijn weg te bereiden, om te geven
kennis van het heil aan zijn volk tot vergiffenis van hun zon
den, door de innige barmhartigheid van onze god, waarmee
ons bezocht heeft hij, die uit de hoge is opgegaan. O heer,
verlicht hen die zitten in duisternis en in de schaduw van de
dood, om te leiden onze voeten op de weg van de vrede.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A

n t if o o n

. O

e e u w ig e w ijs h e id , g ij d ie v o o r t g e k o m e n

z ijt u it d e m o n d v a n d e a lle r h o o g s t e , g ij d ie r e ik t v a n h e t ene
e in d e t o t h e t a n d e re m e t k r a c h t e n o r d e n t a lle d in g e n m e t
z a c h t e h a n d , k o m o m o n s te le re n d e w e g v a n d e w ijs h e id .

Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Laat ons bidden. O god, gij die door uw eeu
wige wijsheid de mens wilde maken toen hij nog niet be
stond, en toen hij verloren was hem barmhartig wilde wedermaken, wij bidden u, verleen ons dat de wijsheid moge be
geesteren onze harten, dat wij met heel onze ziel u mogen
C o lle c te .
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minnen, ende mit alle onser herten totti moeten lopen.
Ouermits ihesum cristum dinen soon onsen heer, die mitti
leeft ende regneert [in enicheit des heilighen gheestes] een
god in ewicheden. Amen.
Heer verhöre mijn ghebet. Benedien wi den here. Alle
gelouighe sielen moeten rüsten in vreden. Amen.
TE PRYM TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheve ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
God wilt dencken in mijn hulp. Heer tot my te helpen
haeste.
Glorie si den vader, etc.
Y

mnus

O Alre soetste minne ihesu,
waerlic alre soetste,
dusentweruen bequamer
dan wi moghen seggen.
O ihesu engelsche schoonheit,
inden oren een soete sanc,
inden monde wonderlic honich,
inder herten een [hemels] luterdranc.
O mijn goede ihesu laet mi ghevoelen
die oueruloedicheit dijnre minnen,
ghif mi mit teghenwoordicheit
te sien dijn glorie.
O ewighe wijsheit,
di ende den vader ende den heilighen gheest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
P s a l m u s . A u d i t a m . O Heer, helpt daer toe dat ic vro
moet horen dijn ontfermherticheit, want ic heb in di ghehoopt.
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beminnen, en met heel ons hart naar u toe mogen snellen.
Door Jezus Christus uw zoon onze heer, die met u leeft en
regeert in eenheid met de heilige geest, een god in alle eeu
wigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.
PRIME

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
H

ym n e

O allerzoetste Jezus-liefde,
waarlijk allerlieflijkste,
duizendvoud bevalliger
dan wij kunnen zeggen.
O Jezus, engelachtige schoonheid,
in de oren een zoete zang,
in de mond een wondere honing,
in het hart een hemelse godendrank.
O mijn goede Jezus, laat mij voelen
de overvloedigheid van uw liefde.
Geef mij door uw tegenwoordigheid
uw heerlijkheid te zien.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
P s a l m ( 1 4 3 , 8- 1 0 ). O Heer, help mij dat ik vroeg in de
morgen uw barmhartigheid moge horen, want op u heb ik
gehoopt.
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Make mi kenlic den wech daer ic in wanderen sei, want ic
mijn siel totti heb gheheuen.
Verlos mi van minen vianden, o heer, totti ben ic gheuloen.
Leer mi doen dinen wille, wanttu biste mijn god.
Glorie. Alst was.
A n t i f f e n . I c m in n e d ie g h e n e d ie m i m in n e n , e n d e d ie
vro e

tot m i

w a k e n se ile n m i v in d e n .

C a p i t t e l . Wijsheit verwint quaetheit, si gaet vanden
enen eynden totten anderen eynde sterkelic, ende beset alle
dinc soetelic. Gode segghen wi danc.
R

e s p o n s o r iu m

. O ih e s u c r is te s o o n d e s le u e n d e n g o d s

o n tfe r m e d i o n s e r .
V e r s i k e l . D u die sitste totter rechterhant dijns vaders,
Ontferme di onser.
Glorie si den vader etc.
O ihesu criste soon etc.
V e r s i k e l . Stant op ende helpe ons heer, Ende verlos ons
om dinen naem.
Heer verhöre mijn ghebet, etc.
C o l l e c t a . Dat schijnsel der ewigher wijsheit dat moet
verlichten onse herten, opdat wi ouermits dat schijnsel der
ewiger wijsheit deruen moghen die duusternissen deser
werlt, ende wi comen moghen totten vaderlande der ewigher
claerheit. Ouermits onsen heer ihesum cristum, etc.
Heer verhöre mijn ghebet.
Benedien wi den here.
Alle ghelouighe sielen etc.
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Maak mij bekend de weg die ik bewandelen moet, want ik
heb mijn ziel tot u geheven.
Verlos mij van mijn vijanden, o heer, tot u ben ik
gevlucht.
Leer mij doen uw wil, want gij zijt mijn god.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n tifo o n .

Ik

b e m in d e g e n e n d ie m ij b e m in n e n , e n d ie

v r o e g in d e m o r g e n to t m ij w a k e n , d ie z u lle n m ij v in d e n .
C a p i t t e l . Wijsheid overwint kwaadheid; zij gaat van het
ene einde tot het andere met kracht, en ordent alle dingen
met zachte hand. Gode zeggen wij dank.
R e s p o n s o r i u m . O Jezus Christus, zoon van de levende
god, ontferm u over ons.
V e r s i k e l . Gij die zit aan de rechterhand van u w vader,
ontferm u over ons.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest.
O Jezus Christus, zoon van de levende god, ontferm u
over ons.
V e r s ik e l.

Sta o p

e n h e lp o n s h e e r, e n v e r lo s o n s o m w ille

van u w naam .

Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
C o l l e c t e . Het schijnsel van de eeuwige wijsheid moge
verlichten onze harten, opdat wij door dat schijnsel van de
eeuwige wijsheid ontkomen mogen aan de duisternissen van
deze wereld, en wij komen mogen tot het vaderland van de
eeuwige klaarheid, door Jezus Christus, uw zoon, onze
heer, die met u leeft en regeert in eenheid met de heilige
geest, een god in eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.
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TE TERCIE TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, gheue ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
D e u s i n a d . God w ilt dencken in mijn h u lp . Heer tot mi
te helpen haeste.
Glorie. Alst was.
Y

mnus

O Jhesu dijn minne is een
bequaem vermakinghe der sielen,
veruollende sonder vermoeynisse,
si is gheuende der begheerten hongher.
Die di smaken die hongheren na di,
die di drincken dien dorst na di,
si en kunnen niet begheren
dan ihesum dien si minnen.
Ic begheer di dusentweruen,
mijn ihesu wanneer selstu comen,
wanneer selstu mi blide maken,
wanneer selstu mi versaden van di.
O ewighe wijsheit,
di ende den vader mitten heilighen geest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
P a lm u s . S p ir it u s t u u s b o n u s d e d u c e t m e in t e r r a m .

Dinen goeden gheest sel mi leiden in dat gerechte lant, heer
om dinen naem selstu mi leuende maken in dijnre gherechtichheit.
Du selste mi wtleiden vander droefheit, ende in dijnre
ontfermherticheit selstu verstoren mijn vianden.
Ende du selste verliesen alle dieghene die mijnre sielen
liden aen doen, want ic ben dijn knechte.
Glorie. Alst was.
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TERTS

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
H

ym ne

O Jezus, uw minne is een
aangenaam vermaak voor de ziel,
die ons vervult zonder vermoeienis
en het verlangen honger geeft.
Die u smaken, die hongeren naar u,
die u drinken, die dorsten naar u,
zij kunnen niets begeren
dan Jezus die zij beminnen.
Ik begeer u duizendmaal,
mijn Jezus, wanneer zult gij komen,
wanneer zult ge mij blij maken,
wanneer zult ge mij van u verzadigen.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
P s a l m ( 1 4 3 , 1 0 - 1 2 ). Uw goede geest zal mij leiden in het
gerechte land. Heer, omwille van uw naam zult gij mij levend
maken in uw gerechtigheid.
En gij zult mij leiden uit de droefheid, en in uw barmhar
tigheid zult gij mijn vijanden verstrooien.
En gij zult verloren doen gaan al degenen die mijn ziel
doen lijden, want ik ben uw knecht.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
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A n t if f e n . Soon, begeerste w ijsheit, behoude gherechtichheit, ende die here seise di gheuen.
C a p i t t e l . H a n c a m a v i . Dese heb ic gheminnet ende
wtgesochtet [van mijnre ioecht, ende hebse gesocht] mi tot
eenre bruut te ontfaen, ende ic ben gheworden een minre
haerre formen. Gode segghen wi danc.
R e s p o n s o r i u m . I c sei m i verbliden inden heer.
V e r s i k e l . Ende ic s e i vrolic wesen in gode minen ihesu.
Inden heer.
Glorie si den vader ende den soon ende den heiligen
gheest.
Ic sei mi verbliden inden heer.
V e r s i k e l . Die naem des heren si ghebenedijt, van nu tot
inder ewicheit.
Heer verhöre mijn.
C o l l e c t a . O God die ouermits dijnre ewigher wijsheit
den menschen woutste maken doe hi niet en was, ende doe hi
verloren was woutsten ontfermelic weder maken, wi bidden
di verleen ons dat die wijsheit moet ingheesten in onsen her
ten, dat wi mit al onser sielen di moeten minnen, ende mit al
onser herten totti moeten lopen. Ouermits ihesum cristum
dinen soon onsen heer etc.
Heer verhöre mijn ghebet.
Benedien wi den heer.
Alle ghelouighe sielen etc.

TE SEXTE TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheve ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
D e u s in . God wilt dencken in mijn hulp. Heer tot mi te
helpen haeste.
Glorie si den vader ende den soon ende den heilighen
gheest.
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A n t if o o n . Zoon, begeert ge wijsheid, behoud dan de ge
rechtigheid, en de heer zal ze u geven.
C a p i t t e l . Deze heb ik bemind en uitverkoren vanaf mijn
jeugd en ik heb gezocht haar voor mij als een bruid te ontvan
gen, en ik ben geworden een minnaar van haar gestalte. Gode
zeggen wij dank.
R e s p o n s o r iu m .

Ik zal mij verblijden in de heer.

V e r s i k e l . En ik zal vrolijk wezen in god mijn Jezus. In de
heer.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest.
Ik zal mij verblijden in de heer.
V e r s i k e l . De naam van de heer zij gezegend van nu af to t
in eeuwigheid.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
C o l l e c t e . O god, gij die door uw eeuwige wijsheid de
mens wilde maken toen hij nog niet bestond, en toen hij ver
loren was hem barmhartig wilde wedermaken, wij bidden u,
verleen ons dat de wijsheid moge begeesteren onze harten,
dat wij met heel onze ziel u mogen beminnen, en met heel
ons hart naar u toe mogen snellen. Door Jezus Christus uw
zoon, onze heer, die met u leeft en regeert in eenheid met de
heilige geest, een god in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede.

SEXT

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
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Y

mnus

O Jhesu ouerste goedertierenheit,
een wonderlike vrolicheit des herten,
een onbegripelike guetheit,
laet dijn minne mi dwinghen.
Het is mi goet ihesum te minnen
ende voert an niet anders te soeken,
tis mi nut dat ic mi seluen laet
opdat ic ihesum mach leuen.
O ihesu mijn alre liefste,
een hoop der suchtender sielen,
die ynnige tranen soeken di
[ende] dat roepen des ynnighen herten.
O ewighe wijsheit,
di ende den vader mitten heilighen gheest,
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
P s a l m u s . A n i m a . Onse siele lijdt den heer, want hi is
onse hulper ende bescermer.
Want in hem sei verbliden onse herten, ende in sinen hei
lighen naem hebben wi ghehoopt.
[Dine] ontfermherticheit ghescie op ons, als wi in di ghe
hoopt hebben.
Glorie. Alst was.
A n t i f f e n . Die heer heeft mi beseten van den beghinsel
sijnre weghen, eer hi yet maecte van den beghinsel, spreect
die heer.

Si is een blenckinghe des ewigen lichtes ende
een spieghel sonder vlecke der godliker hoocheit, ende een
beelde sijnre goetheit. Gode segghen wi danc.
C a p it u lu m .

R e s p o n s o r iu m .
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Die naem des heren si ghebenedijt.

H

ym n e

O Jezus, hoogste goedertierenheid
en wonderlijke vrolijkheid van het hart,
onbegrijpelijke goedheid,
laat uw minne mij bevangen.
Het is mij goed Jezus te beminnen,
en voortaan niet anders te zoeken.
Het is mij tot nut dat ik mij zelve loslaat,
opdat ik voor Jezus mag leven.
O Jezus, mijn allerliefste,
hoop van de zuchtende ziel,
mijn innige tranen zoeken u
en het roepen van het diepst van mijn hart.
O eeuwige wijsheid,
u e n de vader e n de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
P s a l m ( 3 3 ,2 0 - 2 2 ) . Onze ziel wacht geduldig op de heer,
want hij is onze hulp en beschermer.
Want in hem zal zich verblijden ons hart, en in zijn heilige
naam hebben wij gehoopt.
Uw barmhartigheid geschiede over ons, zoals wij op u
gehoopt hebben.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n tifo o n .

De

h e e r h e e ft m ij in b e z it g e h a d v a n a f h e t

b e g in v a n z ijn w e g e n , e e r h ij ie ts m a a k te v a n a f h e t e e rste
b e g in , s p r e e k t d e h e e r.
C a p i t t e l . Zij is het blinken van het eeuwige licht en een
vlekkeloze spiegel van de goddelijke hoogheid, en een beeld
van zijn goedheid. Gode zeggen wij dank.
R e s p o n s o r iu m .

De naam van de heer zij gezegend.

Van nu tot inder ewicheit.
Ghebenedijt.
Glorie si den vader ende den soon ende den heilighen
geest. Die naem des heren etc.
V e r s ik e l.

V e r s i k e l . Vander sonnen opganc tot haren ondergane, so
is louelic den naem des heren.
Heer verhöre etc.
C o l l e c t a . Hore ons ontfermhertighe god ende bewise
onser sielen dat licht dijnre ewigher wijsheit, ende verleen
ons dat wi di minnen moeten bouen alle dinc. Ouermits on
sen heer ihesum cristum etc.
Heer verhöre mijn ghebet.
Benedien wi den heer.
Alle ghelouige sielen moeten etc.

TE N O EN TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheve ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
D e u s i n a d i u t o r i u m . God wilt dencken in mine hulpe.
Heer tot my te helpen haeste.
Glorie si den vader ende den etc.
Y

mnus

In wat steden dat ic ben
so soec ic minen ihesum,
hoe blide ben ic als icken vinde,
ende hoe salich als icken houde.
Inder tijt sijnre ommehelsinghe ende cussen
die bouen gaen den dranc des honichs,
mi is salich te verenighen mit cristo,
mer het is een cleyne stonde.
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Van nu af t o t in eeuwigheid.
Gezegend.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest. De naam
van de heer zij gezegend.
V e r s ik e l.

V e r s i k e l . Van de opgang van de zon tot haar neergang, is
lofwaardig de naam van de heer.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
C o l l e c t e . Hoor ons, barmhartige god, en toon onze
zielen het licht van uw eeuwige wijsheid, en verleen ons dat
wij u beminnen mogen boven alle dingen. Door Jezus Chris
tus, uw zoon, onze heer, die met u leeft en regeert in eenheid
met de heilige geest, een god in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.

NOON

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
H

ym n e

In welke plaats dat ik ook ben,
verlang ik naar mijn Jezus.
Hoe blij ben ik, als ik hem vind.
Hoe zalig ben ik alsjhem vasthoud.
In de tijd van zijn omhelzingen en kussen,
die honingdrank te boven gaan,
dan is zalig de vereniging met Christus,
maar het is van korte duur.

i

Dat ic ghesocht hebbe dat sie ic nu,
dat ic begheert hebbe dat houde ic nu,
inder minnen cristi quelle ic,
ende inder herten berne ic al te mael.
O ewighe wijsheit,
di ende den vader ende den heilighen gheest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
P s a l m u s . God scep in mi een reyn herte, ende den rech
ten gheest vernuwe in minen binnensten.
Niet en werp mi van dinen aensichte, ende dinen heili
ghen geest en hael niet van mi.
Ghif mi weder die vruechde dijns salichgeuers, ende mitten principalen gheest ghestadige mi.
Glorie.
A n t i f I 'E N . Noch en waren die afgronden niet ende ic
wort ghebaert,
doe hi die hemele bereide was ic bi hem, ende alle dinc mit
hem makende.
C a p i t t e l . Die wijsheit is scoonre dan die sonne ende
bouen alle ordineringhe der sterren, den lichte ghelijct wert
si die erste gheuonden. Gode segghen wi danc.
R e s p o n s o r iu m .

Vander sonnen opganck to t haren neder-

ganc
V e r s ik e l.

So is louelic

d e n n a e m d e s h e re n .

Tot

h a re n

n ed erganc.

Glorie si den vader. Vander sonnen.
V e r s i k e l . Die wijsheit rust in sijnre herten, Ende die
voorsichticheit inden woorden sijns monts.
Heer verhore mijn ghebet.
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Wat ik gezocht heb zie ik nu,
wat ik begeerd heb houd ik vast,
in de liefde tot Christus kwijn ik,
en in mijn hart brand ik helemaal.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
P s a l m ( 5 1 , 1 2 - 1 4 ). God schep in mij een rein hart, en ver
nieuw de juiste geest in mijn binnenste.
Verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige
geest niet van mij weg.
Geef mij weer de vreugde van uw heilgever, en met een
vorstelijke geest bevestig mij.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.

Nog waren de afgronden niet, en ik werd

A n tifo o n .

reeds geboren.
T o e n h ij d e h e m e le n b e r e id d e , w a s i k b ij h e m , alle d in g e n
m et hem m akende.
C a p i t t e l . De wijsheid is schoner dan de zon, en boven de
gehele ordening van de sterren met het licht vergeleken,
wordt zij de eerste bevonden. Gode zeggen wij dank.
R e s p o n s o r iu m .

Van de opgang van de zon t o t haar neer

gang,
V

e r s ik e l .

I s lo f w a a r d ig d e n a a m v a n d e h e e r. T o t h a a r

n eergan g.

Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest.
Van de opgang van de zon tot haar neergang.
V

e r s ik e l .

D e w ijs h e id r u s t in z ijn h a r t, e n d e v o o r z i c h 

tig h e id in d e w o o r d e n v a n z ijn m o n d .

Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
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C o l l e c t a . Heer god wi bidden di instort in onsen herten
dat licht dijnre ewigher wijsheit, also dat wi di waerachtelic
moeten kennen ende getrouweliken minnen. Ouermits ihesum cristum etc.
Heer verhöre mijn ghebet.
Benedien wi den heer.
Alle ghelouighe sielen etc.

TE VESPER TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, geve ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
D e u s i n a d i u t o r i u m . God wilt dencken in mijn hulp.
Heer tot mi te helpen haeste.
Glorie si den vader etc.
P s a l m u s . Die heer heeft ghesent verlossinghe sinen volc,
hi heeft in eeuwicheden gheboden sijn testament. Sijn naem
is heilich ende veruaerlic.
Dat beghinsel der wijsheit is die vrese gods. Goet verstant
hebben si di daer na werken; die louinghe des heren bliuet
ewelic.
Glorie si etc.
A n t i f f e n . Alle wijsheit is van gode den heer ende was
altoos bi hem ende is bi hem in ewicheit.
C a p i t t e l . Dese heb ic ghemint ende wtgesocht van
mijnre ioecht, ende hebse ghesocht mi tot eenre bruut tontfaen, ende ic ben gheworden een minre haerre formen. Gode

Y

mnus

O Jhesu du biste claerre dan die sonne
soeter dan die balsaem,
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C o l l e c t e . Heer god, wij bidden u, stort in ons hart het
licht van uw eeuwige wijsheid, zodat wij u waarachtig mo
gen kennen en trouw beminnen. Door Jezus Christus, uw
zoon, onze heer, die met u leeft en regeert in eenheid van de
heilige geest, een god in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.

VESPERS

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en^in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
P s a l m ( 1 1 1 ,9 - 1 0 ). De heer heeft gezonden verlossing aan
zijn volk, hij heeft in alle eeuwigheid verordend zijn ver
bond. Zijn naam is heilig en vreeswekkend.
Het begin van de wijsheid is de vreze gods. Goed inzicht
hebben zij die daarnaar handelen; de lofprijzing van de heer
blijft voor eeuwig.
Eer aan de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n t i f o o n . Alle wijsheid is van god de heer, en was altijd
met hem en is bij hem in eeuwigheid.
C a p i t t e l . Deze heb ik bemind en uitverkoren vanaf mijn
jeugd, en ik heb gezocht haar voor mij als een bruid te ont
vangen, en ik ben geworden een minnaar van haar gestalte.
Gode zeggen wij dank.
H

ym n e

O Jezus, gij zijt klaarder dan de zon,
zachter dan balsem.
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du biste soet bouen alle soeticheit
ende minlic bouen alle dinc.
Du biste een genuechte der sielen,
du biste een volbrenghen der minnen,
du biste mijn glorieringhe
o ihesu behouder der werlt.

^

Ihesus is een maker der goedertierenheit,
een hoop alre bliscappen,
hi is die fonteyn der gratien ende der soeticheit,
hi is die waerachtighe weelde des herten.
O ewighe wijsheit
di ende den vader mitten heilighen gheest
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
V e r s i k e l . Ic sei mi verbliden inden heer, Ende ic sei vrolic wesen in gode minen ihesu.
M

a g n if ic a t a n im a

Mijn siel maect groot den heer, Ende mijn gheest heuet
hem hoghe veruroechdet in gode minen heilgheuer.
Want hi heeft aenghesien die oetmoedicheit sijnre deer
nen, siet daer van seilen mi salich hieten alle gheslachten.
Want hi heuet my grote dinghen ghedaen, die machtich is
ende sinen heilighen naem.
Ende sijn ontfermherticheit is van gheslachte tot gheslachte, dien die hem ontsien.
Hy heuet macht ghedaen in sinen arm, hi heuet verstroyt
die houaerdighe van gedenckenisse sijns herten.
Hi heuet ofgeset die machtighe vanden stoel, ende heuet
verhoghet die oetmoedighe.
Dye hongherighe heuet hi veruolt mit goede, ende den
riken liet hi ydel.
Hi heuet ontfanghen israhel sijn kint, hem ghedochte
sijnre ontfermherticheit.
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Gij zijt zoeter dan al wat zoet is
en beminnelijk boven alle dingen.
Gij zijt een geneugte van de ziel.
Gij zijt een voltooiing van de liefde.
Gij zijt mijn verheerlijking,
Gij Jezus, redder van de wereld.
Jezus is de bewerker van goedertierenheid,
een hoop van alle blijdschap.
Hij is de bron van genade en zoetheid,
hij is de waarachtige weelde van het hart.
O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
V e r s i k e l . Ik zal mij verblijden in de heer, en ik zal vrolijk
wezen in god mijn Jezus.
M

a g n if ic a t

Mijn ziel prijst groot de heer, en mijn ziel heeft zich hoge
lijk verheugd in god mijn heilgever.
Want hij heeft aangezien de ootmoedigheid van zijn
dienstmaagd. Ziet, daarom zullen mij zalig heten alle ge
slachten.
Want hij heeft aan mij grote dingen gedaan, hij die mach
tig is, en heilig is zijn naam.
En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor
hen, die hem vrezen.
Hij heeft kracht getoond in zijn arm. Hij heeft verstrooid
de hovaardigen van geest en hart.
Hij heeft de machtigen van de zetel gestoten, en hij heeft
verheven de ootmoedigen.
De hongerigen heeft hij vervuld met goederen, en de rij
ken liet hij ledig achter.
Hij heeft ontvangen Israël zijn kind, gedachtig zijn'barmhartigheid.

85

Als hi ghesproken heuet tot onsen vaderen, abraham ende
sinen gheslachte van beghinne.
Glorie.
A

n t if f e n

. O o p g a e n d e c la e r h e it e n d e s c h ijn s e l d e s e w i-

g h e n lic h t s , e n d e s o n n e d e r g e r e c h tic h e it, c o m e n d e v e r lic h te
d e n g h e n e n d i in d u u s te r n is s e sitte n e n d e in d e n s c h e e m d e s
d o o ts.

Heer verhöre mijn.
C o l l e c t a . O God du die ouermits dijnre ewiger wijsheit
den mensche woutste maken doe hi niet en was, ende doe hi
verloren was woutsten ontfermelic weder maken, wi bidden
di verleen ons dat die wijsheit moet ingheesten in onsen her
ten, dat wi van al onser sielen di moeten minnen, ende mit al
onser herten totti moeten lopen. Ouermits onsen heer ihesum cristum etc.
Heer verhöre mijn ghebet.
Benedien wi den heer.
Alle ghelouighe sielen etc.

TE COM PLEET TIJT

Salicheit der sielen ende des lijfs, Gheve ons ihesus cristus
die wijsheit des vaders. Amen.
C o n v e r t e N o s d e u s . Bekere ons god onsen heilgheuer,
Ende ofkeer dinen toorn van ons.
God wilt denken in mijn hulpe. Heer tot mi te helpen
haeste.
Glorie si den etc.
P s a l m u s . Here verlieht mijn oghen, opdat ic nymmermeer en slaep inder doot, opdat mijn viant niet en segghe: ic
hebbe macht ghehadt teghens hem.
Die ghene die mi bedrucken seilen hem verbliden ist dat ic
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Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, Abraham en
zijn geslacht vanaf het begin.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n t i f o o n . O opgaande klaarheid en schijnsel van het
eeuwige licht en zon van de gerechtigheid, kom en verlicht
diegenen die in duisternissen zitten en de schaduw van de
dood.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
C o l l e c t e . O god, die door uw eeuwige wijsheid de mens
wilde maken toen hij nog niet bestond, en toen hij verloren
was hem barmhartig wilde wedermaken, wij bidden u, ver
leen ons dat de wijsheid moge begeesteren onze harten, dat
wij met heel onze ziel u mogen beminnen, en met heel ons
hart naar u toe mogen snellen. Door Jezus Christus, uw
zoon, onze heer, die met u leeft en regeert in eenheid van de
heilige geest, een god in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.

COM PLETEN

Zaligheid van ziel en lichaam, geve ons Jezus Christus, de
wijsheid van de vader. Amen.
Bekeer ons, god onze heilgever, en keer uw toorn van ons
af.
God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
P s a l m ( 1 3 ,4 -6). Heer, verlicht mijn ogen, dat ik nooit inslape in de dood, opdat mijn vijand niet zegge: ik heb macht
gehad tegen hem.
Degenen die mij verdrukken zullen zich verheugen als ik
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beroert worde, mer ick hebbe in dijnre ontfermherticheit gehoept.
Mijn herte sei hem verbliden in dijn salicheit, ic sei singhen den heer die mi goede gauen ghegheuen heeft, ic sei mit
sanghe louen den naem des alren ouersten.
Glorie si den vader.
A n t i f f e n . I c wone inden ouersten, ende mijn throon is
inden columpnen der wolken.
C a p i t t e l . Si leert soberheit, wijsheit, gherechticheit
ende duechde, welke dingen niet nutters en is den mensche in
haren leuen. God segghen wi danc.
R e s p o n s o r iu m .

In vreden ende in dat selue sei

ic

slapen

ende rusten.
Ist dat ic gheue minen oghen den slaep, ende
minen ogheleden den ghestadighen slape, sei ic slapen ende
rusten.
Glorie si den vader ende den soon ende etc.
In vreden etc.
V e r s ik e l.

Y

mnus

Jhesus regneert in vreden
die alle sinnen bouen gaet,
desen vrede begheert mijn siel
ende haest dien te ghebruken.
Di so predict dat choer des hemels
ende wederhaelt dinen lof.
ihesus verblijt den ommeganc der werlt
ende maect ons te vreden mit gode.
Ihesus is wedergaen ten vader,
hi is inghegaen in dat hemelsche rijc,
mijn herte is van mi ghegaen
ende is ihesum naghegaen.
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geschokt word, maar ik heb op uw barmhartigheid gehoopt.
Mijn hart zal zich verblijden in uw zaligheid. Ik zal zingen
tot de heer, die mij goede gaven gegeven heeft, en ik zal met
gezangen loven de naam van de allerhoogste.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n tifo o n .

Ik w o o n

in h e t a lle r h o o g s te , e n m ijn t r o o n is

in d e z u il v a n d e w o lk e n .
C

a p it t e l .

Z ij le e r t s o b e r h e id , w ijs h e id , g e r e c h tig h e id en

d e u g d , e n n ie ts is n u ttig e r v o o r d e m e n s e n in h u n le v e n .
G o d e z e g g e n w ij d a n k .
R e s p o n s o r iu m .

In vrede, ja daarin zal ik slapen en rus

ten.
V e r s ik e l.

Als

i k m ijn o g e n z a l g e v e n d e s la a p , e n m ijn

o o g le d e n d e s lu im e r in g , z a l i k s la p e n e n ru ste n .

Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest.
In vrede, ja daarin zal ik slapen en rusten.
H

ym ne

Jezus regeert in vrede,
die alle zinnen te boven gaat.
Deze vrede begeert mijn ziel
en haast zich die te genieten.
U roemt het koor van de hemel
en herhaalt uw lof.
Jezus verblijdt de omloop van de wereld
en brengt ons tot vrede met god.
Jezus is weergekeerd tot de vader,
hij is ingegaan in het hemelse rijk.
Mijn hart is van mij weggegaan,
en is Jezus nagegaan.
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O ewighe wijsheit,
di ende den vader ende den heilighen gheest,
moet sijn glorie in ewicheden. Amen.
V e r s i k e l . In vreden is ghemaect sijn stede, ende sijn woninge in syon.

laet heer dinen
knecht, na dinen woorden in vreden. Want mijn oghen heb
ben ghesien dijn salicheit. Dien du bereit heueste voor dat
aenschijn alles voies. Een licht is tot eenre openbaringe der
heiden, en tot glorien dijns voles van israhel.
Glorie etc.
Nunc

A

d im it t is

n t if f e n

seru u m

tu u m .

Nu

. O g lo r io s e c o n in c o n d e r d in e n h e ilig h e n , d u

d ie b is te [a lto e s] lo u e lic e n d e n o c h ta n s o n s p r e k e lic , h e e r d u
b is te in o n s e n d e d in e n h e ilig h e n g lo r io s e n n a e m is a e n g h e r o e p e n o p o n s , o n s e g o d e n la te o n s n ie t a c h te r a ls o d a ttu
in d e n d a g h e d e s o o r d e ls d i g e w a e r d ig h e n w ils t e o n s te s e tte n
o n d e r d in e n h e ilig h e n e n d e w t u e r c o r e n , o g e b e n e d id e c o 
n in c .

Heer verhöre.
C o l l e c t a . Heer god wi bidden die, sich aen genadelic
onse crancheit, ende du goedertieren instorte in onsen herte
den smaec dijnre ewigher wijsheit, opdat als wi ghesmaect
hebben haer honichulietende soeticheit, dat wi dan moghen
versmaden alle aertsche dingen ende mit barnender begheer
ten ende minnen di aen te hanghen, du di biste alle goet.
Ouermits onsen heer ihesum cristum.
Heer verhöre mijn etc.
Benedien wi den heer.
Alle ghelouige sielen.
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O eeuwige wijsheid,
u en de vader en de heilige geest
zij eer in alle eeuwigheid. Amen.
V e r s ik e l.

In vrede is gemaakt zijn stede, en zijn woning

in Sion.
[ G e z a n g v a n d e o u d e S im e o n ] N u laat gaan heer uw
knecht naar uw woord in vrede, want mijn ogen hebben ge
zien uw zaligheid, die gij bereid hebt voor het aangezicht van
alle volkeren, een licht dat is tot openbaring van de heidenen
en tot eer van uw volk Israël.
Eer zij de vader en de zoon en de heilige geest, zoals het
was in het begin en nu en altijd en in eeuwigheid zonder
einde. Amen.
A n t i f o o n . O roemrijke koning onder uw heiligen, gij
die altijd lofwaardig zijt en nochtans onuitsprekelijk, heer,
gij zijt in ons en uw heilige roemrijke naam is aangeroepen
over ons. Onze god, laat ons niet achter, zodat gij op de dag
van het oordeel u wilt gewaardigen ons te plaatsen onder uw
heiligen en uw uitverkorenen, o gezegende koning.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
C o l l e c t e . Heer god, wij bidden u, zie genadig onze
zwakheid aan, en stort goedertieren in ons de smaak van eeu
wige wijsheid, opdat, als wij gesmaakt hebben haar honing
vloeiende zoetheid, wij dan versmaden mogen alle aardse
dingen en met brandend verlangen en liefde u aanhangen, gij
die zijt alle goed. Door Jezus Christus, uw zoon, onze heer,
die met u leeft en regeert in eenheid van de heilige geest, een
god in alle eeuwigheid. Amen.
Heer, verhoor mijn gebed, en mijn roepen kome tot u.
Zegenen wij de heer. Gode zeggen wij dank.
Alle gelovige zielen mogen rusten in vrede. Amen.

De eeuwige wijsheid moge zegenen en bewaren,
Ons hart, onze zinnen en ons lichaam. Amen.
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f

T

o t o n ser vro uw en

R

e s p o n s o r iu m

Help ons mit dinen gebede moeder cristi maria.
V e r s i k e l . D u biste een openbaringe der heimeliker dinghen des ewighen leuens ende een claerheit des hemels. Moe
der cristi maria.
Glorie si den vader.
Help ons etc.
Bidt voor ons heilige maria, dat wi waerdigh.
C o l l e c t a . Verleen ons heer god dinen dienres, des bid
den wi di, dat wi verbliden van gesontheit der sielen ende des
lijfs, dat wi ouermits glorioser bede der saligher maget maria
moeten worden verlost van deser tegenwoerdiger droefnis te
gebruken die ewige bliscap. Ouermits cristum onsen heer.
Amen.

Die ewighe wijsheit moet benedien ende bewaren, Onse
herte, onse sinnen ende onse lichamen. Amen.

\ rt
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VERANTW OORDING VAN DE TEKSTUITGAVE
E N DE M O DERN -N EDERLA NDSE VERSIE

Bij de uitgave van de tekst van de Getijden van de Eeuwige
Wijsheid is het Antwerpse handschrift Museum Plantin-Moretus 14.12 getrouw gevolgd. Er is geen poging gedaan om
het probleem van Geert Grotes grondtekst nader tot een op
lossing te brengen, ook al is het duidelijk, dat het Antwerpse
handschrift afwijkt van bijvoorbeeld het Munsterse of het
Haagse. Kleine afwijkingen behoeven hier niet vermeld te
worden. Vele daarvan kunnen immers voor rekening van de
afschrijvers gebracht worden, die zich soms verschreven,
soms iets weglieten, en in elk geval dialect-aanpassingen aan
brachten. Waar het evident om verschrijvingen of omissies
gaat, is de tekst verbeterd naar het Munsterse handschrift:
die verbeterde tekst is tussen [ ] geplaatst. Soms zijn er onbe
grijpelijke afwijkingen ten opzichte van het Latijnse origi
neel te constateren, soms groter getrouwheid: wie maakte de
fout? Geert Grote, het onbekende voorbeeld van het Ant
werpse handschrift, de bewerkster van de Antwerpse tekst?
Dat er hier van een bewerkster sprake is, blijkt in de derde les
van de Metten, waar ze schrijft: ’ic onreyn sondaersche’, ter
wijl het Latijn peccator/zondaar geeft. Tevens is daarmede
duidelijk dat het handschrift in een vrouwencommunauteit
thuishoort, waar men gezamenlijk deze in vrouwelijke zin
aangepaste tekst kon gebruiken. (Het is daarbij niet vreemd
te noemen, dat elders, o.a. in de tweede les van de Metten,
het mannelijk woord zondaar is gehandhaafd: de tekst leunt
daar tegen een woord van Paulus aan, dat in algemene ter
men de conditie van de mens beschrijft.)
Opmerkelijk is, dat de bewerkster aan het eind van de
getijden een volledig Responsorium tot O.L. Vrouw heeft
toegevoegd. Vóór de slotzin van de Wijsheidsgetijden, aan
het slot van de Completen, voegt zij dat gebed toe, dat noch
bij Seuse noch in het Munsterse noch in het Haagse hand
schrift is overgeleverd. Het moet wel als ’bladvulling’ heb
ben dienst gedaan: door deze toevoeging slaagde de schrijf93
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ster/bewerkster erin het blad ten einde toe fraai te vullen.
Een kleine tekstaanvulling vinden we ook aan het begin: het
korte aanvangsgebed vóór de Minnegroet vinden we in het
genoemde Munsterse en Haagse handschrift niet.
De bewerking van deze Middelnederlandse tekst in een he
dendaags Nederlands moet twee doeleinden dienen. Ten
eerste moet zij toegang verschaffen tot de Middelneder
landse Getijden van de Eeuwige Wijsheid in of naar de verta
ling en bewerking van Geert Grote. Maar vervolgens ook
moet de bewerking die tekst weer bruikbaar maken voor
moderne mensen die gevoelig zijn voor het mystieke, gerit
meerde gebed. Getrouwheid aan het Middelnederlandse
voorbeeld kon zo in conflict komen met de hedendaagse zin
voor nauwkeurigheid in de vertaling van de Latijnse tekst.
Soms wijkt dan ook de moderne versie af van het Middelne
derlandse handschrift ten gunste van de Latijnse versie: het
heeft geen zin fouten of afwijkingen uit de Middelneder
landse vertaling te handhaven, alleen omdat die zo in het
handschrift voorkomen. Ook anderszins zijn er kleine afwij
kingen tussen het Antwerpse handschrift en de moderne be
werking. De Latijnse aanduidingen van een tekstonderdeel
dat volgen gaat, zoals bijvoorbeeld Ymnus Ihesu dulcis memoria, zijn in de bewerking niet volledig opgenomen maar
beperkt gehouden. Een enkele maal werd een dergelijke Ne
derlandstalige aanduiding opgenomen naar de tekst van het
Munsterse handschrift. Het toegevoegde Maria-responso-’"']
rium werd niet vertaald, omdat dat zeker niet tot Grotes
grondtekst behoort.
Terwille van het hedendaags gebruik zijn ook alle afgekort
aangeduide gebeden die in het handschrift voorkomen en
voor de toenmalige gebruikers/gebruiksters herkenbaar wa
ren als onderdelen van het gewone officie, hier weer volledig
uitgeschreven. Zo bijvoorbeeld het onzevader, waarbij uit
gegaan werd van de vertaling die Geert Grote daarvan elders
had gemaakt en zoals die was overgeleverd in het Munsterse
handschrift.
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Tot slot een enkel woord over het Latijnse origineel, de Cur
sus Aeternae Sapientiae van Heinrich Seuse. In de moderne
uitgave, verzorgd door Pius Künzle o.p., treft men een zeer
volledig notenapparaat aan, waarin de herkomst van de ver
schillende tekstonderdelen, zoals Seuse die bijeenbracht, is
aangegeven. Naast de bijbel heeft vooral het dominicaanse
brevier als bron gediend; voorts het Romeinse brevier en
éénmaal de mis van de wijsheid van Alcuinus. De hymne Jesu
dulcis memoria die Seuse door de gebedstijden heen gevloch
ten heeft, is niet van St. Bernardus van Clairvaux, zoals A.
Wilmart heeft aangetoond. De steeds terugkerende slot
strofe ’O eeuwige wijsheid’/Aeterna sapientia, is echter
door Seuse zelf gecomponeerd, zoals ook verschillende ge
bedsteksten en lessen van hem stammen.
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Het Getijdenboek van Geert Grote (1340-1384) was in de
middeleeuwen het meest gelezen Nederlandse boek. Gro
te stelde dit werk samen om leken de mogelijkheid te
geven op gezette tijden gezamenlijk in de moedertaal te
bidden, zoals dat in klooster- en kapittelkerken in het
Latijn geschiedde. Van de door hem vertaalde en bewerk
te gebedsteksten spreken vooral de Getijden van de Eeu
wige Wijsheid een taal die hedendaagse mensen kunnen
verstaan. Wij staan immers niet ver van de middeleeuwen
af. Ook nu ligt er een voortdurende doodsdreiging over
de wereld. Ook nu is er een diep verlangen naar wijsheid,
naar zingeving in een soms zinloos lijkend bestaan, naar
innerlijkheid van leven. Ook wij kunnen bidden: ’Mijn
ziél heeft U begeerd in de nacht.’
In deze uitgave is een Middelnederlandse tekst uit ca.
1400 weergegeven, met daarnaast een modern-Nederlandse versie.
Prof. dr. A. G. Weiler (1927) is sinds 1964 hoogleraar in
de algemene en vaderlandse geschiedenis der middeleeu
wen, sinds 1965 ook in de wijsbegeerte der geschiedenis
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
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