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Voorwoord

Wie op de woorden van Maria Petyt wordt meegenomen naar de ‘niet-plaatsen’ van het
leven, leert geduld te beoefenen. Haar vloeiend taalgebruik bergt een weerbarstige weg
die zich pas laat voelen als het merendeel van de weerstanden zijn overwonnen. Mijn
dank gaat uit naar ieder die mij deze ruimte en deze zoektocht heeft gegund: het bestuur van de Karmel, mijn huis-, hof-, en kamergenoten, collega’s, familie en vrienden.
Kortom, dank aan ieder voor wie ‘Maria Petyt’ inmiddels een begrip is geworden.
Enkelen van hen wil ik in bijzonder noemen. Allereerst zijn dat mijn vormingsverantwoordelijken die de diepte van de Karmeltraditie voor mij hanteerbaar maakten.
Daarnaast gaat mijn dank uit naar wie het Karmelitaans erfgoed beheert en koestert.
Dan denk ik vooral aan het gastvrij onthaal in de archieven en de instituten gelieerd
aan onze Karmelorde, aan Nicola van de Rakt die als vrijwillig medewerkster van het
Titus Brandsma Instituut Maria’s teksten met liefde heeft uitgetypt, aan Jos Huls en
Hein Blommestijn die deze teksten beschikbaar hebben gesteld, aan Ton van der Gulik
en Susan van Driel, beide archivaris van onze orde, en aan Frans Maas die over de eerste
opzet heeft meegedacht. Met hen dank ik veel anderen die mij met hun kundigheid en
hartelijkheid terzijde hebben gestaan.
Toen het schrijven een eenzaam avontuur dreigde te worden, heb ik veel steun ervaren
van de werkgroep die de uitgave verzorgde van Maria’s brieven over de Hollandse oorlog
en een expertmeeting organiseerde. Ter nagedachtenis wil ik hier de naam van Veronie
Meeuwsen niet ongenoemd laten.
Steun en toeverlaat in het hele proces was mijn supervisor en copromotor Elisabeth
Hense, die met haar liefde voor de Karmelitana het onderzoek altijd weer op de rit wist
te krijgen en een rechte lijn trok, waar ik graag buiten de vraagstelling grasduinde. Dank
ook aan mijn promotor Christoph Hübenthal die, net als Elisabeth, mijn zoektocht
met veel belangstelling en geduld volgde en creatieve feedback gaf waar ik dreigde te
verzanden.
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De vakgroep systematische religiewetenschap en het Center of Catholic Studies, met
haar brede interesse en de open sfeer, bood ruimte om te groeien en het theologisch
veld te ontdekken. De laatste loodjes wogen zwaar, maar werden kundig en vriendschappelijk meegedragen door Ineke Wackers, Míceál O’Neill, Pierre Humblet, Rijcklof
Hofman, Gerry van der Loop en Simone Weijs.

Last but not least dank ik mijn ouders en mijn zus. Het moet voor jullie niet makkelijk
zijn dat jullie ‘kleine meid’ haar hart verpand heeft aan een zo ongewone weg. Jullie
openheid en liefde zijn voor mij altijd een belangrijke steun geweest om mijn hart te volgen en in vertrouwen verder te gaan.
Esther van de Vate,
augustus 2019
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Hoofdstuk 1

Inleiding

My docht in my ghelijck ontdeckt te hebben een nieuwe werelt.
“My docht in my ghelijck ontdeckt te hebben een nieuwe werelt; ick segghe een nieuwe
werelt, die heel verscheyden is, ende niet met allen ghemeyns en heeft met de dinghen
van dese werelt; ick bevondt waerachtigh te zyn, het ghenen schryft de H. Terese van die
groote holligheyt, die sy vondt in haer inwendigh, de welcke in haer veroorsaeckt hadde
een uyt-ydelen van alle creaturen: ô genoegelijcke ende vermaeckelijcke holligheyt!
ende groote inwendighe eensaemheyt, de welcke nu is bereydt, ende bequaem, om den
Beminden daer een wooninghe in te maecken.”1
Meer dan drieënhalf eeuw later kan door een onderzoeker slechts tastend worden gezocht naar wat de kluizenaarster Maria Petyt bedoelde toen zij over een nieuwe wereld
schreef. In de alsmaar wenkende en wijkende ontmoeting met haar Beminde, waar zij
buitengewoon sprankelend over schrijft, beleeft Maria hoogten en diepten die het
21e-eeuwse bevattingsvermogen verre te boven gaan. Haar beweging naar eenzaamheid resoneert zo diep dat een louter biografische beschrijving geen recht doet aan haar
levensverhaal.
1

Maria Petyt, Het leven van de weerdighe moeder Maria a S.ta Teresia (alias) Petyt, vanden derden reghel vande Orden
der Broederen van Onse L. Vrouwe des berghs Carmeli, tot Mechelen overleden den 1. November 1677. Van haer uyt
ghehoorsaemheyt, ende goddelijck ingheven, beschreven, ende vermeerderinghe van ’t selve leven, 4 tt. in 2 voll., Ghendt
(de hoirs van Jan vanden Kerchove) 1683/1684. (Fotogr. herdr.: Vilvoorde, Karmel O.L.V. Van Troost,
[2002]) vol. 2, 251; 2 februari 1669. In de hoofdtekst verder aangehaald als het Leven, in de voetnoten
als Petyt (1683) of Petyt (1684) als het vol. 4. betreft. De herkomst van de verwijzing naar de werken van
Teresa is onbekend. Wellicht speelt tegen de achtergrond een reminiscentie aan het zevende verblijf:
“Want het is een seker saecke, als wy ons selven ydel ende suyver maken van alle creaturen, ende dat wy
van die afstant doen om de liefde Godts, dat den selven Heren niet laten en sal ons te vervullen met zijn
selven.” Teresa van Avila, Beschryvinghe van het Casteel oft wooninghe vande ziele, Ghemaeckt door de E. Moeder Terese
de Iesvs, fondatersse vande Orden der ongheschoeyde Carmeliten vanden eersten reghel, Antwerpen (Fransoys le Chien)
1650, zevende verblijf, cap. 2, 242.
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De harde weg van de afgescheidenheid,2 waar Maria zich in alle stilte op toelegde, voltrok
zich in een weerbarstige paradox van loutering en vernieting en werd in weerwil van haar
natuur ingeoefend en gegaan. In deze onrust bleek een nog sterkere weerstand in het
spel dan haar natuur. De hemelse gratie voegde zich niet naar wat Maria zich bij een leven
in de Cluyse had voorgesteld. De voortdurende discrepantie tussen verlangen en werkelijkheid deed haar zelfs twijfelen of de “inspraecke, die tot de eensaemheyt aenlockte,
ende toedreef, maer en is gheweest een puere tentatie, aenghesien dat de dinghen niet
en volghen, noch ick en kan doen, de welcke my daer scheenen ghetoont, ende bevolen
te zijn, te weten, dat ick in de eensaemheyt soude leyden een goddelijck leven, ende nu
beghint het heel contrarie.”3 In de confrontatie met dit goddelijk ‘contrarie’ werd Maria’s
verlangen tot in de grondt4 van haar ziel ontbonden. Daar werd zij aan elke synthese voorbij gevoerd naar een plaats die in geen beeld te vatten is.
Diep verweven met deze eenzame levensweg verlangde Maria om de ‘pristinus splen
dor’, de eerste glans van de Karmel in ere te herstellen.5 Met dit doel voor ogen stichtte zij
in het Vlaamse Mechelen een gemeenschap van kluizenaarsters die leefden volgens het
eremitisch ideaal van de Karmel. In de Chronologische aenwijzer van deze stad staat hierover
opgetekend: “Ten jaere 1657 in de maend october is binnen Mechelen door Maria Petit,
geboortig van Haezebroek, geestelijke dochter van den Regel van de orden der Broederen
van O.L. Vrouwe des Berghs Carmeli, begonst de vergaderinge der geestelijke dochters
levende volgens de eersten Regel der Carmeliten in een zeker huijs toebehoorende aen
de paters O.L.V. Broeders (geseijt geschoende Carmeliten), gelegen neffens en dicht aen
de kercke, genaemt de Cluyse ter oorsake dat voortijts in’t selven huijs een cluysenersse6
2

3
4

5
6

Dit begrip wordt veelvuldig in de Rijnlandse en Vlaamse mystiek aangetroffen, bijv. bij Meister Eckhart:
“sô diu abegescheidenheit kumet ûf daz hoehste, sô wirt si von erkennen kennelôs und von minne
minnelôs.” Franz Pfeiffer (ed.), Deutsche Mystiker des vierzehnten Jahrhunderts, Aalen 1962 (Neudruck der
Ausgabe: Leipzig 1845, 1857), 491, 7. Zie ook hoofdstuk 5, voetnoot 134.
Petyt (1683) vol. 1, 283. <p. 291>
De plek waar voor Maria de godsontmoeting plaatsvindt, is de grond van de ziel, verg.: “Ick worde oock
gheleert, dat als den Beminden belieft te verleenen eenigh licht, in ’t ghebedt, oft buyten, het selve […]
sal als een subtiel genstel inden grondt vanden Ziel gheworpen worden. […] Dese subtiele ghenstels in
den grondt der Ziele gheworpen, worde ick somtyts ghewaer; dese verlichten, ende t’samen suyveren
den grondt op eenen ooghenblick, op een krachtighe, ende edele manier.” Petyt (1683) vol. 2, 238.
Stephan Panzer, Observanz und Reform in der Belgischen Karmelitenprovinz 1623-1649: “pour parvenir à un parfait
rétablissement de la discipline régulière”, Rome 2006, 295.
Deze kluizenaarster zal mogelijk gerecruteerd zijn uit de ‘virgines devotas’ die Johannes Taye in de
vijftiende eeuw om zich heen verzameld had. Norbertus a S. Juliana verhaalt in Conventus Mechliniensis
primum fundati in Neckerspoel […] descriptio (zie voetnoot 50 van dit hoofdstuk), dat “Ioannes Taye collegit
Meclinae quasdam virgines devotas, quibus proposuit regulam Carmelitarum observandam iuxta
ordinationem beati Ioannes Soreth Generalis et facultatem R.P. Ioannes de Platea Prioris Mechliensis, et
professione emissa sorores tertiarias fecit. […] Ex hac institutione tertiariarum coniecturamus exordium
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gewoont hadde.”7 De vraag hoe de ‘pristinus splendor’ van de Karmel oplichtte in het
verborgen leven van deze vrouwen kan slechts beantwoord worden door wie de schoon
heid van hun hemelse conversatie, al was het maar een fractie, kan bevroeden en hun
tijdgeest kan begrijpen.
Maria’s schrijven en bidden moet worden gesitueerd in de culturele doorwerking
van de Teresiaanse heiligheid van de zestiende en zeventiende eeuw. Om deze context bij
de lezer te introduceren, volstaat het te refereren aan een observatie van Teresa’s eerste
biograaf, Luis de León. In zijn voorwoord bij Teresa’s Leven schreef hij hoe Teresa bij haar
dood twee beelden van zichzelf naliet: haar ‘dochters’ en haar boeken.8 Enkele decennia geleden scherpte Jodi Bilinkoff deze observatie aan door deze ‘dochters’ in verband
te brengen met de literaire productiviteit van (semi-)religieuze vrouwen die in het voetspoor van Teresa leefden. Teresa’s ‘dochters’ – Maria Petyt was één van hen – lazen niet
alleen haar boeken, maar schreven er op hun beurt ook zelf.9 Hun welhaast mimetische
navolging van Teresa bracht een ware cyclus van literaire creativiteit op gang.10 Vitae en

duxisse reclusorium Mechlininiense prope ecclesiam nostram, in quo praedictae sorores congregatim
ab hoc tempore coeperunt vivere sub directione R. P. Prioris Mechliniensis vel atrius ab eo constitut.”
(fol. 153v-154r) Wellicht heeft (één van) deze vrouwen in de voornoemde Cluyse bij de Karmelietenkerk
geleefd, zie hierover ook in Ernest Persoons, ‘Derdeordelingen van de karmelietenorde te Mechelen’,
in: Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 113 (2009), 263. Met deze
cluysenersse wordt dus geen opvolgster van de beroemde Pirona of Petronilla Hergodts (1423-1472/1473)
bedoeld. Pirona was derde ordeling van de franciscanen, maar werd begeleid door de karmeliet
Johannes Taye. (Pirona’s vita bevindt zich in de Nationalbibliothek in Wenen: Novale sanctorum, Sammlung
von Handschriften und alten Drucken, cod. 12709, biographia fol. 146r-177v.) Hoewel begeleid vanuit de
Karmel, woonde Pirona niet in de kluis naast het karmelklooster, maar in een kluis op de begraafplaats
van de St.-Niklaas buiten de muren: “iuxta Basilicam Sancti Nycholai et in cimitio eiusdam” (fol. 146v).
Pirona werd na haar dood opgevolgd door een recluse van de Karmelorde: “Cumque Pirona Christi
sponsa sepulta fuisset, quedam nova soror de Ordine fratrum beate Marie Virginis de Monte Carmeli
eodem die […] in clausuram ipsius est introducta.” (fol. 172v).
7 Chronologische aenwijzer, Mechelen Stadsarchief, C.C. Extraits des Archives S.I. 73, 1657, fol. 39.
8 Fray Luis de León, Obras completas castellanas, ed. Félix García, 4e druk, Madrid 1967, vol. 1, 904. Dit betreft
het voorwoord bij de eerste gedrukte editie van Teresa’s Leven uit 1588. In de editie van 1632 werd dit
als volgt vertaald: “Ick en hebbe de Moeder Teresa van Iesu’s noyt ghekent noch ghesien, ter wijlen sy
hier op der aerden leefde; maer nu sy in den Hemel leeft, soo kenne ende sie ick haer bijnae altijdts in
twee van haere levende beelden die sy ons achter gelaten heeft, welck zijn haere Dochters, ende haere
Boecken.” Teresa van Avila, Het leven vande H. Moeder Teresa van Iesvs fondatersse der baer-voetsche Carmeliten ende
Carmeliterssen, Wtghegheven door Elias van S. Teresa, Antwerpen (Hendrick Aertssens) 1632, eerste getuigenis.
9 Jodi Bilinkoff, Related lives: confessors and their female penitents, 1450-1750, Ithaca & NY 2005, 106 e.v.; meer over
de ‘dochters’ van Teresa, zie Jodi Bilinkoff, ‘Touched by Teresa: Readers and Their Responses 1588-1750’,
in: Christopher C. Wilson (ed.), The heirs of St. Teresa of Ávila: defenders and disseminators of the founding Mother’s
legacy, Washington 2006, 107-122.
10 Bilinkoff (2005) 27.75.110.
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briefwisselingen, veelal geschreven in begeleidingssituaties, ontwikkelden zich tot een
heel eigen genre van (autobiografische) literatuur.11 Wie deze geschriften leest, betreedt
een vrouwelijk discours dat woorden zocht voor de ‘nieuwe werelt’ die openging in de
culturele en politieke veranderingen van de vroegmoderne tijd.12 Voorliggend onderzoek verhaalt hoe Maria Petyt in dit discours vorm gaf aan haar verlangen om met haar
Beminde in hemelse oorden te verkeren en de harde weg die zij hiervoor moest gaan.
In dit inleidende hoofdstuk wordt het onderzoeksobject (1.1) en het onderszoeksperspectief van de ‘hemelse conversatie’ – met een hedendaags woord orativiteit genoemd
– gepresenteerd (1.2). Daarna wordt de status questionis beschreven en geformuleerd
welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de methodologische keuzes van dit
onderzoek (1.3). Om het onderzoeksobject binnen het kader van Maria’s geschiften te
plaatsen volgt een introductie in haar oeuvre (1.4). Daarna worden de jeugdjaren van
Maria Petyt beschreven tot het moment dat zij haar geestelijk begeleider Michaël à San
Augustino ontmoet (1.5.1), de latere redacteur van haar geschriften. Om hem in dit onderzoek geen vreemde te laten zijn, wordt aan het slot van dit hoofdstuk een korte biografie gegeven (1.5.2).

1.1 Onderzoeksobject
Uit de veelheid van Maria’s geschriften is gekozen voor het Tractaet van verscheyden
ghesteltenissen der zielen13 met schoone onderwysinghen, om de selve met grooten voortganck te
passeren, ondervonden vande weerde moeder Maria a S.ta Teresia.14 Dit traktaat is samengesteld
uit brieven die Maria stuurde aan haar geestelijk leidsman Michaël à San Augustino en
die handelen over de ‘inwendighe ghesteltenissen’ van het biddend leven dat zij in de
Cluyse leidde. Maria en haar geestelijk leidsman zagen de gesteldheden van de ziel als
door God gegeven aanwijzingen om de volmaaktheid te bereiken.15 Michaël schrijft over
11
12
13
14
15

“By the seventeenth century, as Michel de Certeau has observed, letters of spiritual direction had gained
new respect as a literary genre, as well as a medium of pastoral care.” Bilinkoff (2005) 24.
“Ce sont des hommes […] qui font le commande et qui examinant le produit. Mais à l’intérieur de ce cadre,
a lieu un discours féminin.” M. de Certeau, La Fable mystique: XVIe-XVIIe siècle, Parijs 1982, 262.
Michaël à San Augustino gebruikt geregeld een slot-n in de genitivus enkelvoud.
Cap. 156-235 in Petyt (1683) vol. 1, 196-300. Er ligt een onuitgegeven hertaling door Walfried Poelma
o.carm. – waarschijnlijk uit de jaren ’50 van de 20e eeuw – in het N.C.I. in Boxmeer: Arch. IV, 42.
Een belangrijke sleutel om deze term te begrijpen vinden wij in het 95e hoofdstuk van Maria’s
autobiografie, waar zij beschrijft hoe haar ernstige pijnen overvallen, nadat zij ter communie is gegaan.
Zij brengt deze in verband met haar eerdere aanbod om te lijden voor de verzoening van de zonden die
enkelen hadden begaan. Zie Petyt (1683) vol. 1, 121.
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het onderscheidingsproces in het binnenste van het hart: “Daer en is niet te twyfelen,
oft een ziel aldus aendachtich wesende, om te hooren wat Godt in haer spreckt, ende
bereedt zijnde om de stemme Godts inwendelijck tot het hert sprekende ende synen
wille te kennen gevende ghehoorsaem te zijn, sal in haer binnenste gheleert worden,
wat se doen en laeten moet.”16
Het Tractaet van verscheyden ghesteltenissen der zielen is bedoeld als een aanvulling op
Maria’s autobiografie in het eerste deel van Het leven van de weerdighe moeder Maria a S.ta
Teresia (alias) Petyt. In de voor-reden bij dit Leven verwoordt Michaël à San Augustino wat
hem motiveerde om deze briefverzameling in het Leven op te nemen: “om dat dit Leven
wel thien jaeren voor haere doodt gheschreven is, ende om dat sy sedert dien tijdt, uyt
dierghelijcke ghehoorsaemheyt ende bevel, veele andere dinghen by schrift ghestelt
heeft, […] soo heeft’et my goedt, ende gheraeden ghedocht, daer uyt te vergaederen, ende
te maecken een vermeerderinghe van haer Leven.”17 Een andere bijkomstige reden om
het Tractaet op te nemen was om bij te dragen aan een beter begrip van de autobiografie,
althans zo schrijft Michaël in zijn inleiding bij het Tractaet: “het welcke al ist dat lichtelijck
ghevat ende verstaen kan worden uyt het verhael van haer gheheel leven; soo zal het
nochtans veel klaerder konnen bevroeyt worden uyt de volghende Capittelen.”18
Dankzij zijn chronologische opbouw – een opbouw die overigens wel enkele hiaten
en andere oneffenheden vertoont19 – is het Tractaet binnen de verzamelde geschriften
van Maria Petyt het meest geëigend voor een studie naar Maria’s hemelse conversatie.
De overige brieven, vaak niet gedateerd, zijn door Michaël à San Augustino gerangschikt
naar de verschillende fasen van Maria’s ontmoeting met haar Beminde en andere thema’s die hij van belang achtte voor haar mystieke werk. Deze thematische redactie biedt
minder ruimte om Maria’s spirituele ontwikkeling te volgen.

1.2 Onderzoeksperspectief
In deze paragraaf wordt orativiteit als het perspectief van dit onderzoek geïntroduceerd
(1.2.1) en een inleiding gegeven op de ‘niet-onverschilligheid’ van Maria’s schrijven (1.2.2).

16 Michaël à San Augustino, In-leydinghe tot het landt van Carmelus […], Brussel (Francois Vivien) 1659, tract. 4,
cap. XXII, 436.
17 Petyt (1683) vol. 1, Voor-reden, ***3v e.v. De term vermeerdinghe heeft waarschijnlijk ook betrekking
op de overige brieven van Maria, die gebundeld zijn in Petyt (1683) vol. 2, 3 en 4. Lees hierover verder in
par. 1.4.1.3.
18 Petyt (1683) vol. 1, 198. <p. 167>
19 Daarover leest u meer in hoofdstuk 4.
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1.2.1 Orativiteit
Binnen de discipline van spiritualiteitsstudies wordt het god-menselijke betrekkingsgebeuren onderzocht in zijn sociaal-historische context.20 Een specifieke onderzoeksinteresse daarbinnen is de communicatieve beweging die zich voltrekt tussen het ‘ik’ van de
gelovige en het ‘Jij’ van de goddelijke werkelijkheid. Dit perspectief betreft de wijze waarop iemand die bidt, schrijft of anderszins vorm geeft aan een religie, tast naar die andere
– vreemde – werkelijkheid die hem of haar te boven gaat.
Om deze communicatieve beweging tussen God en mens te benoemen en te bestuderen introduceerde Kees Waaijman in zijn studie Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden de term orativiteit.21 De communicatieve beweging, die hij met deze term beoogt,
omschrijft Waaijman in een hermeneutisch ontwerp, dat hij baseert op de spirituele
leespraxis die zich voltrekt in de opeenvolging van lezing, meditatie, gebed, contemplatie.22 Waar Waaijman de overgang van meditatie naar gebed beschrijft, komt hij tot
de volgende beschrijving van theologale pragmatiek, door hem ook wel orativiteit genoemd: “In de theologale pragmatiek worden theologische inhouden omgevormd in
een oratieve dynamiek. Deze overgang van inhoudelijk naar dialogisch niveau wordt
kernachtig uitgedrukt door het onderscheid dat Levinas maakt tussen ‘verschil’ en
‘niet-onverschilligheid’. Bij ‘verschil’ gaat het om het objectiveerbare verschil. Bij
‘niet-onverschilligheid’ gaat het om het dialogische verschil. Het meditatieve niveau
leest de godsverhouding inhoudelijk (verschil), het oratieve niveau leest de dialogische
dynamiek (niet-onverschilligheid). De oratieve leeswijze let op de beweging tussen ik en
Jij. Zij brengt de dimensie van het gebed aan het licht.”23 De term orativiteit wordt door
Waaijman in een hermeneutisch kader geplaatst en heeft als oogmerk de godmenselijke
communicatie te onderzoeken.24
20 Michel de Certeau schrijft daarover: “Iedere spiritualiteit is wezenlijk historisch van aard, omdat ze vaak
een ervaring beschrijft en in ieder geval, middels een beleving in de praktijk, doelt op de ondervonden
moeilijkheden. Ze zoekt niet zozeer een theorie uit te werken, maar veeleer duidelijk te maken, hoe men
in feitelijke omstandigheden, zoals die door een culturele situatie zijn vastgelegd, van de Absolute kan
leven.” M. de Certeau, ‘Beschavingen en spirituatiteiten’, in: Concilium, 2 (1966) 9, 11.
21 K. Waaijman, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden, 4e dr., Gent/Kampen 2003, 749.
22 Waaijman (2003) 685 e.v.v.
23 Waaijman (2003) 749.
24 Volgens Waaijman voltrekt dit proces zich binnen het zinveld van de lezer, d.w.z. de voorstellingswereld
van de verschillende tekstperspectieven, die tijdens het leesproces worden opgeroepen. Waaijman
(2003) 739. In het zinveld van de psalmen onderscheidt hij vier ‘verschillen’: het positionele, het
complementaire, het intermediaire en het disjunctieve verschil. Waaijman (2003) 746-756. Een
pragmatische lezing van deze verschillen biedt volgens Waaijman zicht op vier verschillende vormen van
orativiteit in de psalmen. Hij omschrijft de volgende oratieve dynamieken: God naderen, God bij zich
toelaten, God tot toewending bewegen en openlijk van God getuigen.

Inleiding

Voorliggend onderzoek gaat dus over de ‘niet-onverschilligheid’ van Maria’s dialoog met
de goddelijke werkelijkheid in het Tractaet van verscheyden ghesteltenissen der zielen met schoone
onderwysinghen. Dit onderwerp, en ook de vraagstelling,25 kunnen echter niet worden uitgewerkt zonder enkele vragen te verkennen en te bezien welke onderzoeksmethode geschikt is om deze ‘niet-onverschilligheid’ in het Tractaet te onderzoeken.
De eerste vraag betreft de achtergrond van de term ‘verschillen’. Voor mij is een punt
van gesprek of Levinas’ opvatting over ‘verschillen’ wel de geëigende invalshoek is om
de theologale pragmatiek van een tekst te analyseren. Voor Levinas vormt het gebed, de
aanspreking van de Ander, de basis van onze taal.26 Waar hij refereert aan ‘verschillen’,
spreekt hij echter van een imperatief ‘verschil’, dat hij baseert op het appèl van de Ander
dat elke representatie ontwricht: “Entre moi et l’autre bée une différence qu’aucune unité
de l’aperception transcendentale ne saurait récuperer. Ma responsabilité pour autrui est
précisement la non-indifférence de cette différence : la proximité de l’autre. Relation, au
sens absolu du terme, extra-ordinaire, elle ne rétablit pas l’ordre de la représentation où
tout passé revient. La proximité du prochain demeure rupture dia‑chronique, résistance
du temps à la synthèse de la simultanéité.”27 Waaijmans conceptie van ‘verschil’ daarentegen gaat uit van semantische verschillen, die overstegen worden in een ‘niet-onverschilligheid’. Gelet op dit onderscheid kan men zich afvragen of Waaijmans transpositie
van het imperatief ‘verschil’ naar de objectiveerbare ‘verschillen’ van het meditatieve
leesproces recht doet aan wat Levinas voor ogen stond, toen hij zijn beschouwingen over
het ‘verschil’ aan het papier toevertrouwde.
Een andere vraag betreft de grondslag van de spirituele leespraxis die Waaijman kiest
als hermeneutische achtergrond voor zijn denken over orativiteit. Punt van overweging
is, dat de hermeneutiek van de lectio divina in de vroegmoderne tijd veranderde en zich niet
langer volgens de middeleeuwse fasering voltrok.28 Deze omwenteling komt in het vervolg van het onderzoek nog ruimschoots aan de orde maar wordt hier alvast geïntroduceerd met een citaat van De Certeau over de hermeneutiek in de vroegmoderne tijd: “Le
circuit médiéval allait de l’interprétation donnée par le maître (la lectio) à l’assimilation
intérieure du message par l’auditeur (la meditatio), et de celle-ci à la réponse adressée
par le fidèle au verbe fondateur (l’oratio). […] À l’époque dont je parle, cette chaîne s’est
25 Deze wordt verwoord aan het eind van par. 1.3.2.
26 Lees hierover Diego Fonti, ‘“The Essence of Discourse is Prayer”: Emmanuel Levinas, the Structure
of Human Communication and Its Religious and Ethical Implications’, in: Spiritus: A Journal of Christian
Spirituality, 15 (2015) 1, 20.
27 Emmanuel Levinas, De Dieu qui vient à l’idée, Parijs 1982, 117.
28 “Dans la perspective qui est ici la nôtre, cela se traduit par le fiat que l’oralité reste indéfiniment une
extériorité sans laquelle l’écriture ne fonctionne pas. La voix fait écrire.” Michel de Certeau, L’invention du
quotidien/I: Arts de faire, Parijs 1990, 234. Over deze voix, zie pag. 485.
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brisée, alors même que chacun des chaînons reste organisé par son a ppartenance passée
au grand récit dogmatique de la locution divine.” 29 Het is verstandig deze waarschuwing
reeds vooraf ter harte te nemen en dit onderzoek naar de orativiteit van Maria Petyt vooralsnog met open vizier en lege handen in te gaan.
Hoewel Waaijmans hermeneutisch ontwerp van de ‘verschillen’ op zich dus een boeiende methodologie aanreikt, benaderen wij in deze dissertatie de ‘niet-onverschilligheid’ van de orativiteit langs een andere weg en richten wij ons op een methodologisch
ontwerp dat op een schijnbaar tegenovergestelde manier toegang verschaft tot de orativiteit van het Tractaet. De dubbele ontkenning van het woord ‘niet-onverschilligheid’ verwijst namelijk naar een verbindende beweging. Om de ‘niet-onverschilligheid’ van een
tekst te verkennen is m.i. niet zozeer een analyse van de verschillen vereist, als wel een
analyse van de semantische verbindingen die binnen een tekstomgeving worden gelegd.
Voor zover deze methodologisch keuze nog niet voor zich spreekt, zal dit worden onderbouwd aan de hand van Maria’s schrijfproces.
In de volgende paragraaf wordt haar schrijven beschreven, in het kader van de vroegmoderne tijd geplaatst en gezocht welke oratieve beweging verondersteld mag worden in de
brieven van het Tractaet.

1.2.2 De ‘niet-onverschilligheid’ van Maria’s schijven
Het hermeneutisch landschap van Maria’s geschriften wordt gekleurd door een
zoektocht die verder reikt dan hun inhoud. Haar schrijven wordt getekend door een
intense communicatie met de goddelijke werkelijkheid. Wanneer een van boven
gegeven inspiratie haar de woorden ingeeft valt alle verschil in werkelijkheid weg. Maria
luistert meer dan dat zij schijft: “Ick draghe my in dit schrijven meer lydenderwijse, dan
werckenderwijse, ghelijck oft ick ware luysterende naer jemant, die my dat ingheeft,
oft dicteert, nocht ick en ghevoele my daer naer niet vermoeyt, al schreve ick eenighe
uren naer een.”30 Dat deze bovennatuurlijke aansturing haar niet alleen beweegt maar
ook vervreemdt van haar taalgebruik en verstaanskader verwoordt Maria op haar eigen
speelse manier: “Maer wat segghe ick hier al? zal mynen Eerweerdighen Vader hier
mede niet lacchen? wat vremde taele, dat ick hier spreke, ende noch spreken zal; want

29 Michel de Certeau, La fable mystique. II, XVIe-XVIIe siècle (édition établie et présentée par Luce Girard),
Parijs 2013, 215.
30 Petyt (1683) vol. 1, 75; daarover ook Elisabeth Hense, ‘Maria Petyt. Van haer gheestelijck Houwelijck met
Jesus’, in: R.Th.M. van Dijk, K. Meyers, P. Nijs (eds.), Dit mateloze verlangen: pareltjes van Nederlandse en Rijnlandse
mystiek, Leuven 2005, 186.
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my dunckt, dat sulcken taele noyt ghehoort, oft gelesen en is geweest; even-wel ick en
siend’er niet van tusschen te konnen, oft ick moet al uyt segghen; want myn Lief schynt
dat te begeeren, ja is selver dit al dicterende binnen in ons herte; want de penne schryft
’tghene ick te vooren niet ghepeyst en hadde, maer meynde jet anders te schryven.”31
In haar schrijven kan Maria niet anders dan zich te laten leiden door een eenduidige
concentratie op haar goddelijk Lief. Het is een biddend schrijven: “Myn Lief bleef al
ghewaer-wordelijck binnen in my, noch myn inwendigh ghesicht en wist niet belet
van hem aen te sien, noch de soete minne tot hem en verflauwde niet, al was’t dat
ick dit schreef, niet meer, dan al oft ick in’t ghebedt gheweest waere; het scheen, dat
den inwendighen ende uytwendighen mensch in twee ghedeelt wiert, om te konnen
schryven; dan ick ghevoelde my seer afghetrocken van alle, dat hier beneden is, ende de
sinnen waeren seer verdooft, soo dat ick sonder moeyte niet en kost spreken, oft myne
ghedachtigheyt tot jet uytwendighs stieren.”32 Deze intense ontmoeting vraagt van Maria
Petyt dat zij zich afgekeerd houdt van ‘alle, dat hier beneden is’. De ontvankelijkheid van
de hogere vermogens van haar geest – dat zijn het verstand, de wil en het geheugen –
trekt dicht wanneer de onderste krachten van haar ziel – haar zintuigen, maar ook haar
passies33 – te veel bij het schijven betrokken raken: “Wat tydts naer dat dit gheschreven
was, weert ick als een nevelken ghewaer in onsen gheest; het welcke het innigh
aensien des Beminden verdonckerde; niet wetende de oorsaecke, peysde ick, oft het
quam van’t schryven, om dat de onderste krachten wat te seer daer toe ghekeert, oft
mede ghemenghelt hadden gheweest.”34 Een dergelijke blokkade in het schrijfproces
kan bij Maria evolueren van een ‘nevel voor de geest’ naar een fysieke blokkade: “Als
ick jet, oock indifferent doen teghen de inwendighe bestieringhe, ende vervolghens
teghen de voorseyde puerheyt, by exempel, als ick lestmael met eenighe natuerlijcke
gheneghentheyt eenen brief schreef, wierde ick onder het schryven inwendigh ghewaer
sulcken persinghe, ende disordre, dat ick ’t niet en kan uytspreken; ick trachtede met
ghewelt voort te gaen, maer de inwendighe teghentheyt, groeyde meer en meer, mijnen
arm wiert ghelijck styf, ende de vingheren ende de handt wierden soo verduystert, dat ick
den brief niet en konde dicteren, ghelijck ’t behoorde.”35
31 Petyt (1683) vol. 3, 177.
32 Petyt (1683) vol. 4, 32 e.v. Dit aansturen kan ook gebeuren door moeder Maria.
33 “De passio is de impressie welke door de appetitus sensitivus wordt opgewekt tegenover iets dat als
een goed (bonum) voor de mens verschijnt. De passie drukt zich altijd lichamelijk uit. Verder wordt de
appetitus sensitivus opgesplitst in concupiscibilis of het begeervermogen dat het honestum, het utile en
het delectabile apprecieert en irascibilis of het weerstreefvermogen.” Piet Hoornaert, Gij staat mij altijd bij.
Een gebedspraktijk van de Karmel: de contemplatieve aspiratie, Gent 1996, 182.
34 Petyt (1683) vol. 4, 288.
35 Petyt (1683) vol. 2, 232. Zie ook Petyt (1683) vol. 2, 205 e.v.
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In deze bovennatuurlijke sturing van haar schrijfproces vertoont Maria sterke overeen
komsten met Teresa van Avila, over wie wordt verteld: “Dickmaels is gebeurt dat, als sy
met dese Boecken te schrijven besigh was, sy opgetogen wierde, ende dat sy wederom tot
haer selven ghecomen zijnde gevonden heeft dat eenighe dinghen gheschreven waeren
met haer fatsoen van letteren, doch niet van haere maer van een ander handt. Sy hadde
wel de penne inde handt, ende haer aensicht gaf eene wonderlijcken glants van hem, soo
dat het scheen dat het binnenste licht der siele hem oock nae buyten in het lichaem was
uytstreckende.”36
Deze intense verbondenheid met de goddelijke werkelijkheid, die Teresa en haar
‘dochters’ kenmerkt, hangt samen met de (vroeg)moderne tijd waarin zij schreven. Zij,
en de andere mystici met hen, moesten zich verhouden tot een nieuwe tijdgeest. Tegen
het eind van de Middeleeuwen erodeerde, ja zelfs fragmenteerde, het corpus mysticum
van de christelijke kerk, d.w.z. de eenheid van haar sacramentele en sociale lichaam.37
Het werk van Michel de Certeau – met name La Fable Mystique – biedt een kader om de
verschuivingen te begrijpen die deze culturele verandering in de mystiek teweeg bracht.
Springend punt daarin is dat de teloorgang van het corpus mysticum de middeleeuwse
‘kosmos’ niet ongemoeid liet. De goddelijke werkelijkheid werd ontoegankelijk voor wie
haar zochten. Dit alles lokte binnen de mystiek een hemelse opvlucht uit.38 De Certeau
typeert de reactie binnen de mystiek als volgt: “Elle <la configuration mystique> pousse
jusqu’au radicalisme la confrontation avec l’instance disparaissante du cosmos. Elle en
refuse le deuil alors qu’il paraît acceptable à d’autres, qui pensent pouvoir s’arranger
avec cette perte. Elle relève le défi de l’unique. Sa littérature a donc tous les traits de
ce qu’elle combat et postule : elle est l’épreuve, par le langage, du passage ambigu de
la présence à l’absence ; elle atteste une lente transformation de la scène religieuse
en scène amoureuse, ou d’une foi en une érotique ; elle raconte comment un corps39
“touché” par le désir et gravé, blessé, écrit par l’autre, remplace la parole révélatrice
et enseignante.”40 De laatste zin van dit citaat weerspiegelt de al eerder aangegeven
verschuiving in de vroegmoderne hermeneutiek en is slechts te begrijpen als men met
De Certeau aanneemt dat de hemelse werkelijkheid in deze eeuwen ontoegankelijk werd.
Het hermeneutisch model van de vroegmoderne tijd, en dus ook de orativiteit, is op een
36 Teresa (ed. 1632) getuigenis II (Dydacus van Yepes), c. 2.
37 De Certeau (1982) 15.
38 De Certeau (1982) 20: “C’est un radicalisme issu de l’effritement. Il se raconte en une “science
expérimentale” de singularités où se joue un essentiel. Il fournit son point aveugle, foyer nocturne, à
l’histoire qui va de Thérèse de Avila à Johannes Scheffler le Silésien (Angelus Silesius).”
39 “Par “corps”, j’entends l’être-là historique et social d’un lieu organisé.” Michel de Certeau, La faiblesse de
croire, (texte établi et présenté par Luce Giard), Parijs 1987, 268.
40 De Certeau (1982) 13.
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andere leest geschoeid. Veel mystici trachtten zich al schrijvend toegang te verschaffen
tot deze nieuwe werkelijkheid.
In Maria’s geschriften maken we niet alleen kennis met haar radicale spirituele
zoektocht naar de hemelse werkelijkheid, maar worden we ook geconfronteerd met de
gesofisticeerde linguïstische onderneming van vroegmoderne mystici, waarin wordt
verwoordt hoe de goddelijke werkelijkheid buiten het bereik van de taal ligt.41 In zekere zin pakt dit onderzoek de draad op waar Deblaere zijn dissertatie over Maria Petyt
eindigt met het benoemen van de fundamentele onmacht in haar schrijven en waar hij
zoekt naar een goede inkadering van deze observatie: “Mag men de schrijfster ‘modern’
noemen om de bijzondere vorm van reflexieve instelling, die niet alleen de beleving
van haar weerklank splitst, maar de bekwaamheid verliest om beide weer tot een eenheid te versmelten, zodat de gespletenheid van de innerlijke ervaring tot in de geest zelf
schijnt door te dringen en het ‘ik’ zich steeds in zelfbewustzijn van het inwendig object
gescheiden ervaart, machteloos om er zelfvergeten in op te gaan […]?”42 Met deze vraag
– die in dit stadium van het onderzoek nog maar nauwelijks te vatten is – was Deblaere
in 1962 zijn tijd vooruit.43 Hoe kan de innerlijke tegenspraak in Maria’s leven en in haar
werken worden begrepen en gesitueerd? Haar eenzame leven in de Cluyse was bedoeld
als een narratief van Gods eenheid en heerschappij, maar bleek een getuigenis dat zwaar
bevochten moest worden. Keer op keer verhalen Maria’s geschriften hoe zij op weerstanden stuit en zich moet verhouden tot een diepe onrust in zichzelf. Achter deze onrust
resoneert een lacune die slechts te begrijpen is als het postulaat van De Certeau wordt
overgenomen.
In Maria’s orativiteit wordt de lege plek die zich aftekent in haar hemelse opvlucht ingenomen door tal van representaties, die het verdwijnen van het corpus mysticum verhullen
én blootleggen. De belangrijkste representatie in het communicatieve veld van Maria’s
geschriften is ongetwijfeld de persoon van haar geestelijk begeleider, Michaël à San
Augustino, die in haar beleven dicht bij God stond en zelfs zijn plaats innam. Als Maria
ruim vijf jaar voor haar dood nog altijd moeite heeft hem te gehoorzamen, ontvangt zij

41 “La dimension historique est l’avènement de la modernité envisagée, disons-le très simplement, comme
la “chute du signe”. Dans ce cadre, la mystique est la tentative de circonscrire un lieu pour “accueillir”
cette chute et, d’une certaine manière, l’empêcher. Le lieu destiné est le “corps” qui se transforme
en lieu d’expérimentations linguistiques extrêmement sophistiquées. Au corps de l’Institution,
scientifiquement construit, s’oppose le corps mystique, corps expérimental.” Diana Napoli, ‘La Fable
mystique : une phénoménologie de l’écriture’, in: Michel de Certeau et la littérature, Les Dossiers du Grihl,
2018-02, nr. 17.
42 Albert Deblaere, De mystieke schrijfster Maria Petyt, (1623-1677), Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en
Letterkunde: 6, Gent 1962, 232.
43 De Certeau publiceerde zijn Fable mystique in 1982.
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de volgende locutie van haar Beminde: “En weet ghy niet, dat ick u hebbe bevolen ende
overghelevert aen uwen gheestelijcken Vader? […] hy besit mijne plaets, ende weest hem
ghehoorsaem.”44 Nu zal een brief aan Michaël voor Maria niet equivalent zijn geweest
met een brief aan God, toch mag op grond van dit citaat worden aangenomen dat tegen
de achtergrond van Maria’s brieven aan Michaël haar communicatie met de transcendente werkelijkheid heeft gespeeld.
Maria’s schrijfproces én de goddelijke plaats die de adressant van haar brieven bekleedde, laten zien hoe diep de verbinding met de goddelijke werkelijkheid zich in haar
‘niet-onverschilligheid’ heeft ontwikkeld en hoe deze relatie door Maria werd onderhouden door te schrijven aan haar geestelijke begeleider. Op grond van deze bevindingen
mag dan ook worden verondersteld dat de brieven van het Tractaet een ingang bieden om
Maria’s orativiteit op het spoor te komen.

1.3 Status questionis en onderzoekstraject
In de nu volgende paragraaf wordt de status questionis van dit onderzoek behandeld
vanuit verschillende invalshoeken. Allereerst worden het historiografisch onderzoek
naar Maria Petyt beschreven en het kader van deze dissertatie uiteengezet (1.3.1). In het
tweede deel van deze paragraaf worden de onderzoeksmethode van de concgrammen,
de onderzoeksvraag en de opbouw van de dissertatie behandeld (1.3.2).

1.3.1 Het onderzoek naar Maria Petyt
Binnen de Karmel heeft het onderzoek naar de spiritualiteit van Maria Petyt vooralsnog
geen hoge vlucht genomen en spitst zich grotendeels toe op de mariologische studie van
het door Michaël à San Augustino geschreven traktaat Marie-vormigh ende Marielijck leven in
Maria om Maria.45 In dit specifieke perspectief worden de persoon en werken van Maria
Petyt niet uitvoerig bestudeerd.46
44 Petyt (1683) vol. 2, 32; 27 november 1671.
45 Zie voetnoot 206 van dit hoofdstuk. Dit traktaat kent verscheidene passages die letterlijk overeenkomen
met brieven van Maria Petyt. Zie hoofdstuk 2, voetnoot 117.
46 Uitzondering daarop zijn: A. Staring, ‘Een Carmelitaanse kluizenares Maria Petyt a S. Theresia’, in:
Carmel, tijdschrift voor Carmelitaanse geschiedenis en geestelijk leven, eerste jaargang (1948) 4, 287-305 (dit werk is
overigens niet mariologisch te noemen); Valerius Hoppenbrouwers, Devotio Mariana in ordine fratrum B.M.V.
de Monte Carmelo a medio saeculo XVI usque ad finem saeculi XIX, Rome 1960 (410-414) en Stefano Possanzini, La
dottrina e la mistica Mariana del Ven. Michele di S. Agostino, Carmelitano, Rome 1998.
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De enige dissertatie over Maria’s leven en werken is van de hand van Albert Deblaere s.j.
en geschreven in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw.47 Deze dissertatie voorziet in een
voortreffelijke theologische en literaire analyse van Maria’s geschriften maar plaatst
haar mystiek onvoldoende binnen de historische context van de katholieke hervorming
in de zeventiende eeuw. Dit laatste is begrijpelijk omdat dit onderzoeksveld voor een belangrijk deel nog moest worden geëxploreerd. Het werk van Albert Deblaere leverde hier
een belangrijke bijdrage aan en bracht enkele cruciale perspectieven binnen: de doorwerking van de middeleeuwse Vlaamse mystiek en de werking van de vroegmoderne (barokke) tijd binnen de literatuur van de Zuidelijke Nederlanden.
Een halve eeuw na deze dissertatie maken nieuw onderzoeksmateriaal en nieuwe perspectieven een herziening van de historiografie over Maria Petyt wenselijk. In 1999 werd
een kopie gevonden van de ordonnantiën van de gemeenschap die Maria Petyt had gesticht. Tien jaar later volgde de vondst van een Latijnse vertaling van brieven die Maria
Petyt tijdens de Hollandse oorlog heeft geschreven. Beide bronnen zijn inmiddels uitgegeven en van een historiografisch kader voorzien.48

1.3.1.1 Nieuwe bronnen voor het onderzoek naar Maria Petyt
In 2015 verscheen in Ons Geestelijk Erf de uitgave van de ordonnantiën van de Mechelse
Cluyse verzorgd door haar vinder, Michel van Meerbeeck.49 Deze uitgave kent een welgedocumenteerde inleiding gebaseerd op een uitgebreid archivalisch onderzoek naar het
leven in de Cluyse. Vooralsnog zijn niet alle bronnen van de Cluyse aan het licht gekomen50

47 Zie voetnoot 42. In 1979 is van zijn hand nog een studie over Maria Petyt verschenen: Albert Deblaere,
‘Maria Petyt, écrivain et mystique flamande (1623-1677)’, in: Carmelus: commentarii ab Instituto Carmelitano editi
26 (1979) 3-76.
48 Zie de voetnoten 49 en 51.
49 Michel van Meerbeeck, ‘Als in een wel ghereguleerde kluyse. De ordonnantiën voor Maria Petyt (1660)’,
in: O.G.E., 86 (2015) 4, 282-335. <Van Meerbeeck (2015b)>
50 De archivalische gegevens over deze vergadering zijn schaars. In het stadsarchief van Mechelen ligt in
het Oud archief, Geschoeide karmelieten van Mechelen, Q 1 Brocardus a Sancto Flugentio, Liber Depositi
conventus Mechliniensis. In het stadsarchief van Antwerpen, Felix archief, KK (Kerken en kloosters), 1493:
[Norbertus a Sancta Juliana], Conventus Mechliniensis primum fundati in Neckerspoel […] descriptio. (In het N.C.I.
te Boxmeer wordt een fotografische herdruk bewaard. De archiefplaats is AP 1293: H7c). In Rome in het
Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica ligt de map Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino. AGOC,
II – Flandro-Belgica, comm. 2. ad P. Seraphinum à J.M. et ad alios. Het boek van de Cluyse, meerdere malen genoemd
in de map Mechelen van het N.C.I. <Provincia Flandro-Belgica, VB 028>, is tot op heden niet gevonden.
Voor een overzicht van verwijzingen uit andere archieven, zie Michel Van Meerbeeck, ‘Daily Life at the
Hermitage in Mechelen at the Time of Maria Petyt (1657–1677)’, in: Joseph Chalmers, Elisabeth Hense,
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– hetgeen waarschijnlijk ook niet meer zal gebeuren – maar er bestaat, dankzij dit artikel, nu wel een realistisch beeld van het wel en wee van deze gemeenschap.
De congresbundel van Maria Petyt – A Carmelite mystic in wartime,51 ook uit 2015, exploreert
Maria’s gebed voor de Franse koning en zijn legers tijdens de Hollandse oorlog. Dit politiek beladen gebed opent een nieuw perspectief op de spiritualiteit van Maria Petyt.
Werd Maria voor de vondst van dit document vooral geroemd om de literaire kwaliteit
van haar geschriften, na deze vondst kwam binnen het onderzoek meer oog voor de
maatschappelijke en historische context van haar gebed.

1.3.1.2 Nieuwe perspectieven in het onderzoeksveld
Naast de recent gevonden bronnen werden in de afgelopen halve eeuw nieuwe historiografische perspectieven geopend. Dit gebeurde door nauwgezet onderzoek waar deze
dissertatie veel aan te danken heeft.
Allereerst moet hier het onderzoek naar de Tridentijnse herleving van de Middel
eeuwse spiritualiteit worden genoemd, met name de studies van Karel Porteman. In het
licht van zijn onderzoek naar de vernietingsspiritualiteit in de eerste helft van de zeventiende eeuw kan de spiritualiteit van Maria Petyt begrepen worden binnen de herbronning van de katholieke hervorming.52
Ook de voortgaande interesse voor de vroegmoderne gendergeschiedenis heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan een nieuw begrip van Maria’s spiritualiteit. Wij noemden reeds Jodi Bilinkoff,53 maar ook de werken van Isabelle Poutrin,54 Patricia Ranft,55

51
52

53
54

55

Veronie Meeuwsen & Esther van de Vate (eds.), Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime, Leiden 2015, 53-66.
<Van Meerbeeck (2015a)>
Joseph Chalmers, Elisabeth Hense, Veronie Meeuwsen & Esther van de Vate (eds.), Maria Petyt – A Carmelite
Mystic in Wartime, Leiden 2015. <Chalmers (2015)>
Hier kan onder andere worden genoemd: Karel Porteman, De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/961652), 2 delen, Gent 1977/1978; Karel Porteman, ‘Dwers door eenen duysteren nacht: zeventiende-eeuwse
Nederlandse vertalingen van gedichten van Juan de la Cruz’, in: ‘Verslagen en mededelingen van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’, 1973, afl. 2, 104-186 <Porteman (1973a)> en Karel Porteman,
‘Nederlandse mystici uit de 17e eeuw of de mystici van ‘den niet’’, in: O.G.E., 47 (1973), 386-407.<Porteman
(1973b)>
Zie voetnoot 9.
o.a. Isabelle Poutrain, ‘Des “Livres extatiques” venus d’Espagne. Therese d’Avila et Jeanne de la Croix,
modèles de sainteté féminine’, in: Jürgen Beyer et al. (eds.), Confessional sanctity (c. 1500-c. 1800), Mainz
2003.
o.a. Patricia Ranft, A woman’s way: the forgotten history of women spiritual directors, New York 2000.
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Anne Conrad,56 Marit Monteiro57 en Mirjam de Baar58 mogen niet ontbreken. Hun studies
naar (semi-)religieuze vrouwen in de vroegmoderne tijd legden een breed onderzoeksterrein open en maakten dat menige opvatting bijgesteld moest worden, ook in het
onderzoek naar Maria Petyt. Als wij bijvoorbeeld tien jaar geleden in de historiografie
Maria’s bijdrage aan de katholieke literatuur in Vlaanderen wilden verkennen, dan werd
zij nog beschreven als een uitzondering op de strijdvaardigheid en de confessionele
preoccupatie die de literatuur van de Zuidelijke Nederlanden tekenden.59 Maria’s brieven
over de Hollandse oorlog logenstraffen echter deze exceptie en plaatsen haar midden in
de spanningen van haar tijd.
Niet in de laatste plaats moet in deze status questionis verwezen worden naar Michel
de Certeau die, zoals reeds opgemerkt in de vorige paragraaf, de discipline van de spiritualiteitstudies heeft stilgezet bij de fundamentele ontoegankelijkheid van haar object 60
in de vroegmoderne tijd. De Certeau schiep een verstaanskader voor deze niet-plek in de
mystiek en exploreerde hoe deze verschuiving gehonoreerd kan worden binnen het onderzoek.61 In deze dissertatie zullen slechts enkele facetten van zijn rijke oeuvre aan de
orde komen. Deze kunt u vinden in het laatste hoofdstuk waar de uitkomsten van het
onderzoek worden getoetst aan het eerste deel van La Fable Mystique.

56 o.a. Anne Conrad, ‘Ein ‘mittlerer Weg’. Welt-geistliche Frauen im konfessionalisierten Katholizismus’, in:
Anne Conrad (ed.), Welt-geistliche Frauen in der Frühen Neuzeit. Studien zum weiblichen Semireligiosentum, Münster
2013, 7-23.
57 o.a. M. Monteiro, Geestelijke maagden: leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende
eeuw, (proefschrift Nijmegen), Hilversum 1996.
58 o.a. Maria Petronella Adriana de Baar, ‘Ik moet spreken’: het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (16161680), (proefschrift Groningen), Zutphen 2004.
59 Deblaere (1962) 11 e.v.v. en hoofdstuk XI; Albert Hendrik Deblaere, ‘Impressionistischer Stil bei der
flämischen Mystikerin Maria Petyt (1623-1677)’, in: Gustav Erdmann und Alfons Eichstädt (eds.), Worte und
Werte: Bruno Markwardt zum 60. Geburtstag, Berlin 1961, 60-69; Albert Deblaere, ‘Essentiel, superessentiel,
suressentiel’, (D.S., t. 4/2, 1961 cc. 1346-1366), in: Rob Faesen (ed.), Essays on mystical literature: Essais sur la
littérature mystique, Leuven 2004, 29 e.v. <Deblaere (ed. 2004a)> ; Albert Deblaere, ‘Leven in de grond’: De
leerschool van een Vlaamse Mystieke’ (Bijdragen 25 (1964) 211-228), in: Faesen (2004) 54. Zie ook Deblaere
(1979) 4 e.v.
60 De Certeau (1990) 235.
61 De Certeau schijft over zijn analyse: “Elle n’est qu’un récit de voyage, fragmenté par le recours à des
Méthodes diverses (historiques, sémiotiques, psychanalytiques) dont les appareils permettent de
définir successivement des “objets” saisissables dans une réalité insaisissable.” De Certeau (1982) 24.
Toegepast op mystieke literatuur schrijft hij: “Il me semble, en effet, qu’il est possible d’analyser la
littérature mystique elle-même comme un champ, défini par un ensemble de positivités historiques, où
s’effectuent et se tracent des opérations mystiques. Autrement dit, la science mystique serait constituée
par les modes divers sur lesquels ces operations s’inscrivent dans les réseaux historiques du savoir, du
langage corporel et des institutions propres à une époque et un milieu.” De Certeau (2013) 49 e.v.
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De Certeau’s nieuwe insteek voor de studie van de vroegmoderne mystiek heeft de linguïstische en ook historische interesse voor het taalveld van de katholieke hervorming onder de aandacht gebracht en gestimuleerd. Een van de bevindingen in dit onderzoeksterrein is dat ego-documenten van mystici in de zeventiende eeuw waardevol
onderzoeksmateriaal leveren voor de bestudering van vroegmoderne verschuiving in
de navolging van Christus. Reden daarvoor is dat deze documenten een metonymische
grondstructuur kennen, dat wil zeggen dat de linguïstische betekenis in deze documenten verschuift als gevolg van een contiguïteitsrelatie met een ander begrip of object.62
Nicolas Paige licht dit toe in zijn boek Being interior, autobiography and the contradictions of
modernity in seventeenth-century France, waar hij betoogt dat de zeventiende-eeuwse uitbeelding van Christus – anders dan de middeleeuwse imitatio – onderzocht kan worden
aan de hand van verschuivingen in het taalveld van de mysticus: “Imitation is possible
not through the subject’s miming of the actions or physical characteristics of Christ,
but because there is an inherent correspondance between the two. […] God impresses/
prints (imprimer), engraves (graver) or writes (écrire) his characters (caractères) in the
mystic. […] Imitation is intimately tied up with the language grounded in direct metonymic relation to the real; language is the physical link between imitator and model.”63
Linguïstisch onderzoek kan dus het zicht openen op metonymische veranderingen in de
navolging van Christus en lijkt daarmee een interessant onderzoeksveld om de ontwikkeling van de katholieke hervorming beter te verstaan.
Een ander, niet minder belangrijk onderzoeksveld dat door De Certeau werd gestimuleerd is de zoektocht naar adequate onderzoeksmethodes. Hij benoemde de waarde
van een geschikt lexicologische instrumentarium als volgt: “Des mots et des images ont
passé d’un mystique à l’autre, et l’étude systématique en serait bien révélatrice si nous
avions des instruments lexicologiques mieux proportionnés à cet examen.”64 Deze zoektocht naar een goed instrumentarium is binnen de spiritualiteitsstudies vooralsnog
niet voldoende opgepakt. Linguïstisch onderzoek heeft daar in de afgelopen decennia

62 De Certeau schrijft hierover: “Parallèle peut-être à l’effritement des actants, ce morcellement permet
tour à tour une métonymisation du corps (exorbitation d’un détail pour le tout), la production d’un
corpus mystique (fiction de corps à la place du corps) et l’existence, comme en suspens, de bruits qui
sont les touches de l’autre, – en somme le doublage d’un discours de l’acte par un discours amoureux”.
De Certeau (2013) 226 e.v.
63 Nicholas D. Paige, Being interior: autobiography and the contradictions of modernity in seventeenth-century France,
Philadelphia 2001, 203 e.v.
64 De Certeau (2013) 178. Zie verder De Certeau (1990) 204 e.v.: “Du fait de cet isolement du sujet, le langage
s’objective, devenant un champ à défricher plus qu’à déchiffrer, une nature désordonnée à cultiver.
L’idéologie dominante se mue en technique, avec pour programme essentiel de faire un langage et non
plus de le lire.”
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weliswaar veel terrein gewonnen,65 maar is nog niet tot bloei gekomen. Vooral de exploratie van computergestuurde onderzoekstechnieken lijkt nagenoeg braakliggend
terrein.66 Dit is zonder meer een gemiste kans gezien de belangrijke inzichten die e-humanities kunnen bieden in de tekstpatronen van een tekst. Computerprogramma’s zijn
niet meer weg te denken uit het wetenschappelijke bedrijf en laten verbanden zien die
met het ‘blote oog’ nauwelijks te onderscheiden zijn. Een goede methode kan een onderzoeker bovendien helpen niet vast te raken in een bepaalde focus en hem of haar op
het spoor zetten van niet voor de hand liggende motieven in het discours.67 Wil het spiritualiteitsonderzoek bij de tijd blijven, dan zal deze uitdaging met twee handen moeten
worden aangepakt.

1.3.2 Onderzoekmethode, vraagstelling en opzet van deze studie
We hernemen het onderzoeksperspectief van de orativiteit om van daaruit te komen tot
de beschrijving van de onderzoeksmethode, de onderzoeksvraag en een vooruitblik op
het geheel van deze dissertatie.
Dit onderzoek is gericht op linguïstische patronen die inzicht geven in de oratieve dynamiek van het Tractaet, ook wel theologale pragmatiek genoemd. Met deze interesse
voor de oratieve achtergrond van de tekst bevindt een onderzoeker zich op het grensvlak tussen spiritualiteit en pragmatiek.68 Deze discipline betreft het linguïstische
65 Waaijman (2003) 724-759.
66 Voor de studie van de hedendaagse spiritualiteit zijn computationele methoden gebruikt in de BielefeldChattanooga Cross-cultural Study on “Spirituality”, zie: Heinz Streib & Ralph W. Hood (eds.), Semantics and
psychology of spirituality: a cross-cultural analysis, Cham 2016. Binnen het Nederlandse taalgebied worden
langs deze weg mystieke geschriften onderzocht in het Departement Letterkunde van de Universiteit
van Antwerpen, onder meer door Mike Kestemont: M. Kestemont, ‘Stylometric Authorship Attribution
for the Middle Dutch Mystical Tradition from Groenendaal’, in: Dutch Crossing. Journal of Low Countries Studies,
42 (2018) 3, 203-237; M. Kestemont, S. Moens, & J. Deploige, ‘Collaborative Authorship in the Twelfth
Century. A Stylometric Study of Hildegard of Bingen and Guibert of Gembloux’, in: Digital Scholarship in the
Humanities 30 (2015) 2, 199-224 en M. Kestemont, ‘A Computational Analysis of the Scribal Profiles in Two
of the Oldest Manuscripts of Hadewijch’s Letters’, Scriptorium 69 (2015), 159-177. Ook Lisanne Vroomen
gebruikt computationele methoden: Lisanne Vroomen, Ik heb mijn lief in eeuwigheid: functies en thema’s van
Middelnederlandse devote liederen, collaties en viten, Hilversum 2017. Met dank aan Renkse van Nie voor deze
informatie.
67 Alan. Partington, Alison Duguid & Charlotte Taylor, Patterns and meanings in discourse: theory and practice in
corpus-assisted discourse studies (CADS), Amsterdam 2013, 11.
68 Of beter gezegd: wij bevinden ons op het terrein van de historische pragmatiek. Deze onderzoeksdiscipline
focust op het taalgebruik in voorbije contexten en onderzoekt hoe het discours daar werd gevormd.
Binnen de historische pragmatiek bevinden we ons op het terrein van de pragmaphilologie. Dat
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onderzoek naar hoe betekenisinhouden getransformeerd worden in communicatieve
waarden.
In de keuze van een passende onderzoeksmethode heb ik mij laten leiden door een
opvallend kenmerk van het taalgebruik van Maria Petyt, namelijk dat zij in eenheden van
twee of drie woorden schrijft, een kenmerk dat mij in pragmatisch opzicht veelzeggend
lijkt. Illustratief is het volgende voorbeeld: “Somtydts ben ick seer bedruckt, &c. om dat
ick niet en kan bekomen een behoorlijck onderscheyt, discretie ende ontmenghele des gheests,
om alsoo den goeden gheest te connen onderkennen ende volghen, ende den vremden, oft
dolenden gheest verwerpen ende verstooten.”69 De uitbundige wijze waarmee Maria woorden
aaneen schakelt en verbindingen legt, deed mij op zoek gaan naar een methode die de
co-selectie van woorden in kaart brengt. Ik kwam uit bij de fraseologie. Binnen deze discipline wordt de onderlinge relatie tussen woorden en woordcombinaties onderzocht.70
Maria’s taalgebruik illustreert op een welhaast natuurlijke wijze het idioomprincipe71
dat in de zeventiger jaren werd geformuleerd door John McHardy Sinclair (1933-2007), pionier én autoriteit op het gebied van het fraseologisch onderzoek binnen de corpuslinguïstiek. Uitgangspunt van dit principe is, dat ons taalgebruik gebaseerd is op een groot
aantal semi-voorgegeven mentale woordcombinaties. Sinclair zette deze benadering af
tegen het toen nog gangbare ‘open choice’-principe,72 waar voor elke positie in een zin
een ander woord kan worden gekozen. Binnen het idioomprincipe wordt de betekenis
niet gezien als een aaneenschakeling van geïsoleerde eenheden die opgezocht kunnen
worden in een woordenboek, maar wordt verondersteld dat deze met elke nieuwe co-selectie van woorden verandert. De tekstomgeving van een woord zorgt dat de bedoelde
betekenis binnen een tekst wordt gestabiliseerd.73
Sinclairs formulering van het idioomprincipe stimuleerde de linguïstiek zich niet
langer te richten op afzonderlijke woorden, maar op ‘units of meaning’.74 Een ‘unit of

69
70
71
72
73
74

betekent dat we ons richten op een synchroon onderzoek naar pragmatische aspecten van een
historische tekst binnen de gegeven sociaal-culturele context van een bepaalde tijd. Irma Taavitsainen
& Susan Fitzmaurice, ‘Historical pragmatics: What is it and how to do it.’ in: Irma Taavitsainen & Susan
Fitzmaurice (eds.), Methods in historical pragmatics, Berlijn 2007, 13 e.v.
Petyt (1683) 256. Cursivering aangebracht door mij.
W. Cheng, C. Greaves, J. McH. Sinclair & M. Warren, ‘Uncovering the extent of the phraseological
tendency: towards a systematic analysis of concgrams’, in: Applied Linguistics, 30 (2009) 2, 237.
J. Sinclair, Corpus, concordance, collocation, Oxford 1991, 110. Zie ook John Sinclair & Ron Carter, Trust the text:
language, corpus and discourse, Londen 2004, 29.
Ibid.
Gill Philip, Colouring Meaning. Collocation and connotation in figurative language, Amsterdam/Philadephia 2011, 3.
Zie voor een overzichtsartikel: Stubbs, M., ‘Memorial Article: John Sinclair (1933-2007). The search for
unit of meaning: Sinclair on Empirical Semantics.’, in: Applied Linguistics 30 (2009), 1: 115-137. Sinclair zelf
schreef in Textus IX,1 (1996) het artikel ‘The search for units of meaning’. <online, tevens te vinden in
Sinclair (2004) 24-48>
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meaning’ betrekt in de beschrijving van de betekenis niet alleen de lexicale maar ook
de semantische, de syntactische en de pragmatische relaties van een taalelement.75 De
fundamentele betekenis van een ‘unit of meaning’, zo schrijft Sinclair, is: “to realize an
element of meaning which is the function of the item in its cotext and context.”76 De
veelgebruikte term ‘extended unit of meaning’77 trekt dit onderzoeksveld nog breder
en benadrukt dat de betekenis van een tekst niet alleen het woordelement zelf betreft,
maar ook wordt gevonden in de tekstomgeving, want, aldus Sinclair: “So strong are the
co-occurence tendencies of words, word classes, meanings and attitudes that we must
widen our horizons and expect the units of meaning to be much more extensive and varied than is seen in a single word.”78
Historisch gezien is het idioomprincipe een belangrijk gegeven. In de zeventiende
eeuw worden de woorden in hun eerdere betekenisgeving onttroont. 79 In La Fable Mystique
signaleert De Certeau reeds dat de veranderingen in het zeventiende eeuwse taalgebruik
zich concentreren in en rond de micro-units van de taal. Hij schrijft daarover: “Tout le
poids, toute la contradiction du ‘dire et ne pas dire’ se concentrent sur cette micro-unité
tour à tour désignée comme la ‘phrase’ ou le ‘mot’.” 80
In de micro-units van een taal worden strategische verbindingen gelegd die de betekenisgeving van een tekst veranderen.81 Deze units van een taal kunnen in kaart worden
gebracht met concordantische software die een overzicht bieden van de co-occurenties82
75 “Sinclair’s model integrates lexis, syntax, semantics and pragmatics.” M. Stubbs, ‘Corpus analysis: the
state of the art and three types of unanswered questions.’, in: G. Thompson & S. Huston (eds.) System and
Corpus: Exploring Connections, Londen/Oakville 2006, 15-36. In een voetnoot licht hij het verschil van deze
termen toe aan de hand van het onderscheid dat Morris gemaakt heeft in de dertiger jaren: “Syntactics
(or syntax) deals with how linguistic signs relate to one another […] semantics deals with how linguistic
signs relate to the external world […] and pragmatics deals with how linguistic signs relate to their users.”,
voetnoot 6 op pag. 36.
76 Sinclair (2004) 121.
77 “Individual words are not the source of meaning. The speaker or writer makes multiple selections to
create meaning and these co-selections mean that meaning creation extends across multiple words.”
Winnie Cheng, Exploring corpus linguistics: language in action, Londen/New York 2012, 213.
78 Sinclair (2004) 39.
79 Dit aspect wordt uitgewerkt in: Dominique Salin ‘Michel de Certeau et la question du langage’, in:
Recherches de Science Religieuse, 104 (2016) 1, 38 e.v. Hij schrijft onder meer : “Ce que Certeau retient du
nominalisme, c’est la “désontologisation” du langage: lorsqu’il s’agit des universaux, des noumènes en
général, il n’y a aucun rapport de nécessité entre la res et le mot qui la désigne ; découplage du signifiant
et du “référent” (non du signifié).” Salin (2016) 39.
80 De Certeau (2013) 186.
81 De Certeau haalt hier Baruzi aan die schrijft: “Le langage mystique émane moins de vocable nouveaux
que de transmutations opérées à l’intérieur de vocables empruntés au langage normal.” De Certaux
(1982) 196.
82 Co-occurenties zijn alle woorden die in een tekstomgeving worden aangetroffen en dus niet alleen de
relevante woordcombinaties.
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binnen een tekst of corpus. In voorliggend onderzoek is gekozen voor een linguïstisch
programma dat een overzicht geeft van de concgrammen in de tekst.83 Een concgram is
een co-occurentie van twee of meer woorden ongeacht de vraag of die woorden naast
elkaar staan en/of in dezelfde sequentie voorkomen.84 Langs deze weg krijgt een onderzoeker zicht op de grootst mogelijke variatie aan co-occurenties in een tekst, niet alleen
in de constituenten van een woordcombinatie maar ook in de posities van woorden: bijv.
AB, A*B, A**B, BA, B****A enz.85 Uit de gevonden concgrammen selecteert een onderzoeker de co-occurenties die relevant zijn voor de onderzoeksvraag. Een onderzoeker zal
zijn/haar oog allereerst laten vallen op de collocaties in een tekst of corpus. Een collocatie is een woordcombinatie die herhaaldelijk voorkomt en dus niet langer toevallig is.86
De gevonden collocatie scherpt de focus van de bij elkaar geplaatste constituenten aan
(of zwakt die juist af) en zorgt dat de betekenis van een lexicaal item wordt gestabiliseerd
binnen de gegeven tekstomgeving.87

83 Deze methode werd geïntroduceerd vanuit het departement Engels van de Hong Kong Polytechnic
University door Winnie Cheng, Chris Greaves en Martin Warren in: Winnie Cheng, Chris Greaves & Martin
Warren, ‘From n-gram tot skipgram to concgram’, in: International journal of corpus linguistics, 11 (2006) 4, 411433. Mike Scott schrijft over het ontstaan van de concgram-methode: “In fact, the hunt for what we term
‘concgrams’ has a fairly long history dating back to the 1980s (Sinclair 2005, personal communication)
when the Cobuild team at the University of Birmingham led by Professor John Sinclair attempted,
with limited success, to devise the means to automatically search for non-contiguous sequences of
associated words.” Dit citaat is ontleend aan: www.lexically.net/downloads/version7/HTML/definition_
of_a_concgram.html. Voor het genereren van de concgrammen is gebruik gemaakt van C. Greaves,
ConcGram 1.0: a phraseological search engine, Amsterdam (Benjamins) 2009. CD-Rom. In de voorbereidingen
voor par. 6.3.2. is naast bovengenoemde software ook gebruik gemaakt van Wordsmith Version 7.0 van
Mike Scott. <Scott, M., 2016, WordSmith Tools version 7, Stroud: Lexical AnalysisSoftware.> Deze methode
biedt, naast het genereren van concgrammen, meer concordantische mogelijkheden.
84 In die zin is een concgram anders dan een n-gram. Dat zijn “two or more consecutive words that form an
identifiable pattern in a corpus.” Cheng (2012) 215. Cursivering door mij.
85 Aan geen van de geselecteerde woorden wordt prioriteit gegeven. Het programma presenteert de
configuraties van de co-occurenties. Door deze werkwijze wordt de onderzoeker uitgedaagd om in coselecties te denken.
86 Er kan statistisch worden vastgesteld welke collocatie in een tekst het meest significant is. Daarover leest
u meer in par. 6.2.2.
87 Een collocatie kan ook een eigen betekenis hebben. Een voorbeeld is waar Sinclair de frase ‘donkere
nacht’ uitlegt: “night does not distinguish one of the meanings of dark, nor does dark distinguish one of
the meanings of night. The phrase dark night has its own meaning; roughly speaking, the notion “dark”
is already present in the notion night (though not all nights are dark, it is characteristic of a night to be
dark). So the adjective dark is not selecting among all possible nights, the dark ones, but is reinforcing
the dark element already in night.” Philip (2011) 42. Philip baseert zich op Robert Daley, Susan Jones
& John Sinclair, English Collocation Studies. The OSTI Report, Ramesh Krishnamurthy (ed.), 2e druk, Londen/
New York 2005, xxvii.
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De pragmatische werking van een tekst – we gaan in dit onderzoek immers op zoek
naar Maria’s orativiteit – is een integraal onderdeel van de collocaties en kan dus worden bestudeerd aan de hand van de woordcombinaties die worden gelegd. Het onderzoek hiernaar heeft zich in de afgelopen decennia toegespitst op het bestuderen van de
semantische prosodie. Om de term kort te introduceren: semantische prosodie is de
communicatieve functie die (vaak onbewust) vanuit het semantisch veld op een woord of
woordcombinatie wordt overgedragen.88 Sinclair schrijft over de achtergrond van deze
term: “semantic because it deals with meaning, and prosody because it typically ranges
over combinations of words in an utterance rather than being attached just to one.”89
Omdat in de pragmatische expressie van een tekst de normale semantische betekenis van een woord niet noodzakelijk relevant is – het gaat immers om de functie van een
woord (combinatie) – kan de semantische prosodie van een tekst zich uitspreiden over
een reeks van woorden. Dit maakt semantische prosodie tot een complex taalfenomeen,
waarbij gedacht moet worden in ‘extended units of meaning’. Wordt de semantische
prosodie van een tekstitem echter eenmaal opgemerkt in de variëteit van woordcombinaties, dan wordt al snel duidelijk dat haar communicatieve functie een leidende rol
speelt in de integratie van de woordcombinaties binnen de tekst. Zonder semantische
prosodie betekent een aaneenschakeling van woorden slechts ‘iets’ dat niet in een levende communicatie is geplaatst en door de onderzoeker dus ook niet binnen die context kan worden benaderd.90 Sinclair schrijft dan ook over semantische prosodie: “A
semantic prosody is attitudinal and on the pragmatic side of the semantics/pragmatics
continuum. It expresses something close to the “function” of the item – it shows how
the rest of the item is to be interpreted functionally. Without it, the string of words just
“means” – it is not put to use in a viable communication. […] The initial choice of s emantic
prosody is the functional choice which links meaning to purpose.”91
De twee linguïstische blikrichtingen in dit onderzoek naar orativiteit zijn de collocaties
in de tekst(en) van het Tractaet en de semantische prosodie van de tekstitems. Het vermoeden is dat langs deze weg een evenwichtig beeld kan groeien van de (theologaal)
pragmatische werking van het Tractaet. De vraagstelling van dit onderzoek luidt daarom
als volgt: Welke oratieve beweging tekent zich af in de significante collocaties van het
Tractaet? Wat communiceerde Maria Petyt en wat was de pragmatische werking van deze
88 “Pragmatic meanings are often conventionally encoded (in the text) rather than inferred (in the mind of
the hearer/reader).” M. Stubbs, ‘On Inference Theories and Code Theories: Corpus Evidence for Semantic
Schemas’, in: Text. Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse, 21 (2001) 3, 438.
89 John Sinclair, Reading Concordances. An Introduction, Londen 2003, 117.
90 Sinclair (2004) 34.
91 Ibid.
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collocaties? Kunnen wij uit deze collocaties bepaalde ontwikkelingen lezen? Zo ja welke? En tot slot: wat draagt het digitale onderzoek van de woordcombinaties bij aan het
verstaan van Maria’s orativiteit?
Om tot een afgewogen oordeel over de context van Maria’s spiritualiteit te komen, beschrijf ik in hoofdstuk twee en drie eerst de begeleidingsrelatie van Maria Petyt en
Michaël à San Augustino en de historische achtergrond waartegen we de teksten van
het Tractaet kunnen lezen. Hoofdstuk twee is voor een belangrijk deel reeds uitgegeven
in het tijdschrift Carmelus.92 Aan hoofdstuk drie ligt een bijdrage ten grondslag van het
boek Maria Petyt – A Carmelite Mystic in Wartime. 93 Hoofdstuk vier geeft een introductie bij het
Tractaet. In hoofdstuk vijf wordt de geannoteerde tekst gegeven. In hoofdstuk zes worden
de collocaties bij de goddelijke werkelijkheid en de semantische prosodie van het godmenselijk betrekkingsgebeuren bestudeerd. Het onderzoek wordt afgesloten met een
hoofdstuk waarin de uitkomsten worden getoetst aan het eerste deel van La Fable Mystique
van Michel de Certeau.
Nu de status questionis, de onderzoeksmethode en -vraag van deze dissertatie geïntroduceerd zijn, volgt een overzicht van de geschriften van Maria Petyt. Tijdens het voorbereidend onderzoek bleek de redactie van haar geschriften namelijk een terrein met veel
hobbels en valkuilen.

1.4 De geschriften van Maria Petyt
Achtereenvolgend worden in deze paragraaf behandeld: Het Leven vande weerdighe Moeder
Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt (1.4.1), de Vita Venerabilis matris Maria a Sta. Teresia (1.4.2), het
Kort Begryp van het Leven van de weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt (1.4.3) en de Veele
Schoone ende seer geestelijcke leeringen (1.4.4)

1.4.1 Leven vande weerdighe Moeder Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt
De Nederlandse editie van Maria’s geschriften verscheen in 1683/84 in twee banden met
als titel Leven vande weerdighe Moeder Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt, uitgegeven door de Hoirs
92 Esther van de Vate, “To lead me where God wanted me to be”. An enquiry into the Spiritual
Accompaniment of Maria Petyt by Michael of St. Augustine, in: Carmelus. Commentarii ab Instituto Carmelitano
Editi, 64 (2017) 1, 41-73.
93 Esther van de Vate, ‘Maria Petyt against the background of the political and religious situation in Flanders
in the 17th century.’, in Chalmers (2015) 22-52. <Van de Vate 2015b>
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van Jan vanden Kerchove in Gent.94 Deze uitgave van het Leven van Maria Petyt kent een
complexe redactiegeschiedenis. In de volgende subparagrafen worden behandeld: de
indeling van de banden (1.5.1.1), de vertraging in het uitgaveproces (1.5.1.2) en Maria’s
autobiografie en de vraag naar de ‘vermeerderinghe’ die Michaël à San Augustino heeft
samengesteld (1.5.1.3).

1.4.1.1 De indeling van het Leven
Het Leven vande weerdighe Moeder Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt is te onderscheiden in twee delen, die wat betreft hun indeling niet corresponderen met de twee uitgegeven banden
van het Leven. Voor deel I bundelde Michaël à San Augustino Maria’s autobiografie en het
Tractaet. Dit deel is opgenomen in de eerste driehonderd pagina’s van de eerste band van
het Leven.95 Deel II van het Leven, bestaande uit de overige drie delen96, bevat de brieven
van Maria Petyt en vult de overige pagina’s van de eerste band én de volledige tweede
band van het Leven.97
Deze niet-logische verdeling van deel I en II over de twee banden van het Leven kan
mogelijk worden verklaard uit een herziening van de opzet. De uitgever zou dan in eerste
instantie van plan zijn geweest om slechts deel I uit te geven en deze beslissing hebben
herzien voordat de eerste band ter perse ging. Deze veronderstelling kan, hoewel niet
te verifiëren, worden onderbouwd aan de hand van de titelpagina’s in de eerste band.
Daar treffen we namelijk niet één maar twee titelpagina’s. De eerste titelpagina is een
pagina zonder enige versiering met alleen de tekst: “Leven vande weerdighe Moeder
Maria a S.ta Teresia (alias) Petyt. verdeelt in vier deelen.”98 Door het ontbreken van
enige verdere informatie lijkt het dat deze pagina in latere instantie is toegevoegd. Op
de volgende pagina staat – althans in het exemplaar van de zusters karmelietessen van
Vilvoorde – een gravure van Maria Petyt.99 Na de gravure volgt dan de tweede titelpagina
94 Zie voetnoot 1 van dit hoofdstuk. Voor een uitgebreide bibliografische beschrijving, zie stcv.-record
3183356 in de Short Title Catalogus Vlaanderen. <www.stcv.be>
95 Afgezien van de opdracht, de voor-reden en het register.
96 Voor een goed onderscheid zijn de inhoudelijke delen genummerd met een Latijnse nummering (I en II).
Naar de boekdelen wordt verwezen met een Arabische nummering (1, 2, 3 en 4). De twee fysieke boeken
worden band genoemd.
97 Opmerkelijk in de tweede band is, dat het derde deel gedateerd is met 1683 en het vierde met 1684.
Mogelijk is deze ongelijkheid in datering ontstaan, omdat de zetter de titelpagina van het eerste deel
grotendeels heeft overgenomen voor het derde deel, slechts met toevoeging van de aanduiding ‘derde
deel van’ en een licht gewijzigd embleem. Het ligt dus voor de hand dat de tweede band in 1684 is
verschenen, het jaar waarin Michaël à San Augustino op 2 februari overleed.
98 De titelpagina’s kennen geen paginering.
99 Met als titel: Vera effigies Ven. M. Mariae a. S. Teresia Tertiariae Ord. B.ma V. Mariae de monte Carmelo.
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van het Leven met de volgende tekst: “Het Leven vande weerdighe Moeder Maria A S.ta
Teresia, (alias) Petyt, vanden derden Reghel vande Orden der Broederen van Onse L.
Vrouwe des Berghs Carmeli, tot Mechelen overleden den 1. November 1677. Van haer
uyt ghehoorsaemheyt, ende goddelijck ingheven beschreven, ende vermeerderinghe
van ’t selve Leven. Uyt haere schriften ghetrocken, ende by een vergadert door den seer
Eerw. P. Michaël A S. Augustino, Provinciael vande Paters onse Lieve Vrouwe Broeders
des Berghs Carmeli, inde Neder-duytsche Provincie. Vol van volmaeckte deugden, om
naer te volghen, van goddelijcke jonsten, verlichtingen, ende bewerkinghen om van te
verwonderen, ende Godt te loven. Van alderleye onderwysinghen tot de volmaecktheyt
voor de beghinnende, voortgaende, ende volmaeckte. Godt is wonderlijck in sijne
Heylighen. Psal. 67.36. Te Ghendt: Ghedruckt by de Hoirs van Jan vanden Kerchove, 1683
op d’Hooghpoorte in’t ghecroont Sweerdt.”100 Deze tweede uitgebreide titelpagina kent
geen enkele verwijzing naar een indeling van de uitgave in delen.101 Het ontbreken van
een dergelijke verwijzing (en de toevoeging van de extra titelpagina bij het eerste deel
van het Leven) kan betekenen dat de beslissing om het Leven uit te geven in vier delen dan
wel twee banden pas in latere instantie is genomen. Door wie en in welke situatie deze
beslissing is genomen is waarschijnlijk niet meer te achterhalen.102

1.4.1.2 Vertraging in het uitgaveproces
Het uitgaveproces van de Nederlandse editie van het Leven van Maria Petyt heeft ongeveer
twee jaar vertraging opgelopen.103 Dit kan worden geconcludeerd op grond van het Kort
Begryp van het Leven van de weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt,104 Michaëls verkorte
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obiit Mechliniae in opinione sanctitatis, die à se praedictâ kalendis Novembris. M.DC.LXXVII. Martin
Bouche Sculp. Antwerp. Deze gravure is, voor zover in kaart gebracht in de Short Title Catalogus Vlaanderen,
niet opgenomen in alle exemplaren van het Leven. Zie stcv.-record 3183356.
Op deze pagina is een embleem aangebracht bestaande uit twee putti ter weerszijde van een schild met
de letters IHS.
De titelpagina’s van de daarop volgende delen beginnen wel met de aanduiding van een deel.
Dat deze onderneming vanwege allerlei malversaties bovendien niet eenvoudig zal zijn, wordt duidelijk
uit: Robert B. Letsinger, ‘Belgian False Imprints Pertaining to the Bollandist-Carmelite Quarrel and to
Controversies Surrounding Jansenism (1673-90)’, in: Quaerendo, 44 (2014), 57-90. Overigens is niet aan
te nemen, dat het Leven een ‘piratendruk’ betreft. De drukkersornamenten komen overeen met de
ornamenten die gebruikt zijn in andere boeken van de hoirs van Jan vanden Kerchove.
De gegevens uit deze alinea zijn reeds beschreven in Esther van de Vate, ‘Oh, how spiritual directors are
obliged to remain silent!’ Michael’s redaction of the writings of Maria Petyt, especially her writings about
the Dutch War: some initial findings’, in: Chalmers (2015) 111. <Van de Vate (2015c)>
Dit werk wordt beschreven in par. 1.4.3. Verdere gegevens over het boek in voetnoot 129. Het Kort Begryp
wordt aangeduid met Augustino (1681a).
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biografie van Maria Petyt, verschenen in 1681. Op de titelpagina van het Kort Begryp verwijst de uitgever naar een langh en breeder beschreven Leven, een aanduiding die doet vermoeden dat de uitgave van het Leven op dat moment minstens persklaar moet zijn geweest.
Dit vermoeden wordt nogmaals bevestigd als we tegen het eind van het Kort Begryp lezen:
“ghelyck te lesen sal zyn in haer Leven, welck van haren Gheestelycken Vader: den seer
Eerweerdighen P. Michaël a S. Augustino, Provinciael van onse Neder-landtsche Provincie,
wordt bereydt tot den Druck.”105 Ook in het Leven zelf zijn enkele aspecten aan te wijzen
die duiden op een vertraging van ongeveer twee jaar. Op de voorkant van het eerste deel
wordt Michaël provinciaal genoemd terwijl hij die functie na 2 mei 1681 niet meer bekleedde. Een ander punt is dat Michaël zijn protestatie van den autheur reeds op 10 april 1681
dagtekende, twee jaar voor het daadwerkelijk verschijnen van het boek. De datering van
de verschillende approbaties en facultas in het Leven loopt bovendien sterk uiteen.106
Al deze elementen samen zijn reden genoeg om te aan te nemen, dat de druk van
het Leven na 1681 twee jaar is uitgesteld, mogelijk na een redactionele schoning.107 Dat
de Nederlandse uitgave ooit gerealiseerd zou kunnen worden, had Michaël een paar
jaar daarvoor nog betwijfeld, toen hij erover dacht om Maria’s geschriften in Rome uit
te geven. In 1679 beargumenteerde hij deze plannen als volgt: “Ik geloof dat ik het daar
gemakkelijker gedaan kan krijgen, omdat ik hier krachtig word tegengewerkt door kritische censoren.”108

105 Augustino (1681a) 98.
106 De facultas (vergunningen) van de generaal en provinciaal zijn gedateerd op 7 maart 1682, s.q. 1 juli 1683;
de approbationes op 27 juli 1683, 3 juli 1683, 12 juli 1683, 12 september 1680 en 2 oktober 1680. Afgezien
van de ‘keurders’ uit eigen kring (Vincentius à Nativitate en Marius à Sancto Jacobo) treffen we de namen
van anti-jansenistische censores: A. Poelman, Nicolaus du Bois en P. Damman. Hun namen worden
door Michaël à San Augustino als orthodox omschreven. L. Ceyssens, ‘De Carmelitarum Belgicorum
actione antijansenistica iuxta chartas p. Seraphini a Jesu Maria’, in: A.O.C., 17 (1952) 95. Michaël was lid
van het geheim Genootschap van anti-jansenisten dat in november 1678 was opgericht. De namen van
deze censores zijn terug te vinden op de lijst van leden van dit genootschap: Nicolaus du Bois: sacrae
theologicae et utriusque iuris licentiatus, regius ac primarius sacrae theologiae professor in academia
Lovaniensi, ac colegii regii ibidem praeses; Petrus Damman: sacrae theologicae licentiatus canonicus
collegiatae Divi Petri [Lovaniensis], apostolicus librorum censor, colleggii Dryusiani praeses; Adrianus
Poelman: canonicus graduatus et archipresbyter cathedralis Gandensis, sacrae theogicae licentiatus.
Lucianus Ceyssens, ‘Een geheim genootschap ter bestrijding van het jansenisme in België’, in: Jansenistica:
studiën in verband met de geschiedenis van het Jansenisme, vol. 1, Mechelen 1950, 364.
107 Een verklaring daarvoor kan samenhangen met een eventuele redactionele schoning van het Leven. Deze
verklaring is uitgewerkt in Van de Vate (2015c) 112 e.v.
108 “confido ibi facilius impetrandam quam hic a criticis censoribus plurimi dehoratantur.” Rome, Arch. Gen.
Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune 1675-1698, Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel
1679. De problemen die Michaël van jansenistische censores verwachtte, moeten echter reeds in 1680
ondervangen zijn. Twee Vlaamse censoren, Nicolaus du Bois en P. Damman – beiden anti-jansenist –
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Afgezien van enkele recente anastatische herdrukken is slechts één uitgave van het Leven
verschenen.109 Gezien de populariteit van Maria Petyt is dit gegeven opmerkelijk te noemen. Een mogelijke verklaring, gegeven door Deblaere, luidt dat het na 1680 niet langer
opportuun was om een mystiek geschrift te publiceren waarvan de auteur zich liet leiden
door een zo’n passieve weg.110 Hoe terecht de observatie van Albert Deblaere ook mag
zijn, deze bewering gaat voorbij aan de vele andere spanningen die in de loop van de jaren
tachtig hoog opliepen in de Vlaams-Belgische provincie van de Karmel, te denken valt
aan het jansenistisch conflict en de strijd van de Bollandisten tegen de Karmeltraditie.
Deze conflicten lieten diepe sporen na in de Vlaamse Karmel. Illustratief voor de karmelitaanse strijdbaarheid (tegen de Bollandisten) is de volgende oproep van Jacobus à
Passione Domini: “Wij kunnen de doodsvijanden van onze orde, de jezuïeten, nauwelijks in toom houden, die in de Maand Mei <van de Acta Sanctorum> het leven van de Heilige
Angelus verwerpen als een mythe, op geen ander fundament gebaseerd dan op stro. De
ijver voor God dwingt ons tot de wapens.”111 Gezien de spanningen in deze jaren kunnen
wij ons afvragen hoe ontvankelijk de Vlaamse karmelieten in deze periode nog waren
voor het spirituele avontuur van Maria Petyt. Aangezien er geen sluitend antwoord op
deze vraag te vinden is keren wij terug naar de indeling van het Leven.

1.4.1.3 Maria’s autobiografie en de ‘vermeerderinghe’ van Michaël à San Augustino
Na de opdracht aan Maria’s halfbroer112 en een uitgebreide voor-reden is als eerste geschrift
in het Leven Maria’s autobiografie opgenomen. Het ontstaan van dit levensverhaal kan
slechts met de losse hand worden gedateerd. Eén van de aanwijzingen waarover wij beschikken, is de plaatsing van cap. 253 in het tweede deel van het Leven. Dit capittel betreft een brief, waarin Maria schrijft hoe zij de vraag om haar levensverhaal te schrijven in heilige gehoorzaamheid heeft ontvangen.113 De schikking van deze brief tussen
andere brieven uit de periode 1668/69 geeft een voorzichtige indicatie betreffende de
tekenden in dat jaar hun approbatie voor het Leven van Maria Petyt.
109 Zie voetnoot 1 van dit hoofdstuk. Van de autobiografie is een geannoteerde druk verschenen: J.R.A.
Merlier (ed.), Het Leven van Maria Petyt (1623-1677), Zutphen 1976. Sinds enkele jaren is er ook een hertaling
van Maria’s levensverhaal: Maria Petyt, Deinend op Gods tij, hertaald in hedendaags Nederlands en van
voetnoten voorzien door Lieven Vanderbrugghen, Gent 2010.
110 Deblaere (1979) 14.
111 “Vix possumus nos cohibere in capitales nostri ordinis hostes, Jesuitas, qui mense Maio Vitam Sancti
Angeli explodunt ut fabulosam, nullo vix fundamento nisi stramineo. Zelus Dei urget nos ad arma.”
Ceyssens (1952) 102.
112 Jacobus Warneys, ‘voor desen voocht der stede van Haesbroeck ende Collegiael van ’t Hof van Cassel.’
Petyt (1683) vol. 1, *.
113 Petyt (1683) vol. 2, 384 e.v.
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begindatum, nl. dat Maria rond 1668 begonnen is deze autobiografie is schrijven. Op
11 augustus 1669 was zij nog niet klaar met dit levensverhaal, getuige een brief in het
Tractaet.114 Dit alles maakt het plausibel om het ontstaan van de autobiografie te dateren
in 1668/69.
Na Maria’s autobiografie volgt, aldus de voor-reden van de Nederlandse editie, een
vermeerderinghe bij haar levensverhaal. Deze vermeerderinghe is samengesteld, “eensdeels
tot meerder glorie Godts, op dat daer uyt over al kennelijck souden worden de overvloeyighe bewysinghen der goddelijcke goedertierentheyt tot dese Uytverkoren
Ziele; eensdeels tot onderwysinghe, versterckinghe ende troost van veele Godt puer
ende oprecht soeckende, ende lief-hebbende Zielen, de welcke in dat Leven zullen
lesen menighe exempelen ende leeringhen van een volmaeckt leven, naer de welcke
sy hun soo in staet van goddelijcke voor-kominghe, als in staet van bekoringhen,
van dorrigheyt, van inwendighe verlatinge ende nacht der Zielen zullen moghen
voeghen.”115 De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse editie van het Leven116 maakt
het niet eenvoudig om vast te stellen naar welk geschrift dan wel geschriften deze term
vermeerderinghe in de voor-reden verwijst. Bedoelt Michaël met zijn vermeerderinghe het
Tractaet? Of bedoelt hij de brieffragmenten die volgen in deel II? Om een antwoord op
deze vraag te vinden, is het nodig de Latijnse codex te introduceren.

1.4.2 De codex Vita Venerabilis matris Maria a Sta. Teresia
In Rome, in het archief van de postulator van de Karmel (o.carm.), wordt een codex bewaard met de titel Vita Venerabilis matris Maria a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae
de Monte Carmelo.117 In deze band zijn manuscripten opgenomen met Latijnse vertalingen
van het werk van Maria Petyt.118
114
115
116
117

Petyt (1683) vol. 1, 261; 11 augustus 1669. <p. 260>
Voorrede ***3v e.v. De toevoeging ‘nacht der Zielen’ ontbreekt in het manuscript.
Van de Vate (2015c) 111 e.v.
Rome, Arch. Post. III, 70: Vita Venerabilis matris Maria a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte
Carmelo. Mechliniae defunctae Kalendis novembris anno 1677. Van dit manuscript zijn op het archief van de
postulator ook enkele samenvattingen aanwezig: Ristretto della Vita Sr. Maria di S. Teresa alias Petiit de Venerabile
terz’ ordine della Madonna del Carmine morta in opinione di Santità, in Fiandra nella città dit Malines li 1 di Novembre 1677.
Cavato della sua Vita descritta di S. Augustino Provinciale dei Carmelitani Calsati in Fiandra (Arch. Post. IV, 46, 361-381).
Een samenvatting van deze samenvatting, geschreven door Serafinus Potenza, is te vinden in Arch. Post.
IV, 64, 74.
118 Beschrijvingen van deze codex zijn te vinden in Deblaere (1962) 18 e.v., Deblaere (1979) 13 en in Giovanni
Grosso, ‘Some Notes on the History of the Latin Manuscript of the Life of Maria Petyt by Michael of Saint
Augustine’ in Chalmers (2015) 83-91. De achtergrond van deze codex is echter nog niet opgehelderd.
Er wordt melding gemaakt van (nog) een manuscript: “quam suo in 9. Codice Ms. retinet R.P. Serafinus
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De praefatio van deze codex in Rome is getekend op 24 april 1680. Deze datering strookt
met de correspondentie die Michaël voerde over een mogelijke uitgave van het Leven
van Maria Petyt in het Latijn.119 Hij stuurde deze brieven aan zijn vriend Seraphinus à
Jesu et Maria in Rome.120 In het laatste van de ons bekende brieffragmenten over dit onderwerp, geschreven op 16 november 1680, vraagt Michaël om het manuscript in italic
letter uit te laten schijven, zodat het voorgelegd kan worden aan de deputaten van de
S. Congregatio:121 “Ik kies ervoor dat het Leven van Moeder Maria a S. Teres. door enkelen wordt onderzocht en goedgekeurd, en voor dat doel uitgeschreven in italic schrift,
waarvoor ik graag zal betalen. Het verdient onderzocht te worden door de deputaten van
de H. Congregatie, zoals het Leven van de Eerwaarde Franciscus à Cruce122 onderzocht is
door de H. Inquisitie, alsook de Levens van de H. Geertuid.”123 Dit blijkt Michaëls laatste
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Potenza, Carmelitarum Aedituus S. Mariae Transpontinae in Urbe.” Cosmas de Villiers O.Carm., Bibliotheca
carmelitana, notis criticis et dissertationibus illustrata, cura et labore unius e carmelitis provinciae turoniae collecta, opus p.
Cosmae de Villiers additis nova praefatione et supplemento luce exprimendum curavit p. Gabriel Wessels
O.Carm, Rome 1927, vol. 2, 354. De vraag is of deze opmerking betrekking heeft op de gegeven codex.
Rome, Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune 1675-1698, Epistulae Ven. P. Michaelis a S.
Augustino: Aquisgrani <Aken>, 17 augustus 1678; Mechelen, 18 november 1678; Brussel, 23 september 1679;
Brussel, 7 oktober 1679; Brussel, 24 februari 1680; Brussel, 9 maart 1680 en Brussel, 16 november 1680.
Seraphinus à Jesu et Maria (ca. 1612-1688) doceerde filosofie en theologie aan zijn medebroeders en werd
in 1668 naar Rome geroepen, waar hij verschillende posten bekleedde (o.a. secretaris-generaal voor
Duitsland en België) en veel contacten met de curie had, met name met kardinaal Francesco Albizzi, die
assessor was van het Heilig Officie (Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis) en zich keerde
tegen het jansenisme. Verg. L. Ceyssens, avec la collab. de Sylvestre De Munter, Sources relatives à l’histoire
du Jansénisme et de l’Antijansénisme des années 1677-1679, Louvain 1974, XL en XLIV e.v. <Ceyssens (1974a)> en
Villiers (ed. 1927) cc. 732-736.
Dit kunnen meerdere congregaties zijn geweest. “La storia dei rapporti tra i dicasteri romani preposti
alla censura, Inquisizione e Indice, è una storia in gran parte ancora da scrivere, e ancora aperto rimane
il problema di quali fossero le rispettive sfere di competenza delle due Congregazioni in materia di
condanne editoriali.” Adelisa Malena, L’Eresia dei Perfetti. Inquisizione Romana ed esperienze mistiche nel seicento
Iltaliano, Rome 2003, 250.
Dit betreft waarschijnlijk de Vida de […] Fray Francisco de la Cruz […] Primez hijo de la iglesia que hizo peregrinacion a
los santos lugares de Jerusalem, Sebastian Munoz-Suarez, Rome (Diaz de la Carrera) 1667. Een vertaling van
deze Vita, Het leven, reyse ende doodt van den eerweerdigen broeder B. Franciscus van den Kruyce geschreven door
Sebastianus Munoz Suares en door Jacobus à Passione Domini vertaald, werd in 1679 uitgegeven in
Brussel door Jacob vande Velde (stcv.- record 3140646).
“Optarem ut Vita V. M. Mariae a S. Teres. Romae ab aliquibus examinaretur et approbaret et in istum
finem exscriberetur charactere italico, pro quo libenter soluam. Meretur examinari a deputatis a. S.
Congreg., sicuti vita V. honoris Francisci a Cruce a S. Inquisit. et vitae S. Gertrudis.” Rome, Arch. Gen.
Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune 1675-1698, Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel,
16 november 1680. Gertrudis van Helfta werd op 22 januari 1678 in het Martyrologium Romanum
opgenomen en ontving in hetzelfde jaar van Innocentius XI de bijnaam ‘de Grote’. Pas in 1738 werd zij
heilig verklaard met een equivalente canonisatie.

Inleiding

verwijzing naar deze Latijnse Vita van Maria Petyt. In zijn latere brieven lezen we niets
meer over uitgave van een Latijnse Vita. Het is dus niet onwaarschijnlijk om aan te nemen
dat in het uitgaveproces problemen zijn gerezen.
De Latijnse Vita is interessant, omdat zij een uitgebreidere versie van de autobiografie bevat124 én tenminste 56 hoofdstukken (deels) bestaande uit onbekende brieffragmenten. Voor dit onderzoek bleek de codex echter van weinig waarde omdat de vertaling van het Tractaet ontbreekt, hetgeen op zich natuurlijk een belangrijk gegeven is in
de datering van het Tractaet.125 De Latijnse codex kan ons echter wel helpen om een antwoord te vinden op de vraag naar welk geschrift Michaël met de term vermeerderinghe in
de Nederlandse editie verwijst. De gedachtegang die tot deze conclusie leidt is als volgt.
Ondanks het feit dat het Tractaet ontbreekt in de geschriften van de codex verwijst de titelpagina van de Latijnse Vita naar een ‘auctarium’ <een vermeerdering> bij de Latijnse
Vita van Maria Petyt. Ervan uitgaande dat de boekbinder zijn werk correct heeft gedaan
betreft dit auctarium dus de brieven die in de Latijnse codex zijn verzameld. Dit betekent
dat het Latijnse auctarium verwijst naar de hoofdstukken die corresponderen met deel II
van de Nederlandse editie van het Leven.126
De vraag is natuurlijk of hiermee de term vermeerderinghe ook voor de Nederlandse
editie is opgehelderd. Voor een antwoord op deze vraag biedt de praefatio van de Latijnse
codex een interessant aanknopingspunt. Deze praefatio, gedagtekend op 24 april 1680,
is in grote lijn een vertaling van de voor-reden bij het Nederlandse Leven van 1683/1684. Dit
betekent dat er in 1680 waarschijnlijk al een oorspronkelijke versie moet zijn geweest
van deze Nederlandse voor-reden, een versie die in het Latijn is vertaald met het oog op
een uitgave van de Vita.127 Deze Latijnse praefatio biedt ons belangrijk inzicht in de term
vermeerdinghe. Als wij de Latijnse praefatio namelijk vergelijken met de voor-reden bij het
Nederlandse Leven, dan blijken enkele kleine wijzigingen te zijn aangebracht in de
Nederlandse versie van 1683, ook een wijziging die van belang is voor deze vraag. Michaël
schrijft in zijn voor-reden over de vermeerderinghe: “Voorts ick hebbe goedt ghevonden dese
vermeerderinge van het Leven van dese weerdighe Moeder MARIA à SANCTA TERESIA

124 De Latijnse vertaling van de autobiografie bedraagt 186 hoofdstukken in vergelijking met de 155
hoofdstukken van de Nederlandse editie van Het Leven uit 1683. Hoewel de verschillen tussen beide
versies nog niet in kaart zijn gebracht, is al wel duidelijk dat in de Nederlandse editie veel hoofdstukken
zijn samengevoegd. Het verschil hoeft dus niet zo groot te zijn.
125 Deze vraag zal verder uitgewerkt worden in par. 4.2.
126 Afgezien van de brieven die in de Nederlandse editie ontbreken, omdat deze redactioneel is geschoond.
Zie Van de Vate (2015c) 113.
127 Deze parallellie tussen de praefatio en de voor-reden verklaart onder andere waarom men in de Nederlandse
voor-reden tevergeefs op zoek gaat naar enkele inleidende woorden bij het Tractaet van verscheyden
ghesteltenissen der zielen. Het Tractaet was immers niet opgenomen in de Latijnse codex.
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soo te schicken, dat ick haeren stiel ende sin, jae oock naer vermoghen; haere woorden
maecke te volghen ende te houden, ende uyt haere schriften alleenlijck hebbe willen
uytsonderen, ende ghelijck door Tractaten ende Capittelen verdeelen, ende in eenighe
orden stellen de materien, sonder by naer jet van’t myne by te doen, als een grove, ende
simpele Connexie, ende de Titels der Capittelen.”128 Deze zin correspondeert in grote
lijn met de Latijnse tekst maar kent één belangrijk verschil, namelijk dat er in de Latijnse
praefatio geen sprake is van Tractaten. Deze term betreft dus een latere toevoeging aan de
Nederlandse voor-reden van 1683. Aangezien er in de overige delen van de Nederlandstalige
editie van het Leven in het benoemen van de verschillende thema’s nergens sprake is van
enig traktaat mag aangenomen worden, dat met deze toevoeging – noodzakelijkerwijs
in het meervoud gesteld – dus het Tractaet van verscheyden ghesteltenissen der zielen wordt bedoeld. Deze toevoeging aan de Nederlandse voor-reden betekent een wijziging van de inhoud van de term vermeerderinghe. Met de term auctarium in de Latijnse codex werd deel II
bedoeld, de Nederlandse vermeerderinghe betreft zowel het Tractaet als deel II van het Leven.

1.4.3 Kort Begryp van het Leven van de weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt
Naast de twee delen van het Leven beschikken we over het al eerder genoemde Kort Begryp
van het Leven van de weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt.129 Deze levensbeschrijving is van de hand van Michaël à San Augustino en geeft een kort resumé van Maria’s
autobiografie en brieven.130 Het Kort Begryp dateert uit begin 1681.131 Michaël schrijft op
128 Petyt (1683) vol. 1, Voor-reden, ***4r.
129 Michaël à San Augustino, Kort Begryp van het Leven van de weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt,
Geestelycke Dochter, van den Derden Regel van de Orden der Alder-glorieuste maghet Maria des Berghs Carmeli; over-leden met
opinie van Heyligheydt, binnen Mechelen, den 1. November 1677. Getrocken uyt haer Leven, in het langh en breeder beschreven:
door den seer Eerw. P.P. Michaël a S. Augustino Provinciael van de Neder-landtsche Provincie der Eerw. P.P. Lieve-VrouweBroeders, Brussel (Peeter van de Velde, op den hoeck van de Munte, in de nieuwe Druckerye) 1681. (Anast.
herdr.: Brussel 2002).
130 De levensbeschrijving die Michaël in het Kort Begryp geeft, is ook opgenomen in de Stralen: Jacobus
à Passione Domini, ‘Het Wonder Leven Van de Weerdighe Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt,
Gheestelijcke Dochter van den derde Regel […]’, in: De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias,
dese eeuwe verspreydt door Duitsch-landt en Neder-landt. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der
Broederen, van de Alder-heylighste Maghet Maria des Berghs Carmeli, die dese 17. Eeuw met opinie van Heyligheydt, aldaer zyn over-leden, Luik (Hendrick Hoyoux) 1681, 243-344. Dat hierbij hetzelfde zetsel als het Kort Begryp
is overgenomen wordt onderbouwd in José Merlier, “Het leven van Maria Petyt (1623-1677)”: Teksteditie, met
inleiding en aantekeningen, 4 voll., (licentiaatsverhandeling), Gent 1974, deel I, L e.v.
131 Ook de bibliografische duiding van dit geschrift kent een complexe geschiedenis. Het geschrift werd
reeds genoemd in Cosmas de Villiers (ed. 1927) vol. II, 354: Vara jubente confessario, argumenta scripsit que
referentur à R.P. Michaele de S. Augustino, Carmelitarum Provinciae Flandro-Belgicae, in ejus viata Bruxelleis edita (1681).
Gebaseerd op deze gegevens vermeldt Reusens, in Biographie nationale Belge (Brussel 1866) vol. I, c. 672
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29 maart aan zijn vriend Seraphinus: “Ik heb reeds een samenvatting uitgegeven van het
Leven van de Vlaamse eerbiedwaardige Moeder Maria à Sta. Teresia in veertien bladen
<14 foliis>”132, en duidt daarmee wellicht op het Kort Begryp. Het geschrift telt weliswaar
104 pagina’s maar waarschijnlijk verwijst Michaël met zijn ‘14 foliis’ naar de veertien vellen (plano’s) die de drukker voor het geschrift heeft gebruikt.133
Omdat Michaël zich bij het samenvatten van Maria’s brieven heeft gebaseerd op het
materiaal dat hij had geordend voor het Latijnse manuscript, komen wij in het Kort Begryp
enkele verhalen tegen die wij niet kennen uit de Nederlandse editie. Wellicht lagen enkele passages te gevoelig bij een latere redactie134 of zijn weggelaten om ruimte te besparen
in het Leven. Dankzij het Kort Begryp beschikten historiografen in elk geval al voordat de
codex werd ontdekt (en gerestaureerd) over meer informatie dan in het Leven wordt gegeven, bijvoorbeeld omtrent Maria’s professies en de eerste ontwikkeling van de Cluyse.135
Naast deze extra informatie vallen ook nog enkele andere verschillen met het Leven in
het oog. In de titel van het Kort Begryp wordt, anders dan in het Leven, Maria Petyt geestelijke

132

133
134

135

een eerste druk van het Leven in 1681 te Brussel. Menigmaal riep deze vermelding de verwarring op dat
het Kort Begryp de eerste druk van het Leven is, bijvoorbeeld in Deblaere (1962) 15. Dit probleem wordt
opgehelderd in de licentiaatsverhandeling van Merlier (1974) deel I, hoofdstuk IV, XL-LVIII en in J. Merlier,
‘“Het leven van Maria Petyt (1623-1677)”. Het probleem van de eerste druk (1681)’, in: O.G.E., 49 (1975) 1,
30 e.v.
“Iam edidi compendium Uitae U.M. Mariae a Sta. Teresia Flandricae in 14 foliis.” Rome, Arch. Gen. Ord.
Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune 1675-1698, Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel, 29
maart 1681.
Het Kort Begryp bestaat uit quarto’s, katernen van acht bladzijden. Merlier (1976) 5. Dat betekent dat de
boekdrukker acht pagina’s op één vel drukte. Dit vel wordt vervolgens tweemaal op de helft gevouwen.
Een mooi voorbeeld daarvan is: “’t Is ghebeurt, dat sy <Maria Petyt> op eenen avondt komende van den
Biechtstoel, van haren Beminden vermaent wirdt, om te beletten eenighe onkuyscheydt, die in eenen
duysteren hoeck van de Kercke gebeurden: en bevondt alles alsoo; dus gonck over ende weder om hun
in dit werck te stooren: welck sy merckende, volherden in hun boosheydt heymelycker. Sy was heel
ghealtereert om de on-eere aen-ghedaen aen haren Beminden, en dat in synen Tempel. Sy smeeckten
Godt, op dat hy hunne sonden soude laten beweenen; welck eenen, noch diën avondt heeft ghedaen.”
Augustino (1681a) 65.
Bijv. Petyt (1683) vol. 1, 95. Hier schrijft Maria dat zij haar professie (na haar half-noviciaat bij Michaël)
hernieuwt uit een besondere devotie en omdat zij beter onderricht was in de verbintenisse. Michaël à San Augustino
geeft een andere reden: ‘Twyffelende, oft hare Professie van den derden Reghel der Carmeliten, wettigh
geweest hadde, als sy tot Ghent woonden, heeft die vernieuwt […] ende kreegh eenen Biecht-Vader,
die haer beter onderwees in het oeffenen van hare obligatie, ofte verbintenisse.” Augustino (1681a) 20.
Eerder schreef Michaël: “Maer heeft dese Professie daer-naer vernieuwt, mits men twyffelden oft diën
Biecht-Vader authoriteyt ghehadt hadde van de hooghere Oversten, aen wie dit belanght.” Augustino
(1681a) 13. Over Maria’s nieuwe medezuster in de Cluyse schrijft Michaël: “een seker Beggyntjen van
Mechelen, met name: Catharina van Oorsaghe.” Augustino (1681a) 22. Deze naam ontbreekt in het Leven.
Zie voor het levensverhaal van Catharina van Orsaghe: Meerbeeck (2015b) 290-292.
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dochter van den Derden Regel van de Orden der Alder-glorieuste Maghet Maria des Berghs Carmeli genoemd.136 Deze toevoeging geestelijke dochter ontbreekt in het Leven waar over Maria Petyt
slechts wordt vermeld: vanden derden reghel vande Orden der Broederen van Onse L. Vrouwe des
berghs Carmeli.137 Ook staat er op de titelpagina van het Kort Begryp dat Maria is over-leden met
opinie van Heyligheydt.138 Deze aanduiding ontbreekt op de titelpagina van het Leven.
Voor zover ons bekend zijn in Belgische bibliotheken slechts twee originele exemplaren van dit Kort Begryp aanwezig.139 Gezien de vermoede precensuur van de Nederlandse
editie van Maria’s Leven geeft dit geringe aantal exemplaren weliswaar te denken, maar
er is vooralsnog geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat er problemen zijn gerezen
rond het verschijnen van deze biografie. Hooguit kan gedacht worden dat de drukker,
Peeter vanden Velde, de oplage van het Kort Begryp bewust beperkt heeft gehouden, omdat de inhoud van dit geschrift overeenkomt met ‘Het Wonder Leven Van de Weerdighe
Moeder Sr. Maria a S. Teresia (alias) Petyt, Gheestelijcke Dochter van den derde Regel’,
dat opgenomen is in De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, dese eeuwe verspreydt door Duitsch-landt en Neder-landt van Jacobus à Passione Domini.140 Op dit punt kunnen
overigens wel problemen zijn gerezen. Het laatstgenoemde boek betreft namelijk een
‘piratendruk’, hetgeen wil zeggen dat de drukker het boek onder naam van een andere
drukker heeft uitgebracht.141 Deze malversatie kan voor Michaël reden zijn geweest om
het uitgebreide Leven bij een andere drukker onder te brengen.

1.4.4 Veele Schoone ende seer geestelijcke leeringen
Tot slot beschikken we nog over een kopie van de aantekeningen die Maria Petyt
maakte van de noviciaatslessen die zij, samen met haar medezuster, in 1646/1647
136 Geestelijke dochters, ook wel geestelijke maagden genoemd, waren katholieke ongehuwde vrouwen
of weduwen die in dienst van God en hun naasten buiten het klooster leefden. Monteiro (1996) 13 e.v.
Volgens de Vroede, die dit fenomeen voor de Zuidelijke Nederlanden heeft onderzocht, is het ondoenlijk
hun globale aantal in de Zuidelijke Nederlanden te raden. Hij spreekt echter over een ‘kwalitatief
belangrijk fenomeen’. M. de Vroede, “Kwezels” en “zusters”: de geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden, 17de
en 18de eeuw, Brussel 1994, 71.
137 Deblaere signaleert het probleem, maar verklaart het niet. Deblaere (1979) 9.
138 Over de herdefiniëring van heiligheid en alle complicaties, die deze voor de procesgang meebracht, lees:
Clare Copeland, ‘Sanctity, in: Alexandra Bamji, Geert H. Janssen, Mary Laven (eds.), The Ashgate Research
Companion to the Counter-Reformation, Farnham/Burlington 2013, 227-231.
139 Koninklijke bibliotheek in Brussel (zie stcv.-record 1158450) en in de bibliotheek van de karmelieten in
Brugge.
140 Zie voetnoot 130.
141 Letsinger (2014) 63. Peeter vande Velde uit Brussel heeft dit boek op de markt gebracht onder de naam
van Hendrick Hoyoux uit Liège.
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volgde bij Michaël à San Augustino: Veele Schoone ende seer geestelijcke leeringen bequaem om
een Godtsoeckende ende minnende siele tot de opperste volmaecktheyt te stieren door Godts ingeven aangedient, door den seer Eerweerdigen pater Michael a S. Augustino provinciael van d’order der Eerw. paters
Carmelieten onse Lieve Vrouwe Broeders in de nederlansche provintie; aan alle geestelijcke sielen naementlijck aan de weerdige Moeder Maria a S.ta Theresia alias Petyt… door haer selven aengeteeckent int jaer
1647.142 Deze aantekeningen werden een halve eeuw later overgeschreven door Anna J.M.
te Lindick, die zich aan het begin van de achttiende eeuw bij de gemeenschap van tertiarissen in de Cluyse aansloot. Veel meer dan dat zij daar – in elk geval van 1706 tot 1710 –
heeft gewoond is er over deze Anna niet bekend.143
Het geschrift telt 215 pagina’s. De eerste 130 pagina’s bevatten de lessen die door
Maria opgetekend zijn in 1647. Daarna volgen 33 pagina’s met Geestelijcke Brieven geschreven
door de Seer Eerweerdigen Pater Michaël a Sto. Augustino provintiael der Eerwerdige paters Carmeliten
onse lieve vrauwe Broeders ende eersten instelder ende Geestelijcken Vader van de hermitressen der
Alderheylighste Maget ende Moeder Maria des Berghs Carmeli Binnen Mechelen en syne geestelijcke kinderen der selve vergaederinge om hun te stiren tot de operste carmelitsche volmaecktheyt; als oock nogh
eenighe geschreven aen andere geestelijcke sielen besonderlyck aen de weerdige moeder Petyt eer sij noch
in de cluyse was.144 Daarna volgen nog enkele brieven van een onbekende schrijver,145 en tot
slot enkele oefeningen en vrome intenties.146

142 Dit geschrift is te vinden in het N.C.I. in Boxmeer, nr. A. II 39.
143 In het N.C.I. vinden we als laatste vermelding over haar: “Dat op den 26 December 1710 de vier hondert
vijf en twintigh guldens capitael […] door joffrouw Anna J.M. te Lindick zijn gerembourseert geworden
met de verloopen van dien.” VB 028, Map Mechelen. Dit betreft de aflossing van een lening die afgesloten
is op 11 oktober 1706.
144 Midden op pag. 165 staat met andere inkt in kleine letter tussen twee brieven geschreven: “eynde van de
brieven van P. Michaël a S. Augustino”.
145 “Eenen brief dienende tot onderichtinghe hoemen sigh ten allen tyden dragen moet” (165-167),
“Onderwysinge tot het onderhouden van eenen Geestelycken vasten” (168-170), “Antwoordt op de
verclaeringe datse dese van noch een glinsterken van goede begeerte in haeren grondt te bespeuren
om voor den B. te lyden en te sterven” (170-171), “Hoemen naer het exempel Christi gerne lyden moet”
(172-173), “Onderwysinge hoemen sigh ten tyde van stryt en lyden inde beginselen draegen moet” (173176) en “Een corte en profytelycke onderwysinge raekende het inwendigh Gebedt” (176-177). De pagina’s
177 tot 199 ontbreken.
146 Op pagina 201-203 staat het testament van de alderheylighste Maget. “Dit was een devotie tijdens het
noviciaat waarbij op bepaalde dagen in een soort gebedsformule Maria benoemd werd tot enig en
universele erfgename van alle doen en laten en de gehele persoon van de toegewijden. De H. maagd
werd gevraagd deze erfenis goed te bewaren en op te dragen aan haar beminde Zoon, opdat ze zou
mogen strekken tot diens meerdere eer en glorie en Hij niet de armzalige ‘erflaters’ zou verstoten in het
uur van de dood.” C. Schikan, Veele schoone leeringhe en brieven van Michael a Sto Augustino van Ballaert 1621-1684,
1963, 48. (doctoraalscriptie aanwezig op het N.C.I.) In 1677 zou Michaël de uitgave verzorgen van het
Gheestelyck cabinet van godtvruchtighe oeffeningen en krachtighe verweckselen tot een deughdelijck christelijck en volmaeckt
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De inhoud van dit geschrift is boeiend om de achtergrond van Maria’s vorming te verkennen en komt aan de orde in hoofdstuk 2.

1.5 Maria Petyt en Michaël à San Augustino
Om de persoon van Maria Petyt te introduceren volgt in deze paragraaf haar levensbeschijving tot 1646. Dat is het moment dat zij Michaël à San Augustino ontmoet (1.5.1).
Deze paragraaf wordt gevolgd door een summiere levensbeschrijving van Michaël à San
Augustino (1.5.2). De ontwikkeling van hun begeleidingscontact en de evolutie van het
Teresiaans heiligheidsmodel volgen in hoofdstuk 2.

1.5.1 Het levensverhaal van Maria Petyt tot 1646
Op de eerste dag van het jaar 1623 zag Maria Petyt het levenslicht in het stadje Hazebrouck,
dat toen in de Zuidelijke Nederlanden en nu in Frankrijk ligt. Haar jeugdverhalen over
de familie waar zij uit voortkomt ademen de sterk katholieke identiteit van de eerste
helft van de zeventiende eeuw. Maria beleefde haar moeder Anna Folque als “een stille,
eensaeme, Godtvruchtighe Vrauwe”,147 die haar devotionele gevoeligheid overdroeg op
de twee zonen en zes dochters die zij in twee huwelijken had ontvangen. Maria’s vader
was een koopman, die veel bedrijvigheid meebracht voor het gezin. In de vele stichtelijke
bezoeken, die hij in het stadje aflegde, droeg hij de “rechtveerdigheyt van weduwen ende
weesen en de vreese Godts”148 uit. Thuis las hij zijn kinderen graag voor uit de ‘Levens der
HH. Maeghdekens’ “op dat den goeden aert ende Godtvruchtighe gheneghentheyt beter
in ons soude aenwassen.”149
Maria was in alle opzichten een bevallig meisje dat, hoewel zeer ontvankelijk,
toch haar eigen weg wist te onderscheiden: “Jeder een trock my aen, ende wilde met
my te doen hebben; principael in een vrauwen Clooster vanden derden Reghel van
S. Franciscus by ons huys, daer ick ter scholen gonck […] sy lockten my seer aen, om by
hun Religieuse te worden […] maer ick en wilde daer niet naer hooren, al en was ick noch
niet boven de vijf oft ses jaeren out, soo hadde ick dat onderscheyt wel, dat ick tot een
leven. Geschreven en uyt gewerckt door […] Arnoldus a S. Carolus, Michaël à S. Augustino (ed.), Gent (Weduwe
van Maximiliaen Graet) 1677 <Carolus (1677)>, die deze oefening geeft op pag. 117-120. Van pag. 204214 treffen we oefeningen betreffende de retraite, o.a. intenties bij het communiceren, dagindeling en
voornemens.
147 Petyt (1683) vol. 1, 3.
148 Ibid.
149 Petyt (1683) vol. 1, 7.
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nauwer leven ende besluytinghe gheroepen was.”150 Het Teresiaans verlangen naar een
besloten en eremitisch leven licht al in haar jonge jaren op.151 Hoewel de kleine Maria
niet zo uitbundig avonturiert als Teresa152 – haar vertrouwen is naar eigen zeggen niet
groot genoeg – ontwaren we in Maria’s verhaal een diep verlangen naar eenzaamheid:
“In desen tydt ende ouderdom ghevoelde ick dickwils een groote begeerte, om jevers te
vertrecken in een Wildernisse, in een hol, oft speloncke, om aldaer een Eremyts leven te
leyden, ende te leven by de kruyden der aerde; om dit te bekomen, was ick ghetenteert,
om my stillekens t’ontvinden ende mijne Ouders te ontloopen.”153
Haar ontluikende religieuze verlangen ontlokte aan Maria al op jonge leeftijd
antwoord: “Thien jaer oudt wesende dede ick aen mijnen Beminden een eeuwighe
belofte van reynigheyt, sonder dat jemant daer van wist.”154 Een jaar later wordt zij door
haar ouders naar een meisjespensionaat bij een klooster in St.-Omaars gezonden om
de taal te leren en te groeien in godvruchtigheid en devotie.155 Tijdens de anderhalf jaar
die Maria in St.-Omaars verblijft, blijkt zij ontvankelijk voor penitenties: “ick droegh
[…] dickwils een koorde ghespannen op mijn bloot lyf: ick versocht oorlof vanden
BiechtVader, om te moghen slaepen op een bert.”156
Naast deze godsvrucht wordt het verhaal van Maria’s jeugdjaren getekend door ver
schillende breekpunten. Het “oprecht, onnoosel ende Godtvruchtigh ghemoet is my by
ghebleven tot den ouderdom van seven oft acht jaeren, alsdan liet my Godt overkommen
de kinderpocxkens, […], soo dat ick eenighsins leelijck ende mismaeckt wiert.”157 Maria’s
littekens en wellicht ook de teleurstelling van haar ouders missen hun uitwerking niet:
“Ick wiert wat meer woest ende wilt, en speelachtigh ghelijck andere kinderen, […] soo
dat ick allenskens aen namp veele quaede manieren, ende gheneghentheden.”158
Bij een uitbraak van de pest wordt Maria met haar broers en zussen bij een oom in
Poperinge ondergebracht en slaat de verflauwing ten volle toe. Michaël à San Augustino

150 Petyt (1683) vol. 1, 5.
151 Reeds eerder genoemd in Van de Vate (2015c) 37.
152 “Alsoo ick dan sagh dat onmoghelijck was te gaen daer sy my om Godt souden dooden, soo schickten wy
dat wy souden heremijten worden.” Teresa (ed. 1632) 6.
153 Petyt (1683) vol. 1, 11.
154 Petyt (1683) vol. 1, 10.
155 Petyt (1683) vol. 1, 12. Gezien de hoge kwaliteit van haar proza leerde Maria hier beschaafd ZuidNederlands, “vermoedelijk ook ten dele beïnvloed door Hollandse taalnormen.” Ward Corsmit, Maria
Petyt: een vroom en vrijmoedig meisje uit Hazebroek Frans-Vlaanderen, Poperinge [1990]. 15 e.v. Zij zal in St.-Omaars
waarschijnlijk ook Frans hebben geleerd. Verg. ook Petyt (1683) vol. 1, 222 <p. 206> en Petyt (1684) vol.
4, 238.
156 Petyt (1683) vol. 1, 12. Een bert is een plank.
157 Petyt (1683) vol. 1, 7 e.v.
158 Petyt (1683) vol. 1, 8.
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schrijft over deze periode: “Wesende uyt de ooghen van hare Deught-voedster, hare
Moeder, liet sy alle Gheestelycke Oeffeninghen henen gaen, hoorden nauwelycks
Sondaghs en des Heyligh-daghs een Misse, &c.[…] De eydelheden des wereldts ende
plaisieren, kropen in haer ghemoedt, en kreegh tot de selve meerderen treck, mits
haren Oom de wereldt haer aenprees, en niet geluchten, als sy spraken van eenen
Religieusen Staet te aenveerden.”159 Toen Maria weer thuis was in Hazebrouck, hernam
zij weliswaar een oppervlakkige godvruchtigheid maar zij bleef ‘het kwaad’ genegen:
“My dunckt, dat ick de dry disgratien hadde, diemen ghemeynlijck seght, ledigh, lecker,
ende onghedienstigh, mijnen tijdt veel passerende met te converseren met jonckheyt,
ghelijcke ende onghelijcke persoonen, spelen met de kaerte, wandelen gaen, langh
slaepen, ende soo voorts.”160 Een langdurige ziekte brengt in haar ‘wilde jaren’ geen
keerpunt: “Onsen L. Heer quamp my besoecken met een groote ende langhe sieckte,
met perijckel van sterven; mijne Moeder quamp my voorhouden, dat ick my soude bereet
maecken, om mijne biechte te spreken, ende mijne HH. Gherechten te ontfanghen; maer
eylaes ick en wiste niet te biechten, soo verblint was ick in alle mijn quaet.”161
Een detail uit haar autobiografie – haar biograaf meldt het niet eens – luidt het
verhaal van Maria’s verandering in. Een Spaanse officier daar in huis gelegerd, trekt
Maria’s belangstelling meer dan haar ouders goed achten. “Hier naer wesende ontrent
16. jaeren oudt, deden my mijne Ouders wederom uyt woonen tot Ryssel […] ick woonde
daer by seer Godtvruchtigh ende stichtbaer volck […] mijn herte en trock nievers toe, dan
om my te stellen in den Houwelijcken staet, ende om dat dit te beter soude lucken naer
mijnen sin, soo dede ick een Pelgrimagie tot een mirakeleus Beeldt vande minnelijcke
Moeder […] Maer my dunckt, dat de M. Moeder my verhoorde op een ander maniere, die
ick niet en socht noch en verwachte; te weten, dat sy van dien tydt af besorghde my fraey
ende aenghenaem te maecken aen mijnen Bruydegom JESUS, die ick ses jaeren te vooren
ghetrouwt hadde, sonder op die Trouwe meer te peysen.”162 De aantrekkingskracht
tussen Maria en haar Beminde ontwikkelt zich na deze gebeurtenis snel. Bij het luiden
van de klok op St.-Stevensdag163 smaakt Maria iets van de glorie en het genoegen van de
Hemel en groeit haar ‘treck’ naar devotie en penitentie. Deze ‘treck’ geeft echter nog niet
de doorslag. Een prediker die haar een boekje aanbiedt, raakt een gevoelige snaar: “Ick
was soo boos ende verlieft op de werelt, dat ick dit boecxken weygherde te aenveerden
uyt vreese dat ick door dat lesen soude beweeght worden, om Religieuse te worden; ick
159
160
161
162
163

Augustino (1681a) 5.
Petyt (1683) vol. 1, 14.
Petyt (1683) vol. 1, 15.
Petyt (1683) vol. 1, 16 e.v.
“te weten sijne Vindinghe in Augusto.” Petyt (1683) vol. 1, 17; St.-Stevensdag is op 2 augustus, aldus
Staring (1948) 289.

Inleiding

vreesde, dat dit een nette soude zijn, waer mede ick soude ghevanghen worden, ghelijck
het waer was.”164 Tot drie keer toe moet Maria door haar Beminde worden geraakt, dan
kan zij geen weerstand meer bieden: “Siet, mijnen Beminden was soo overgoet, ende
soo verlieft op een soo boose, quaede ende ondanckbaere Creature […] soo dat ick den
derden keer daer niet teghen en kost; want hy ghebruyckte een stercker handt, ende
gratie, die my scheen te overweldighen; […] hy hadde het herte soo gheraeckt, dat de
werelt my een walghe wiert.”165
De rijkdom en de weelde in de koopmansfamilie gaan Maria bij thuiskomst
tegenstaan. “Ick bleef […] den heelen dagh alleen, sonder jemant aen te spreken, noch
van binnen, noch van buyten huys, even eens ghelijck een Eremytersken, komende
maer beneden, om te eten, ende te Kercken te gaen.”166 Wanneer zij haar verlangen naar
het kloosterleven aan haar ouders kenbaar maakt, bieden die weerstand en beproeven
haar motivatie. Uiteindelijk mag Maria zich, met een aanbeveling van haar biechtvader,
presenteren bij de reguliere kanunnikessen in de Groenenbriel167 in Gent. “Het Clooster
ende de Nonnekens stonden my seer wel aen, ende ick stont hun oock wel aen, te meer
om dat ick een goede stemme hadde, om wel te singhen in den Choor: dit trock hun seer,
gheloove ick wel, meer als eenighe andere gratien, die luttel in my waeren: oversulcx ick
wiert ontfanghen met contentement van heel de Ghemeynte.”168
Maria’s intrede zou nog op zich laten wachten. “Soo haest, als ick wederom t’huys
ghekeert was, begonsten de Francoysen in Vlaenderen te komen,169 om St.-Omaars
te belegeren, soo dat wy al moesten vluchten metter haesten in eenen Bosch, want de
Francoysen ons Dorp plunderden, &c. ende alle de Menschen bedierven; soo dat mijnen
Vader my niet en wilde laten gaen naer het Clooster, om het overgroot verlies dat hy
onderstaen hadde van die plunderinghe, ende om dat het Landt soo troubel stondt,
soo moest ick wel een heel jaer wachten, te meer, om datter een groote dote versocht
wiert.”170 Maria oefent zich ondertussen thuis in eenzaamheid en ‘afgetrockentheyt’.171
164
165
166
167
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169
170
171

Petyt (1683) vol. 1, 19 e.v.
Petyt (1683) vol. 1, 19.
Petyt (1683) vol. 1, 20.
Over de abdij Groenenbriel, zie ‘Abbaye de Groenenbriel à Gand’, in: P. Batselier [et al.] (ed.), Monasticon
Belge, tom. VII, Province de Flandre Orientale, vol. 4, Luik 1977-1989, 731-747. Van 1626 tot 1645 was
Florence van Steelandt abdis. <pag. 742>
Petyt (1683) vol. 1, 25.
Zie Esther van de Vate, Maria Petyt – A Short Biography, in: Chalmers (2015) 8.
Petyt (1683) vol. 1, 25.
Deblaere expliciteert afghetrockentheyt: “de toestand van de mens wiens vermogens afgetrokken zijn”;
afghetrocken: “hoedanigheid van de menselijke vermogens, zo zintuigelijke als geestelijke, wanneer
zij door de passieve inkering van de verbinding met het natuurlijke object hunner werkzaamheid zijn
ontheven.” Deblaere (1962) 391.
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“My dunkt, dat ick heele daghen anders niet en dede, als bidden, de Heylighen Beelden
devotelijck aensien, ende lesen in goede Boecken […] besonderlijck in Thomas à Kempis,
ende in Cantvelt.”172 Maria’s hang naar het kloosterleven groeit. Na enig oponthoud – het
mannelijk geslacht bleef aantrekkelijk en ook haar ouders moesten wederom overtuigd
worden – gaat de vader van Maria naar de kannunikessen in Gent, “om het accordt te
maecken: t’huys keerende gaf hy my consent, om te gaen, als ick begheerde.”173
Maria moet zeker achttien jaar geweest zijn, wanneer zij intreedt bij de reguliere
kanunnikessen van de Groenenbriel in Gent.174 Aanvankelijk verloopt haar ingroei
voorspoedig. Eerder dan gangbaar wordt zij ingekleed. Toch wordt zij een klein half
jaar later weggestuurd vanwege een sluimerend probleem met haar ogen, waardoor zij
het officie niet langer mee kan zingen.175 Zij vindt voorlopige huisvesting op het Klein
Begijnhof 176 en beleeft daar een moeilijke periode: “Ick vondt my daer alleen, seer
desolaet, verlaten, ende als verstooten van een jeghelijck, oock van ’t voorseyde Clooster,
daer ick gheenen toevlucht en vondt, maer heel contrarie, &c.”177 Een pater karmeliet,178
aan Maria gerecommandeerd door een van haar medenovicen in de Groenenbriel, neemt
haar na een maand in begeleiding. Onder zijn hoede maakt Maria snel vorderingen op de
172 Petyt (1683) vol. 1, 21
173 Petyt (1683) vol. 1, 27 e.v.
174 Het kloosterleven in deze stad maakte een bloeiperiode door. Door het oorlogsgeweld waren veel
kloosterlingen van het platteland naar de stad gevlucht. Daar breidden de kloosters zich uit. In 1625
telde Gent dertien mannenkloosters en vijfentwintig vrouwenkloosters, zie Michel Cloet [et al.] (eds.),
Het bisdom Gent (1559-1991): vier eeuwen geschiedenis, 2e druk, Gent 1992, 163.
175 Waarschijnlijk is het een psychosomatische reactie. “Later klaagt zij nooit meer over slechte ogen. Ook
is er geen enkele teken van gezichtsverzwakking.” Anton van Duinkerken, ‘De mystiek van Maria Petyt’,
in: Festoenen voor een kerkportaal, Leuven 1966, 126.
176 Dit is het begijnhof O.-L. Vrouwe ter Hooie ofwel het Klein Begijnhof. Momenteel ligt dit begijnhof aan
de Lange Violettenstraat. In 1631 woonden er 174 begijnen op dit begijnhof. Jeanine Baldewijns & André
Van de Kerkhove, Werken en kerken: 750 jaar Begijnhofleven te Gent: in het kader van de viering: 750 jaar Begijnhofleven te
Gent, 1234-1984, Gent 1984, 28. Deblaere noemt dit begijnhof een centrum van mystiek. Deblaere (1979)
35. Wat betreft de geschiedenis van dit begijnhof, zie ook Hadewich Cailliau, “Soo geluckigh als een beggijn”:
het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie, 1584-1792, Gent 1995. Er is nauwelijks informatie beschikbaar over
Maria’s verblijf, zie Baldewijns (1984) 27.
177 Petyt (1683) vol. 1, 33.
178 De naam van deze karmeliet is niet bekend. Daar de karmelitaanse Observantia Strictior reeds in het
midden van de twintiger jaren in Gent werd ingevoerd, mag aangenomen worden dat deze pater
hervormingsgezind was. Het was een neef van vrouwe Vittoria, Maria’s vriendin op Groenenbriel:
Petyt (1683) vol. 1, 31. Een passage uit Maria’s autobiografie, “dat ick […] mijne Professie noch eens
vernieuwt hebbe inden derden Regel van onse L. Vrauwe des Berghs Carmeli in de handen van den Eerw.
Pater Gabriël alsdan Prior tot Ghendt” (Petyt (1683) vol. 1, 95), roept geregeld de misvatting op dat deze
eerste biechtvader Gabriël ab Annuntiatione is geweest. In deze passage schrijft Maria echter over de
hernieuwing van haar professie na haar halfnoviciaat bij Michaël à San Augustino.
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geestelijke weg: “Op weynighe maenden voorderden sy sich in de Deught, en nam soo toe,
dat sy als een ander mensch wirdt”179, schrijft Michaël à San Augustino in het Kort Begryp.
Wanneer Maria, samen met een andere biechtelinge van haar geestelijk leidsman,
een pelgrimage naar het ‘miraculeus Beeldt’ van de H. Anna in Bottelaar onderneemt,
blijkt de tijd rijp voor een volgende stap.180 Beide vrouwen “hadden […] op den selven
stondt eenen in-val, om t’samen gaen te woonen: welck sich aen malkanderen te kennen
ghegheven zynde, is uytgewerckt geweest.”181 Maria trekt in bij deze geestelijk dochter,
wiens naam ons onbekend is, en haar moeder.182 Daar leiden zij onder begeleiding
van de karmeliet een gereguleerd leven: “Met den eersten, dat ick daer was komen
woonen, soo gaf hy ons een Regulier maniere van leven; twee uren daeghs Meditatie,
Vastendaghen en Disciplinen conform aen ons H. Orden, gheestelijcke Lessen, silentie
ende gheestelijcke t’samenspraecke, elck op sijnen ghestelden tydt: het ghene wy heel
preciselijck onderhielden.”183
Een jaar na haar vertrek uit Groenenbriel, waarschijnlijk in 1643, doet Maria bij haar
eerste geestelijk leidsman professie op de derde Regel van de Karmel. “Ick dede mijne
Professie in sijne handen, op eenen Goedenvrydagh, belovende ghehoorsaemheyt ende
eeuwighe suyverheyt naer den […] derden Reghel, verkiesende den naem vande Heylighe
TERESE, beneffens onsen naem, te weten, Suster MARIA à Sancta TERESIA, om eenighen
besonderen treck, die ick tot dese Heylighe Moeder ghevoelde.”184
In Maria’s streven naar volmaaktheid valt haar praktijk om zich te versterven het meest
in het oog.185 Maria volgt in deze de raadgevingen van haar geestelijk begeleider – “hy
scheen te studeren, om eenighe materie, ende occasien van verstervinghe te vinden”186
– en beweegt mee met zijn streven naar actieve versterving. Maria blijft zich alsmaar
oefenen, ook als deze penitenties haar parten spelen en het tekort aan slaap haar soms te
veel wordt: “Dan ick ghevoelde nu dickwils eenen grooten strydt, ende moeyelijckheyt om
den vaeck te verwinnen; want ick in’t ghebedt, ende in de Kercke gheweldigh overvallen
was van den slaep, door dien dat ick ’s nachs soo luttel conde rusten, om die penitentie
179 Augustino (1681a) 9.
180 Dit bedevaartsoord van St.-Anna lag twee mijl buiten Gent. In 1667 werd er een klooster van de oude
observantie gesticht.
181 Augustino (1681a) 11.
182 Petyt (1683) vol. 1, 45 e.v. Lees hierover ook in Deblaere (1979) 34 e.v.
183 Petyt (1683) vol. 1, 46. Waarschijnlijk was de levensvorm van beide geestelijke dochters gebaseerd op
de constituties voor de zusters karmelietessen, die in 1639 goedgekeurd waren. Een afschrift van de
Constitutien der strengher observantie voor de ghereformeerde Cloosters der Carmeliterssen is te vinden in het N.C.I. te
Boxmeer. <Arch. I, 67>
184 Petyt (1683) vol. 1, 52.
185 Petyt (1683) vol. 1, 37 e.v. en Deblaere (1979) 52.
186 Petyt (1683) vol. 1, 39.
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dinghen, die ick aen hadde, ghelijck gheseyt is: Hoe dat ick daer teghenstreedt, oft niet,
ick viel altemet, met mijn aenschijn plat op de steenen in de Kercke ende in mijne kamer;
ick sliep waer ick gonck, oft stont, het gene my ghelijck een torment was.”187
Ondanks enkele bedenkelijke uitwassen,188 lijdt Maria nauwelijks aan alle peni
tenties. Het brengt haar zelfs tot een grote innerlijkheid: “Dese ende dierghelijcke
verstervinghen deden my groote deught; ick quam daer door allenxkens tot sulck
een gelijckheyt des ghemoets, dat ick daer naer luttel, oft gheen werck en maeckte
van het uytwendigh, maer socht het al inwendigh, ende ick heb’t allenxkens daer al
ghevonden.”189 Elders schrijft zij over de vrijheid die zij door penitenties wint: “dit
los ende liber herte van alle menschelijcke opsichten ende affectien heeft my een
groote hulpe ende avantagie ghegheven in mijnen Gheestelijcken voortganck, want
ick daer door soo onbelemmert, ende soo onverlet wiert van alle uytwendighe, ende
menschelijcke dinghen, al oft ick bykans op de werelt niet gheleeft en hadde.”190
Wanneer Maria’s geestelijk begeleider verhuist naar elders, vragen de twee geestelijke
dochters Michaël à San Augustino als hun geestelijk leidsman. Daarmee opent zich een
volgende fase op de geestelijke weg van Maria. Zoals reeds vermeld wordt in hoofdstuk 2
het begeleidingscontact tussen Maria Petyt en Michaël à San Augustino uitgewerkt. Om
Michaël à San Augustino geen onbekende te laten blijven volgt nu een korte introductie
in zijn levensverhaal.

1.5.2 Michaël à San Augustino
Michaël à San Augustino191 – Jan van Ballaert was zijn wereldse naam – werd op 15 april
1621192 geboren in Brussel in een voornaam en godvruchtig gezin als één van elf kinderen,
187 Petyt (1683) vol. 1, 39. e.v.
188 Michaël schrijft over de biechtvader: “En niet sonder reden moest hy ancxstigh zyn, want de lidtteeckenen van dese ketenkens noch eenighe jaren daer-naer in haer vleesch geprint stonden: goet
zynde, dat sy gheen merckelyck letsel des lichaems daer af kreegh.” Augustino (1681a) 10.
189 Petyt (1683) vol. 1, 51.
190 Petyt (1683) vol. 1, 35.
191 Een uitvoerige biografische schets wordt gegeven in Possanzini (1998) 17-36. Dit boek kent op pag.
9 e.v. ook een uitgebreide bibliografie. Het artikel over Michaël à San Augustino door Deblaere in D.S.,
t.10, 1980, cc. 1187-1191 <Deblaere (ed. 2004c)> is opgenomen in: Faesen (2004) 207-213. Verder zijn er
twee biografieën van ouder datum. De Vita Ven. P. Michaëlis a S. Augustino van Timotheus a Praesentatione
B. Mariae Virginis is opgenomen in Gabriel Wessels (ed.), Introductio ad vitam internam et fruitiva praxis vitae
mysticae, Rome 1926, VII-XL. (Een Franse vertaling is te vinden in Romero de Lima Gouvea, Introduction
à la vie intérieure et pratique fruitive de la vie mystique. Michel de Saint Augustin, O.Carm. (1621-1684), Parijs 2005, 1328.) Jacobus à Passione Domini nam een Memorie van den seer eerweerdighen Pater Michaël a S. Augustino, alias van
Ballaer, op in Jacobus à Passione Domini, De stralen van de sonne van den H. vader en propheet Elias […] dese loopende
eeuwe verspreydt door de koningh-rycken van Spagnien, Luik (Hendrick Hoyoux) 1684, 322-331.
192 Volgens zijn biograaf Timotheus werd Michaël in 1622 geboren. Timotheus (ed. 1926) VII, ook zo genoemd
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die allemaal voor het godgewijde leven kozen.193 Van zijn vroege jeugd is weinig meer
bekend dan dat hij als kleine jongen eens in de gracht is gevallen.194 Zijn biograaf getuigt
vooral van een devote levenswandel: “Van jonghs af, sagh men dat de Deught in hem
eenen vasten zetel hadde: want aen hem walghde de kinder-spelen, en gongh nievers,
als met syne Moeder, naer de Kercken. […] Tot voorderen ouderdom opghewassen, was
hy heel toe-ghedaen tot het Ghebedt, beminde de Eenigheydt in welcke Godt spreeckt tot
het herte.”195
In deze jeugdjaren moet de kiem zijn gelegd van Michaëls grote devotie voor
de Minnelijke Moeder.196 Wellicht heeft hij als vijfjarig jongetje de feestelijkheden
meegemaakt rond de schenking een oud Schots Mariabeeld, Onze-Lieve-Vrouwevan-Goede-Bijstand aan het augustijner klooster in zijn stad en de introductie van de
slavernijdevotie aldaar.197 Aan de prestigieuze kloosterschool van de augustijnen zou
Jan later zijn gymnasiumopleiding volgen, ‘met sulck-eenen voortgangh; dat hy in alle
Scholen, behaelde den eersten Prys.”198 Het kan niet anders of Jan heeft daar in 1635 de
verontwaardiging meegekregen over de verwoesting van de Vlaamse stad Tienen door
de Frans-Nederlandse coalitie.199 De Spaanse augustijn Bartolomé de los Ríos y Alarcón
(c. 1580-1652),200 voormalig biechtvader van de overleden Spaanse landvoogdes infante
Isabella, greep de plundering van deze stad aan om de toen nog jonge slavernijdevotie
in de Zuidelijke Nederlanden een nieuwe impuls te geven.201 Hoe deze Habsburger
door Jacobus (1684) 323; Michaëls doopbewijs en de doopregisters van de parochie van St. Nicolaas
geven echter de datum van 1621, aldus een aantekening van Wessels (ed. 1926) VII en een uitgebreide
voetnoot bij Valerius Hoppenbrouwers, ‘Michael van de Heilige Augustinus’, in: Carmel 2 (1949) afl. 2, 159.
193 Zie Joachim Smet, The Carmelites: a history of the brothers of Our Lady of Mount Carmel, Darien, Ill. 1982, deel 3b,
444 en Hoppenbrouwers (1949) 159.
194 Jacobus (1684) 324 en Sanny Bruijns, ‘The Role of Mary in the Life Experience and Writings of Ven. Michael
of St. Augustine’, in: In Communion with Mary: Our Heritage and prospects for the future, Rome 2003, 218.
195 Jacobus (1684) 324.
196 “Dese minnelycke Moeder, was synen ghedurighen toe-vlucht; in dese ruste, en respireerde syn herte,
naest Godt.” Jacobus (1684) 327. Volgens zijn biograaf droeg hij altijd een afbeelding van de Napelse
Madonna bij zich. Timotheus (ed. 1926) XXII.
197 Dat was op 3 mei 1626. De devotie voor dit beeld was een eerste aanzet voor de slavernijdevotie in de
Zuidelijke Nederlanden. Een eerste broederschap werd in 1626 opgericht in Brussel. “C’est ce qui la porté
[…] de donner le commencement à la Societé des Eslaues de la Vierge sacrée, soubz ces motz AVE MARIA.”
Bartholomé de los Ríos, La Guide des Esclaves de l’Ave Maria et un abrégé de l’histoire de N. Dame de Bon Succez, vertaald
door De la Durandiere, Brussel (Iean Pepermans) 1632, B5.
198 Jacobus (1684) 324.
199 M. Sabbe, Brabant in’t verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw,
Antwerpen 1933, 231-265.
200 Over Bartolomé de los Ríos y Alarcón, zie A. Zumkeller, ‘De los Ríos y Alarcón, Bartolomé’, in: M.
Buchberger (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche, vol. III, Freiburg 1959, 211.
201 Lees over de achtergrond hiervan: Valerius Hoppenbrouwers, ‘Slavernijdevotie’, in: De Standaard van
Maria, Tijdschrift voor Marialeer en Mariaal Leven, 30 (1954) 3, 162-165. Bartolomé de los Rios y Alarcon stichtte
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devotiepolitiek de vrome Jan ook beïnvloed moge hebben, de opbloei van Mariadevotie
zal hem hebben aangesproken en gesterkt in zijn keuze om in te treden bij de Broeders
van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.
Michaël à San Augustino werd op 13 oktober 1639 ingekleed in de Karmel van
Leuven202 en deed op 14 oktober 1640, aan de vooravond van het feest van H. Teresa203 zijn
plechtige geloften. Over de jaren tussen zijn professie en het priesterschap wordt door
zijn biografen niets meegedeeld, maar waarschijnlijk volgde na deze geloften een jaar
professorium204 in Brussel, twee jaar filosofie en twee jaren theologie voordat Michaël
op 10 juni 1645 in Leuven tot priester werd gewijd.205
Het deugdzame leven van zijn jonge jaren heeft Michaël nooit verlaten. Dit kwam
onder meer tot uiting in de vele boeken die hij schreef. Jacobus à Passione Domini,
Michaëls biograaf in de Stralen, schrijft over hem: “Zyt ghy keurigh hoe oprecht syn leven
was? leest syne Boecken, welcke hy van het Mystieck en Gheestelyck Leven beschreven
heeft, en weet voor-seker: dat hij dusdanighlyck heeft gheleeft; en niet alleen gheleert
met woorden, maer eerst ghedaen, en beleeft met wercken. Onder al, den Boeck:
Van de Grondeloose Verloocheninghe syn-selfs, om Godt en Maria, in Godt en Maria.206 Syn:
Godtvruchtigh Leven in Christo.207 In-leydinghe tot het Landt van Carmelus.208 Syn: Engels Leven.209

in Tienen een ‘Broederschap van de Slaven van Ave Maria’. Een jaar later, bij de Slag om Kallo, nam hij ook
hier de rampspoed te baat om de slavernijdevotie in de Zuidelijke Nederlanden te verstevigen.
202 Deze communiteit was niet lang daarvoor overgegaan naar de Observantia Strictior.
203 Zijn biograaf schrijft over Michaëls liefde voor Teresa: “wiëns liefde-pylen, oock syn herte, schynen doorschoten te hebben: mits hy, ghelyck sy: altoos was trachtende, om Godt ten volmaecktste te beminnen;
dese liefde, heel syn herte over-loopende: P. Michael als de H. Teresia, heel gheneghen wesende tot het
inwendigh Ghebedt: Teresia in Carmelus te reformeren, en P. Michael om de Reformatie van de Paters
lieve-vrouwe Broeders in Neder-landt, te vervoorderen, te mainteneren in haren eerste fleur.” Jacobus
(1684) 325.
204 Interne vormingsperiode voor jong geprofeste fraters.
205 Jacobus (1684) 325 en Canisius Janssen, ‘Het Leven van p. Michael a Sto Augustino’, in: Jonge Carmel, 5
(1945), 13.
206 Michaël à San Augustino, Onderwysinghe tot een grondighe verloogheninghe syns selfs, ende van alle creaturen, ende tot
een Godt-vormigh Goddelyck Leven in Godt om Godt. Met een By-voeghsel naer het tweede Tractaet van een Marie-vormigh
Marielyck Leven in Maria om Maria door den selven aucteur, Mechelen (Gysbrecht Lints) 1669.
207 Michael à San Augustino, Het Godtvruchtigh Leven in Christo, voor de Beghinnende, Voort-gaende, ende Volmaeckte;
Met een kort Begryp van de Bekoringhen ende Remedien der selve; beschreven, ende in twee Tractaten
bedeylt door den Eerw. P. Michael a S. Augustino, voor desen Provinciael van d’Orden der Broederen van
onse L. Vrouwe des Berghs Carmeli in Neder-landt, Brussel (Jan Mommaert) 1661.
208 Zie voetnoot 16.
209 Michaël à San Augustino, Het Enghelsch Leven. Dat is een gheestelyck tractaet van volmaeckt leven onder de behoedenisse
en bestieringhe vanden Heylighen Enghel Bewaerder, Ieper (Anthonius de Backer) 1681. <Augustino (1681b)>
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Syn: Thien‑daeghsche Exercitien210 […] Keurt uyt dese synen verheven geest in Godt, speurt uyt
dese hoe dat ghy waerachtighlyck in Christo moet leven.”211
Michaël zou tijdens zijn leven vele ambten voor de orde bekleden.212 Zijn biograaf
schreef daarover: “Langhe jaren Oversten wesende, noyt ghebiede hy iet, noyt versocht
hy iet, noyt prees hy aen de deught, oft men sagh, dat hy eerst, als een exempel voor
gongh, ook in de alder-minste Reguliere onderhoudinghen.”213 Hoewel geroemd en
geëerd door meerdere biografen214 kan men zich afvragen of de rechtlijnige wijze waarop
hij invulling aan zijn ambt gaf, door iedereen op prijs werd gesteld. Ceyssens schrijft over
Michaël: “il montre du zèle pour la stricte observance, mais, très autoritaire, il se fait des
ennemis tant dans son orde qu’au dehors.”215 Volgens Hoppenbrouwers’ informatie zijn
er brieven van Michaël bewaard gebleven waarin hij allen die de constituties niet stipt
onderhouden, bezweert hun leven te beteren, hen met straffen bedreigt en zelfs Gods
vervloeking over hen afbidt, indien zij niet veranderen.216 Een rondschrijven d.d. 23
dec. 1679, wanneer Michaël voor de derde maal provinciaal is, illustreert in dit opzicht
Michaëls houding: “Ik heb al voor de derde keer de provincie gevisiteerd, maar in veel
210 Michaël à San Augustino, Eensaemheydt van thien daghen oft dertigh meditatien voor d’exercitien van thien daghen, met
noch drij andere meditatien voor eenen dagh van recollectie, Brugge (d’erfg. van Max Clouwet) 1677. <Augustino
(1677a)>
211 Jacobus (1684) 326. Dit citaat is reeds aangehaald in Van de Vate (2015b) 41 e.v. Volgens fr. Paquot zou
Michaël ook twee handschriften in het Latijn hebben nagelaten: een Filosophia en een verhandeling “De
Jure et Justitia”. Janssen (1945) 18.
212 Op 23 april 1649 wordt hij novicenmeester en subprior in Leuven. Op 17 mei 1652 werd hij definitor en
prior in Mechelen (het noviciaat bleef onder zijn hoede.) Ook van 1663 tot 1667 en van 1670 tot 1674 zou hij
prior van Mechelen zijn. Michaël was provinciaal van 1656 tot 1659, van 1667 tot 1670 en van 1677 tot 1681,
assistent provinciaal van 1659 tot 1663, van 1674 tot 1677 en van 1681 tot 1684. Hij heeft bovendien van 16
augustus 1672 tot eind 1673 als vicaris de provincie bestuurd bij afwezigheid van de provinciaal. Jacobus
à Passione Domini vermeldt dat Michaël ook ‘Commissaris Generael’ is geweest. Jacobus (1684) 325.
213 Jacobus (1684) 326.
214 Michaël overleed in geur van heiligheid, getuige een aantekening in het generaal archief in Rome:
“P. Michaël a S. Augustino alias Ballaert natione Belga, nativitate Bruxellensis, vir vere Marianus, cui
nihil umquam sapuit, quod hanc non saperet; tertio fuit Provincialis, Capituli praeses, commissarius
Generalis; et moribus et libris totus mijsticus et marianus: obiit post se reliquens odorem et opinionem
sanctitatis (praeter alia multa ante edita pietatis opuscula) conscripsit Vitam venerabilis Matris Mariae a S.
Theresia alias Petijt Gandavi tijpis Maximiliani Graet 1683. Item Vitam Angelicam Impris, 1684.” (Rome, Arch.
Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica, commune 2, Cathalogus Scriptorium, qui ab anno 1680
provinciam Flandro Belgicam condecorarunt) Ook zijn biograaf schrijft in zijn Latijnse biografie over de
voorbeeldfunctie, die van hem uitging: “Fuit tamen omnium judicio P. Michaël, qui hoc inchoatum ab
aliis opus verbo et exemplo in hac provincia potissiumum promovit.” Timotheus (ed. 1926) IX.
215 Lucien Ceyssens, La seconde période du jansénisme, Tome I (Les débuts: sources des années 1673-1676), Brussel
1968, XXXV.
216 Hoppenbrouwers (1949) 164.
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conventen zonder grote vertroosting, ja zelfs in de meeste <conventen> met grote
verlatenheid en een neerslachtig en verbitterd gemoed, ziende hoe onze reformatie, zo
goed als niet te herstellen, met grote passen richting ondergang en vernietiging gaat.”217
Moreel verval kon in de ogen van Michaël niet zonder consequentie blijven en was
onderworpen aan het oordeel van God. Dit maakte hem op het punt van reformatie extra
strijdbaar.218 In 1677, het sterfjaar van Maria Petyt, schreef hij over de gevolgen van de
misstanden in de kerk, waardoor “Godts gramschap eer geterght soude worden, als sijne
bermhertigheyt verkregen; gelijck het ter avonturen in veel landtschappen gheschiet
is, al waer misschien om dierghelijcke oneerbiedinghen, ende onbetaemelijckheden
inde kercken ende Goddelijcken diensten nu over veel jaeren de Catholike Religie ist
uytghebannen, door het rechtveerdigh Oordeel Godts.”219
Ondanks deze scherpe kanten bleef Michaël à San Augustino in de Karmel het meest
herinnerd en gewaardeerd vanwege zijn voorliefde voor de maagd Maria. Deze voorliefde zou een belangrijk raakpunt zijn in het contact met Maria Petyt en haar zusters in de
Cluyse. Het tweede hoofdstuk biedt een exploratie van dit contact.

217 “Visitavi iam pro tertia vice Provinciam sed in pluribus conventibus sine magna consolatione, imo in
plerisque cum magna desolatione et animi moerore ac amaritudine, videns reformationem nostram
[…] quasi irremediabiliter magnis passibus tendere ad ruinam et interitum.” Boxmeer, N.C.I., Provincia
Flandro-Belgica VB0005a: Liber decretalis provinciae 1645-1765. Het citaat is te vinden op fol. 88v.
218 Hij wilde deze hervormingsbeweging in de Karmel tot ver over de grenzen van de Zuidelijke Nederlanden
uitdragen. “Alle syne wenschen waren, oock andere Provincien ghereformeert te sien, hierom badt hy
dickwils Godt seer vierighlyck, en gheboodt andere devote Zielen, tot desen eynde, Godt te smeecken.”
Jacobus (1684) 325.
219 Augustino (1681a) 151.
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Hoofdstuk 2

Een onderzoek naar de
begeleidingsrelatie tussen Maria Petyt en
Michaël à San Augustino1

Om my te gheleyden, daer Godt my hebben wilde
De eerste contacten tussen Maria Petyt en Michaël à San Augustino stammen uit 1646.2
Maria is op dat moment drieëntwintig jaar oud en al enkele jaren tertiaris in de Karmel.
Michaël is twee jaar ouder en lector filosofie voor de jonge fraters in Gent.3 Maria ervaart
de eerste kennismaking als een bemiddeling van boven en schrijft in haar levensverhaal:
“Als ick sijne leeringhe begonst te hooren, ende te smaecken, dan ghevoelde ick wel, dat
Godt my tot hem ghestiert hadde, ende dat hy mijnen gheestelijcken Leydtsman moest
zijn, om my te gheleyden, daer Godt my hebben wilde.”4 Deze door God gegeven band
tussen begeleider en begeleide was een gebruikelijk gegeven in de zeventiende eeuw.5
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat achter deze intensieve begeleidingsrelaties een
cultureel construct schuil ging dat in niet geringe mate bijdroeg aan het welslagen van de
katholieke hervorming.6
1
2

3
4
5

6

Een Engelstalige, minder uitgebreide, versie van dit hoofdstuk is reeds verschenen als Van de Vate (2017).
Zie hoofdstuk 1, voetnoot 92.
Staring (1948) 291. Dit jaartal is te verifiëren. In de voorrede bij het Leven schrijft Michaël à San Augustino
over zichzelf: “die 31 jaeren onweerdelijk ben gheweest haeren gheestelijcken Directeur en Biechtvader.”
Petyt (1683) xxx3. Maria stierf in 1677.
Petyt (1683) vol. 1, 53.
Petyt (1683) vol. 1, 53.
Bilinkoff (2005) 10. Maria ervaart dit ook zo. Zij zal bijvoorbeeld schrijven dat zij de regels niet in acht
neemt waar het de gesprekken met Michaël betreft. Dit beargumenteert zij vanuit hun goddelijke band:
“met de Susters in huys en magh ick niet meer spreken, als onse Ordinantien toe en laeten ende myn
Officie vereyscht […] maer hier in en wort niet begrepen mijnen Gheestelijcken Vader; want het is een
ander onder ons twee; want onder ons is eenen bandt van vereeninghe, daer den Beminden ende de
minnelijcke Moeder ons mede t’samen hebben ghebonden ende vereenight.” Petyt (1683) vol. 2, 398;
20 maart 1669.
Bilinkoff (2005) 88 e.v.
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De waardering van Maria Petyt voor Michaël à San Augustino was overigens wederzijds.
Michaël hechtte veel waarde aan Maria’s gebed voor de Observantia Strictior. Ook dit is een
bekend gegeven in de katholieke hervorming en gebaseerd op een van haar fundamentele standpunten: de efficiëntie van het voorsprekend gebed in het proces van verlossing.7 Bilinkoff schrijft daarover in haar studie Related lives: “At a time in which Protestants
challenged this entire system, clerical promoters insisted upon the holiness of women
who voluntarily separated themselves from the world […] so as to better pray for the
souls of living and departed Christians.”8
Voor het welslagen van dit verbond tussen priesters en religieuze vrouwen mag
de kerk haar dank betuigen aan de Spaanse karmelheilige Teresa van Avila (1515-1582):
“Teresa’s contributions to spiritual direction were in many ways revolutionary. This
is not due to any new methodology or to a redefinition of the relationship between
director and directee, but rather because it was compatible to the revolutionary changes
of the era.”9, zo schrijft Patricia Ranft in haar geschiedenis van vrouwelijke geestelijke
begeleiders.
In voorliggend hoofdstuk wordt de begeleidingsrelatie tussen Michaël en Maria beschreven vanuit de invalshoek van het spirituele erfgoed van Teresa van Avila zoals dat
vigeerde in de zeventiende eeuw. De vraagstelling is welke contouren haar heiligheidsbeeld kreeg in dit begeleidingscontact en welke de waarde daarvan is geweest voor de
hervorming van de Observantia Strictior in de Vlaams-Belgische provincie. Deze vraagstelling wordt uitgewerkt op basis van de topoi die toegeschreven worden aan dit model. Topoi zijn parameters, karaktertrekken die door de tijd heen min of meer hetzelfde blijven. Ofschoon op het moment van de ontmoeting tussen Maria en Michaël meer
dan zestig jaar verstreken is na de dood van Teresa van Avila blijven de grondtrekken van
Teresa’s beeld in beider gestalten nog altijd zichtbaar.
In dit hoofdstuk zullen de volgende topoi behandeld worden: de intensivering van de
gehoorzaamheidsrelatie, de waardering voor het voorsprekend gebed van afgezonderde vrouwen, geestelijke oorlogsvoering, het hervormen van het religieuze leven in de
Karmel, de bestrijding van ketters en het ontwikkelen van methodes om ware en valse
visioenen te onderscheiden. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: enkele opmerk ingen
vooraf over het Teresiaans heiligheidsbeeld en het gebedsleven van de Observantia Strictior
ten tijde van Maria Petyt (2.1), Michaëls instructie tijdens Maria’s noviciaat (2.2), het
Teresiaans heiligheidsmodel zoals dat evolueerde in het latere begeleidingscontact (2.3),
7
8
9

Bilinkoff (2005) 112.
Bilinkoff (2005) 112.
Ranft (2000) 133.
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de functie van dit heiligheidsmodel en de waarde daarvan voor de Observantia Strictior in
de Vlaams-Belgische provincie (2.4). Afgesloten wordt met de waarde van dit begeleidingscontact (2.5) en enkele breekpunten die de werking van het beeld teniet deden (2.6).
Een slotalinea complementeert dit hoofdstuk (2.7).

2.1 Inleidende opmerkingen
De inleidende opmerkingen spitsen zich toe op het hemels leven van het Teresiaans heiligheidsbeeld en een korte introductie van het karmelitaans gebedsleven ten tijde van
Maria’s kluisleven.

2.1.1 Heiligheidsmodellen
Ruim dertig jaar geleden attendeerde de historicus Peter Burke zijn lezerspubliek op de
besmettelijkheid van heiligheid, in die zin dat heiligheid in grote lijnen gestuurd wordt
door processen van identificatie.10 Sindsdien wordt alleen maar duidelijker dat achter het
bonte spectrum van heiligheid een hele evolutie van culturele modellen en religieuze
praktijken schuil gaat.11 Deze heiligheidsmodellen staan niet op zich maar hebben een
functie. Vigerende heiligen – dat zijn heiligen die in een bepaalde tijd worden aanbeden,
geïmiteerd of gepromoot – blijken een belangrijke indicator om allerlei veranderingen
te signaleren, niet alleen op sociaal-maatschappelijk vlak maar ook in de spirituele
vormgeving van een bepaalde tijd of stroming.12
In 1998 formuleerde Willem Frijhoff in zijn inaugurele rede als hoogleraar in de geschiedenis van de Nieuwe Tijd een conceptueel kader voor het onderzoek naar heiligheid.
10 Peter Burke, ‘How to be a Counter-Reformation Saint’, in: Kaspar v. Greyerz (ed.), Religion and Society in Early
Modern Europe, 1500-1800, Londen 1984, 45-55.
11 Frijhoff schrijft over de veranderingen in de heiligheidsmodellen van de zeventiende eeuw: “[…] by
and by, however, a series of interrelated movements or cultural tendencies changed the traditional
models, patterns and functions of sanctity (but did they really change its perception?)” Willem Frijhoff,
‘Confessional sanctity. Concluding reflections and questions for the future’, in: Jürgen Beyer et al. (eds.),
Confessional sanctity (c. 1500-c. 1800), Mainz 2003, 380.
12 Roeck schrijft over de zeventiende eeuw: “Konstitutiv für charismatische Eigenschaften bestimmter
Personen (und Gegenstände) wäre dann die Nähe, welche ihnen zum Zentrum zum Herrscher, aber auch
etwas zur Welt der Ubernatürlichen, zu Gott, zu den Heiligen, womöglich auch zum Teufel, zugeschrieben
würde – sie wären aber nicht absolut zu setzen, sonderen ergäben sich stets aus der Perspective der
jeweiligen sozialen Konfiguration, von der aus das Zentrum fokussiert wird.” Bernd Roeck, ‘Die
Verzauberung des Fremden. Metaphysik und Aussenseitertum in der frühen Neuzeit’, in: Lehmann en
A.Ch. Trepp (eds.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, Göttingen 1999, 327.
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Hij stelde: “heiligheid in brede zin, beschouwd als de wenselijkheid van exemplarische
levensvormen gericht op andere dan strikt materiële en individuele waarden, behoort
[…] structureel ontegenzeggelijk tot ons wereldbeeld en tot de orde van onze cultuur.”13
In deze rede reikte Frijhoff een model aan waarin hij heiligheid als volgt omschrijft: “Dat
model onderzoekt welke waargenomen waarden, in welke groep of context ook, positief worden geapprecieerd en eventueel – maar niet noodzakelijk – van een religieuze
legitimatie worden voorzien.”14 Deze invalshoek geldt ook voor de heiligheid van Maria
Petyt. Dit hoofdstuk gaat niet over gelegitimeerde sanctificatieprocessen maar over
sociaal-culturele processen die historisch kunnen worden onderzocht.

2.1.2 Maria’s verlangen naar een hemels leven
Maria Petyt droeg haar voorsprekend gebed in de stilte van haar ‘eenicheyt’, d.i. haar
kluizenaarscel. In de katholieke hervorming werd het eremietenleven gezien als
een leven in hemelse regionen: “O goddelijcke Celle. Ghy maeckt vande menschen
Enghels.”15, schreef de eerste prior van de heremitage in Liedekerke.16 Zijn – en ook
Maria’s – verlangen naar een hemels leven representeren een centrale karakteristiek
in het Teresiaans heiligheidsstreven: “De eenicheyt is den besten middel tot het beste
eynde: want het eynde daer de eenigheyt toe is streckende, is de contemplatie oft de
beschouwinghe van Godt oft van goddelijcke dinghen, seght Bellarminus. […] Het is
een perfect volkomen leven, in der aerden te wesen met het lichaem, ende met den
gheest te woonen in den hemel: onder de menschen te leven, ende met de Enghelen te
verkeeren.”17

13 Willem Frijhoff, Heiligen, idolen, iconen, Nijmegen 1998, 19.
14 Frijhoff (1998) 22.
15 Bertholdus à Sancto Joseph, Een kort verhael van den oorspronck, fvndatie ende ovderdom van het oudt eertijts vermaert
clooster onser L. Vrovwe ter Mvylen […], Gent (Anthone Sersanders) 1653, 68.
16 Over Liedekerke, zie par. 3.3.2 en Smet (1982) 435 e.v.v.
17 Ian van Gorcum (ed), Het leven der hh. eremyten ende eremytinnen, beschreuen door verscheyden autheuren, ende in’t
cort by een vergadert door H. Ian van Gorcum, Antwerpen (Hieronymus Verdussen) 1619, voorreden. Zie over
het kluizenaarsleven in de 17e eeuw: Stephanus Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, vol.
IV: Na Trente, Antwerpen 1960, 239-245. Voor meer informatie over het kluizenaarsleven bij de oude
observantie, zie Smet (1982) 425 e.v. De 17e en 18e eeuwse conjunctuur van het kluizenaarsleven is voor
Frankrijk onderzocht en beschreven door Jean Sainsaulieu, Etudes sur la vie érémitique en France: de la ContreReforme à la Restauration, Parijs, 1973. Net als Maria Petyt verbindt Michaël à San Augustino dit hemelse
verlangen aan de persoon van Teresa van Avila: “Soo lanck als de H. Theresia noch eenigh vermaeck
nam in menschelijcke t’saemenspraecken, soo en was ’t haer niet ghejont ghestadelijck te ghenieten
de aenspraecke Godts; daerom gaf haer den Heere een ghebodt van alle familiariteydt met menschen
te schouwen <sic!, lees schuwen>, ende met de Heylighe Enghelen voortaen te verkeeren om alsoo de
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Het Augustijns motief van het hemels leven18 kende in de zeventiende eeuw reeds een
lange geschiedenis. Vroege sporen daarvan zijn te vinden in de brief Ad fratres de monte
Dei van Willem van Saint-Thierry. In het eerste hoofdstuk van deze brief appelleert
Willem aan de religieuze ijver van de woestijnvaders in de Egyptische kloosters en stelt
hij deze leefwijze als model voor een leven in eenzaamheid en als grondvorm van de
hemelse conversatio. Over de volkomenheid van de spirituele mens schrijft Willem:
“Waarlijk als die mens-van-God ingetrokken wordt in de Heer […], dan aanschouwt zijn
wijze en vrome animus, in de contemplatie van het hoogste Goed, de wetten van de
onveranderlijke Waarheid. De verlichtende genade helpt hem daarbij, tenminste voor
zover hij het verdient met het inzicht van de liefde zo hoog te reiken. En daaruit schept
hij voor zichzelf een conversatio die gericht staat op de hemel en een bepaalde vorm van
heiligheid.”19 Binnen de Observantia Strictior werd dit verlangen naar hemelse conversatie
tot een dragend motief van haar geestelijke oefeningen.20 In deze traditielijn raakt deze
hemelse conversatie aan de oefening van de tegenwoordigheid Gods. Het Franse converser
betekent immers ‘verkeren met’.21
De Tridentijnse waardering voor het voorsprekend gebed intensiveerde het
heiligheidsstreven naar een hemels leven en gaf het exclusieve karaktertrekken mee.

18
19

20

21

ghedurighe hanteringhe met den hemelschen Bruydegom weerdich te worden.” Augustino (1659) tract.
3, cap. IV, 292.
Zie: Adolar Zumkeller, Das Mönchtum des heiligen Augustinus, Würzburg 1968, 162-164.
Willem van Saint-Thierry, De gulden brief, vert. uit het Latijn, ingel. en geannot. door Guerric Aerden,
Kampen 2005, 149. Vertaling van: “Cum enim fit circa hominem Dei assumptio illa Domini […] sapiens et
pius animus, per illuminantem et adjuvantem gratiam in contemplatione summi Boni, speculatur etiam
regulas incommutabilis veritatis, in quantum ad eas pertingere meretur intellectu amoris et exinde
format sibi modum conversationis cujusdam coelestis et formam sanctitatis.” Guillaume de SaintThierry, Die “Epistola ad fratres de Monte Dei” des Wilhelm von Saint-Thierry: lateinische Überlieferung und mittelalterliche
Übersetzungen, Volker Honemann (ed.), München 1978, 403.
Michaël geeft dit thema een centrale plaats in zijn Inleydinghe in het land Carmelus. Het doel van de
karmelitaanse spiritualiteit is volgens hem om een familiaire conversatie met God te voeren: “Is’t dat wy
wat klaerlijcker uytleggen, ende betoonen dat de inwendighe, minnelijcke, ende familiere conversatie
met Godt, is den doel, daer alle Carmeliten moeten naer schieten.” Augustino (1659) tract. 2, 197.
Dominicus de Saint-Albert schrijft: “Omnia eorum interna exercitia ipsis in modum internae cum Deo
conversationis reducuntur, ut discant illi ad intus vivere et cum eo frequenter colloqui de diversis rebus
meditativis, de morte, de extremo iudicio, de gloria caelesti, de amara Domini passione, de beneficiis
tam generalibus quam pecularibus.” Dominicus de Saint-Albert, ‘Exercitatio Spiritualis Fratrum tam
novitiorum quam professorum in nostro Carmeli Rhedonensis novitiatu degentium’, in: A.O.C., XI (1940),
24.
Ontleend aan het Latijn: conversatio ‘omgang, verkeer’, van het werkwoord conversari : ‘omgang hebben,
verkeren met’. Gevonden in: M. Philippa e.a. (2003-2009), Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, via
www.etymologiebank.nl/trefwoord/conversatie.
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Binnen de oude observantie van de Karmel zien we dit bijvoorbeeld gebeuren in het
beeld van de heilige Maria Magdalena de’ Pazzi, een karmelietes die tijdens Maria’s leven
werd gecanoniseerd.22 Puccini schrijft over de hemelse connotatie van haar heiligheid:
“dat hare suyverheydt, was meer Engels,23 als menschelijck; aen-ghesien aen d’Enghelen
ghegheven is door nature, ’t welck aen onse Salighe Maghet ghegeven is door gratie, van
oyt te nemen eenighe ghenoeghte ofte behaghen, oock een luttel tijdts, anders dan in
Godt.”24
De hervormingsbeweging die met het Teresiaans heiligheidsbeeld25 op gang kwam,
was te danken aan de vroegmoderne mystiek van Teresa.26 Naast haar loyale opstelling
jegens het kerkelijk gezag was een belangrijke verdienste van Teresa dat zij het traditio
nele gebedsapostolaat van vrouwen – bidden voor de zielen in het vagevuur – omboog
22 Maria Magdalena de’ Pazzi (1566-1607) leefde in het klooster Santa Maria degli Angeli in Florence. Zij
werd in 1669 heilig verklaard. Voor de invloed die van haar op de Observantia Strictior uitging, zie Smet
(1982) 468. Deze heilige wordt door Michaël à San Augustino vaker genoemd dan Teresa, wel vijftig maal,
aldus Adrianus Staring, ‘Pater Michael in zijn tijd. Pater Michaels bronnen’, in: Jonge Carmel, 5 (1945), 95. Als
Michaël het Leven van Maria Petyt samenstelt, kiest hij voor hetzelfde motto als Puccini eertijds meegaf
aan zijn Leven van Maria Magdalena de’ Pazzi. Bilinkoff (2005) 33. Maria Petyt en haar medezusters
hadden een grote devotie voor Maria Magdalena de’ Pazzi, getuige een door Michaël ondertekende
verklaring, waarin hij belooft een relikwie van deze heilige mee te nemen wanneer hij terugkomt van
het generaal kapittel van 1661. Deze verklaring, d.d. 7 april 1661, wordt bewaard in het Archief Klooster
O.C.D. te Brugge <nr. F 0016/045, 7.4.1661>, mij welwillend toegestuurd door p. Carlos Noyen.
23 Het thema van het hemels levens is in het werk van Maria Petyt nauw verbonden met het ‘Engelsch leven’
en mag m.i. gelijk worden geschakeld: “Ick en soude niemant konnen wys-maecken, oft uytlegghen
alle, het ghene my den Beminden, conformelijck aenden voorseyden gheest van de H. Magdalene, heeft
laeten smaecken, ende ondervinden van dat Engelsch, ende goddelijck leven, van dat innemen der Ziele
in Godt, van die ontgheestinghen, ende half opghetoghentheden in hem.” Petyt (1683) vol. 2, 255; febr.
1673.
24 Vicenzo Puccini, Het wonderbaer leven van de salighe maghet Maria Magdalena de’ Pazzi […] uyt het italiaens in onse
nederduytsche tale over-gheset, ende in dry boecken verdeelt door p. Petrus Wemmers, Antwerpen
(weduwe ende erfghenamen van Ian Cnobbaert) 1643, cap. XIV, 103.
25 Het beeld was volgens Wingens geënt op de werken en de Vitae van bekende mystica’s als Catharina van
Siena of Liduina van Schiedam. Marc Wingens, ‘A ‘Holy Nun’ in a protestant country: Maria Margaretha van
Valckenisse (1605-1658)’, in: Jürgen Beyer et al. (eds.), Confessional sanctity: (c. 1500-c. 1800), Mainz 2003, 298.
<Beyer (2003)>. Dat Teresa van Avila uiteindelijk haar naam heeft mogen geven aan dit heiligheidsbeeld
komt omdat de voorbeeldfunctie van deze heiligheidsconcepten in haar beeld hun definitieve synthese
hebben gevonden. Voor een uitgebreide beschrijving zie Poutrin (2003) 50.
26 Ofilada Mina schrijft over de Spaanse observantie-mystiek die Teresa insprireerde: “These texts brought
about reform movements, charged with the ideal of rediscovering the primitive charism and, thus,
avoiding the fossilization of the religious order, which was meant to be an institutionalized charisma
that embodies the ideals of the conquest.” Macario Ofilada Mina, ‘Beyond the Polarities of Subjectivism
and Objectivism in the Ambiance of Mystery. Mystagogy as the Epistemological Shift and Criteriology of
Mystical Experience in Spirituality’, in: Studies in Spirituality, 23 (2013), 83.
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naar een bidden voor de kerk.27 In de Wech der volmaecktheydt schrijft zij: “Wat is daer toch
aen gheleghen, dat ick tot den dach des oordeels in ’t Vaghevier sitte, indien door mijn
ghebedt alleen een ziele mach saelich worden? hoe veel te meer, importerende het profijt
van soo veel zielen, ende de eere des Heeren? ende maeckt gheen werck van pijnen die
vergaen, wanneer ghy eenighen meerderen dienst cunt doen aen den ghenen die soo veel
voor ons gheleden heeft. […] het is tot sijnder glorie en profijt sijnder kercken.”28 Naast
de spirituele component droeg ook de opkomende boekdrukkunst bij aan de al eerder
gememoreerde mimesis van deze literair begaafde heilige. Nieuwe mogelijkheden om
Teresa’s geschriften te verspreiden consolideerden het heiligheidsbeeld en exporteerden
die tot ver buiten Europa. Deze verspreiding speelde een doorslaggevende rol in het
definiëren en bewaren van de vrouwelijke spiritualiteit in de katholieke hervorming.29
Meer nog dan deze transmissie van een vrouwelijke cultuur inspireerde het
Teresiaans heiligheidsbeeld tot een spirituele zoektocht naar de bovennatuurlijke
‘nieuwe wereld’ die in de zestiende en zeventiende eeuw werd ontdekt.30 De missionaire
expansie van de Tridentijnse kerk, vooral weggelegd voor mannen, kende een mystieke
pendant in het bevlogen verlangen van religieuze vrouwen die leefden in beslotenheid.31
Daniël à Virgine Maria32 verwoordt dit verlangen als hij Maria Magdalena de’ Pazzi
in de mond legt: “Och dat my Godt die gratie gaf te te moghen gaen in Indien en daer

27 Alison Weber, Teresa of Avila and the rhetoric of femininity, Princeton, N.J. 1990, 125.
28 Teresa van Avila, Den Wech der Volmaectheyt, beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus, Fondatersse vande Cloosters
der ongheschoeyde Carmeliten […] ouerghestelt uyt het Spaensch in onse Nederduytsche taele, door P.
Rolandvs Overstrativs, Priester der Societeyt Iesu, Antwerpen (Hendrick Aertssens) 1634, 19 e.v. Zie ook
Hense (2015) 256 en Mirjam de Baar, ‘Living as a spiritual virgin and claiming prophetic authority: The
parallel lives of Maria Petyt and Antoinette Bourignon’, in: Calmers (2015) 73.
29 Bilinkoff (2005) 75.110.
30 Bilinkoff (2006) 116 e.v. Reeds kort beschreven in Van de Vate (2015a) 17.
31 Michaël beschrijft het apostolaire werk van de dochters van Teresa aldus: “Dit heeft oock dese leste
eeuwe wel gheweten de Seraphinsche Moeder Teresa, de welcke oock vol ievers wesende voor de eer
van Godt almachtigh beklaeghde haer dickwils seer minnelijck aen den Heere, datse, midts sy maer een
vrouw en was, haeren iever niet uyt-wercken en konde in het Woort Godts te prediken, in te bekeeren de
ketters tot het Gheloof, de sondaeren tot penitentie, de heydenen tot kennisse van den levenden Godt,
ende soo voorts, het welck op datse eenighsins soude in het werck legghen, pleghe haer Gheestelijcke
Dochters dickwils te vermanen ende te verwecken, op dat sy hunne Gebeden, vasten, waecken, ende
andere strengigheden tot dien eynde Godt souden opofferen.” Augustino (1659) tract. 2, cap. 6, 209.
32 Daniël à Virgine Maria (1615-1678) werd ingekleed in in 1631. Hij bekleedde veel functies waaronder
novicenmeester (1642) en provinciaal (gekozen in 1652 en 1663). In zijn Speculum Carmelitanum (1680)
maakte hij de oude geestelijke documenten van de Orde toegankelijk. Daniël was een populair
schrijver waar het zijn Nederlandse boeken betreft o.a. een verhandeling over de biecht. Zijn Konste der
Konste (eerste druk: Antwerpen 1646) is een verhandeling over het gebed bij Teresa van Avila. Voor een
bibliografisch overzicht, zie Van Meerbeeck (2015b) 288.
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nemen cleyn Indiaentiens om die t’onderrechten in ’t gheloof.”33 Eenzelfde apostolisch
verlangen gaf ook Maria Petyt vleugels om verre visionaire tochten ten dienste van de
kerk te maken. Zij schrijft over de minnegeest die haar bezielt: “Somtydts schijnt den
minne-gheest, als eenen voghel te door-vlieghen de heele werelt, nu by de Heydensche,
Turcken, Ongeloovige, Ketters, nu by groote Sondaers, om die al tot Godt te bekeeren,
nu by alle Oversten van heel de H. Kerck, by alle Predicanten, Biecht-vaders, my gelijck by
hun voeghende, ende mede-werckende, om den last van overheyt weerdelijck te quyten,
ende die diensten wel te volbrenghen naer’t behaeghen Godts.”34
Teresa van Avila mocht haar ‘dochters’ weliswaar zijn voorgegaan naar de hemelse
regionen van hun visioenen, de dagelijkse praktijk van hun dienstwerk was minder
avontuurlijk en werd vooral bepaald door het onderhouden van het inwendig gebed
zonder hetwelk de karmelitaanse spiritualiteit van de zeventiende eeuw niet te
beschrijven is.35 Maria Petyt kan als geen ander woorden vinden om de dagelijkse praktijk
van dit gebed te beschrijven. Al is zij in de Cluyse bezig met allerhande werkzaamheden,
haar inwendig gebed bestaat in de oefening om Gods ‘eenigheyt’36 in de wereld om zich
heen te ontwaren: “Het lesen vande Ghetyden, handt-werck, &c. moet ick oock al inden
gheest doen, die nemende onvermiddelt als een in Godt, niet lettende op het lesen,

33 Daniël à Virgine Maria, Een corte bewysinge. Van alle de besonderste deughden, gratien, voordeelen en godtvruchtige
leeringhen die Godt aen dese H. maghet Maria Magdalena de’ Pazzi medeghedeelt heeft tot stichtinghe, en onderwysinghe
van alle menschen, Antwerpen (Marcelis Parijs) [1669], cap. IV, 11 e.v. <Daniël (1669b)> Hij benoemt dit ook
in Daniël à Virgine Maria, Vinea Carmeli seu Historia Eliani ordinis B. mae V. Mariae de Monte Carmelo, Antwerpen
(Jacobus Meursius) 1662, nr. 1168 op 663 e.v.
34 Petyt (1683) vol. 3, 32 e.v. Michaël schrijft over Maria: “Sy was als jalours, om dat sy die Apostelen, die
in Iaponien en Indien voeren, hun ampt niet konde onder-kruypen, om oock ’t selve te bedienen.
Maer siende dat dit te vergheefs was ghewenscht, badt sy Godt, dat het hem gheliefd hunnen arebeydt
vruchtbarigh te maken, welck haer toe-ghestemt wirdt.” Augustino (1681a) 64. “In het jaer 1670. op den
Feest-dagh van den Heylighen Franciscus Xaverius.” <3 december>
35 Ik definieer inwendig gebed aan de hand van de instructies die aan de novicen van de Observantia Strictior
werden gegeven: “Oraison Mentale, comme porte le mot, n’est autre chose qu’vn entretien intérieur,
& vne suitte de bonnes pensées, & de sainctes affections sur quelque suiet, duquel l’âme veut tirer son
edification.” [Marcus à Nativitate], Méthode claire et facile pour bien faire l’oraison mentale, Parijs (J. Cottereau)
1650, 20. Daar de eerste editie van de Méthode pas in 1650 werd uitgeven – Maria had toen al twee
keer professie gedaan – zullen de instructies uit de Méthode slechts dienen om de grote lijn binnen de
Observantia Strictior te verduidelijken en verder buiten het onderzoek blijven.
36 Deblaere omschrijft: “de ‘zinnelijke krachten’ die buiten de zintuigen ook het gemoedsleven en de
verbeelding omvatten, leggen hun veelvuldige, verspreide activiteit af om zich terug te trekken in de
‘de éénheid van het hart’ en de ‘geestelijke krachten’, geheugen, verstand, wil in ‘de wezenheid der
ziel’” Deblaere (1962) 42. Verg. in deze ook Ruusbroec: “Dese eenicheit besitten wij in ons selven boven
senlijcheit; ende hier ute comt memorie ende verstannisse ende wille, ende alle die macht gheestelijcker
werke. In deser eenicheit heetmen de ziele gheest.” Jan van Ruusbroec, ‘De gheestelike brulocht’, J.
Alaerts (ed.), in: Opera Omnia, vol. 3, Tielt/Turnhout 1988, 289.
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oft handt-werck, dan op Godt alleen; alle dat niet apprehenderende, oft aensiende, als
menighvuldigh oft verscheyden van d’eenigheyt des goddelijcken Wesens, maer als
onverbeelt ende een in het selve.”37
Het inwendig gebed en streven naar contact met Gods ‘eenigheyt’ in de geest werd
ook wel de oefening van de tegenwoordigheid Gods genoemd.38 In de zeventiende eeuw
werd deze oefening veelal gepraktiseerd in het aspiratief gebed.39 Dit laatste is een
verzamelterm voor diverse anagogische gebedsmethodieken, die hun beoefenaars in
staat stelden wilsaffecten op te wekken die hen tot het ervaren van deze eenheid in God
konden verheffen.40 Michaël onderwees Maria het aspiratief gebed aldus: “Leert dese:
de ziel moet haer stellen met een simpel opsien in Godts onverbeelt wesen, dat opsien
voeiende41 met aspiratien, niet grovelijck oft by manier van schietgebeden; maer gelijck
dat woordt aspiratie eygentlijck is luydende, dat is, naer aesseminghe; soo dat sy naer
dat Goddelijck Wesen maer en moet gelijck asemen als naer een locht, daer sy moet
in leven.”42 Zowel Maria als Michaël hebben met deze vorm van aspiratief gebed hun
spirituele bronnen geslagen in de Vlaamse mystiek, die in het kielzog van de Tridentijnse
hervorming weer herleefde.43
In de nu volgende paragraaf wordt weergegeven hoe het contact tussen Michaël à San
Augustino en Maria Petyt zich ontwikkelde.

2.2 Het tweede noviciaat van Maria Petyt
Zoals reeds geschreven, hebben Maria Petyt en haar medezuster in 1646 aan Michaël à
San Augustino gevraagd om hun biechtvader te worden. Kort daarna begonnen beide
37
38
39
40

Petyt (1684) vol. 4, 112.
De karmelitaanse beoefening van dit gebed wordt verder uitgewerkt in par. 4.3.3.
Ibid.
In grote lijn ontleend aan Hoornaert (1996) 70 e.v. Veel van deze anagogische gebedsmethodes in de
zeventiende eeuw waren, naar eigen zeggen, geïnspireerd door de Mystica Theologia van Bonaventura,
waar aan de ‘anagocicae suspirationes’ een geleidelijke verhoging van de liefde werd toegeschreven.
Vaak berusten zulke verwijzingen op foutieve aanhalingen en is het correct om de theologische
onderbouwing te zoeken in het werk van Hugo de Balma. Voor uitwerking van aspiraties, zie E. van
Steenberghe, ‘Aspirations’, in: D.S., I, cc. 1017-1025.
41 sic! Dit is waarschijnlijk een zetfout, te lezen als voedende.
42 Augustino (1669) tract. 1, hoofdstuk XV, 36. Desalniettemin gebruikt Michaël bij de inoefening van de
tegenwoordigheid Gods wel schietgebedjes: “om […] lichtigheydt te bekomen, en is’t niet alleen van
noode ten tyde van het Ghebedt […] te oeffenen tot Godts teghenwoordicheydt, maer oock den heelen
dagh deur met soete toekeeren, aspiratien, schiet-ghebedekens.” Augustino (1659) tract. 3, cap. VII, 299.
43 Zie par. 1.3.1.2.
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tertiarissen aan een tweede (half)noviciaat bij hem.44 Maria’s vormingsproces tijdens dit
noviciaat kan op de voet worden gevolgd omdat een afschrift van haar aantekeningen bewaard is gebleven.45 Aangezien zulke processen niet lineair verlopen, beschrijf ik Maria’s
vorming allereerst en in grote lijnen aan de hand van de mystagogische weg van de
Observantia Strictior (2.2.1) en pas later hoe de interactie tussen beiden is verlopen (2.2.2).
Daarna volgen enkele thema’s die van belang zijn om Maria’s geestelijke ontwikkeling en
Zuid-Nederlandse spiritualiteit te begrijpen: vernieting (2.2.3.1) en christologie (2.2.3.2).

2.2.1 De mystagogische weg van de Observantia Strictior
De opleiding van karmelitaanse novicen in de zeventiende eeuw, zowel die van de oude
observantie als die van de ongeschoeiden, was gebaseerd op de thomistische kaders zoals die binnen de Karmel vigeerden ten tijde van de katholieke hervorming.46
De weg naar volmaaktheid werd gegaan door de anagogische beweging van de
geest te volgen die luisterde naar de inspraak van de Heilige Geest en zo naar Gods wil
werd getrokken.47 De ziel volgde deze inclinatie op basis van zijn vorm – “zoals vuur
uit zijn vorm naar een hogere plaats wordt getrokken en naar wat het hemgelijke
voortbrengt”48 – en werd ondersteund door devoties en meditatie. Voor deze godsvrucht

44 De reden hiervoor wordt gegeven in hoofdstuk 1, voetnoot 135.
45 Zie par. 1.4.4.
46 Deze kaders waren in 1593 door het generaal kapittel verplicht gesteld in de decreten betreffende de
studie. Smet (1982) vol. 3a, 314. De Observantia Strictior voegde aan haar constituties een ‘Compendiosa
Instructio’ toe. Deze is te vinden in de Constitutiones strictioris observantiae pro reformatis in ordine carmelitarum, […]
ex decreto Capituli Generalis Romae celebrati, anno MDCXLV, Antwerpen (Iacobus Meursius) 1656 (reimpr. In Gestel
St. Michelis, 1880), 330-342. Hierin werd bepaald dat de Summa theologiae tijdens de theologische opleiding
van de priesterstudenten in drie jaar werd behandeld. Smet (1982) vol. 3a, 297 e.v. De thomistische
achtergrond van de karmelitaanse vorming werd onderzocht door Cordula van Wyhe in Cordula van
Wyhe, ‘The Idea Vitae Teresianae (1687): The Teresian Mystic Life and its Visual Representation in the
Low Countries’, in: Cordula van Wyhe (ed.), Female monasticism in early modern Europe: an interdisciplinary view,
Aldershot/Burlington 2008, 173-207.
47 Deze mystagogische weg leidde naar het gelijkvormig worden aan de wil van God: “Gy moet trachten
naer een gelyckvormigheijt ende overeencomminge met den wille Godts, wat oft hoe dat Godt met u wilt
wercken, wat deughden oft gratien dat hij u wilt geven oft onttrecken.” Petyt (1647) 12. In het aansturen
van de geestelijke vermogens naar deze gelijkvormigheid werd een belangrijke plaats aan het verstand
toegekend. De wil is, hoe belangrijk ook, slechts een blinde kracht die het verstand volgt: “Als gy u
gewent u verstant ingekeert te houden met een opsicht in Godt, nootsaeckelyck moeter een toeneygen
van den wille volgen, want den wille volght altyt het verstant.” Petyt (1647) 124.
48 “considerandum est quod quamlibet formam sequitur aliqua inclinatio, sicut ignis ex sua forma inclinatur
in superiorem locum, et ad quod generet sibi simile.” Thomas van Aquino, Summa Theologiae. Latin text and
English translation, introductions, notes, appendices, and glossaries, Thomas Gilby (ed.), Londen/New York 1964,
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zou Michaël à San Augustino in zijn latere werk ook de metafoor van het vuur gebruiken:
“Ick magh de godtvruchtigheydt wel vergelycken by een vier, ’t welck allenghskens
meer en meer een devote ziele ontsteeckt in de liefde Godts; om dit vier te voeden, kanmen gebruycken veel bequame middelen, onder de welcke wel een principaelste is het
verstandelyck gebedt, oft meditatie.”49
In Maria’s aantekeningen bij haar noviciaat lezen we hoe Michaël in zijn lessen over
de karmelitaanse weg de beoefening van de drie goddelijke deugden50 accentueert: “Gij
moet eens leeren vast te staen in onseckerheijt, in het geloof, hope ende liefde”51, zo licht
hij zijn instructie over de deugdbeoefening toe.52 Deze les in een goddelijk deugdenleven
moet de novicen niet licht zijn gevallen. Enkele lessen later herhaalt Michaël zijn lesstof.
Deze keer verduidelijkt hij zijn woorden als volgt: “Gy en sult geen werckelycke meditatie
meer doen, maer gy sult rusten geheel stille in Godt, […] al en soudt gy anders niet
peijsen geheel soetelyck sonder eenigh gewelt als dese woorden, geloove, hope ende
liefde, geloove hope ende liefde, ontvallende alsoo alle creaturen, ende u selven geheel
soetelyck in Godt waeght.”53

2.2.2 De interactie tussen Michaël en Maria tijdens het noviciaat
Maria’s toe-eigening van de karmelitaanse weg blijkt allerminst een ‘soetelyck’ waagstuk
maar verloopt weerbarstig. Zij moet veel moeite opbrengen om zich te concentreren:
“Verstroyde ghepeysen, ende andere moeyelijcke invallen schenen my somtydts te
overweldighen, ende als een ghedruys in my te veroorsaecken; de sinnen waeren

49
50
51
52

53

Ia q. 80, art. 1co. <vol. XI, 198>. Dit verband wordt ook gelegd in het werk van Michaël à San Augustino:
“ghelijck het vier ievers in besloten zijnde de saecke om hooch dryft, daer het in is, om met hem naer
synen centre te vlieghen; want alsoo oock een ziel met het vier van de Goddelijcke liefde ontsteken zijnde
climt om hooghe, trachtende met haer oock te trecken het lichaem, daerse in gesloten is.” Augustino
(1659) tract. 4, cap. VII, 386.
Augustino (1661) tract.1, cap. XIII, 41.
Ook wel theologale deugden genoemd.
Petyt (1647) 30.
Verg. Michaël à S. Augustino: “Een ziel […] moet gaen leeren oeffenen een verlooghenen ende
abandonneren haer selfs in de Voorsichtigheyt Godts, sonder eenigh steunsel.” Augustino (1669)
tract. I, cap. II, 4.
Petyt (1647) 53 e.v. Wat betreft de overige deugden, is er geen reden om aan te nemen dat Michaël
voor beide geestelijke dochters een andere deugdenconfiguratie hanteert dan gangbaar in deze tijd.
Michaël legt wel een duidelijk accent: “Drij particuliere deughden sijn u bevolen te oeffenen, te weten
gehoorsaemheijt, simpelheijt, ende ootmoedigheyt, waer uijt voortcomen alle deughden, principaelijck
een groote vrijheyt des geest, met eenen groote vrede des herten, […] u is oock bevolen poinctuelyck
regulier te sijn, ende dat te doen met eenen puren geest in Godt ende om Godts wille daer in te voldoen,
ende daer mede suldy sonder twyffel tot de volmaecktheijt geraecken.” Petyt (1647) 71 e.v.
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somtydts soo ontbonden, ende onghetemt, als wilde dieren, sonder dat ick die kost
stillen, oft versaemen, ten zy somtydts door force van een langhduerigh ghebedt.”54
Waar Maria hoopte te groeien op haar geestelijke weg, blijkt zij in haar eigen beleven
op veel weerstanden en dorrigheid te stuiten. Dat bevreemdt Michaël. “Daer mijnen
Biechtvader somtyts in verwondert scheen, hoe dat quam, dat ick sijne leeringhe niet
beter en kost vatten, ende met groote schreeden niet en voorderde in de volmaecktheyt,
aenghesien dat mijne begeerte soo uytterlijck groot was, ende mijne neerstigheyt, ofte
ghetrouwigheyt niet minder en was, om die in’t werck te legghen.”55
Het komt tot een gesprek waarin Maria’s problemen worden besproken. Uit de
aantekeningen bij dit gesprek mogen we opmaken dat vooral Maria’s inoefening van
de deugden niet naar eigen wens verloopt. Zij tekent Michaël’s reactie op: “Gy sijt
dickmaels ongerust dat gy gheen uytwerkinge der deugden en hebt […] wel dit en is niet
wesentlyck noch op het volmaeckste de deugden besitten, […] gy salt mogen vragen syn
dese verkregen deugden niet noodigh, om te comen tot een volmaeckte vereenige, ick
andtwoorde resolutelyck dat neen.”56 Enige tijd later, wanneer Maria in haar eigen beleving
alsmaar geen vorderingen maakt, komt Michaël nog een keer op dit punt terug, deze keer
duidelijker: “Schamt u die soo dick wilt wesen van deughden ende gratien om u eygen
gemack, dit is het inhout van het geestelyck leven, sterft u selven om Godt ende in Godt.”57
Uit de weerslag van deze persoonlijke gesprekken blijkt hoe Michaël in zijn vorming
een weloverwogen kader aangereikt heeft gekregen. Hij is zich rond zijn vijfentwintigste
reeds bewust van zijn positie als geestelijk leidsman en beseft welk een affectief
geladen en kwetsbare relatie dit kan zijn. In Maria’s aantekeningen lezen we hoe hij een
volledige les besteedt aan de gevoelens die in dit contact kunnen spelen en hoe hij beide
geestelijke dochters leert dat dergelijke affectieve gevoelens maar beter verstorven
kunnen worden: “Hebdij een bichtvader die u nature wat tegen is, dankt Godt, dat u
sinnelijckheyt, wat mach verstorven sijn, het gene dat hy u doet doen, doet dat met een
simpel gehoorsaemheijt, […] want de intentie die de bichtvaders behooren te hebben in
eenige oeffeningen ofte meditatien te geven, aen een Godtsoeckende siele is de affectien
van de creaturen ende die geheel te keeren tot Godt.”58
54 Petyt (1683) vol. 1, 56.
55 Petyt (1683) vol. 1, 57.
56 Petyt (1647) 122. Michaël à San Augustino duidt, wanneer hij meer dan dertig jaar later aan Maria’s
biografie schrijft, haar concentratieproblemen als een proces van verootmoediging: “Haren iever was
seer groot om de volmaecktheydt, en voort-gangh in de deughden te bekomen; maer sy vondt haer
in een groote dorrigheydt des gheests, welck Godt toe-liet; om beter haer-selven te kennen, op haerselven niet te steunen, en al-soo meer veroodtmoedight te worden; en niet laten voor te staen, dat sy
alle die gratien door hare ervarentheydt, van Gode kost verwerven.” Augustino (1681a) 13 e.v.
57 Petyt (1647) 20 e.v.
58 Petyt (1647) 73 e.v.
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Wat betreft Maria’s levenskeuze schuwt Michaël bovendien niet haar zwakke punten te
noemen en zich directief op te stellen. Hij vindt dat Maria tertiaris moet blijven en niet
voor een klooster van de tweede orde moet kiezen. Dit heeft alles te maken met haar
gevoelige natuur: “Houdt voor seker dat gij in eenen staedt sijt, daer gij volmaecktelyck
Godt cont dienen, al queldt gij u soo ongerustelijck met elders te willen wesen, daer
gij meynt meeder59 bequaemigheyt te vinden, principaelijck in een clooster daer soo
veel diversche humeuren syn en vremde sinnen, cont gij niet u selven soo draegen met
eenen mensch die Godt gerne saude volmaecktelyck dienen, al is sij somtyts cranck; haer
niet aentetrecken al oft sij daer niet en waer, in al wat sij doet ende laet, hoe saudt gij u
connen draegen sonder aen te trecken andere persoonen die veel onvolmaeckter ende
menschelycker sijn, aengesien gij een nature hebt, die seer aentreckende is.”60

2.2.3 Belangrijke thema’s
Tijdens deze noviciaatslessen krijgen enkele thema’s de bijzondere aandacht van Michaël
à San Augustino. Dat zijn de noodzaak om te versterven en te verloochenen (2.2.3.1) en
de ontmoeting met Christus (2.2.3.2). Beide punten worden uitgewerkt tegen de achtergrond van de Zuid-Nederlandse spiritualiteit.

2.2.3.1 Versterven en verloochenen
Michaël à San Augustino leidde een streng en ascetisch leven en leerde dit ook aan
Maria en haar medezuster. Wellicht heeft Michaëls biograaf zijn beschrijving wat zwaar
aangezet, toch is het veelzeggend dat hij schrijft: “Och oft de muren van syne Celle konden
spreken; wat ghetuyghenisse souden sy konnen gheven van syn verborghen strengh
leven! Dit nochtans hebben wy achterhaelt: dat hy dickwils syn vleesch door-hackelde
met scherpe spoorkens, syn lichaem seer dickwils gheesselde met roeden en wissen, tot
dat het bloedt hem over-vloedighlyck af-seypte, en sich dickwils wentelde in de heete
netelen: om alsoo Godts gramschap te stutten over de sondaers, en te verwerven hunne
bekeeringhe, en oock tot laefenisse van de Zielen in het Vaghevier.”61 Deze uitwendige
versterving werd door zijn biograaf gezien als een impuls voor inwendige groei: ‘Hy
verstervende den uytwendighen mensch, op dat den inwendighen, veerdigher in Godt
soude leven.”62
59
60
61
62

sic! Dit is waarschijnlijk een schrijffout, te lezen als meerder.
Petyt (1647) 14.
Jacobus (1684) 330.
Ibid. De mortificatio is een belangrijk motief in de Observantia Strictior, zie bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk
van de Exercitia spiritualia van Dominicus de Saint-Albert. Hij schrijft daar: “Mortificatio autem tam externa

75

76

hoofdstuk 2

In grote lijn stemde deze nadruk op verloochening overeen met de herleving van de
Vlaamse vernietingsmystiek, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw bij de tijd
werd gebracht door de kapucijnen.63 Aanzet voor de hernieuwde perceptie was de Règle de
Perfection van Benedictus van Canfield, een boek dat Maria Petyt reeds in haar jeugdjaren
las. Canfield zag vernieting als de weg om de menselijke wil gelijkvormig te maken aan
de goddelijke wil. Deze leer paste Canfield toe op geestelijke oefeningen. Alleen door actief af te sterven aan alle ‘middelen’64 – dat wat in de godsrelatie tussen God en mens in
staat – kan een mens tot de onmiddellijke godsvereniging komen. Daarmee werd de vernieting van alle middelen tot een soort actieve vervolmakingstechniek.65 Langs deze weg
legden de kapucijnen een sterke verbinding met het Tridentijns volmaaktheidstreven dat
zich in deze eeuw over Europa verbreidde.
De vernieting van de menselijke vermogens kreeg in de lessen van Michaël à San
Augustino echter een ander accent dan in de Règle van Canfield. In het Niet, dat Michaël
leerde, opende zich de toegang tot het Al66 van God: “Wat ruste jn den niet te vinden is

63
64

65

66

quam interna ex hac ad Deum attentione procedit et est veluti fructus, quem parturit in illis praesentia
divina, quae, sicut eos interius Deo attrahit, sic ad exteriores virtutum actus producendos compellit, quo
et exterius et interius placeant ei, cui se totos unire desiderant.” Albert (ed. 1940) 24. Dit is volledig in
de lijn van zijn leermeester Jean de Saint-Samson: “Renonciation donc est un entier abandonnement de
tout soy fait a Dieu, sans restriction aucune d’oeuvre, ni de temps; en la force et verité de quoi, la creature
n’agit, ne veut, n’ordonne, ne patit, et n’accepte rien pour soi, ni pour son contentement comme tel,
mais pour le seul bon plaisir de Dieu jnfini purement et simplement.” Jean de Saint-Samson, ‘L’éguillon,
les flammes, les fleches et le miroir de l’amour de Dieu, propres pour enamourer l’ame de Dieu en Dieu
mesme’, édition critique par Hein Blommestijn O.Carm, in: Oeuvres complètes, deel I, Rome 1992, art. 8, 111.
Porteman (1973b) 400. Mommaers (1984) cc. 735-738.
Deblaere expliceert middel: “persoon of zaak, die tussen twee andere in staat; hindernis. Volgens de
kennistheorie der scholastiek kent de mens geen enkel object rechtstreeks, doch steeds in een beeld
of begrip, en als dusdanig is het object ook steeds vrucht van de eigen geestesactiviteit. Deze kennis
door medium in quo en medium quo, die ook in het gewone geloofs- en gebedsleven beoefend wordt, is een
beletsel voor het rechtstreekse bewustworden van het bovennatuurlijke in de mystiek: vandaar dat de
mens de natuurlijke werking zijner vermogens moet verloochenen om God zonder middel te ervaren.”
Deblaere (1962) 398. Verg. Michaël à S. Augustino: “wel als nu alle middel gheweirt is, soo moeter
nootsaeckelijck vereeninge komen tusschen twee, ende niet in isser dat ons vermiddelt van Godt als de
affectie tot de creaturen.” Augustino (1659) tract. 1. cap. LXIX, 173.
Porteman schrijft erover: “Deze aktief-kontemplatieve Godservaring betekent voor Canfield de
‘diesseitse’ voltooiing van de mystieke opgang en wel zo dat dit overwezenlijke overvormde leven
zichzelf benoemt in termen van konkrete menselijke activiteit.” Porteman (1973b) 393. Zie ook Deblaere
(1961) 27 e.v.
Het Al was als mystieke term in de 17e eeuw populair door de werken van Canfield en Johannes van ’t Kruis.
Porteman (1978) 334. Bij Michaël moet het Al in de lijn van Johannes van ’t Kruis worden uitgelegd. Dit in
onderscheid tot de meer actieve benadering van Teresa van Avila: “Maer aenmerckt, mijn Dochters, dat
het van noode is dat het wormken sterve, ende te meer op uwen cost, midts dat in ’t ghene boven geseyt
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[…] die hem in dees valeye waer houdende, en saude geen tempeesten onderworpen sijn,
maer hij saude die al over sijn hooft laeten passeren, die en souden hem niet connen
raecken, omdat hij soo diep versoncken is in sijnen niet wesen ende laet het godt al
wesen.”67 Dit rusten in het Niet doet denken aan Johannes van het Kruis. De gesteltenis
van een ziel die het Al bezit, kan men herkennen aan het Niet: “In dese verblootinghe
vint de gheest sijn stilte ende rust; want vermits hy niet en bespeurt, alsoo ist dat hem
oock niet opper-waerts en stuert, noch ock nederwaerts en douwet: door dien hy is in
de midde-gront oft Center van sijnder ootmoedicheyt.”68 Michaëls les illustreert dan ook
hoe de spiritualiteit van Johannes van ’t Kruis, die in de jaren dertig van de zeventiende
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden opkomt, de vernieuwing van de vernietingsmystiek
door de kapucijnen weliswaar versterkt maar er ook een ander accent in aanbrengt.69
Een ander motief dat veel aandacht krijgt in de lessen van Michaël, is de plaats van
Christus in deze vernieting.

2.2.3.2 Christologie
In zijn onderricht legt Michaël à San Augustino een sterk christologische basis onder
de verstervingspraktijken van de beide geestelijke dochters. Alle versterven dient om
Christus beter uit te drukken. Zo treffen we tussen Maria’s noviciaatsaantekeningen de
volgende les: “Hoemen sij selven in vrede houden end resigneren moet in verlaetinge
om Gode een sacrifitie te sijn, ende Christo gelijck te worden. Het is een teecken van
voortganck, ende besondere gratie godts te staen sonder eenigh stunsel sonder eenigh
gevoelen van godt, […] daer wordt ghij gelijck aen Christus, naer welcke gelyckenisse
gij gedurigh moet trachten.”70 Wanneer Maria in haar autobiografie terugkijkt op de
instructies van Michaël, dan vat zij deze als volgt samen: “Hem docht goedt heel van
nieuws te gaen beghinnen, ende ick was daer toe seer wel gheresolveert, mits ick maer
en mocht voorderen tot Godt; hy stelde my eerst in de meditatie op het leven ende
de deughden CHRISTI, om het selve in my uyt te drucken ende te contrefeyten; […]
segghende, als wy de H. Menscheyt CHRISTI in ons wel uytghedruckt souden hebben,
dat hy ons dan een ander Lesse soude voorlegghen, te weten, ons ghelijck te maecken

67
68
69
70

is, grootelijckx helpt tot het sterven, zijn selven te sien in soo nieuw een leven, maer alhier ist van noode
dat wy selve levende in dit leven, hem doen sterven.” Teresa (ed. 1650) vijfde verblijf, cap. 3, 110.
Petyt (1647) 33 e.v.
Joannes vanden Cruyce, Den donckeren nacht der zielen […] Midtsgaders den verholen minne-sangh met sijn verclaringhe,
Antwerpen (Geeraerdt van Wolschaten) 1637, zonder paginering.
Porteman (1973b) 405.
Petyt (1647) 11 e.v.
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aen den inwendighen gheest CHRISTI, aen sijne inwendighe deughden, ende heylighe
Intentien, om aldus met den gheheelen CHRISTUS te vereeninghen.”71
Reeds in de vroege zeventiende eeuw kwam de Zuid-Nederlandse verstervingsspiritualiteit in confrontatie met de christologische oriëntatie van de Teresiaanse
hervorming.72 De kapucijnen kregen veel tegenspel te verduren van de karmelieten,
waarbij Hieronymus Gracián (1545-1614), raadgever van Teresa en biechtvader van de ZuidNederlandse landvoogd infante Isabella, een voortrekkersrol innam. Gracián vestigde
zich in 1607 in Brussel en schreef daar in 1609 zijn Vida del Alma waarin hij zijn pijlen vooral richtte op het veelgelezen Theologia Deutsch.73 Gracián wees de leer van de kapucijner
‘perfectisten’74 af, dat wil zeggen hun eenzijdige nadruk op het innerlijk. Hun belangrijkste stelling zou volgens Gracián zijn “dat de opperste volmaaktheid en het volmaakte leven der ziel bestaat in de rechtstreeksche vereeniging met Christus, wanneer ze, zonder
tusschenkomst van eenig schepsel en met volledige vernietiging van alle innerlijke en
uiterlijke handelingen, zich met de Ongeschapen waarheid (die God is), met al haar vermogens vereenigt.”75 Niet zozeer de vereniging met Christus was dus een probleem als
71 Petyt (1683) vol. 1, 54.
72 Teresa had van haar leermeester Luis de León een sterke voorliefde voor de de menselijkheid van Christus
overgenomen. Zie Luis de León, De los nombres de Cristo, Cristóbal Cuevas García (ed.), Madrid 1977, 572.
Deze karmelitaanse waardering voor de God-mens staat misschien nog wel centraler in de werken van
Johannes van het Kruis: “De Bruydt die seght dan in dit Ghesangh, dat naer dat se innichlijcker ghegaen
sullen sijn in dese Wysheyt <van de Mensch-wordinge des Woorts Godts> ende in des pynlijckheden sy
als dan oock sullen gaen tot de kennisse vande verheve mysterien van Godt Mensch, de welcke vervult
zijn met eene Wysheydt, die meerder verheven is, ende meer in Godt verborghen zijn.” Verhole wercken
vanden salighen […] Joannes vanden Cruyce eersten ongheschoenden carmeliet, Servatius vanden H. Petrus (ed.), Gent
(Michiel Maes) 1693, 646.
73 Gracián initieerde deze polemiek mede vanwege de zorgen die Ana de Jesús had over het gebed dat zij
aantrof in de Zuidelijke Nederlanden: “J’ai soin qu’elles considèrent et imitent Nostre-Seigneur JésusChrist, car ici on se souvient peu de lui. Tout se passe en une simple vue de Dieu. Je ne sais comment cela
se peut faire. Depuis le séjour du glorieux saint Denis, qui écrivit la théologie mystique, tout le monde a
continué de s’appliquer à Dieu par suspension plutôt que par imitation. C’est là une étrange manière de
procéder; en vérité, je ne l’entends point.” Deze brief is geschreven op 8 maart 1605 en verstuurd naar
Mgr Diego de Yepes, bisschop van Tarazona. Mémoire sur la fondation, le gouvernement et l’observance des Carmélites
Déchaussées, publ. par les soins des Carmélites du premier monastère à Paris, tome II, Paris 1894, 23.
74 P. Hildebrand, ‘Dwalingen bij de Nederlandsche Perfectisten’, in: O.G.E., VI (1932), 60-72. De perfectisten
werden ook wel ‘spirituales’ (i.t.t. ‘ceremoniales’) genoemd. De strijd tussen deze twee groepen wordt
beschreven in Hildebrand (1932) en in Paul Mommaers (ed.), Claesinne van Nieuwlant. Samenspraak, Nijmegen
1985, 13-19. Tekenend voor deze fase van de katholieke hervorming is dat er veel nadruk op het uiterlijk
van de kerkelijke eredienst komt te liggen, zie Porteman (1977) 123.
75 Hildebrand (1932) 68. In het Spaans staat er: “La primera, que la suma perfeccion, y vida perfecta del alma,
consiste en la union inmediata con Christo: quando sin medio de ninguna criatura, y con anichilacion
total de todos los actos interiores y exteriores se junta con la verdad incriada (que es Dios) con todas sus
fuerças, y que sola una peticion y oracion se ha de hazer, y esta es que Dios nos dè esta union.” (ibid.)
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wel de onmiddellijke vereniging die nagestreefd werd door de vernieting van alle vermogens. Opvallend is dat Gracián in zijn kruistocht tegen de ‘perfectisten’ een rechtstreekse lijn trekt naar de begeleiding van de begijnen. In 1612 schrijft hij een brief, waarin hij
meldt dat er twee boeken van Teresa zijn vertaald en dat deze boeken onder begijnen en
religieuzen circuleren: “Tout les Béguines et même les personnes séculières ont tant de
désir de l’oraison et de la perfection, sans avoir personne qui les leur enseigne, que sous
le titre d’une étroite union à Dieu, une nouvelle hérésie, composée de ceux qu’on appelle
Perfectistes, était en train de s’introduire. Nous nous occupons de la combattre.”76
Na Graciáns dood in 1614 neemt Tomás de Jesús (1564-1627) zijn strijd tegen de ‘perfectisten’ over.77 Tomás getuigde daarbij van een grotere openheid dan Gracián en combineerde het voluntarisme van Hugo di Balma met de Rijnlandse en Vlaamse inkeringsmystiek.78 Gebed vindt plaats door zich naar binnen te keren. Aspiraties worden niet naar
God in de hemel gericht maar naar God, zoals hij in de zielegrond van de mens aanwezig
is.79
Michaël standpunt in deze polemiek met de ‘perfectisten’ is onmiskenbaar. Hij voegt
zich bij zijn medebroeders80 en onderwijst dit aan zijn twee novicen.81 De valkuilen in
de vereniging met Christus beschrijft hij als volgt: “Het is een groot misverstant ende
dolinge dat een siele elders naer wilt trachten, als naer een grondigh versterven van haer
eygen selven, dat sy meijnt den voortganck ofte volmaeckt leven gelegen is in inwendige
stilte, in die ondervindige, in dat inwendigh genoegen, in die verlichtinge, kennisse
en wetenschap daer naer en moet gij niet trachten, hoe souden wij connen vereenight
wesen met onsen bruydegom Christus.”82 Afgaande op Maria’s samenvatting van haar
76 Deze brief is geschreven op 28 december 1612. Zie Jean Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience
mystique, Parijs 1931, 695.
77 Een biografisch en theologisch profiel is te vinden in Hoornaert (1996) 303-330.
78 Jean Orcibal, La rencontre du Carmel thérésien avec les mystiques du Nord, Parijs 1959, 48. “Si son opuscule
ascétique Prática de viva fe (1613) manifeste une affection quasi bernardine pour la sainte Humanité, la
Passion et les blessures du Sauveur.” (ibidem)
79 Hoornaert (1996) 347.
80 In Michaëls christologie merken we sporen van Tomás de Jesus, die schrijft: “se hoc modo perfectè
exercuerit, conabitur, quantum erit possibile Christum in omnibus spiritualibus oculis prospicere, ita
ut Christus, ut inquit Apostolus, sit omnia in omnibus, & ad rei cuiuslibet conspectum divino Christi amore
se sursum elevare, his vel similibus, S. Bonavent. docente, anagogicis suspirationibus.” Tomás de Jesus,
Orationis mentalis via brevis et plana, Keulen (Gualtherus) 1623, 179.
81 Petyt (1647) 20.
82 Petyt (1647) 20. Ook bij Dominicus de Saint-Albert zien we deze sterke vereenzelviging met Christus: “or ce
qui dot pousser a faire nostre total de cette negotiation jnterieure, est que par celle on acquiert une tres
haute conformité de Jesus Christ crucifé, pource qu’on l’imite au plus fort et plus cruel de ses souffrances,
scavoir en la dereliction junterieure.” Eugène Tonna, ‘Le traité de l’oraison mentale de Dominique de
Saint Albert, O.Carm’, in: Carmelus: commentarii ab Instituto Carmelitano editi, 12 (1965), 245. <Tonna (ed. 1965)>
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noviciaat mag aangenomen worden dat Michaël à San Augustino in deze christologie niet
alleen steunt op zijn medebroeders maar ook op de École Française.83 Daar vond Bérulle in
1602, na de Geestelijke Oefeningen van Ignatius, de mystieke diepte van de incarnatie in
de vernieting van zichzelf.84
Maria blijkt in haar oefening om Christusvormig te worden echter veel obstakels
te moeten overwinnen, niet alleen tijdens haar noviciaat maar ook daarna. Om deze
strijd te illustreren anticiperen we voor een moment. Een van Maria’s vroege brieven,
geschreven vijf jaar na haar noviciaat, handelt over haar weerstanden om zich in haar
meditaties al te scherp te focussen op de mensheid van Christus.85 Waarschijnlijk voelt
Maria zich op dat moment nog aangetrokken tot een abstractere vorm van meditatie.
Desalniettemin probeert zij zich te oefenen in het leven van Christus Godt-mensch. Zij
ervaart Michaëls instructies echter als te grof voor haar geest: “Als ick dit begonst in’t
werck te legghen, ghevoelde ick pyne in’t hooft, ende spanninghe der herssenen, om dat
ick het Beeldt van de H. Menscheyt te werckelijck, ende te grof maeckte in’t ghemoet te
drucken.”86 Na verloop van tijd groeit Maria over haar weerstanden heen en maakt zich
de oefening om met de Godt-mensch te leven en te bidden zelfs volledig eigen. Uiteindelijk
vormt de instructie van Michaël zelfs de basis voor hoe zij de werkende geest van Christus
in zich draagt: “Somtyts continueert in my noch de vereeninghe, oft overvorminge

83 Sluhovsky schrijft daarover echter: “Canfield departed from Carmelite spirituality in his exploration
of the position ascribed to Christ’s humanity in contemplation, an issue that was to become the most
controversial and potentially dangerous aspect of Canfield’s Rule. Nowhere in the first edition of the Rule
did the author mention Christ, his Incarnation, or his Passion. In fact, one could argue that in his rejection
of all created things as a precondition for reaching contemplation, Canfield implicitly eliminated any
salvific role for Christ’s humanity or his Passion. Francisco de Osuna also believed that “those who wish
to attain to high and pure contemplation profit by leaving creation and the Sacred Humanity so as to
ascend even higher.” But the anti-Alumbradismo campaigns of the sixteenth century, as well as Saint
Teresa of Avila’s devotion to Christ, had reemphasized the role of the Incarnated Word in contemplation.
The first version of Canfield’s Rule was therefore attacked, and a revised 1610 edition incorporated a long
treatise on the Passion (3:16-21) as a way of deflecting such accusations. The question of whether the
unity through annihilation and rejection of all created things included a rejection of God’s humanity was
to occupy French mysticism throughout the rest of the century. Pierre de Bérulle and his Christocentric
followers argued that only the Incarnation enabled union with the divine while others continued to
pursue a tradition that had started with Eckhart and argued for a complete negation of created things,
which could, in some radical interpretations, include Christ.” Moshe Sluhovsky, Believe not every spirit:
possession, mysticism, and discernment in early modern catholicism, Chicago Ill. 2007, 125 e.v.
84 Bernard McGinn, ‘Varieties of Annihilation in the Seventeenth Century’, onuitgegeven lezing tijdens het
TBI International Conference DOWN TOWN/DOWN SOUL Early Modern Mysticism & The Political, gehouden op 13
en 14 juni 2018 in Nijmegen.
85 Petyt (1683) vol. 2, 105 e.v.
86 Petyt (1683) vol. 2, 110.
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met Christo, Godt-Mensch; dese vereeninghe gheschiedt door de kracht van een
vereenighende liefde, ende door eenen eenvoudighen toekeer, ende aenklevinghe aen
Christus, den welcken in’t Ghebedt schynt selver te bidden; […] want den werckenden
gheest Christi besit dan de Ziel, ende werckt door haer, al wat hy begheert.”87 In deze
opgelegde oefening van de Godt-mensch zien we hoe de strijd van Gratianus en Tomás de
Jesus ook leefde binnen de Observantia Strictior. Zichzelf vernieten maakte de weg vrij voor
een sterke vereenzelviging met Christus.
Maria’s christologie draagt veel sporen van de Nederlandse mystiek.88 Via Ruusbroec
en de Moderne devotie evolueerde de waardering voor de menselijke natuur van God
richting een grote christologische rijkdom die we onder meer vinden in de Evangelische
peerle. In dit geschrift spoort de schrijfster haar lezers aan: “Laet u natuer alleen
opclimmen inde menscheyt Christi, ende laetse daer blijven ende met hem wandelen,
doen ende leeren, laten ende lijden, sterven ende leven. Ende laet u ziele opclimmen met
die ziele Christi in een gheestelijk leven, ende laet uwen gheest met den gheest Christi
ingaen in een overweselijck goddelijck leven, soo wordy bewaert in al uw weghen.”89
In de ontwikkeling die Maria doormaakt – namelijk hoe zij gewaarwordt dat zij de
werkende Christus in zich draagt – worden we de invloed van de katholieke hervorming
gewaar. Maria’s vereniging met Christus staat ten dienste van het apostolaat van de Kerk.

87 Petyt (1683) vol. 2, 113. Mommaers schrijft over deze ontwikkeling bij Maria Petyt: “Contemplation” had
definitely developed from looking at the Godman into perceiving him as the Other who lives within
oneself. “Imitation” of Jesus as the outer model one imagines with affection has been changed into
identification with his Humanity as being one’s own vital principle.” P. Mommaers, The riddle of Christian
mystical experience: the role of the humanity of Jesus, Louvain 2003, 104. Om deze ontwikkeling te kunnen
plaatsen, zie Petyt (1683) vol. 2, 134 e.v.; 12 november 1659. Deblaere merkte reeds terecht op dat Maria
Petyt haar relatie met Christus beter onderbouwt dan Teresa van Avila: “Theresia van Avila ervaart
en beleeft dit verenigingsleven met Christus, zonder zich van zijn plaats in de structuur der mystieke
ervaring theoretisch of gedachtelijk rekenschap te willen geven. […] Maria Petyt zal in de ontologische
betekenis dezer beleving in de structuur der mystieke ervaring een dieper inzicht hebben […] en zal zo
weer aansluiten bij de Nederlandse mystieke school.” Deblaere (1962) 149.
88 Deblaere schrijft over de verdere ontwikkeling van dit thema in de Nederlandse mystiek: “Dans la première
moitié du 16 siècle, l’Evangelische Peerle et Vanden Tempel onser Sielen apportent, sinon un développement
(ils se situent plus près de Ruusbroec que de Herp), du moins un enrichissement à la doctrine de la vie
essentielle. Un élément qui, après les états de la vie active, semblait manquer chez Herp, redevient
central: les deux ouvrages exposent une doctrine spirituelle et mystique pleinement christocentrique. La
‘vie essentielle’ consiste à être assimilé au Christ; il est vrai que les auteurs affectionnent un vocabulaire
‘extrême’, depassant ‘l’essentiel’ dans une mystique de négations.” Deblaere (ed. 2004a) 25 e.v. <D.S.
1961, 4/2, c. 1362>
89 De groote evangelische peerle vol devote ghebeden, goddelijcke oeffeningen, ende gheestelijcke leeringhen, Antwerpen
(Ian Cnobbaert) 1629, 443 e.v. Lees over de christologie van de Evangelische Peerle verder in Mommaers
(2003) 96.
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Haar gebed draagt bij aan de verlossing van anderen.90 Deze verschuiving richting het
apostolisch gebed was kenmerkend voor de spiritualiteit van de Observantia Strictior. Jean
de Saint-Samson schrijft over de Godt-mensch: “Vn Dieu trauaillant, agissant, & patissant
pour les hommes, & pour racheter les hommes: Vn Dieu-homme, souffrant à l’infiny, &
mourant pour nous deliurer de la mort éternelle.”91
Plaatsen wij Maria’s noviciaat binnen het bredere onderzoek naar de ‘dochters’ van
Teresa en hun apostolische gebed, dan signaleren wij een belangrijke ontwikkeling die
gestaafd wordt binnen de historiografie. In de heiligheid van Maria Petyt zien wij de verhuizing van het Teresiaans heiligheidsmodel vanuit het Iberisch Schiereiland naar het
Noorden van Europa en hoe het model daar in aanraking komt met de herleving van de
Vlaamse mystiek ten tijde van de Tridentijnse hervorming.92

2.3 Het Teresiaans heiligheidmodel in de begeleidingsrelatie na
het noviciaat
In de twee volgende paragrafen wordt beschreven hoe de Teresiaanse heiligheid zich verder ontwikkelt in de begeleidingsrelatie tussen Michaël en Maria. Dit zal gebeuren aan
de hand van de vele topoi die het beeld schragen. Deze paragraaf is beschreven vanuit
Michaël en verhaalt de topoi van zijn begeleiding (2.3.1), zijn assistentie bij de opbouw
van de Cluyse (2.3.2 en 2.3.3) en zijn interventies in de cirkel van instabiliteit waarin Maria
Petyt geraakt (2.3.4.1) Tot slot van deze paragraaf wordt er aandacht besteed aan de gespannen verhouding tussen Michaël en Maria (2.3.4.2).

2.3.1 De geestelijk begeleider als hemelse bemiddeling
Nadat zij haar verslag over haar noviciaat bij Michaël à San Augustino afrondt, schrijft
Maria Petyt in haar autobiografie: “Om te vervolghen den loop ende verhael van ons
90 Verg. Maria Petyt over het ontwaken van de minne-geest in haar geestelijk leven: “Daer naer wiert
ghelijck ontgraven den minne-gheest, […] principalijck om uyt te wasschen de sonden van andere, ende
om te voldoen aende goddelijcke Rechtveerdigheyt door’t op-offeren van het dierbaer Bloedt Jesu, ja van
den heelen Christus; dit scheen bevolen te zyn aen den minne-gheest, al oft hy verstaen hadde, dat Godt
op dese manier, door desen middel, van syne Dienst-maeght wilde verbeden ende versoent zyn.” Petyt
(1683) vol. 3, 18; Teresiaoctaaf 1670.
91 Jean de Saint-Samson, Les oevvres spirituelles et mystiques dv divin contemplatif F. Iean de S. Samson religieux carme de la
reforme et observance de Rennes, en la province de Touraine, Recveilly et composé par le P. Donatien de S. Nicolas
Religieux de la mesme Province, Rennes (Pierre Covpard) 1658, 470.
92 Poutrin (2003) 49. Frijhoff concludeert naar aanleiding van haar bijdrage: “Was there an importation of
Southern models of sanctity to the North? Obviously the answer must be “yes”.” Frijhoff (2003) 379.
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leven, soo valt hier noch te segghen; dat ick vier jaeren, naer dat ick uyt het Clooster
ghekomen was, mijne Professie noch eens vernieuwt hebbe inden derden Regel van
onse L. Vrauwe des Berghs Carmeli in de handen van den Eerw. Pater Gabriël alsdan Prior
tot Ghendt.’93 Niet lang na deze tweede professie verlaat Michaël de Karmel van Gent.94
Bij die gelegenheid vragen Maria en haar medezuster of zij door hem begeleid kunnen
blijven worden. Michaël, zo schrijft Maria, “consenteerde aen ons alle vier maenden
eens te schryven, ende rekeninghe te gheven, watter binnen dien tydt in ons inwendigh
ghepasseert was.”95 Dit consent zou het begin worden van een levenslange briefwisseling
tussen Maria en Michaël.
In de daarop volgende jaren verloopt Maria’s leven voor het oog vrij alledaags. Haar
autobiografie verhaalt met name enkele conflicten waarin zij verzeild raakt. Maria
komt bijvoorbeeld in de problemen wanneer zij een moeder vraagt haar dochter terug
te halen die dient bij een pastoor in de Republiek.96 Later belandt Maria in een heftige
vete als zij executrice is in de nalatenschap van een geestelijke dochter. Michaël schrijft
over deze beproeving: “Godt willende den mensch saligh maken in de vernederinghe
en oormoedigheydt, heeft haer van den windt der eyghen-dunckigheydt seer behoedt,
mits hy haer liet bewaeyt worden van quade tonghen, en mis-verstandigheydt van
andere.”97 Maria meent dat zij deze situatie heeft kunnen doorstaan door bemiddeling
van de overleden geestelijke dochter zelf: “Maer den Beminden versterckte my hier in
(soo ick meyne) door’t voorbidden van die goede overleden Dochter, op dat ick haere
devote begheerten soude ten eynde brenghen; daerom wierden sy noch meer op my
verbittert.”98

93 Petyt (1683) vol. 1, 95. Zie par. 3.3.3.
94 Op 24 januari 1648 wordt hij in Antwerpen benoemd als professor in de filosofie en prefect van de
studenten.
95 Petyt (1683) vol. 1, 66.
96 Michaël geeft als extra informatie: “Want eens eenen brief geschreven hebbende aen een Moeder, op
dat sy voor haer Dochter toesien soude, die haer gheklaeght hadde, te woonen in een huys, daer sy
occasie van sonden hadde, en verre van de Kercke, en in ’t Geusenlandt; dus haer niet ghevoeghelyck
kost begheven tot Gheestelycke oeffeningen: is alles van den Pastoor, daer dese Dochter resideerden,
qualyck op-ghenomen (want hy onnoosel was, noch de oorsaeck der sonden) dus dreyghden Suster Marie
groote rusien aen te doen, &c. maer van alles onderricht, is ghestilt gheweest.” Augustino (1681a) 17.
97 Augustino (1681a) 17. “Maer soo licht ontliep sy niet, een andere donder-wolck, die haer over het hooft
quam, als wanneer sy Executersse wirdt van een seker testament van een Gheestelycke Dochter, die haer
beval naer de aflyvigheydt, allen hare tydelycke goederen uyt te reycken aen den Armen, en tot den Dienst
van Godt, en syne heylighe Moeder: want de Vrienden van de ghestorven, over-vielen haer met processen,
injurien, dreyghementen van haer te ruineren, en niet eenen stoel te laten. […] ’t Quam soo verre, datmen haer waerschouwden, dat sy uyt waren, om haer in ’t water te smyten.” Augustino (1681a) 17.
98 Petyt (1683) vol. 1, 77.
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Ondanks zijn lijfelijke afwezigheid blijft Michaël tegenwoordig in Maria’s leven.
Zodra hij vertrokken is uit Gent ziet zij hem gedurende zeven jaar lang naast God: “Soo
voorsagh onsen Lieven Heere eenen seer gevoegelijcken ende bequamen middel, om
my te ondersteunen ende aen te leyden inden wegh des gheests, te weten, dat desen
mijnen Gheestelijcken Vader my altoos neffens Godt scheen tegenwoordigh te zijn, ende
my scheen aen te sien, waer ick was.”99 Deze hemelse tegenwoordigheid van Michaël
wekt zoveel ontzag dat Maria zich volledig aan hem onderwerpt. Het oudst bewaarde
brieffragment verhaalt haar verzoek hem gehoorzaam te mogen zijn: “als oft ick waer
sonder eyghen oordeel, sonder eyghen wil; ende dat puerlijck ter liefde van mijnen
Beminden.”100
Deze geïntensiveerde gehoorzaamheidsrelatie is een belangrijke topos in het
Teresiaans heiligheidsmodel. De gewoonte om het geestelijk leven voor te leggen aan
een begeleider was in de katholieke hervorming een zwaarwegend element. Helaas beschikken we over te weinig begeleidingsbrieven van Michaël à San Augustino om deze
gehoorzaamheid te onderzoeken. Verder lezend in Maria’s autobiografie wordt echter al
snel duidelijk dat Michaël niet in al haar wensen meegaat. Wanneer Maria haar verstervingspraktijk wil versterken door af te zien van vlees en vis, weigert hij aanvankelijk haar
verzoek, “’t en waer haren Beminden in ’t selve haer meer versekerden.”101 Uiteindelijk
dwingen lichamelijke reacties Maria om geen vlees of vis meer te eten. Michaël eerbiedigt vanaf dat moment haar wens.
Maria’s actieve versterving brengen ons bij een andere topos van het Teresiaans heiligheidsmodel: haar zoektocht naar hemelse eenzaamheid. Maria’s leven ontplooit zich in
een beweging naar afzondering.102

2.3.2 De realisering van de Cluyse. Michaëls bescherming van Maria’s gebed
Maria’s afzien van vlees en vis blijkt een voorbereiding te zijn op het kluizenaarsleven.
“Naer dat ick een jaer oft twee ghecontinueert hadde in dese onthoudinghe […] soo
wierdt mijne Ziele alleneen meer ontsteken ende begheerigh, om noch strengher, […]

99
100
101
102

Petyt (1683) vol. 1, 68.
Petyt (1683) vol. 2, 30.
Augustino (1681a) 21.
Dat is te merken in haar omgang: “Alsoo my altemet gheseyt wierdt, dat ick wat te vremdt ende somber
van complexie was, niet seer vriendelijck ende minsaem in myn spreken, maer eer te ryp van manieren
[…] maer ick en kost dat niet wel ghebeteren. Want ick van binnen gheleert wesende te volghen het licht
van de gratie, conform aen mijnen roep ende Professie.” Petyt (1683) vol. 2, 87.
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te leven op de maniere van een Eremiterssen oft Cluysenersse leven.”103 Haar verlangen
naar een leven in eenzaamheid steunde op het hemels heiligheidsstreven van de karmelitaanse observantie. In Maria’s ogen waren eremieten – hoewel ten prooi aan het onbegrip van mensen – de pilaren van het christendom: “Dese versoenen Godt alderbest voor
de sonden der Menschen; sy verbidden veel quaedt, ende straffen, die Godt ghedreyght
hadde over de werelt te senden; door hun Ghebedt bekeeren hun veele Zielen tot een beter leven. […] Dese zijn als oprechte Moeders, ende Vaders, die alle menschen gheerne
souden baeren aen Christo, ter Saligheyt, ende sy baerender metter daet, met menighte,
door hunne brandende liefde, ende minnelijck smeecken aen hunnen Alderliefsten.”104
Hoewel Michaël zelf nauwelijks heeft geschreven over dit solitaire leven in de
Karmel,105 moet hij een belangrijke rol hebben gespeeld in de realisering van Maria’s
verlangen. Allereerst zal hij als provinciaal bemiddeld hebben bij het vinden van goede
huisvesting. Later schreef hij de ordonnantiën voor deze gemeenschap in de Cluyse en
legde die voor aan generaal Venturini.106 De generaal keurde deze ordonnantiën goed op
5 januari 1660.107
103 Petyt (1683) vol. 1, 96 e.v. Zij maakt de plannen daarvoor samen met Catharina van Oorsaghe.
104 Petyt (1683) vol. 1, 91.
105 Waarschijnlijk omdat Michaël het werkend leven als een essentieel onderdeel van de karmelitaanse
levensvorm beschouwde. Zie Augustino (1659) tract. 2, cap. V, 205. Michaël waardeert het leven echter
wel, zie Augustino (1659) tract. 3, cap. X, 29 e.v. Als (assistent) provinciaal was hij nauw betrokken bij
het ontstaan van de kluizenarij van de Belgische provincie in Liedekerke. Generaal Venturini benoemde
hem in 1659 als zijn gevolmachtigde. Venturinus Generalis, et Visitator Apostolicus Carmelitarum; map
Liedekerke op het N.C.I. <Provincia Flandro-Belgica, VB 030>
106 Ordonnantien voor de heremitagie der susteren vande AlderHeijlighste Maget Maria des Berghs Carmeli, zie Van Meerbeeck (2015b)
310-325. Een kopie van deze ordonnantiën rust in het archief van het aartsbisdom in Mechelen bij de archivalia
over de kluis in Schaarbeek. Persoons schrijft dat Theresia Caldroncken en haar gezellin, die van 1650 tot 1674 in
de kluis van Schaarbeek verbleven, deze regel ontvingen van Michaël à San Augustino. Persoons (2009) 282.
In eerste instantie was de regel echter bestemd voor de zusters in Mechelen, getuige de tweede approbatie
die volgt op de ordonnantiën: “van wegen van ons beminde in Christo susters van onse Orden t’saemen
woonende jn ons cluijse ofte eenigheyt van Mechelen, is ons voorgestelt dat sy de boven geschreven
ordonnantiën tot haere in’t geestelijck ende tijdelijck bestieringhe gemaeckt sijnde ende bij den alder Eerw.sten
Pater Marius Venturinus onsen voorganger geapprobeert, door de hulpe van de Goddelijcke Majesteijt hebben
trachten t’onderhouden.” Met deze approbatie stemde generaal F. Angelus Monsignanus op 30 april 1686 toe dat
volgens deze ordonnantiën geleefd werd in de kluis van Schaarbeek. Dat de opzet van Venturinus’ ordonnantiën
breder bedoeld was dan alleen voor de zusters in de Cluyse van Mechelen, vertelt ons zijn approbatie, die tevens
opgenomen is bij de kopie van Schaarbeek: “wenschende de hemelsche benedictie aens onse susters van
Nederlant, dewelcke deselve ordonnanties hebben aenveert ofte sullen aenveerden.” Meerbeeck (2015b) 324.
107 Er zijn slechts enkele aanwijzingen wat betreft de officiële naam van deze gemeenschap van tertiarissen.
Anna te Lindick kopieert Michaëls Leeringe tot Syne Beminde kinderen in Christo in (de) cluijse ofte Hermitagie van Maria.
Petyt (1647) 139. Deze ‘hermitagie van Maria’ is waarschijnlijk een inkorting van de naam die wij in de
aanhef van de ordonnantiën treffen: “de heremitagie der susteren vande AlderHeijlighste Maget Maria
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Het vrijkomen van een pand naast de Karmel van Mechelen bracht de stichting in een
stroomversnelling. In Maria’s biografie schrijft Michaël: “En just viel daer eene plaetse
open binnen Mechelen, seer bequaem tot haer voor-nemen. […] De plaetse aen onse
Weerdige Moeder seer behagende, en verloor sy geenen tydt […] die maniere van leven
te aenveerden, […] heeft besittinge genomen van dese Kluyse.”108 Een begijn – haar
naam was Catharina van Oorsaghe – voegde zich een jaar later bij Maria Petyt.109 Enkele
jaren eerder, toen Maria nog in Gent woonde, hadden zij samen reeds het plan opgevat
hun leven in te richten volgens de eerste regel van de Karmel,110 echter niet zoals de
ongeschoeide karmelietessen leefden maar strenger: “te weten, meer afghetrocken
vande aenspraeck ende besoeck der menschen, noyt gheen vleesch ofte visch eten oock
in sieckten, noyt gheenen wyn te drincken, gheen vruchten te eten als zijn appelen,
peeren, kriecken, noten, druyven, &c. gheen suycker, noch speceryen in de spyse, ten
waer in sieckten; selden eyeren, meest met kruyden uyt den hof ons onderhoudende; in
een geduerigh silentie, ende alleen blyven op ons Camer, behalvens (buyten den Vasten
ende Advent), tweemael ter weke een ure by malkanderen.”111
Met deze regel wilden Maria en Catharina leven in de geest van de HH. Eufrasia en
Eufrosyna, twee (proto)karmelitaanse woestijnheiligen. Hun levensverhalen voeren

108
109

110

111

des Berghs Carmeli”. Anna J.M. te Lindick spreekt in haar kopie van Maria’s noviciaatsaantekeningen over
de “hermitressen der Alderheylighste Maget ende Moeder Maria des Berghs Carmeli Binnen Mechelen”,
zie de aanhef van Petyt (1647).
Augustino (1681a) 24. De eerder genoemde geestelijke dochter uit Gent en haar moeder verhuisde met
Maria mee naar Mechelen maar verlieten de Cluyse weer na anderhalf jaar.
Catharina van Oorsaghe krijgt als kloosternaam Teresia: “Suster Catherien van Orssagen […] de welke op
dit Hof <in Mechelen> Beggyntjen was geweest, en door de Goddelijke bestieringe, en raedt van wyse
mannen, haer selven tot dat afgescheyden leven hadt vertrocken, in’t jaer 1658. in ’t eerst van September,
alwaer sy den naem van Sr. Teresia creeg, ende is Moeder van die heylige vergaderinge geweest van over
veel jaren.” Het leven van de seer edele doorluchtighste en H. Begga hertoginne van Brabant, stightersse der Beggynnen […]
by een vergadert door eenen onbekenden dienaer Godts, Antwerpen (de weduwe van Petrus Jacobs) 1712, 428. Haar
officiële naam is Theresia à S. Elia, zie Persoons (2009) 275.
Over de zgn. ‘eersten regel’ van de Karmel, schrijft Panzer: “Eine “Compendiosa lnstructio” in den
Konstitutionen von 1646 beantwortet die Frage nach der Regel des Karmel wie folgt: Die erste Regel
des Ordens stamme direkt aus der Zeit seiner Anfänge; als zeitlicher Fixpunkt wird das Jahr 4300 der
Welt und 932 v. Chr. angegeben. Die zweite Regel des Ordens stamme von dem Jerusalemer Bischof
Johannes 44. ungefähr aus dem Jahr 400 n. Chr. […] Die dritte Regel des Ordens sei die Alberts, des
Patriarchen von Jerusalem, ungefähr aus dem Jahr 1207.” Panzer (2006) 90 e.v. Aangehaald citaat staat in
de Constitutiones (ed. 1880) 333 e.v.
Petyt (1683) vol. 1, 97. Teresa onderhield ‘de derde regel’ zonder mitigaties. “S. Teresa precisa che intende
osservare La Regola “primitiva” come ordinata dal card. Ugo di S. Sabina (cfr. Quae honorem Conditoris) ma
“rinuncia a tutti i brevi che possano aver dato i Pontefici per la mitigazione di detta Regola” (13 luglio 1571)
[…] La Regola è rimasta sempre quella di S. Alberto approvata e Bullata definitivamente da Innocenzo IV
(1247).” Emanuele Boaga & Luigi Borriello (eds.), Dizionario Carmelitano, Città Nuova 2008, 744 e.v.
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ons terug naar het vroege christendom. Euphrasia, geboren in 387, was van keizerlijke
afkomst en op zevenjarige leeftijd ingetreden in een Esseens woestijnklooster in
Thebaïde. “Al hier heeft Euphrasia in sulcken strengigheyt geleefd datse een ander tot
een exempel was ghedeurich in’t ghebedt sijnde, in vasten en ander onthoudinghen so
neerstigh, dat als sy twaelf iaren out was maer savonts en wilde eten daer nae alle twee
daghen, en dry daghen, in ootmoedigheyt gingh sy een iegelijck te boven, want alle
slechte en verworpen diensten was sy ghewoon te volbrengen.”112 Euphrosyna, die met
haar in één adem wordt genoemd, leefde rond 424 en kwam tegen haar vader in verzet,
toen zij werd uitgehuwelijkt: “Godt die haer voor sijne Bruyt verkoren hadde, heeft dit
belet door eenen Monick, die haer inghegeven heeft dat sy vluchten soude in mans
cleederen, en het haer afsnyden, en alsoo in sijn Clooster komen.”113 Euphrosyna liet zich
daar Smaragdus noemen en leefde een zeer streng leven. “Maer de duyvel benydende
sulcken werck, en willende dat beletten, heeft aen de Monicken voorgehouden haere
schoonheyt; daerom hebben sy van den Abt vercreghen dat sy alleen in een celle soude
blijven.”114 Eufrosyna is deze eenzaamheid achtendertig jaar lang trouw gebleven en tot
zo’n grote volmaaktheid gekomen, dat ze een spiegel voor de monniken is geweest.
In de eerste jaren van haar bestaan ontwikkelde de gemeenschap in de Cluyse een
sterk mariale inslag. Na een ‘visite’ van de minnelijke Moeder stelde Maria Petyt de
gemeenschap onder haar patronaat en wijdde zij het gebed van de zusters aan haar toe:
“Ick ghevoele my genoeyt, om haer te stellen absolute Moeder over dit huys, ende alle de
Kinderkens die my sullen bevolen worden. […] Item dese plaetse, oft beginsel van onse
forme van leven haer heel toe te eyghenen, ende te titeleren met haeren naem; oversulcx
my dunckt te sien, dat dit haer behaeght, ende dat sy met ghenoeghen aen-neemt dit
ampt van een volkomen Moeder, ende Gouvernante van dese salighe familie.”115
Binnen de karmelitaanse traditie gaf de mariale spiritualiteit van de Cluyse een aanzet
tot de verwoording van het mariale charisma van de Karmel in de zeventiende eeuw en
later. Zowel Michaël à San Augustino als Maria Peyt hebben zich een naam verworven
door het traktaat Marie-vormigh ende Marielijck leven in Maria om Maria.116 Dit geschrift,
112 Joannes Baptista de Lezana, Chronycke en Clare Bewysinghe van den Oorspronck, Voortganck, Levens der Heylighen,
Stichtinghen, Verwoestingen des Cloosters en andere Veranderinghen van d’Orden der Heyligher Maghet Maria des
Berghs Carmeli. […] Nu in onse Nederlantsche tale overgheset, en met alle troubelen der Ketteryen en
wonderbare geschiedenissen tot desen tijdt toe volbrocht door P. Petrvs Wemmers, Religieus der selver
Orden, Antwerpen (Cornelis Woons) 1666, 991. In de zeventiende eeuw werd Euphrasia abusievelijk voor
een karmelitaanse heilige gehouden.
113 Lezana (1666) 995. Ook Eufrosyna werd in de zeventiende eeuw abusievelijk voor een karmelitaanse
heilige gehouden.
114 Lezana (1666) 995.
115 Petyt (1683) vol. 2, 314 e.v.
116 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 206.
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geschreven door Michaël, kent enkele passages die letterlijk overeenkomen met Maria’s
brieven over de Moeder Gods117 en verwoordt de omvormende mariale genade die de ziel
naar een leven in God voert. Maria schrijft: “De alder-minnelijckste Moeder schijnt op
een seker maniere van spreken, te wesen het leven van mijne Ziele, ende aldus te zijn de
Ziele van mijne Ziele, om dieswil dat sy heel klaer-blyckelijck, ende ghewaerwordelijck
in mijne Ziele voort-brenght, ende baert het leven der Ziele in Godt oft goddelijck
leven, door een bevindelijck invloeyen der gratien van verweckende, voorkomende,
versterckende, aenleydende, aenlockende, mede-gaende, ende naervolghende, oft
continuerende gratien, om in het goddelijck leven in Godt, met meerdere vastigheyt,
ghestadigheyt, puerheyt, &c. te continueren.”118 Waar de ziel zich in de minnelijke
Moeder spiegelt wordt zij met nieuw leven bevrucht en baart zij dit nieuwe leven in
God.119 Het Mariavormig leven wordt in haar omvorming bovendien gekleurd door de
moederlijke en medelijdende kwaliteiten die in de ziel tot ontwikkeling komen.120 Dit
bovennatuurlijk leven, gevoed door Maria, vindt zijn wortels in de rijke Mariadevotie
van de karmelitaanse traditie en is terug te voeren op Baconthorpe (ca. 1290–1346)
en de Vlaamse Arnoldus Bostius (1445-1499). Aan de laatste ontleende Maria Petyt
waarschijnlijk ook de patronaatsgedachte voor de Cluyse.121
Met de oprichting van de gemeenschap valt de rol van Michaël à San Augustino uiteen in
twee taken: begeleider van de gemeenschap122 en persoonlijk begeleider van Maria.
117 Michaël noemt Maria’s naam weliswaar niet maar vermeldt als bron: “Den geest schynt voorder te
leeren ende metter daet te doen ondervinden.” De geest spreekt op deze plaats echter onmiskenbaar
met de woorden van Maria Petyt. We treffen passages uit Petyt (1683) vol. 2, cap. CCVII en cap. CCVIII
in hoofdstuk 6 en 7 van het traktaat; cap. CCXV e.v. treffen we hoofdstuk 12; cap. CCXII treffen we in
hoofdstuk 13.
118 Petyt (1683) vol. 2, 343.
119 Petyt (1683) vol. 2, 343.
120 Ibid., vol. 3, 21.
121 Arnoldus Bostius, De Patronatu et Patrocinio B.ma Virg. Maria. Dit geschrift werd weliswaar pas opgenomen
in het Speculum Carmelitanum van 1680 (1, II, n. 1524-1704, 375-430) maar Daniël à Virgine Maria noemt het
reeds in de Vinea van 1662 (Vinea, nr. 233 pag. 121). In 1651 verscheen in Brussel ook Lezana’s Maria Patrona.
In verband met het patronaatschap van Maria verhaalt Lezana over een raptus van Maria Magdalena de’
Pazzi: “Generaliter autem omnes sub Religionis jugo animas Deo famulantes pro Matre, & Protectrice
Mariam Virginem habere testata est Virgo Exstatica Beata Maria Magdalena da Pazzi, in quodam raptu
quem habuit in dei Ascensionis Christi, prout in ipsius vita c. 80 refertur his verbis: Tre volte debbo dare
lode particolare alla Vergine sanctissima, come madre prottectrice particolare di tutte l’anime religiose.”
Joannes Baptista de Lezana, Maria patrona, seu de Singulari SS. virginis Mariae patronatu et patrocinio in sibi devotos,
Brussel (Jan Mommaert) 1651, 15.
122 Staring (1948) noemt op 303 zuster Anna Gores en zuster van der Poorten. Beide laatste zusters waren
reeds vroege bewoners van de Cluyse. Bij Anna Gores wordt de datum van 1664 genoemd; bij Zuster
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2.3.3 Michaël als begeleider van de gemeenschap, het kwaad weerstaan
De jonge communiteit komt in haar eerste jaren in opspraak onder de stadsgenoten
in Mechelen. Michaël geeft ons hierover gedetailleerde informatie. Men versierde
publiekelijk: “dat-men daer qualyck huys hiel, en die Kluys als een hoeren-kot was van de
Religieusen […] Den Pastoor van de Parochie quam dickwils heel vroegh, somtydts diep
in den avonds hun besoecken, om te sien oft hy iet soude bevonden hebben van datter
geseydt wirdt, maer sagh niet als deught. […] Maer onder alle dese tempeesten, bleef sy
<i.e. Maria Peyt> met de hare, in volle calmte, en ghevestight aen Godt, noch quamen in
gheene oppositie; aen den soeten Jesu bevelende hunne bescherminghe.”123
Deze opspraak liet diepe sporen na in het welzijn van de communiteit. De zusters
raakten geregeld in conflict met elkaar. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat
Maria zich op den duur onbekwaam voelde in haar officie van moeder. Michaël nam –
op Maria’s eigen verzoek – haar positie als overste toen tijdelijk over.124 In die periode
wist hij een belangrijke angel uit het conflict te halen: “Sijn Eerweerdigheyt kende wel
hier in de subtile listen van den boosen, […] wetende sulcx ende diesghelijcke noch wel
in eenighe vergaderinghe gheschiet te zijn, om de ondersaten, ende de Oversten te
brenghen in groote quellinghen des gheests.125 […] Op de selve maniere oordeelde onsen
van den Poorten de datum van 1667. Als derdeordelingen noemt Persoons: Anna Maria De Balmakers,
Isabella Louisa de Booms, Susanna de Hornes († 28 nov. 1702), Maria de Canzuweel (†13 jan. 1730), Angela
Hamme, Anna J.M. de Lindinck, Anna Lucas Hannes († 8 nov. 1712), Ida Smits (Smets) (†18 jan. 1718),
Petronella Comans († 27 maart 1729) en Maria Storms († 3 juli 1742). Als moeders van de Cluyse noemt
hij Maria Petyt, Catharina van Orssaghen († 2 dec. 1693) en Joanna Francisca Engrand († 14 april 1724).
Persoons (2009) 275-277.
123 Augustino (1681a) 18. Hoewel niet met zoveel woorden gezegd, kunnen deze spanningen een afgeleide
zijn van het jansenistische conflict. De genoemde pastoor van de parochie, Christiaan de Cort, stond te
boek als een fervent jansenist.
124 Petyt (1683) vol. 1, 142. Michaël à San Augustino was hier waarschijnlijk toe gerechtigd. In een brief van
generaal Ari, gedateerd op 16 juli 1663, werd hij belast met de leiding van de zusters van de tertiarissen
in de Cluyse. Pas na zijn dood draagt generaal Angelus Monsignani op 30 april 1686 dit bestuur over aan
Jacobus à S. Antonio. < N.C.I, Victor Roefs: Algemene notities over de Provincia Flandra-Belgica>
125 Het is onduidelijk over welke communiteit dit gaat. Sluhosvsky telt voor de zeventiende eeuw maar liefst
twintig situaties van groepsbezetenheid in West-Europa. Moshe Sluhovsky, ‘The Devil in the Convent’, in
American Historical Review, 107 (2002) 5, 1383 e.v. Bezetenheid was onmiskenbaar een thema in de Observantia
Strictior. Er bestaat een brief van Jean de Saint-Samson aan de religieuzen van Loudun, Sernin-Marie de
Saint-André, Vie du V.F. Jean de Saint-Samson. Religieux Carme de la Réforme de Touraine, Parijs 1881, 188. 237-241. In
een voetnoot op pag. 236 doet de schrijver het relaas van het convent in Loudun: “Au commencement
de l’automne de l’année 1623, des hommes pervers soumirent, avec le secours des démons, le couvent
que l’Observance de Tours avait à Loudun, à une épreuve terrible causée par des troubles et des frayeurs
nocturnes qui durèrent jusqu’à la fin du mois de mars 1625. […] Enfin, par l’ordre du P. Mathieu Pinault,
alors Provincial, on fit une oraison solennelle de quarante heures, et après de nombreux exercices de
piété et de pénitence, on promena la sainte Eucharistie dans toute la maison: à partir de ce moment,
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Eerweerdighen Vader dat die misverstanden, &c. onder ons gheschiedt waeren, te weten,
dat den boosen aenghenomen hadde onse ghedaente, ende soo onredelijck handelende
die misverstanden hadde veroorsaeckt.”126 Een list van de boze was als suggestie en
oorzaak van problemen in de zeventiende eeuw niet ongewoon. Maria zelf werd door
omstanders van de communiteit, ook door geestelijken, er al eerder van verdacht
bezeten te zijn door de duivel.127 Zij schrijft: “Den Beminden liet toe, op dat dit lyden
my meer soude beswaeren, dat eenighe my veroordeelden, al oft dit een teecken hadde
gheweest van maledictie, aenghesien (soo sy meynden) dat den boosen macht hadde
over my, om mijn lichaem te pynighen, ende mijne Ziele te tenteren met veele, ende
drollighe tentatien; dat beswaerde my te meer, om dat eenighe Gheestelijcke waeren, die
sulcx seyden; daer en boven, dat ick daer door oorsaecke was, dat Godt sijne Benedictie
wederhiel over ons huys.”128
Deze misleidingen door de duivel kunnen ons 21e eeuwse referentiekader be
vreemden. In de Observantia Strictior werden zulke situaties echter anders benaderd. In
les Maximes spirituelles van Jean de Saint-Samson, voor het eerst verschenen in 1651, staat:
“Ce n’ést point chose infame, d’estre possedé ou tourmenté des Diables, car cela est
tres merveilleusement ordonné en la prescience eternelle de Dieu, pour sa tres grande
gloire, & pour le bien de ses creatures. Le monde s’estonne de voir ce spectacle, mais
nous, qui penetrons en quelque façon dans les ressorts de Dieu, nous ne pouvons que
nous ne le benissions infiniment.”129 Die topos van de geestelijke strijd, overduidelijk
Teresiaans gekleurd, speelt ook in Michaëls persoonlijke begeleiding van Maria Petyt.

126
127

128

129

tous les prestiges diaboliques cessèrent, et les religieux purent de nouveau suivre leur règle dans la paix
la plus profonde.” (Delineatio observantiae Carmelitarum Rhedonensis, cap. XVIII.)
Petyt (1683) vol. 1, 145 e.v.
Sluhovsky legt een verband met de hervorming van de vrouwenkloosters en schrijft over bezetenheid
door de duivel: “the fact that demons chose to attack the community could have served some sisters as
a proof that Satan, for one, took thier vocation seriously.” Moshe Sluhovsky, ‘The Devil in the Convent’,
in: The American Historical Review, 107 (2002) 5, 1393.
Petyt (1683) vol. 1, 110. Maria vecht naar eigen zeggen inderdaad met de duivel. Dit gevecht met de
duivel ervaart zij bovendien fysiek: “Dickwils heeft den boosen ghetracht om my te versmachten […]
ick hebbe diversche keeren hem ghevoeldt ghelijck op my ligghen, om my ten uyttersten te benauwen;
het scheen datter eenen bergh op my lagh, ende mijne kele wiert toeghedauwen.” Petyt (1683) vol. 1,
118. We bevinden ons hier op spannend onderzoeksterrein: “Another blurred boundary is that between
spiritually gifted saints like ecstatic or mystical persons and their opposite: persons possessed by
demons or accused of witchcraft etc. Both may share the same traditions but receive different meanings
[…] in different contexts or through different forms of reception. But was demonology really a different
track, or was it simply a transitional phase in the process of clarification of the categories of sainthood?”
Frijhoff (2003) 381.
Jean de Saint-Samson, La Vie, Les Maximes et partie des oevvres dv tres-excellent contemplatif, le venerables Fr. Ian de S.
Samson, Donatien de S. Nicolas (ed.), Parijs (Denys Thierry) 1651, 356. <Samson (ed. 1651)>
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Het leidt geen twijfel of hij zal haar in tijden van bekoring een geestelijk strijdbare Teresa
hebben voorgehouden: “Op de geestelycke wapenen sich betrouwende onse H. Theresia,
begeckte alle helsche geesten als on-stercker dan vlieghen ende verjoegh die alleen met
een kruys oft wyd-water, daer niet meer van vervaert zynde als een vlieghe.”130

2.3.4 Michaël als persoonlijk begeleider van Maria
Hoewel Maria zich aanvankelijk goed voelde in de nauwe omsluiting van de Cluyse, valt
er niet lang na haar komst in Mechelen een periode van duisternis in.131 In deze nacht
moet gevochten worden: “Dit hebbe ick ondervonden aen mijn eyghen selven, in dien
staet van Godt ghestelt zijnde, ick en wist van my selven niet wat peysen […] Hoe meer ick
porde, om my te wentelen uyt de ghevoelijckheden der natuere, […] hoe dat ick’er dieper
in viel, ende meer in verwerrent scheen.”132 De hier beschreven donkere nacht duurde
vier à vijf jaren. Daar zou deze duisternis echter niet bij blijven. Ook later doorleefde
Maria lange periodes van ontwrichting.133
Deze donkere periodes van Maria waren voor Michaël niet altijd te begrijpen, laat
staan te begeleiden. In haar autobiografie zou Maria begrijpend schrijven hoe de
onderscheiding soms ook voor hem verborgen bleef: “Ten was hem niet te wyten, want
naer den uytwendighen schyn hadde hy’er groote reden toe, overmits den schynelijcken
afganck in de gratie, den welcken hy (dien tydt gheduerende) in my bevondt, soo dat
hy misschien in twyffel quam over my, oft ick in veele vanden boosen niet bedroghen
en hadde gheweest in den voorighen staet van voorkominghe, mits hy nu soo subjete

130 Augustino (1661) 562.
131 Het is aannemelijk dat Maria Petyt de Donkere Nacht van Johannes van ’t Kruis in het Nederlands heeft
gekend. Voor Nederlandse uitgaven tijdens haar leven, zie Porteman (1973a) 185 e.v. Teresa van Avila
kent slechts de nacht van de doodzonde: “Gheen dinck soo doncker oft duyster, geen duysternissen soo
leelijck, het <i.e. de doodelijcke sonde> en gaet die verre te boven.” Teresa (ed. 1650) eerste verblijf, cap.
II, 9. Dit motief kan echter geëvolueerd zijn. Anna van S. Bartolomeus schrijft: “Doch nae die smerte,
die ick hadde eer ick den voorseyden uytgangh van liefde ghevoelde, is mijne siele met eene groote
duysternisse onvoorsiens overvallen geweest, die my donckerder scheen te wesen dan den donckersten
nacht, die men met d’uytwendighe ooghen souden connen sien; maer d’inwendighe duysterheyt, die
met een groot gewelt aen comt, al isse schoon doncker ende bitter (soo dat altemets het hayr te berghe
staet ende verschroomt) wordt nochtans gheerne ende met vlijt van de siele aenveert ende sy toont dat
haer deselve willecom ende aengename is.”, Anna de S. Bartholomæo, Het leven vande eerweerdighe moeder
Anna de S. Bartholomæo ongheschoeyde Carmelitersse, het welck sy selver door de ghehoorsaemheyt haers Overste heeft
beschreven […] In twee boecken verdeylt, Elias van de H. Teresia (ed.), Antwerpen (Hendrick Aertssens)
1632, deel II, cap. XXII, 255.
132 Petyt (1683) vol. 1, 112.
133 Petyt (1683) vol. 1, 109.

91

92

hoofdstuk 2

veranderinghe ghewaer wiert in mijne Ziele; want den Beminden verberghde voor hem
het licht, waer door dat hy niet en kost sien, noch kennen de Goddelijcke voorsichtigheyt
hier in, my stellende in sulcken verlaten ghesteltenisse des gheests tot mijn groot profijt,
op dat ick aldus van hem oock wat te lyden soude hebben, totter tydt toe, dat hy daer naer
daer licht van kreegh, ende de factie des boosen ontdeckte, ghelijck gheseyt is.”134
Plaatsen wij Maria’s ontwrichting in het perspectief van het Teresiaans heiligheids
beeld, dan zien wij dat veel ‘dochters’ van Teresa van Avila in een cirkel van instabiliteit
raken.135 Hoewel het waardevol is om de verschillen te zien – Maria Petyt leed beslist
andere pijnen dan Teresa136 – kunnen haar pijnen en instabiliteit een topos in het
Teresiaans paradigma worden genoemd, en wel in de wijze waarop zij met haar ziekte
en pijnen omging. Het relaas over Teresa’s ziekten deed haar ‘dochters’ – en Maria was
daar natuurlijk een van – niet langer terugschrikken van emotioneel indringende
beschrijvingen over wat hen overkwam. Spiegeling aan Teresa’s leven plaatste hun ziekte
in de strijd tegen de duivel en zijn trawanten en werd daarmee een mogelijkheid tot
spiritueel gewin. Het is in lijn met ditzelfde spirituele gewin dat Maria haar roeping om
te lijden articuleert met woorden van haar grote heilige: “ick soude met de H. Teresie wel
gheroepen hebben, oft lyden, oft sterven.”137

2.3.5 Spanningen tussen Michaël en Maria
Wanneer Maria rond 1667/1668, als een triest hoogtepunt van de al tien à elf jaar oplo
pende spanning in en rond de Cluyse, zwart wordt gemaakt door “eenen persoon, die

134 Petyt (1683) vol. 1, 147.
135 Deblaere (1962) 146.
136 Teresa beschrijft in cap. 5 en 6 van haar Leven: “Ick bleef alsoo ghestelt nae de vier daeghen van de
popelcije dat alleen de Heere can weten de onverdraeghelijcke tormenten, die ick in my ghevoelde.
Mijn tonghe was in stucken gebeten; mijn keel, mits dat ick soo langh niet inghenomen en hadde ende
dat ick soo uytgeteert was, was soo ghesloten, dat ick gheen water en conste doorcrijghen. My docht
dat alle mijne leden uyt malcanderen waeren, ende mijn hooft stont of het sot gheweest hadde. Ick was
teenemael ineen gecrompen gelijck een gaten-clouw want hier in voleynde het torment van die daeghen,
dat ick noch arm, noch voet, noch handt noch hooft en conde roeren, al oft ick doodt gheweest hadde.”
Teresa (ed. 1632) cap. VI, 46. Kiliaen kent het woord popelcije: “hand Gods. j. popelcije/gheraecktheyd.”
(geconsulteerd via www.dbnl.org). Maria leed aan ‘gal’. De symptonen doen echter meer aan een
maagzweer denken: “crisissen over jaren verspreid, met tussenin kalme perioden; het opgeven van
zwarte materie met rood bloed samen; de schroeiende dorst; de trekkingen in het buikvlies.” Deblaere
(1962) 35.
137 Petyt (1683) vol. 3, 81. Teresa schrijft: “Ick segghe somwijle tot hem uyt gantscher herten: O Heere, oft
te sterven oft te lijden ick en beghere van u niet anders voor my.” Teresa (ed. 1632) cap. XL, 593.
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somtydts vry-hertelijck met my ghehandelt hadde”,138 loopt het contact met Michaël uit
de hand. Michaël gelooft de verhalen van deze persoon en berispt Maria. Dit komt hard
aan. Zij ervaart dit gebeuren als een keermoment in haar natuurlijke gehechtheid aan
Michaël. Naar eigen zeggen helpt deze situatie haar het laatste ‘bandeke’ tussen hen te
overwinnen. Maria schrijft hierover: “Sijne berispinghe ende amper maniere van doen,
heel anders, als hy plocht, &c. ginck my seer ter herten, druckte ende perste my niet
weynigh, insiende, dat mijnen eenighen Vriendt my nu oock scheen af te vallen, ende
teghen was.”139
Maria’s spanningen in het contact met haar geestelijk begeleider zullen nog lange tijd
blijven spelen.140 Zij neemt zich zelfs enkele malen voor om het contact met Michaël te
verbreken: “Ick ghevoelde van hem somtyts sulckenen af-keer, ende onweerdigheyt, dat
ick grouwelde hem te hooren, te sien, oft op hem te peysen; ick was eens soo overwonnen
138 Petyt (1683) vol. 1, 81. Michaël à San Augustino geeft meer informatie. Het was een huisgenoot: “Een die
met onse weerdige Moeder Petyt woonden, kost haer party het beste spelen; want sy heel dobbel was en
boos; […] Haer meeste kruys was, dat sy by haren Gheestelycken Vader van dese voor-gemelde persoon
soo beschildert was van hypocrisie; dese sigh beroemende, dat hy aen haer ontdeckten de secreten die
sy aen hem in de biechte geseydt hadde, &c. Hierom sagh hy haer suster aen, berispten haer straffelyck,
niet-tegen-staende, hy hare onnooselheydt wist en sy daer-en-boven sieckelyck was.” Augustino (1681a)
18. Maria schrijft hierover anders: “Want den Heere liet toe, dat sy my oock gonck vermaken by mynen
Gheestelijcken Vader ende soo veele schynelijcke dinghen, ende materie van quaedt vermoeden hem
aendiende, met soo levende coleuren, […] dat hy voor een groot deel haer gheloofde; waer over hy my
hertelijck quam berispen met een rype ende ampere mine; het ghene ick niet ghewent en was te sien;
ende nietteghenstaende, dat ick my daer van verontschuldighde, datter niet het minste van alle dat sy
gheseydt hadde, waer en was, dat ick daer in onnooselijck beticht wiert, ghelijck ick oock onnoosel was,
ende met alle waerheydt dat verklaren moght, &c. soo en scheen hy my niet te ghelooven.” Petyt (1683)
vol. 1, 82.
139 Petyt (1683) vol. 1, 82.
140 De spanningen die in deze weerstanden van Maria naar boven komen kunnen ook zijn voortgekomen
uit de affectie die Maria voelde ten aanzien van Michaël à San Augustino en waar zij zich aan wilde
onttrekken. In een van haar brieven, helaas niet gedateerd, schrijft zij over hoe haar verlangen opborrelt
als zij hem wil spreken: “dat ick my noch voorder ende dieper van alle schepselen wilde ontrecken, ende
ontledighen, […] principalijck aen U-Eerweerdigheyt daer dese geneghentheyt, om mijn inwendigheyt,
&c. aen te openen, wat te ghevoelijck ende met het onderste-deel ghemenghelt was eenighen tydt herrewaerts; waer door somtydts een weynigh verlanghen ende haecken opbobbelde tot U-Eerweerdigheyts
comste oft om by U-Eerweerdigheyt te comen door welcke inbeeldinghe de puerheyt des gheests belet,
ende de innighe claerheyt verduystert wiert.” Petyt (1684) vol. 4, 294. In dit verband is het mogelijk een
interessant detail dat Timotheus in zijn levensbeschrijving van Michaël verhaalt hoe hem een demon
in de gestalte van Maria Petyt verschijnt en Michaël op een genereuze wijze de bekoring weerstaat:
“ecce se daemon illi videndum objiit in forma Ven. Matris Mariae a S. Theresia, torvo illum intuens vultu
exprobansque omnia ipsius molimina vana, inutilia ac Deo minime grata esse, siquidem omnia sperato
exitu ac successu carerent. His dictis vi illum involat atque elisis faucibus conatur opprimere. Restitit
generose Dei servus […]” Timotheus (ed. 1926) XXXII e.v.
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van desen strydt, dat ick sijne Eerweerdigheyt opentlijck afdanckte, bedanckende hem
vande plaetse ende het habyt dat ick ghedraghen hadde, ende vande moeyte, die sijn
Eerweerdigheyt met my ghehadt hadde soo veele jaren, vastelijck gheresolveert zijnde
de plaetse, het habyt, ende hem te verlaten. Maer sijn Eerweerdigheyt wel bemerckende,
dat ick ten uyttersten was ghekomen, ende overweldight van eenen uyt-nemenden
grooten strydt, die dede alle sijn devoiren, om my te vreden te stellen, ende my te doen
ghelooven, dat het eenen strydt, ende quellinghe vanden boosen was.”141
Van tijd tot tijd gaat Maria op zoek naar een andere biechtvader.142 Michaël plaatst
deze steeds weer terugkerende spanningsbron in een duidelijk kader. Eén van de schaarse
begeleidingsbrieven die van hem zijn overgeleverd handelt over dit onderwerp. We lezen
daar hoe hij een nadrukkelijk onderscheid maakt tussen de algemene en de bijzondere
vragen die worden voorgelegd.143 Vervolgens laat hij de beslissing aan Maria om over te
stappen naar een ander geestelijk leidsman maar biedt wel aan om haar aantekeningen
te blijven lezen: “Aengaende het derde144 en dorve ick niet wel antwoorden maer ick
vraege; oft gij uwen bichtvader hout als eenen volcomen leydtsman uwer Siele, aen wien
gij Uwe siele heel ende gans hebt overgegeven te regeeren: oft alleen voor bichtvader
in saecken, die naer den gemeynen handel de consientie raecken; […] ist dat gy u geheel
gestelt hebt in syne handen, gelyck gij aen my dedet, als ick te Gent woonde; gaet voort
oock int besonder van uwe inwendigheyt met hem te handelen […] maer ist saecken
dat gy aen my noch hout, als door wien gy betrouwt, <dat> Godt u wilt vervoorderen
(d’welcke ick in Godt onverlet, ende naer de inspraeke Godts in U-L. keur laete) soo en
ist niet van noode aen hem van soo besondere dingen te sprecken, maar alleen van
gemeijne saecken, oft eygene den Regel oft oock sommige twyffelen der consientie
raeckt; nochtans om hier wel toe te sien: dat den boosen geen plaetse en vinde: ende om
alle perijckelen van eygen verstant, ende eygen weysheyt, in U-L. te schouwen, soo saut
gy moeten aenteeckenen int kort alle besonderheden, inwerckingen Godts in uwe siele
verlichtingen genegentheden, maniere van gebet, ende andere besonderheden, sonder
iet achter te laeten, t’selve my getrouwelyck, ende met een simpel onderworpinge van
alle u eygen goetduncken, ende vernuftheijt by gelegentheyt overgevende.”145
Dit spanningsveld binnen de begeleiding was eigen aan de Teresiaanse vernieuwing
– een topos dus – en heeft, ondanks veel problemen, aan (semi-)religieuze vrouwen
ook veel goeds gebracht. Patricia Ranft schrijft over de vrije keuze van een geestelijk
141 Petyt (1683) vol. 1, 139.
142 Zie o.a. Petyt (1684) vol. 4, 232.
143 We moeten ons daarbij bedenken dat er sprake moet zijn geweest van een dubbele begeleiding: die van
biechtvader en van geestelijk leidsman.
144 Maria heeft dit punt als derde in haar brief behandeld.
145 Petyt (1647) 147 e.v.
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begeleider binnen de Tridentijnse hervorming: “The development of the confessordirector figure had a particular impact on women. The emphasis on compatibility
between confessor-director and directee gave women a good deal of leverage in a
penitential system where they previously had none. Instead of submitting to the
demands of one’s parish priest or to those of an appointed cleric, as mandated by the
Fourth lateran Council, confessees were now in a position to exercise control over the
confessor by choosing the confessor.”146
De volgende drie topoi beschrijven niet de aard van het begeleidingscontact als wel de
functie die Maria Petyt had voor de Observantia Strictior.

2.4 De functie van het Teresiaans heiligheidsbeeld voor de
Observantia Strictior
Aan de heiligheid van Teresia van Avila werden in de hagiografie drie spirituele motieven
toegekend: de Karmel hervormen (2.4.1), door middel van gebed de ketters bestrijden
(2.4.2) en het ontwikkelen van methodes om echte van onechte visioenen te onderscheiden (2.4.3).147 Deze drie motieven zien we terugkomen in de heiligheidsmodel van Maria
Petyt, zij het dat deze functie iets verschoven is.148 De nu volgende paragraaf over de
functie van het Teresiaans heiligheidsbeeld wordt afgesloten met een subparagraaf over
de waarde van het beschreven begeleidingscontact voor de Observantia Strictior (2.4.4).

2.4.1 De hervorming van de Karmel
In het beeld van de heilige Teresa gingen gebed en hervorming hand in hand. De
“Heylighe Teresie, de welcke door soo menighvuldighe sorghvuldigheden in de nieuwe
fondatien, ende reformatie te vervoorderen, van de opghetoghentheden, verenighende
146 Ranft (2000) 108.
147 Poutrin (2003) 53.
148 Willem Frijhoff schrijft over de veranderende visie op heiligheid in de 17e eeuw: “Yet the growing
moralisation of the discourse of sanctity again points to the domination of social models: moral lessons
guarantee the virtues of the holy person.” Frijhoff (2003) 380. Hij benoemt in dit resumerend artikel
ook nog enkele andere aspecten in dezelfde lijn waaronder: “Whatever the case may be, as early as the
seventeenth century, perceived sanctity seems to be much less a matter of social automatism (“saintly
persons”, e.g. nuns, as the expression of a purely social condition) and much more a personal affair.
Heroic virtues, typical for that age, are indeed always singular and personal.” Frijhoff (2003) 379 e.v.; en:
“An important feature of early modern society was the gradual evacuation of the saints from daily life,
especially in the context of the Reformation.” Frijhoff (2003) 380.
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liefde met Godt, ende van het Gebedt van stilte niet belet en wiert”149, zo schrijft Michaël
in zijn In-leydinghe tot het landt Carmelus. Dit hervormingsstreven tekende ook de spiritualiteit van Maria Petyt.
Nog geen twee jaar na haar verhuizing naar de Cluyse ontbrandt Maria in gebed
voor de pristinus splendor van de Karmel: “Op den Feest-dagh van onsen H. Vader Elias
1659. ghedreven zijnde, om hem te bidden, dat hem believe vanden Beminden ende de
minnelijcke Moeder te verwerven, dat in sijne Orden sijnen eersten gheest, sijne eerste
instellinghe magh vernieuwt, ende verweckt worden, […] soo scheen my afghevraeght
in’t binnenste des herten, oft ick bereyt was, dat dit door myne hulpe ende toedoen
soude gheschieden, ende beghinnen.”150
Klinkt Maria’s instemming aanvankelijk nog wat idealistisch en algemeen, na enkele
jaren concretiseert dit gebed zich in een geest van bidden voor de Karmelorde.151 Dit
gebed voltrekt zich in eenzelfde dynamiek als Maria’s boetedoeningen. Zij lijdt heftige
pijnen. In een brief geschreven op 26 september 1669 verhaalt Maria hoe deze pijn haar
treft: “Twee daghen naer dat U-Eerweerdigheyt vertrocken is, heeft den Beminden
my noch eens te bedde geworpen, lydende seer groote pynen in diversche deelen des
lichaems; […] Van daghe soo […] scheen my ghetoont het eynde, waerom den Beminden
my die pynen toesondt, te weten, tot verbeteringhe vande verslappinghe, ende quaede
KK. in ons H. Orden.”152 Maria toont zich niet alleen gewillig in deze boetedoeningen,
149 Augustino (1659) 444 e.v.
150 Petyt (1683) vol. 3, 147.
151 Petyt (1683) vol. 1, 171. In haar autobiografie lezen we hoe Maria in 1662 begint te bidden voor enige
religieuzen van een ‘seker Orde’: “den Beminden scheen te dreyghen, hun een groot quaedt te laeten
over komen […] ick ghevoelde my beweeght, my selven te presenteren aen den Beminden, om hem daer
over te moghen versoenen door alle soorten van lyden, dat hem soude believen my te laten overkomen
[…] jae ghelijck miraculeuselijck, op eenen subiet ghewaer wierden de medewerckende handt des
Beminden ende vande minnelijcke Moeder in een ghewichtighe saecke, daer de welvaert van de heele
Provincie aenhonck.” Petyt (1683) vol. 1, 108. Welke zaak dit precies betrof is onbekend. Michaël kreeg
in het eerste trieënium als provinciaal veel te stellen met de taalstrijd binnen de provincie (1640-1662),
o.a. met een conflict over de vraag bij welke provincie de Franstalige communiteiten uit het bisdom
Luik hoorden. Met name Gabriel ab Annunciatione was een voorman in dit conflict. Uiteindelijk verbood
Michaël zijn medebroeders met hem te praten. Meer hierover is te vinden in Hoppenbrouwers (1949)
164. Verder werd vanuit de kloosters in Valenciennes en Bonne Espérance door de Martinisti (aanhangers
van Martinus van den Hooghe, de in 1637 reeds overleden voortrekker van de hervormingen in Gent)
langdurig actie gevoerd tegen de plaatselijke bepalingen die opgenomen waren in de appendix bij de
constituties uitgegeven in 1656. Zie hierover ook Hoppenbrouwers (1949) 164. Reeds op het provinciaal
kapittel van 1659 werd het raadzaam geacht het generaal kapittel van 1660 te vragen om een scheiding
in twee provincies. Het generaal kapittel stemde hierin toe. Panzer (2006) 277 e.v. Ordesgeneraal,
Jerolamo Ari, verdeelde op 19 april 1663 de provincie definitief in een Vlaams-Belgische en de FransBelgische provincie. Smet (1982) 121.
152 Petyt (1683) vol. 3, 149 e.v.
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na verloop van tijd groeit in haar gemoed een moederlijke liefde voor de provincie: “Den
Beminden scheen de selve aen my over te leveren, ende daer als Moeder van te maecken
[…] soo dat my dunckt, dat ick voor deselve nu sorgen, ende het woort voeren moet by
den Beminden, gelijck een goet-hertige, gheaffectioneerde, jaloerse ende liefhebbende
Moeder.”153
Waar het gaat om het doorvoeren van hervormingen heeft Michaël zich veel aan het
bemiddelend gebed van Maria Petyt gelegen laten liggen, zeker wanneer de problemen
uit de hand dreigden te lopen. Maria schreef toen hij assistent provinciaal was: “Sedert is
my aenghekomen eenighe versekeringhe, dat allen uwen aerbeydt ende wederstant den
Beminden ende de minnelijcke Moeder seer aenghenaem is; kreegh een goede lose, dat
het wel gaen soude, dat den Beminden ende minnelijcke Moeder handt aen werck souden
slaen met lieven Vader ende Pater Provinciael mede werckende.”154 Tot lang na haar dood
zal Michaël op Maria’s voorspraak blijven steunen. In zijn brieven aan Serafinus lezen wij
hoe hij het generaal kapittel van 1681 opdraagt aan haar gebed.155
Met het oog op deze functie van het Teresiaans heiligheidsbeeld – de hervorming van de
Karmel – zien we hoe Maria’s hervormingsgezindheid zich meer verbindt met de topos
van ziekte en lijden dan met een daadwerkelijke opbouw van de reformatie. Waar Teresa
nog voortvarend te werk kon gaan in het stichten van nieuwe kloosters, zien we hoe
Maria’s bijdrage zich grotendeels beperkt tot ‘te bedde geworpen’ worden. Eenzelfde
verschuiving richting passiviteit zien we in een spiritualisering van haar moederschap.
Maria ontvangt weliswaar een moederlijk hart voor de provincie, maar haar moederschap bestaat vooral uit het ‘woort voeren […] by den Beminden.’ Ten aanzien van het
Teresiaans heiligheid mogen we dan ook concluderen dat het voorsprekend gebed bij
deze ‘dochter’ weliswaar nog zeer krachtig is maar wel verder teruggetrokken uit het
maatschappelijk verkeer. Deze conclusie wordt ondersteund in de algemene historiografie over de positie van vrouwen na het concilie van Trente.156

2.4.2 Gebed voor de ketters
De tweede functie die aan het Teresiaans heiligheidsmodel werd toegekend, de geestelijke strijd tegen de ketters,157 is uitgebreid terug te vinden in het leven van Maria Petyt.
153
154
155
156
157

Petyt (1683) vol. 3, 156 e.v.
Petyt (1683) vol. 3, 149. Over deze problemen, zie Hoppenbrouwers (1949) 165 e.v.
Zie Van de Vate (2015c) 93 e.v.
Zie Van de Vate (2015b) 30.
Weber schrijft over Teresa: “Around 1560, having become aware of the destruction of churches by French
Huguenots, she experienced a vision of hell. This terrifying experience inspired her not only with fear
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Haar ijver spitst zich met name toe op de ketters in Holland: “Voorts, onuytsprekelyck
is den iever van het Ghebedt, dat sy was stortende tot de bekeeringhe van de Ketters in
Hollandt”158, schrijft Michaël.
Maria’s strijdbare gebed doet sterk denken aan de ongeschoeide karmelietessen in
de Zuidelijke Nederlanden. Hun conventen langs de grens met de ketterse Republiek
waren bedoeld om de gelovigen te beschermen tegen het reformatorisch gevaar en
werden getekend door een frontliniementaliteit.159 In eenzelfde geest bidt Maria Petyt
voor de Spaanse koning en tegen de ketters. Meer nog echter wordt zij meegenomen
in een bovennatuurlijk bidden voor Lodewijk XIV en de Franse legers.160 Zij ontvangt
in haar visioenen tijdens de Hollandse oorlog (1672-1678) enkele malen het gemoed
van een bevelhebbende koningin en zij beschikt, althans in die visioenen, over een
hemelse autoriteit die zij inzet ten gunste van de Franse legers.161 In de recent gevonden
brieven over de Hollandse oorlog maken we kennis met deze bijzondere vorm van
Maria’s bovennatuurlijke autoriteit: “In die tijd sprak ik ook zeer vertrouwelijk met
de heilige engelen, als met behulpzame geesten van mijn Beminde, door aan hen al
mijn zorgen over het […] in stand houden van het koningschap van mijn Beminde toe
te vertrouwen.”162 Daarnaast treedt Maria in plaats van Lodewijk XIV waar hij verzuimt
berouw te tonen voor zijn begane zonden.163 In 1673 schrijft zij aan Michaël: “Tot de
achtste juli heeft de Geliefde naar het schijnt mij gebruikt, opdat ik genoegdoening zou
geven voor de fouten van de koning van Frankrijk, nadat mijn voorstel was aangenomen
om genoegdoening te verschaffen voor hem, en om zelfs helse straffen te ondergaan,
wat mij zeker op een of andere manier bij uitzondering is toegestaan, een door mij tot
dusver niet een beproefde geseling, die ik moest ondergaan in mijn ziel, en het scheen
mij te zijn als een helse straf.”164

158
159
160
161
162
163
164

of her own damnation, but with what can only be called apostolic zeal, the determination to prevent
the loss of thousands of souls imperiled by Protestantism. But how could cloistered women, enjoined
to learn in silence, particpate in such an urgent mission? Teresa’s answer – to pray for the Church and
its priests – motivated her to spend the last twenty year of her life as a monastic founder and reformer,
constructing an institution that would allow nuns to participate in a prayerful defense of their Church.”
Alison Weber, ‘Spiritual administration: Gender and discernment in the Carmelite reform’, in: Sixteenth
Century Journal, 31 (2000), 124 e.v. zie ook Ranft (2000) 133 e.v.v. Over hoe Teresa de hervorming als oorlog
beschouwde, zie Barbara Mujica, Teresa de Avila, lettered woman, Nashville, Tenn 2009, 69 e.v.
Augustino (1681a) 70.
Wingens (2003) 299.
Veronie Meeuwsen (ed.), The Latin Manuscript about the Dutch War and Its Translation in English, in: Chalmers (2015)
119-239. <Meeuwsen (2015a)>
Meeuwsen (2015a) 155.
Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte
Carmelo, fol. 35r. De Nederlandse vertaling is van Veronie Meeuwsen.
Meeuwsen (2015a) 147.
Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte
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Ondanks alle oorlogsgeweld ontwikkelde Maria in deze periode een ontvankelijk gebed.
Illustratief in dit opzicht is een door Michaël gemaakte samenvatting van één van haar
brieven: “Cap. 257: De Beminde plaatst N.R.G. <nostrum regem Galliae: Lodewijk XIV>
in haar hart, hij waarvan zij gelooft dat hij in Christus tot christen wordt geboren; maar
N.R.H. <nostrum regem Hispaniae: koning Karel II> werd als het ware verwijderd; daarna
werd hij toch inwendig in haar hart op de troon geplaatst, waar de geest van liefde hen
verenigt en hen tot haar zonen maakt.”165 Maria’s ‘zonen’, de koning van Frankrijk en
de koning van Spanje, worden in Maria’s hart verenigd in een geest van liefde. Met deze
verzoening raken wij aan de diepgang van Maria’s voorspraak. Dit besef van vereniging
werd haar gegeven na een lange periode van boetedoening en gebed.
Op Maria’s eigen verzoek worden deze gebeden en boetedoeningen geheim gehouden. Deze fase van haar geestelijke weg zal wellicht te beladen zijn geweest voor haar
landgenoten die zwaar gebukt gingen onder de gruweldaden van het Franse leger.166
Maria’s politiek geladen gebed lag bovendien gevoelig in het begeleidingscontact met
Michaël à San Augustino, die meer naar politieke correctheid tendeerde. Maria schrijft
hem over de Zuid-Nederlandse landvoogd en Habsburger keizer: “Uwe Eerwaardigheid
verzekert mij dat onze leider zich zo goed inspant en dat de keizer een vroom man is.
Maar naar het mij toeschijnt doen zij geen vrome werken, zoals het ijverige en katholieke
leiders betaamt, die hun wapens zouden moeten gebruiken tot […] van de heilige kerk
en tot uitroeiing van ketters etc.”167 Hoe Michaël zich tot deze politieke vraagstukken
verhield is niet helemaal duidelijk. Bij de redactie van Maria’s geschriften – na haar dood
dus – schrijft hij echter aan Serafinus dat hij zich niet kan vinden in de antagonistisch
toon van Maria’s brieven.168 De inhoud van haar visioenen blijft hij echter wel steunen.169
Als we op zoek gaan naar een verschuiving in deze topos van het Teresiaans gebed tegen
de ketterij merken wij niet veel verandering op. In de aanhoudende oorlogssituatie in de
Zuidelijke Nederlanden bleven de militante trekken van het Teresiaans heiligheidsbeeld
gehandhaafd waar zij in andere landen reeds omgebogen waren naar een geestelijke
Carmelo, fol. 34r. De Nederlandse vertaling is van Veronie Meeuwsen.
165 “Dilectus ponit N.R.G. in eius corde, quem confidit se in Christo per christum genuisse; sed N.R.H. fuit
quasi alienatus, postea tamen interna intronissus in corde eius, ubi spiritus amoris utrumque unit, et
facit eius filios.” Rome, Arch. Post. III, 70: Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis
Mariae de Monte Carmelo, fol. 15r. De vertaling is van mijzelf.
166 Van de Vate (2015c) 95 e.v.
167 Rome (Arch. Post. III, 70), Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de
Monte Carmelo, folio 36r. De Nederlandse vertaling is van Veronie Meeuwsen. Meeuwsen (2015a) 160. De
weglating in het citaat duidt op een onleesbare plaats in het manuscript. Ook in par. 3.1.3 wordt ingegaan
op deze brieven.
168 Van de Vate (2015c) 96.
169 Ibid.
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strijd.170 Maria’s politieke bemoeienis lijkt dan ook eerder interessant dan opmerkelijk.
Politiek gevoelig gebed hoorde immers bij de dochters van Teresa. Interessant is het paradoxale perspectief in Maria’s hemelse bemiddeling. Enerzijds bekleedt zij in haar visioenen de machtspositie van een koningin, anderzijds vraagt zij haar gebed geheim te
houden en ziet zij zichzelf als een geïsoleerde ziel die vanuit haar eigen hoekje bidt voor
de vijand.171 Deze dubbelzinnigheid zal zeker van doen hebben met Maria’s nederigheid
maar kleurde ook de mentale verschuivingen in de zeventiende eeuw. Het politiek betrokken gebed van biddende vrouwen werd door het kerkelijk gezag minder als ‘godvormig’ erkend, en dus gemarginaliseerd in zijn maatschappelijke waarde.172

Excurs: Maria’s geestelijk moederschap
De geestelijke autoriteit van Maria’s visioenen rustte op haar geestelijk moederschap,
dat zich al jaren eerder in haar leven had ontplooid. Als bruid van Christus wordt haar
hart bevrucht door de Godt-mensch en herbaart zij zielen aan Christus: “Daghs naer
den Feest-dagh vande H. Dryvuldigheyt, docht my, dat ick gheestelijck bevrucht was
van veele Zielen die bekeert souden worden tot het Catholijck gheloof; ick scheen
die altemael in myn hert besloten te hebben, ende op desen sin de selve van mynen
goddelijcken Minnaer als gheestelijcke vruchten ontfanghen te hebben; dat hy my daer
van gheestelijcke Moeder wilde maecken, ghelijck hy daer Vader van is: de bevestinghe
scheen wederom vernieuwt, dat ick sijne medepartner was.”173
Deze feminiene vorm van Tridentijns apostolaat kon tot leven komen in de mariale
omgeving van de Cluyse.174 In Michaëls traktaat over het Mariavormig leven lezen we hoe
170 De militante trekken in de beeldvorming verleggen zich in het kielzog van haar canonisatie in 1622. Paus
Gregorius XV noemt Teresa in zijn bul de ‘nieuwe Debora’. Eliseo Monsignani, Bullarium Carmelitanum plures
complectens Summorum Pontificum constitutiones ad Ordinem Fratrum Beatissimae, semperque Virginis Dei Genitricis Mariae
de Monte Carmelo spectantes. Rome 1715-1768, tom. II, 387. Deze titel wordt echter niet op Teresa’s politieke
optreden betrokken: “quae postquam mirabili victoria carnem suam perpetua virginitate, mundum
admirabili humilitate & cunctas adinventiones diaboli multis maximisque virtutibus superasset,
excelsiora moliens, & virtutem sexus animi magnitudine supergressa” Monsignani (1715) tom. II, 387.
171 Meeuwsen (2015a) 203.
172 Marit Monteiro, ‘‘Ick ben gekomen inde werelt om vuur te brenghen.’ Inspiratie, ambitie en strategie van
katholieke geestelijke maagden in de vroegmoderne tijd’, in: Annelies van Heijst en Marjet Derks (eds.),
Terra incognita: historisch onderzoek naar katholicisme en vrouwelijkheid, Kampen 1994, 59.
173 Petyt (1683) vol. 3, 82.
174 Deze barensspiritualiteit kende karmelitaanse wortels in het werk van Arnoldus Bostius, die in zijn De
Patronatu schrijft: “mater filiolos quos Christo genuit per evangelium, quos iterum et iterum parturivit,
donec inseparabiliter formaretur in eis Christus, donec eis associaretur in caelis.” Eamon R. Caroll, The
Marian Theology of Arnold Bostius, O. Carm. (1445-1499): A Study of His Work “De Patronatu Et Patrocinio Beatissimae
Virginis Mariae in Dicatum Sibi Carmeli Ordinem.” Rome 1962, 24.
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Moeder Maria “tot ons is roepende: al ist, dat’ge veele voesters syt hebbende, maer niet
veel Moeders, want in Christo Iesu hebbe ick u lieden gebaert.”175 Michaël à San Augustino
haalt het achterliggende bijbelvers176 ook aan in een begeleidingsbrief aan Maria Petyt.
Hij gebruikt het daar voor zijn eigen rol als geestelijk vader: “al hebdy gehadt, en hebben
sult vele pedagogen, maer nochtans niet veel vaders, want in Christo Jesu saude ick U-L.
ende uwe Susters geerne baeren. Bidt voor mij.”177
De herleving van dit geestelijk moederschap was niet alleen een zuiver spiritueel
motief maar had in de Nederlanden meerdere connotaties. De term herbaren komen
we tegen in een Zuid-Nederlandse hagiografie van de H. Begga (†698), die vanwege
haar naamsgelijkheid werd gezien als patrones van de begijnen. Over haar, en haar
man Ansegisus, schrijft de ongeschoeide karmeliet Elias van de H. Teresia dat “de
gheheele Nederlandsche Kerk aen hun met recht als voester Heeren van de Catholijcke
Religie verbonden is.”178 In de daarop volgende beschrijving van Begga’s geestelijk
moederschap grijpt hij terug op “Gregorius, waar uyt wy claerlijck sien connen dat als
iemandt zyne evennaesten tot Godt bekeerdt gelijck gheestlijcke Moeder wordt van
onsen Salichmaecker Christus Jesus, ende vuel te meer van de selve menschen die zij tot
haer eeuwighe salicheydt naer der zielen veule volmaecktelijcker ende ghelucklijck zijn
barende als zy eerstmael door hun ouders naer der lichaem zijn ter wereldt ghebrocht.”179
Hoewel niet te verifiëren zal deze metafoor het gebruik van het barensmotief in de
geschriften van Maria Petyt ongetwijfeld hebben versterkt.
Opvallend is dat de relatie tussen Maria en Michaël zich na verloop van tijd steeds
dieper kleurt door deze barensarbeid. In een brief geschreven op 24 juni 1675 lezen wij
hoe de Beminde, op Michaëls wens, Maria als mede-paer aan haar geestelijk begeleider
voegt: “Eerweerdighen Vader den Beminden schynt naer uwen wensch, my onweerdighe
als een mede-paer tot U-Eerweerdigheyt te voeghen, om naer den gheest, ende inden
gheest U-Eerw. te helpen arbeyden, baeren, &c. […] dat Moederlijck ghemoet tot de
Orden wiert in my als verweckt, ontdeckt, ende levendigh ghemaeckt.”180 Deze spirituele
metafoor zullen Michaël en Maria hebben ontleend aan de geschriften van Daniël à
Virgine Mariae, die reeds in zijn Vinea van 1662 een passage aanhaalt uit De Patronatu van
Arnoldus Bostius waar sprake is van een geestelijk huwelijk tussen Elia en Maria.181
175
176
177
178

Augustino (1669) cap. IV, 11.
1 Kor. 4,15.
Petyt (1647) 158.
Elias van Sinte Teresa, Het leven van sinte Begga hertoghinne van Brabant, Antwerpen (Hieronymus Verdussen)
1631, 326.
179 Elias (1631) 320 e.v.
180 Petyt (1683) vol. 3, 150 e.v. Zie ook: Christopher O’Donnell, Loving presence: Mary and Carmel – A Study of the
Marian Heritage of the Order, 2000: www.ocarm.pcn.net/carmspir/csdeng06.htm, 3.4.
181 Daniël (1662) 121, nr. 233.
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2.4.3 Maria’s visioenen
Kon Teresa’s autobiografie binnen en buiten Spanje grote reputatie verwerven omdat
het een geslaagde poging bleek haar ‘vrouwelijke’ visioenen te verdedigen tegen de beschuldigingen van illuminisme,182 in het midden van de zeventiende eeuw verkeerde de
katholieke hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in een andere fase. Een ding bleef
echter gemeen. De argwaan tegen visioenen was nog altijd daar, zo ook bij Maria Petyt.
Maria’s eerste, nog voorzichtige, visioenen kunnen gedateerd worden in 1658. Michaël
schrijft daarover: “dat Jesus sich dickwils in haer binnenste vertoonden in de gedaente van
eenen minnelycken Bruydegom, gewondt met liefde tot haer.”183 De beeldende uitbloei van
Maria’s liefdesspel met deze minnelijcke bruidegom voltrekt zich in de hogere vermogens
van haar geest, de wil en het verstand. Opvallend daarbij is hoe Michaël à San Augustino de
vinger aan de pols houdt dat deze beelden geen eigen leven gaan leiden. In Maria’s biografie
kan hij niet scherp genoeg verwoorden hoe deze visioenen zich ontwikkelen in de geest:
“Noch iemandt moet hier meynen dat dese soenen, die sy kreegh van haren Beminden,
zyn dinghen, die lichamelyck gheschieden. Neen: want sy gheschieden in den gheest, […]
ende en zyn van gheen verstandt te begrypen, ofte om uytghesproken te worden: noch de
selve niemandt ghenieten kan, ’t en zy in eene Alder-suyverste eenigheydt des gheests.”184
Deze visioenen begeleidden niet alleen haar levensfasen als verloofde, bruid en moeder
maar evolueerden ook met de gang van het kerkelijk jaar, te beginnen met een visioen
van het kindeke Jezus185 tot het aanschouwen van de hemelse goederen.186
Hoe intenser haar visioenen, des te meer twijfelt Maria of zij Michaël hierover moet
vertellen. Zij schat in dat hij iets te veel onder de indruk zal zijn: “Wat zal ick met my
selven doen? is’t dat ick al, datter in my ghepasseert is, segghe aenden Eerw: Vader hy
zal de vertooninghen, &c. voor goedt houden, ende my aenstouwen, om my vredelijck
daer-toe te keeren, als sulcx my ghejont wort; te meer, om dat hy, van die ghesichten
schynt veel te houden.”187 Michaël begeleidt deze visionaire ontwikkeling bij Maria
echter consciëntieus en verantwoord. Anders dan Maria verwachtte vervalt hij niet tot
dweperij maar blijft hij haar visioenen tegen de oefening van de tegenwoordigheid
Gods plaatsen.188 Maria ontwikkelt onder zijn begeleiding bovendien een zekere
behendigheid om ‘imaginaire valsche visioenen, oft verthooninghen’189 af te wenden.
182
183
184
185
186
187
188
189

Alison Weber, Teresa of Avila and the rhetoric of femininity, Princeton, N.J. 1990, 33-35.
Augustino (1681a) 50.
Augustino (1681a) 58 e.v.
Petyt (1683) vol. 1, 170 e.v.
Petyt (1684) vol. 4, 306.
Petyt (1683) vol. 1, 248. <p. 241>
Augustino (1681a) 56.
Petyt (1683) vol. 2, 290 e.v.
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Haar weerstand tegen visioenen werkt een zeer omzichtige omgang met verschijningen
in de hand. Zij kan in haar brieven met hart en ziel eindeloos bezig zijn met het wikken
en wegen van deze hemelse bemiddelingen en brengt veel relativeringen aan in het
onderscheidingsproces.190 De coördinaten van de hemelse bemiddelingen die zij
ontvangt worden daarbij geordend en beschreven in het Teresiaans referentiekader.191
Wanneer er profetische visoenen komen, verzet Maria zich heftig. In een brief,
waarschijnlijk te dateren begin november 1671, is te lezen: “Ick bleef seer hert, ende
wederspannigh, om sulcx te doen, ende om my over te gheven, om door sulckenen wegh
van visioenen ghetrocken te worden.”192 Met het vertolken van deze weerstanden reageert
Maria conform Teresa van Avila’s waarschuwingen na haar dood: “Dat de zielen haer niet
en betrouwen noch en versekeren met besondere visioenen ende openbaringhen – ende
dat sy de volmaecktheydt niet en stellen in ’t verkrijgh der selven.”193
Na Maria’s dood besluit Michaël haar profetische visoenen niet op te nemen in de
Nederlandse editie van Maria’s Leven. Hij maakt daarbij de opmerking dat het raadzaam
is om met publiceren te wachten tot een geschikter tijdstip.194 Overigens gebeurde hetzelfde met Michaëls eigen visioenen, waarschijnlijk om dezelfde reden. Zijn biograaf vertelt dat: “Wy de selve in ’t particulier hier verswyghen, om niet te contravenieren aen de
Decreten der Pausen, in dese Materie.”195
Wat betreft de mystagogische functie van haar visioenen zien we in het Teresiaans heiligheidsmodel niet zozeer een functieverschuiving als wel een intensivering en verfijning
van deze functie. In de geschriften van Maria Petyt wordt een voortgaande ontwikkeling
en differentiatie van het mystagogisch referentiekader zichtbaar. Dit alsmaar verfijnen
en verbreden van het mystagogisch kader schiep echter niet de eenduidigheid waar de
kerk belang bij had. Een kritisch lezer mag dan ook terecht opmerken dat de discussie
tegen de alumbrados in de zeventiende eeuw een eigen leven is gaan leiden. Met het
Teresiaans referentiekader onstond echter wel een instrumentarium dat vrouwen hielp
190 Het zijn ingewikkelde onderscheidingen die zij maakt. Maria schrijft bijvoorbeeld over de
minnekozingen van Christus: “My en dunckt niet, dat dit al geschiedt door verstandelijcke ghedaenten,
oft verbeeldinghen, het gheschiedt innigher, verhevender ende gheestelijcker, meer door een
levende indruckinghe des gheests, ende inwendigh ghewaer-worden, op een niet wel bediedelijcke,
oft ondervindelijcke maniere; dat wete ick, dat de Ziele is ghelijck overgoten van hemelsche ende
goddelijcke weelden ende ghenoechten.” Petyt (1683) vol. 2, 208.
191 Zie bijv. Petyt (1683) vol. 1, 286. <p. 296>
192 Petyt (1683) vol. 1, 249. <p. 243>
193 Teresa de Jesús, Raden ende geheestelijcke onderwysinghen vande H. ende serapijcke moeder Teresa à Iesu, Gent
(Franchoys d’Ercle) 1673, waarschuwing V, 13.
194 Petyt (1684) vol. 4, 303. Wellicht doelt Michaël op de bepalingen in Caelestis Hierusalem cives. Paolo Parigi,
The rationalization of miracles, Cambridge & New York 2012, 147.
195 Jacobus (1684) 327.
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om de ‘eenigheyt’ met en in de kerk te bewaren. Dit laatste was natuurlijk een belangrijk
oogmerk binnen de katholieke hervorming.
Het Teresiaans heiligheidsmodel, zoals dat zichtbaar werd in de begeleidingsrelatie
van Michaël en Maria, kreeg een eigen gezicht tegen de Zuid-Nederlandse horizon van
vernieting en verloochening. Hoewel culturele verschuivingen geen causale logica volgen kreeg het model onmiskenbaar een passievere invulling. De verschuivingen binnen
het beeld laten zien dat Teresa’ s voorbeeld na het midden van de zeventiende eeuw tanende was. De hemelse bemiddeling van vrouwelijke (semi-)religieuzen werd teruggedrongen in een besloten leefomgeving en het eigen gezag aan banden gelegd.196 Beide
ontwikkelingen miste hun uitwerking niet. Het Teresiaans paradigma werd ondermijnd
in haar hervormende kracht en verdwaalde in haar hemels avontuur.

2.5 De waarde van dit begeleidingscontact voor de Observantia Strictior
Naast de drie boven beschreven functies van de Teresiaanse heiligheid, die ongetwijfeld
zeer vruchtbaar zijn geweest voor de Observantia Strictior in de Belgisch-Vlaamse provincie,
kan ook gewezen worden op de meer intrinsieke waarden van het begeleidingscontact
van Michaël en Maria.
Allereerst boden de begeleidingsgesprekken en -brieven wederzijds ruimte om het
nieuwe kader van de katholieke hervorming te ontdekken en zich eigen te maken.
Patricia Ranft schrijft daarover: “Encouraging the placement of the spiritual director
within the penitential system but not relegating the director exclusively to the system,
provided society with a place where males and females could redefine their relationship
to society and to each other in the changed world of post-Reformation Europe.”197 De
kracht van deze ruimte was vernieuwend, ook voor de oude observantie van de Karmel.
Michaëls en Maria’s verwoording van het Mariavormig leven en hun gedeeld geestelijk
‘ouderschap’ bracht creatieve en vormende elementen binnen in de hervorming van de
Vlaams-Belgische provincie.
Om de waarde van dit begeleidingcontact ook anderszins te begrijpen, hernemen we
de dynamiek van de katholieke hervorming zoals we die kennen uit de biografische beschrijving van Michaël. In zijn dissertatie over de Observantia Strictior in de Belgische provincie geeft Panzer ter beschrijving van deze dynamiek een citaat over de vroegmoderne
discipliniering: “Funktional handelte es sich um eine Art Zangenbewegung, die sowohl
von oben – durch staatliche, kirchliche oder andere Institutionen – gesteuert war, als
auch von unten, aus der Gesellschaft hervorwuchs und daher wesentlich m
 itgeprägt
196 Weber (2000) 145.
197 Ranft (2000) 122.
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war durch Familie, Nachbarschaft, Bruderschaften oder andere Korporationen. In
gewissem Umfang setzten offensichtlich sogar Mechanismen der Selbstkontrolle und
Selbstregulierung ein, so daß die Objekte der Disziplinierung zugleich deren Subjekte
waren.”198 Deze sociaalhistorische beschrijving, overgenomen van Schilling, raakt aan
de werkelijkheid, zeker wanneer wij ons uit het eerste hoofdstuk Michaëls visitatieverslagen herinneren.199 Toch blijft ook deze definitie geformuleerd in termen van disciplinering en dwang en daarmee van beperkte waarde om het intense begeleidingscontact
van Michaël en Maria te onderzoeken.
In haar streven naar bovennatuurlijke volmaaktheid oversteeg het Teresiaanse heiligheidsstreven de disciplinerende dynamiek van menig ander hervormingspoging.200
De omvormende werking van dit beeld werd gedragen vanuit een bovennatuurlijk
perspectief, of zoals Maria Petyt verwoordt: “wat wonder is ’t, dat wy tot het goedt ende
de deught gheneghen zijn, als den Beminden de quaede gheneghentheden der bedorven natuer t’eenemael schorst, ende de natuer door sijne gratie hervormt, ende een niewe forme instort?”201 Om het gevecht tegen de ondeugd – zowel intern als extern – te
winnen moest in de oude observantie een nieuwe, bovennatuurlijke, vorm worden ontvangen. Deze nieuwe vorm lijkt in begeleidingscontact tussen Maria en Michaël beider
drijfveer en ligt ten grondslag aan het Mariavormig leven in de Cluyse. Het voorsprekend
gebed van Maria Petyt en haar zusters doet in deze hervorming een oud beeld van Maria’s
patronaatschap herleven. Het spirituele moederschap van Maria, zoals geaccentueerd in
het Mariavormig leven en geïntroduceerd binnen de ‘familieband’ van de Karmel, tilde
de Observantia Strictior uit boven menig ander Tridentijns geïnspireerde disciplineringsactie en heeft deze hervorming spiritueel verdiept.202

2.6 Breekpunten in de werking van het beeld
Rond 1680 brak een zware tijd aan voor de Vlaamse Karmel. Niet alleen het alsmaar
durende conflict rond het jansenisme bedreigde de provincie, ook de Bollandisten
198 Panzer (2006) 321.
199 Zie pag. 59.
200 Ranft (2000) 137.
201 Petyt (1683) vol. 2, 56. Dit is in lijn met de hervorming van de Observantia Strictior: “Ceux qui, par vraie
reformation de tout eux mesmes, s’unissans par action intime et vigoureuse sans cesse et de plus en
plus à Dieu, demeurent dedans, ie dis en Dieu, par totale et estroite union et conionction de toutes leurs
ames, leurs coeurs, leurs puissances avec lui – ceux la, dis ie, m’entendront bien, et dirant bien combien
ce concept est haut et profond.” Jean de Saint-Samson, ‘Méditations et soliloques’, in: Hein Blommestijn
o.carm (ed.), Oeuvres complètes, deel II (édition critique), Rome 1993, 2, 25.
202 O’Donnell (2000) 3.5.
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bonden de strijd aan met de karmelitaanse traditie.203 Ook de gemeenschap in de Cluyse
raakte eind 1679 in zwaar weer. De aartsbisschop van Mechelen (of zijn vicaris) tekende
protest aan tegen de intrede van drie vrouwen. Zijn argument was dat het stichten
van een nieuwe congregatie niet was toegestaan. In een brief aan Seraphinus à Jesu et
Maria, formuleert Michaël à San Augustino als tegenargument dat er nooit sprake is
geweest van een formele congregatie.204 Met dit argument weerlegt Michaël weliswaar
het protest van de aartsbisschop maar ondermijnt in eenzelfde beweging de steun en de
continuïteit voor het leven van de tertiarissen in de Cluyse. Veel meer weten we (nog) niet
over deze spanningen rond de Cluyse, wel dat de onderhandelingen met de aartsbisschop
gunstig moeten zijn verlopen, gezien een brief die Michaël op 31 augustus 1681 schrijft
“aan de eenige syne geestelycke kinderen, nu ontvangen wesende tot hunne professi van
het eensaem Ermijtersenleven in de cluyse en saemen aan alle de gene die naer maels
daer van professie sullen doen.”205
Beide ontwikkelingen zijn signalen hoe de kracht van het Teresiaanse heiligheids
beeld – en dus ook het sterke pact tussen geestelijk begeleiders en religieuze vrouwen – in
203 Zie pag. 42. Deze strijd bekoelde ook de verhoudingen binnen het Geheim genootschap, aldus
Ceyssens (1950) 367.
204 “Scripsi alias Reuerentiae Vestrae, quod in Clusa Mechliniensi acceserint tres insignes et bonae familiae
filiae deuotae summo desiderio et studio aemulantes uestigia V. M. Mariae a Sta. Teresia; Satan inuidus
tanti studii perfectionis et tam euidentis principii sanctitatis, excitauit aliquos de consilio Archiepiscopi,
uel de uicariatu Mechliensi, qui intendunt ista bona principia suffocare et paruam illam congregationem
(in qua praeter duas ad obsequia domestica deputatas, dignus quatuor deuotae, quae soluunt ibi
mensam suam) dissipare et omnes ab inuicem separare, sub praetextu quod non liceat facere nouas
congregationes etc […] sed nostrae sunt professae tertiam Regulam Ordinis nostri approbatam a Sancta
Sede, sub certis ordinationibus ad abstractiorem uitam conducentibus iuxta primam Regulam nostram,
quarum confirmationem iam a 20 annis Reuerentia Uestra procurauit a R.mo P. Antonio Philippino,
et quas R mus P. Ari in sua huius Prouinciae Uisitatione etiam confirmauit. Deinde non est formalis
congregatio cum succesione, sed tantum quatuor uel quinque emunt suam mensam ibidem apud unam,
quae est caput familiae, et una quaeque retinet proprietatem bonorum suorum, et de superfluis disponit
pro suo arbitrio, nec habent bona in communi; sic ut non sit formalis congregatio.” Rome, Arch. Gen. Ord.
Carmelitarum, II Flandro-Belgica, Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel, 24 februari 1680. Ockeley
schrijft: “In niet-exempte kloosters en bij de begijnen diende de aartsbisschop toestemming gevraagd
te worden voor de aanvaarding van een novice en tot de eeuwige professie, zat de aartsbisschop of de
landdeken die hem verving de moederverkiezing voor, stelde hij de biechtvader aan, controleerde hij de
rekeningen, moest hem instemming worden gevraagd voor verbouwingen aan het kloosterpand, voor
vervreemding of verwerving van onroerende goederen, werd zijn gezag ingeroepen om wantoestanden
uit te bannen en orde op zaken te stellen.” Jaak Ockeley, ‘Aartsbisschop Alphonse de Berghes (16691689) en het aartsbisdom Mechelen in de woelige tweede helft van de 17de eeuw’, in: Eigen schoon en De
Brabander: orgaan van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van West-Brabant en van den Gidsenbond der gouw Brussel,
92 (2009), 1, 156.
205 Petyt (1647) 134-138. Verdere gegevens over dit document worden gegeven in par. 1.4.4.
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de tweede helft van de zeventiende eeuw tanende was. Vanuit deze studie kan
bevestigd worden wat Jodi Bilinkoff schrijft over de teruggelopen werking van de
intensieve begeleidingsrelaties binnen de katholieke reformatie: “After nearly 150
years of extraordinary vitality in renewing their church and opposing Protestantism,
by the second half of the seventeenth century Catholics no longer seemed capable of
maintaining a united front. Troubling internal conflicts erupted, the most serious of
which was the theological dispute sparked by the posthumous publication of a treatise
by the Flemish bishop Cornelius Jansen in 1640.”206

2.7 Tot slot
Al leefden Michaël en Maria in de nadagen van Teresiaanse hervorming, beiden hebben
in en door het begeleidingscontact dat zij met elkaar hadden een spiritueel krachtig antwoord kunnen geven op de uitdagingen waar zij voor stonden. Zij hebben de harde werkelijkheid van oorlog en polarisatie op zielsniveau beleefd en deze werkelijkheid, soms
in weerwil van zichzelf, met andere ogen leren bezien, nl. in de eenheid van Gods scheppende liefde die zij al biddend hadden gevonden als het centrum van hun karmelitaanse
familie.

206 Bilinkoff (2005) 113.
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Maria Petyt tegen de achtergrond van
de politieke en religieuze situatie in
Vlaanderen in de zeventiende eeuw

Sijnen Heylighen wille moet geschieden.1
De zeventiende eeuw was ecologisch en politiek gezien een turbulente en instabiele
eeuw. Er was sprake van een kleine ijstijd. Oogsten mislukten en gevaarlijke ziektes, als
pest en tyfus, eisten veel slachtoffers. Europa werd geteisterd door machtsstrijd en oorlogen. De Dertigjarige oorlog (1618-1648) riep een vicieuze cirkel van geweld op, die alleen
al in het Habsburgse rijk acht miljoen doden eiste.2 Niet lang na de vrede van Westfalen
werd in 1654 Lodewijk XIV (1638-1715) gekroond als koning van Frankrijk. Zijn expansieve
machtspolitiek bracht een nieuwe golf van oorlogsgeweld over West-Europa.
Bijdragen uit de mentaliteitsgeschiedenis laten zien welke tol deze rampspoed
eiste van het zeventiende-eeuwse gemoed. Mensen raakten angstig en verward.3
Duidingsstructuren, zeker de religieuze, kwamen onder druk te staan en gebeurtenissen

1
2
3

Petyt (1683) vol. 1, 260. <p. 259>
Zie Peter Wilson, The Thirty Years War: Europe’s Tragedy, Londen 2009, 4.
Zie H. Lehmann en A.Ch. Trepp (eds.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, Göttingen
1999. <Lehmann (1999a)> Lehmann vat samen: “Die Geschichte der Religiosität im Europa des 17.
Jahrhunderts wird deshalb durch zwei Tendenzen bestimmt: Durch die häufig auch mit erheblichem
politischem Druck forcierten Versuche der Obrigkeiten, in ihren Territorien religiöse Uniformität zu
etablieren, und ebenso durch die nicht minder energischen Versuche weiter Kreise der Bevölkerung,
sich ihres Seelenheils zu versichern. Während die Obrigkeiten die Maximen des Merkantilismus
umzusetzen suchten, stehende Heere aufbauten und repräsentative Residenzen planten, kurzum: ihre
politische Macht auszubauen und zu demonstrieren bestrebt waren, wurden viele ihrer Untertanen
von endzeitlichen Ängsten umgetrieben. Hier, in diesen endzeitlichen Ängsten und den daraus für die
Lebensführung gezogenen Konsequenzen, hat, wie es scheint, die für das 17. Jahrhundert so virulente
religiöse Pluralität ihren ‘Sitz im Leben’.” Hartmut Lehmann, ‘Europäisches Christentum im Zeichen der
Krise’, in: Lehmann (1999a) 12 e.v.
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werden vanuit eigen ervaringen geïnterpreteerd en subjectief verklaard.4 Hoewel de belevingswereld van Maria Petyt naadloos binnen deze ontwikkeling past,5 verliep deze
overgang naar de vroegmoderne tijd noch in het gemoed van Maria Petyt noch in haar
omgeving eenduidig.
Om de gestalte van Maria Petyt tegen deze achtergrond van haar tijd te plaatsen wordt in
dit hoofdstuk allereerst een grofmazig beeld geschetst van het confessionaliseringsproces en de toenmalige politieke en religieuze situatie in de Zuidelijke Nederlanden (3.1).
Er is aandacht voor de doorwerking van het Concilie van Trente, ook in Vlaanderen, en
de opkomst van de geestelijke dochters (3.2). Vervolgens wordt de Tridentijnse hervorming van de Observantia Strictior van de Karmel (o.carm.) beschreven (3.3). Tot slot worden
zowel Michaël à San Augustino als Maria Petyt geplaatst in de context van het jansenisme
en het anti-monachisme (3.4). Bij elk onderdeel wordt, voor zover van toepassing, ingezoomd op de positie en/of spiritualiteit van Maria Petyt.

3.1 De politieke achtergrond
In deze paragraaf worden de confessionalisering6 en politieke situatie van de Zuidelijke
Nederlanden (3.1.1) behandeld. In het kort wordt ingegaan op de twee oorlogen uit deze
periode: de devolutieoorlog (3.1.2) en de Hollandse oorlog (3.1.3). In de laatste subparagraaf zijn ook enkele reflecties opgenomen over het gebed van Maria Petyt voor Lodewijk
XIV en zijn legers.

4

5
6

Roeck (1999) 331. De hier gegeven observatie wordt gedeeld in historische spiritualiteitstudies waar
men in de zestiende en zeventiende eeuw een wending signaleert van een essentialistische, op eenheid
met God gerichte vroomheid, naar een mensgerichte spiritualiteit, die meer psychologiserend van aard
is. Zie F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid: de zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de
Republiek, Den Haag 1996, 40. Zie ook Otger Steggink en Kees Waaijman, Spiritualiteit en mystiek, Nijmegen
1985, 42-46.
Verg. Deblaere (1962) 232 e.v.
Binnen de geschiedwetenschappen tekent zich in de laatste decennia een paradigmawissel af van de
termen contrareformatie/katholieke reformatie naar de term confessionalisering. De begrippen bleken
niet langer geëigend om de cultuurhistorische ontwikkelingen in de zestiende en zeventiende eeuw
te benoemen, enerzijds omdat hierbij teveel nadruk op de kerkgeschiedenis werd gelegd, anderzijds
omdat de antithese historisch gezien niet houdbaar bleek. Zie voor een overzicht van het discours en
probleemstelling: Ute Lotz-Heuman, ‘Confessionalization’, in: Bamji (2013) 33-40.
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3.1.1 De confessionalisering en politieke situatie van de Zuidelijke Nederlanden
Na de heftige polarisatie van de Reformatie namen aan het eind van de zestiende eeuw
de theologische en maatschappelijke spanningen tussen de katholieken, lutheranen en
gereformeerden af.7 Overheden, zowel wereldlijke als kerkelijke, probeerden hun macht
te verstevigen door in hun gebied religieuze uniformiteit te creëren.8 Deze politieke en
religieuze consolidatie werd in de Zuidelijke Nederlanden sterk bevorderd door de landvoogden Albert van Oostenrijk en Isabella van Spanje, schoonzoon en dochter van de
Spaanse koning Philips II.
De dood van aartshertog Albert en het hervatten van de Tachtigjarige oorlog in 1621
brachten verandering in deze periode van opbouw. In Vlaanderen, waar infante Isabella
tot haar dood in 1633 verder regeerde, groeide een sombere en bittere gelatenheid.9 AntiSpaanse sentimenten stonden de verhouding met Spanje in de weg. Bovendien werd
Frankrijk, na het aantreden van kardinaal Richelieu als eerste minister van Lodewijk
XIII, een steeds belangrijker mogendheid op het strijdtoneel. Al was Richelieus bemoeienis met de Zuidelijke Nederlanden in eerste instantie niet direct, hij financierde in
hoge mate de militaire interventies van de Noord-Duitse vorsten tegen de Oostenrijkse
Habsburgers, die op steun konden rekenen van de Habsburgers in Madrid.10 Een jaar
na Isabella’s dood versloeg de nieuwe landvoogd, kardinaal-infant Ferdinand van
Oostenrijk, op een vernietigende manier Zweden, de bondgenoot van de Noord-Duitse
vorsten. Niet lang daarna, in 1635, verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Oostenrijkse
en Spaanse Habsburgers en sloot in datzelfde jaar een alliantie met de Noordelijke
Nederlanden. Franse invallen aan de zuidgrens van België – Maria m
 emoreert ze in
haar autobiografie11 – waren het gevolg. De vrede, die verwacht werd van de nieuwe

7
8

Panzer (2006) 305.
Ook de wereldlijke overheid had belang bij het confessionaliseringsproces: “Pious and purified
individuals in turn made for godly communities, ones that could serve as potent bulwarks against
heresy.” Bilinkoff (2005) 93.
9 H. Houtman-Desmedt, ‘De eindfase van de oorlog in het Zuiden 1633-1648’, in: D. P. Blok (ed.), Algemene
geschiedenis der Nederlanden, deel 6: Nieuwe tijd, Sociaal-economische geschiedenis 1490-1580, Politieke
geschiedenis 1555-1648, Religiegeschiedenis 1517-1648, Haarlem 1979, 385-395.
10 Etienne Rooms, Lodewijk XIV en de Lage Landen, Leuven 2007, 21.
11 De eerste invallen van de Frans-staatse alliantie in Vlaanderen waren in mei 1635. Rob van Roosbroeck en
H. van Werveke, Geschiedenis van Vlaanderen, Amsterdam 1940, 5, 50. De Fransen bezetten in 1638 tijdelijk
het gebied tussen Ariën en St.-Omaars. De belegering van St.-Omaars heeft plaats van 24 mei tot 16
juli 1638. Maria moet toen vijftien jaar zijn geweest. Zij herinnert zich echter dat zij in die tijd ongeveer
zeventien was. Petyt (1683) vol. 1, 24. Het vermoeden is dat zij hier schrijft over een volgend offensief
van de Fransen in Vlaanderen. Deblaere (1962) 28. “Zoo in Vlaanderen als door sommigen in Nederland
werd het verlies van Atrecht <9 aug. 1640> als een zware slag en als het begin van de Fransche invasie
aangevoeld.” Roosbroeck (1940) 5, 52. Van 1638 tot 1642 blijft het front beweeglijk. De onrust duurde tot
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landvoogd, bleef vooralsnog uit. Hij stierf in 1641. Bij elke nieuwe gouverneur verminderde de Spaanse belangstelling voor de Zuidelijke Nederlanden. Het bleek voor hen niet
meer dan een wingewest.

3.1.2 Devolutieoorlog
Aan het eind van de jaren ’60 werd de politieke horizon van Vlaanderen, na enige jaren
van relatieve vrede, wreed verstoord. Aangezien Frankrijk van alle kanten was omgeven
door Habsburgs grondgebied, had Lodewijk XIV zijn zinnen gezet op de verovering van
de Spaanse Nederlanden. Inlijving zou de Franse noordgrens veilig stellen, Engeland
beter op afstand houden en de Republiek van de zeven Verenigde Nederlanden afschrikken.12 In 1667 trokken de Franse troepen zonder enige oorlogsverklaring de grens met de
Zuidelijke Nederlanden over. Lodewijk XIV meende – althans dat was de dekmantel voor
deze aanval – op grond van de vermeende erfrechten van zijn Spaanse echtgenote, infante Maria-Theresia, dochter van de net overleden Philips IV, aanspraak te kunnen maken op een deel van het Belgisch grondgebied, waaronder de stad Mechelen, waar Maria
Petyt woonde.13 De zogenaamde devolutieoorlog was daarmee een feit.14
Hoewel de Franse legers Mechelen niet bereikten, zullen de oorlogsverhalen niet
voorbij zijn gegaan aan de Cluyse waar Maria woonde. De zusters zijn waarschijnlijk op de
hoogte geweest van de Franse inval in de kluizenarij van de karmelieten in Liedekerke.
Deze werd in de Ghendtsche post-tydinghen als volgt verslagen: “In het clooster ter-Muylen,
te Liedekercke, hebben sij schrickelijke tyrannie ghedaen, onteerende in de heilige
plaetsen vrouwen en dochters zonder onderscheit van personen ofte ouderdom, jae,
hebben selfs de dochters moedernaeckt ontkleet ende met de voeten omhooghe
ghehangen aen de balcken en naer hun vervloeckelijck werk die gegheeselt tot den
1659, weliswaar met een onderbreking van enkele jaren. Na het afsluiten van de vrede van de Pyreneeën
was er tussen Frankrijk en Spanje een periode van vrede van 1659 tot 1667. Zie Rooms (2007) 24.
12 Paul Sonnino, Louis XIV and the origins of the Dutch War, Cambridge & New York 1988, 19.
13 Rond 1640 telde de stad ongeveer 20.000 à 25.000 inwoners. Guido Marnef, ‘Een religieuze leefwereld
aan de basis. Het beeld van Mechelse hekserijprocessen uit het midden van de zeventiende eeuw’, in:
Trajecta 11 (2002) 4, 291. De controle over het gebied Antwerpen – Brussel – Leuven, met in het centrum
Mechelen, was van groot strategisch belang voor het beheersen van de Zuidelijke Nederlanden. Rooms
(2007) 45.
14 Het devolutierecht – dat nog bestond in bepaalde gedeelten van de Zuidelijke Nederlanden – bepaalde
dat bij de erfenis tussen kinderen uit verschillende huwelijken, de privaatrechtelijke bezittingen
gescheiden werden al naar gelang de boedels die ingebracht waren. Elke erfgenaam kon aanspraak
maken op de huwelijksboedel van het huwelijk waaruit hij of zij geboren was. Hoewel deze aanspraak niet
gold voor publiekrechtelijke bezittingen, werd het devolutierecht door Lodewijk XIV echter aangegrepen
als rechtvaardiging om de Zuidelijke Nederlanden binnen te trekken. Rooms (2007) 27 e.v.
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bloede. De Carmelieten hebben sij op eene meer als barbaersche wijze ghebonden aen
de steerten van hunne peerden ende alsoo ghesleept uyt hun clooster ende hermitage.”15
Dit bericht zal indruk hebben gemaakt, te meer als men bedenkt dat de kluizenarij van
Liedekerke later wordt genoemd in het codicil van Maria Petyt.16
In Maria’s biografie en in haar geschriften vinden we slechts een enkele aanwijzing
dat de politieke onrust de inwoonsters van de Cluyse dichter aan de huid is gekomen: “Den
19. Augusti 1668 kreegh sy <Maria Petyt> kennisse, dat, als-wanneer men iet van Godt
wilt versoecken door de minnelycke Moeder Maria, het seer goet is, […] haer te groeten
met den Lof-sangh: Ave maris stella, &c. Weest ghegroet Morghen-sterre, &c. Hier door
heeft sy vele behulpsaemheydt onder-vonden: dat besonderlyck, als-men tot Mechelen
alle huysen visiteerden, om te sien, oft daer commoditeyt was, om Soldaten te logeren,
ende men hare Kluyse met de selve socht te belasten.”17 Deze visitatie van de Cluyse hield
wellicht verband met het terugtrekken van Spaanse soldaten uit de gebieden die door
Spanje, na het sluiten van het verdrag van Aken op 2 mei 1668, aan Frankrijk moesten
worden afgestaan.

3.1.3 Hollandse oorlog. Maria’s gebed voor Lodewijk XIV en de Franse legers
Met het uitbreken van de Hollandse oorlog in 1672 verslechterde de politieke situatie in
de Zuidelijke Nederlanden opnieuw.18 Op 18 mei 1673 valt Lodewijk XIV, zonder officieel
in oorlog te zijn met Spanje, de Zuidelijke Nederlanden weer binnen, rukt aanvankelijk
op naar Gent maar buigt dan af naar de omgeving van Brussel. Op 4 juni trekt zijn leger
verder naar Maastricht dat dan al enige tijd belegerd wordt door de Fransen.19 Enkele
maanden later, op 30 augustus 1673, sluit Spanje zich aan bij de anti-Franse coalitie,
ook wel de Liga van Den Haag genoemd, en verklaart op 15 oktober 1673 aan Frankrijk de
oorlog. Michaël à San Augustino schrijft een jaar later wat deze situatie voor de Zuidelijke
Nederlanden betekent: “De staat van het land is erg miserabel omdat een leger van zeker
15 Uit de Gazette van Gent, d.d. 19 september 1667, geciteerd naar Maur. Bronselaer, Geschiedenis van het klooster
en O.L. Vrouw-ter-Muilen te Liedekerke, [Antwerpen, 1945], 38 e.v. Dit bericht zal echter niet afkomstig zijn uit
de Gazette van Gent maar uit de Ghendtsche post-tydinghen, die sinds 1667 werden uitgegeven door Maximiliaan
Graet.
16 De naam van deze hermitage staat “by haere codicille van den 22 meert 1677”. Map Mechelen in het N.C.I.
te Boxmeer. < VB 028>
17 Augustino (1681a) 89. Zie ook voetnoot 37 bij Van Meerbeeck (2015a) 57.
18 Veronie Meeuwsen, ‘Maria Petyt’s support of the French king’, in: Chalmers (2015) 244.<Meeuwsen
(2015b)>
19 Aanleiding was dat Graaf de Monterey, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden, met de Republiek
afspraken had gemaakt over de verdediging van belangrijke plaatsen als Breda en ’s-Hertogenbosch.
Rooms (2007) 47.
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tachtigduizend gewapende soldaten dat, naar gemeenschappelijk oordeel, genoeg
moest zijn om oorlog te voeren tegen de Fransen en hen uit België te verdrijven, nu –
ik weet niet vanwege wat voor voorzienigheid van God – als door niemand achtervolgd,
verward, angstig en verwilderd ons hele land zo geplunderd heeft dat alle boeren op de
vlucht zijn en er, om zo te zeggen, geen graan voor zaad of voedsel meer over is en op de
velden geen begroeiing over gebleven is.”20
Tijdens deze rampspoed bidt Maria Petyt – tegen de publieke opinie in – voor
Lodewijk XIV en zijn legers.21 Wie niet wil uitgaan van de door haar zelf gegeven verklaring, namelijk de bovennatuurlijke werking in haar gebed, kan terugvallen op enkele
andere interpretaties. Wellicht heeft Maria – en met haar waarschijnlijk tal van andere
religieuzen – de ideologische apologie rond het koningschap van Lodewijk XIV niet doorzien.22 Volgens zijn hofprelaat J.-B. Bossuet trad Lodewijk XIV als koning in de plaats van
God.23 Door Lodewijks beeld te plaatsen in één lijn met koningen als Clovis en Lodewijk
de Heilige 24 werd vanuit Versailles een heilig koningschap gepropageerd. Dit zal zijn uitwerking niet hebben gemist. Een andere verklaring kan zijn dat Maria Petyt zich in haar
gebed identificeerde met de politieke interventies van enkele Franse sleutelfiguren van
de Observantia Strictior. Jean de Saint-Samson had contact met Maria de Medici, de moeder
van Lodewijk XIII.25 Léon de Saint-Jean (1600-1671) hield in 1642 de lijkrede bij de uitvaart
van de kardinaal Richelieu.
Hoe het ook zij, Maria bad niet zonder reflectie op de politieke keuzen die werden gemaakt. Over de Liga van Den Haag schrijft zij aan Michaël à San Augustino: “Deze vonkjes
en indrukken schenen mij te verlichten en mij van de kant van de Geliefde duidelijk te
maken hoe Hij zich zeer beklaagde over het onschuldige bloed, dat onrechtvaardig aan
beide zijden in Holland werd vergoten, en over het onrecht dat Hem werd aangedaan
van de kant van de Spanjaarden, die al hun krachten schenen te gebruiken, hun uiterste
macht schenen in te zetten om Jezus te verdrijven uit zijn nieuwe heerschappij, en die zoveel als zij konden, de vredelievende bezetting trachtten te verhinderen en het gewenste

20 “Status patriae miserrimus est, quia exercitus octoginta facile millium armatorum militum debellandis
et e Belgio expellendis Gallis, communi iudicio sufficiens, nescio, qua Dei providentia, quasi nemine
persequente confusus, territus, dissolutus, totam nostram patriam ita depopulatus est, ut profugis
omnibus rusticis ne vel unum, ut sic dicam, granum pro semente vel nutrimento nec pallea in pagis
remanserit.” Ceyssens (1968) 242. Michael schreef deze brief op 20 oktober 1674.
21 Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte
Carmelo, fol. 30v. Zie Meeuwsen (2015) 244 e.v.v. en Van de Vate (2015) 93 e.v.
22 Peter Burke, The fabrication of Louis XIV, New Haven/Londen 1992, 42 e.v. en 166.
23 Burke (1992) 9.
24 Louis IX, koning van Frankrijk (1226-1270) speelde een belangrijke rol in de karmelitaanse traditie.
25 Zie Samson (ed. 1651) 96 e.v. en Smet (1982) 53.
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rijk van het katholieke geloof dat daar werd geplant […] Niet dat de Spanjaarden die uitdrukkelijke bedoeling hebben, maar omdat zij hun wapens verschaffen aan ketters om
de koning van Frankrijk te verdrijven, hun vertrouwen stellend in enige beloftes aan hen
gedaan door die goddeloze natie, en in de hoop dat zijzelf Holland geleidelijk bezetten,
en eindelijk volledig onderwerpen aan hun gezag.”26 Hier blijkt dat Maria zich terdege realiseert dat in Holland aan beide zijden onschuldig bloed wordt vergoten en dat zij zich
niet neer kan leggen bij de weinig confessionele overwegingen van de Spaanse overheid.
Toch waren het niet Maria’s politieke overwegingen die haar gebed voor Lodewijk XIV zo
vurig maakten. Het katholieke rijk van haar Beminde ging haar boven alles.
Zeventiende-eeuwse mystieke vrouwen waren welhaast genoodzaakt om een visionair apostolaat te ontwikkelen, om het even of deze politiek gekleurd was. De reden
hiervoor moet gezocht worden in de doorwerking van de katholieke hervorming.

3.2 De religieuze achtergrond
In deze paragraaf worden behandeld: de doorwerking van het Concilie van Trente (3.2.1),
de Tridentijnse hervorming in Vlaanderen en de opkomst aldaar van de geestelijke dochters (3.2.2).

3.2.1 De doorwerking van het Concilie van Trente
Na het Concilie van Trente (1545-1563) werd – in reactie op het succes van de Reformatie –
het apostolaat van de katholieke kerk geïntensiveerd en gedisciplineerd. Historisch onderzoek naar de doorwerking van het Concilie heeft verhelderd dat deze ontwikkeling
richting een sacramentele ambtskerk geen eenrichtingsverkeer van bovenaf is geweest.
Willem Frijhoff beschrijft confessionalisering als een proces van toe-eigening: “Het proces van zingeving waarmee groepen of individuele personen de betekenisdragers die
door anderen worden aangereikt, opgelegd of voorgeschreven, met een eigen betekenis
26 “Hae scintillae et impressiones uidebantur me illuminare et mihi ex parte Dilecti, notificare quomodo
ipse ualde conquereretur de innocente sanguine, qui iniuste ab utraque parte in Hollandia effunditur, et
de iniuria sibi irrogata ex parte Hispanorum, qui uidentur uelle impendere omnes suas uires, extrema uti
potentia ad Iesum expellendum ex suo nouo regno, et quantum est in se, conantur impedire pacificam
possessionem desiderati regni illius et fidei Catholicae ibidem plantari caeptae etc. Non quod Hispani
habeant expressam illam intentionem; sed quia commodant arma sua Haereticis ad expellendum Regem
Galliae, [nixi] aliquibus promissis ab impia illa natione sibi factis, et sub spe, quod [ipsimet] Hollandiam
paulatim occupabant.” Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae
Virginis Mariae de Monte Carmelo, fol. 33r. De Nederlandse vertaling is van Veronie Meeuwsen.

115

116

hoofdstuk 3

invullen en zo voor zichzelf acceptabel, leefbaar, dragelijk of menswaardig maken.”27 De
voornaamste instrumenten voor de implementatie van de Tridentijnse decreten waren
de predicatie en het catechismusonderricht. Beter opgeleide seculiere geestelijkheid
en hervormingen in het ordesleven moesten garant staan voor een orthodoxe geloofsverkondiging volgens kerkelijke richtlijnen.28 In de levens van beroemde heiligen, zoals
Borromeus, Teresa, Ignatius, Filippus Neri en Franciscus van Sales, werd een ascetische
vroomheid voorgehouden en een activistisch klimaat bevorderd.29 Het voorbeeld van
hun volmaaktheidsstreven werd ondersteund door een groeiend aanbod aan spirituele
methoden.30
De Tridentijnse hervorming volgde voor vrouwen een ander spoor dan voor mannen.
Draaide de mannelijke religieuze identiteit rond de militaire symboliek van de jezuïeten, de vrouwelijke identiteit werd vastgelegd in de metafoor van de maagdelijkheid.31
Bovendien werd voor de levensvorm van vrouwen teruggegrepen op regelgeving uit de
Middeleeuwen.32 Niet lang na het Concilie van Trente verklaarde paus Pius V in de constitutie Circa Pastoralis (1566) de clausuurverplichting van de bul Pericoloso uit 1298 van toepassing op alle religieuze vrouwen.33 Dit betekende dat alleen vrouwen die binnen de kloostermuren een contemplatief bestaan leidden officieel als religieuzen werden erkend.
Andere levensvormen, zoals die van de tertiarissen, bleken niet langer acceptabel.34
Gevolg hiervan was dat deze gemeenschappen werden omgebogen naar meer exclusieve
en hiërarchisch georganiseerde vormen van samenleven.35 Middeleeuwse – en soms zelf

27 Willem Frijhoff, ‘Toeëigening: van bezitsdrang naar betekenisgeving’, in: Trajecta 6 (1997) 108, aangehaald
en beaamd door Marnef (2002) 299.
28 Hubert Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte, vol. 4, Freiburg [etc.] 1985, 588 e.v.
29 “Obwohl die genannten Heiligen große Asketen waren, die alle mehr oder weniger zu persönlicher
Religiosität, individueller Glaubensarbeit, Weltverachtung und visionärer Selbsterfahrung neigten,
läßt sich im keinem Fall beobachten, was Max Weber ‘planlose Weltflucht’ genannt hat. Im Gegenteil:
Ihr innerweltlicher Aktivismus steht außer Frage und rief schon in 17. Jahrhundert Erstaunen hervor,
das immer wieder auch in Ablehnung umschlagen konnte, wenn allzu offensichtlich wurde, daß die
voluntaristische Dynamik der fünf Aktivisten das vorherrschende religiöse Wertesystem durchbrach,
in dem die vita contemplativa noch immer vor der vita activa rangierte.” Peter Burschel, ‘Der
Himmel und die Disziplin. Die nachtridentinische Heiligengesellschaft und ihre Lebensmodelle in
modernisierungstheoretischer Perspektive’, in: Lehmann (1999a) 594.
30 Frijhoff (2003) 379.
31 Ulrike Strasser, State of virginity: gender, religion, and politics in an early modern Catholic state, Ann Arbor 2004, 125.
32 Elizabeth Rapley, The dévotes: women and church in seventeenth-century France, Montreal [etc.] 1990, 27 e.v.
33 Monteiro (1996) 24-27.
34 Rapley (1990) 26 en Strasser (2004) 75.
35 Strasser (2004) 119 e.v.
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vroegchristelijke36 – tradities werden, enigszins geforceerd, herijkt en aangepast aan de
eisen van de moderne tijd.37 We ontwaren dit ‘moderniseringsproces’ ook in de spiritualiteit van Maria Petyt. Willen we begrijpen wat haar met de eerste regel voor ogen stond,
dan voert haar ideaal ons zelfs terug naar de Essenen, die in de ogen van de toenmalige
annalisten navolgers van Elia waren.38
Door al deze ontwikkelingen werd de Tridentijnse hervorming een periode van diepgaande verschuivingen, zeker in het perspectief van de mystieke beleving. Onder druk
van het reformatorisch discours raakte het beeld van contemplatie buiten het bereik
van de gewone gelovige. Mystiek bleek steeds meer weggelegd voor een selecte groep
mystici.39 Deze ontwikkeling maakte de genadegave van de mysticus tot een ambivalent
gegeven. Enerzijds bracht het schouwen van de hemelse goederen groot gezag aan de
mysticus, anderzijds vroeg dit charisma om grote nederigheid en een geïntensiveerde
gehoorzaamheid.40 Het gevaar dat de hemelse kennis van mystici een leven op zich zou
gaan leiden was voor het kerkelijk gezag een belangrijke reden om het contact tussen
geestelijke begeleider en zijn volgelinge nauwlettend te volgen en van een duidelijk kader te voorzien.

36 Maria Petyt greep terug op een vroegchristelijk levensmodel. <p. 86>
37 Zie Porteman (1973b) 400 en 406. Dat het apologetisch karakter van deze revival ook de inhoud
veranderde, wordt gesteld in Karel Porteman, ‘Mystiek tegenover taal en literatuur in de 17e eeuw. Een
verkenning’, in: O.G.E., (1976) 2, 139 e.v. en Paul Mommaers, ‘Pays Bas’ IV (Les XVIe et XVIIe siècles), in: D.S.,
1984, 12/1, c. 749. De term forceren is ontleend aan Bill-Mrziglod, ‘Spiritualität im Semireligiosentum.
Frömmigkeitsformen, Literarische Zeugnisse und Lektürepraxis’, in: Anne Conrad (ed.) Welt-geistliche
Frauen in der Frühen Neuzeit. Studien zum weiblichen Semireligiosentum. Münster, 2013, 68 e.v.
38 Zij zouden – door de evangelist Marcus onderwezen – het monnikenleven in Egypte en Palestina
hebben bevorderd: “Desgelijckx beschrijft die oock Philo den Iodschen datse altemael hebben heylighe
huysken die sy Semneae noemen, alwaer sy een heylich eensaem leven leyden, ses daghen lanck daer in
overschouwinghen, ende gheestelijkcken oeffeninghen alleen blyvende, niet uytgaende oft uytsiende
maer den sevensten dagh komen sy by een, de vrouwen van de Mans ghescheyden, waer uyt blyckt
datter alsdan veel Cloosters waren van vrou-persoonen die oock als de mans leefden.” Lezana (1666) 954.
Maria Petyt stichtte de levensvorm in de Cluyse op grond van de eerste regel van Eufrasia en Eufrosina.
Wat op het eerste oog een vrucht van het Tridentijns ‘moderniseringsproces’ lijkt te zijn, blijkt in haar
geschriften nauwelijks een referentiepunt te zijn. Beide woestijnmoeders figureren slechts in Maria’s
autobiografie. Petyt (1683) vol. 1, 97. Hun levensvorm zal geen oriëntatiepunt zijn geweest om het leven
in de Cluyse te bestendigen maar gebruikt om de ‘pristinus splendor’ van de Karmel te laten stralen over
het leven in de Cluyse.
39 Poutrin (2003) 50.
40 Poutrin (1995) 32.
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3.2.2 De Tridentijnse hervorming in Vlaanderen en de opkomst van de
geestelijke dochters
In Vlaanderen werd het confessionaliseringsproces getekend door een succesvolle aanpassing aan de richtlijnen van het concilie van Trente.41 Dankzij het tactvolle optreden
van de aartshertogen Albert en Isabella ontstond er een goed klimaat voor de katholieke hervorming. In hun recht nieuwe bisschoppen aan te wijzen liet het aartshertogelijk
paar zich leiden door de pastorale geschiktheid van kandidaten als Antoon Triest en
Jacob Boonen.42 Dit gunstige tij maakte de Zuidelijke Nederlanden tot een aantrekkelijke
vestigingsgebied voor jonge religieuze congregaties als de kapucijnen en de sociëteit van
de jezuïeten. Ook de oude stamorden en hun hervormde varianten, zoals de ongeschoeide Karmel en de recollecten, overliepen de Zuidelijke Nederlanden in een ‘invasion
conventuelle’.43 Rond 1650 was er sprake van een gedisciplineerde geestelijke stand, die
een deugdzaam en stichtelijk leven uitdroeg.44
In Maria’s levensverhaal maakt de lezer uitgebreid kennis met de opkomst van de
geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden, een beweging die haar precedent
vond in Middeleeuwse ‘mulieres religiosae’.45 Geestelijke dochters, ook wel geestelijke maagden genoemd, waren katholieke ongehuwde vrouwen of weduwen die in
dienst van God en hun naasten buiten het klooster leefden.46 Zij woonden vaak in communiteitsverband.47 Deze opkomst was een opmerkelijk fenomeen gezien de eerder

41 Lottin schrijft over de katholieke hervorming: “En Flandre et en Hainaut les milieux sociaux favorisés,
encore traumatisés par les souvenirs de la tourmente de XVIe siècle, dans un premier temps ont contribué
avec un enthousiasme certain à la mise en œuvre du projet global.” A. Lottin, ‘Contre-Réformation et
Religion Populaire: un mariage difficile mais réussi au XVIIe siècle en Flander et Hainault’, in: Y.-M Hilaire
(ed.), La religion Populaire, (Colloques internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique, nr. 576) 17-19
octobre 1977, Parijs 1979, 63.
42 Michel Cloet, ‘De Kerk en haar invloed’, in: Paul Janssens m.m.v. Arnout Balis [et al.] (eds.), België in de 17de
eeuw: de Spaanse Nederlanden en het prinsbisdom Luik, deel II, Gent 2006, 12 en Marc Venard, ‘En France et aux
Pays-Bas’, in: Marc Venard avec la collab. de Viviane Barrie-Curien [et al.] (eds.), Le temps des confessions,
(1530-1620/30), Parijs 1992, 453.
43 “Die Hauptrolle bei der katholischen Restauration spielte jedoch der Ordensklerus. Während der ersten
30 Jahre des 17. Jh. waren die Niederlande von Ordensleuten regelrecht überlaufen.” Panzer (2006) 44.
Zie ook Venard (1992) 499. Over hun vroomheid, zie Axters (1960) 4, 69-239.
44 Cloet (2006) 14. Zie ook E. Put, ‘Het elan van de katholieke hervorming (1596-1648) Nieuwe structuren,
nieuwe standaarden’, in: Patricia Quaghebeur [et al.] (red.) Het aartsbisdom Mechelen-Brussel: 450 jaar
geschiedenis, Dl. 1: Het aartsbisdom Mechelen, van de katholieke hervorming tot de revolutietijd: 15591802, Antwerpen/Leuven 2009, 113-119. <Quaghebeur (2009a)>
45 Conrad (2013) 9. Zie voor een historisch overzicht: Craig Harline, ‘Actives and Contemplatives: The Female
Religious of the Low Countries before and after Trent’, in: The Catholic Historical Review, 81 (1995) 4, 543 e.v.v.
46 Monteiro (1996) 13 e.v.
47 Cloet (2006) 25 e.v. “M. de Vroede becijfert dat er circa tachtig van dergelijke gemeenschappen werden
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omschreven Tridentijnse aanscherping van de religieuze levensvorm voor vrouwen.48
Geestelijke dochters onderhielden namelijk geen clausuur en legden geen of slechts eenvoudige geloften af. Het apostolaire elan van hun inzet maakt deze ontwikkeling begrijpelijk. Hierdoor kon het gebeuren dat, ondanks de verscherping van de richtlijnen, zich
nieuwe gemeenschappen ontwikkelden buiten de Tridentijnse regelgeving om.49 Marit
Monteiro merkt daar overigens wel over op: “Dat nam niet weg dat hun mogelijkheden
om zich actief in te zetten voor de kerk en naasten begrensd werden door maatschappelijke en kerkelijke beperkingen die voor de leden van hun sekse golden. […] Niet alleen
concrete uitlatingen op papier wijzen hierop, maar ook hun sterke lijdensdevotie zou
een aanwijzing kunnen zijn dat de toenmalige katholieke gendercodering voor vrouwen
sterk belastend was voor deze geestelijke maagden.”50

3.3 Hervormingen in de oude observantie van de Karmel
De Tridentijnse hervorming van de strikte observantie van de Karmel (o.carm) werd
ingeluid door de Decreta ad Reparationem et Restaurationem regularis disciplinae van generaal
Henricus Sylvio.51 Bij deze hervorming werd het contemplatieve charisma van de Karmel
niet zozeer op haar inhoud bevraagd als wel uitgedaagd op het traditionele kader van
haar gemeenschaps- en gebedsleven.52 Uiteindelijk was het haar hervormers om een
terugkeer naar de bronnen en het behoud van haar contemplatief erfgoed te doen. De
‘pristinus splendor’, de oude glans van de Karmel, moest in ere worden hersteld. Al het
andere moest zich daarnaar voegen.
In deze paragraaf worden behandeld de hervorming van Touraine, in dit onderzoek de
Observantia Strictior genoemd (3.3.1), de ontwikkeling van deze hervormingsbeweging
in de Zuidelijke Nederlanden (3.3.2) en de tertiarissen in de oude observantie van de
Karmel (3.3.3).

48
49
50
51
52

gesticht gedurende de zeventiende en achttiende eeuw, in omvang variërend van minder dan tien leden
tot meer dan honderd. Tegen het einde van de achttiende eeuw representeerden geestelijke dochters,
al waren ze dan formeel geen religieuzen, 15,5 à 17,5 % van het totale aantal vrouwelijke religieuzen.”
Monteiro (1996) 32.
Monteiro (1996) 44 e.v.
Dat een actieve levensvorm heeft kunnen voortbestaan was, in elk geval in de Zuidelijk Nederlanden, te
danken aan de verdediging door de samenleving en de lokale bisschoppen. Zie Harline (1995) 550.
Monteiro (1994) 59.
Panzer (2006) 50.
Michael Plattig, The Contents and Purpose of the Reform of Tours, onuitgegeven artikel.
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3.3.1 Observantia Strictior
Een belangrijk oriëntatiepunt binnen deze hervormingsbeweging was de provincie van
Tours, met name het klooster van Rennes. De strengere discipline, die daar werd geïntroduceerd, werd aanvankelijk Observantia Strictior genoemd, later ook wel reformatio Turonensis
of Rhedonensis. Aan het begin van deze hervorming stonden Ludovicus Charpentier
en Petrus Behourt.53 Als voorvechter in de doorvoering wordt Philippus Thibault genoemd.54 Haar grote mysticus was Jean de Saint-Samson. Zijn werk, waarin veel sporen uit de Rijnlandse mystiek oplichten, kende een diepe spirituele doorwerking in de
Observantia Strictior.55 Hoewel de scheiding tussen de oude observantie van de Karmel en
de ongeschoeide karmelieten sinds 1593 definitief was oriënteerde de Observantia Strictior
zich – in navolging van de Teresiaanse hervorming – op “de afkomst van onze Heilige
Vaders van de berg Karmel.”56 Bovendien werden door haar hervormers veel praktijken
overgenomen, zoals mortificatie en zelfverloochening, de devotie voor het kindje Jezus,
het afzien van de eigen achternaam en het aannemen van de naam van een heilige.57
Desondanks koos de Observantia Strictior niet voor het hervormingsmodel van de eerste Regel zoals Teresa en de ongeschoeide Karmel voor ogen stond.58 De hervorming
53 Smet (1982) 36-62.
54 Over de banden van deze karmelitaanse hervormingsbeweging met de salon van Madame Barbe Acarie
en de Franse school schrijft Boaga: “What were the relations between the protagonists of the Touraine
reform and the prominent personalities of ‘Hotel Acarie’? They had personal connections: a) The
Carthusian monk Dom Beaucousin, promoter of the reform of spiritual life among religious followers,
was confessor and spiritual director of Fr. Thibault, who also frequently consulted him about the reform
b) The same Thibault was friends with Pierre de Bérulle, with whom he often spoke of questions about
the Carmelite nuns. c) While John of St. Samson lived in Paris at the end of the 16th century, he had as
director Blanzy, who also visited Madame Acarie, and her spiritual daughters. John of St. Samson read
Ruysbroeck and other authors then in fashion.” Emanuele Boaga, The Reform of Touraine, onuitgegeven
artikel, 3.
55 Bouchereaux schrijft over de bronnen van Jean de Saint-Samson: “Il a pratiqué dans ses lectures le
même éclectisme que tous ses contemporains, fortement marqués, au premier chef, par la spiritualité
néerlandaise […] Il a pris soin lui-même d’indiquer les ouvrages qui, à son sens, sont les guides
indispensables de tout spirituel. Telles sont, dit-il, les œuvres “des plus profonds mystiques”, comme
du divin saint Denis, du divin Jean Rubroche, du simple et lumineux Harphius, de sainte Catherine
de Gennes, de la Dame Milanoise, de Taulere, et de quelques autres de pareil esprit.” Suzanne-Marie
Bouchereaux, La réforme des carmes en France et Jean de Saint-Samson, Parijs 1950, 269 e.v. Een lijst van boeken
die aan de blinde Jean de Saint-Samson werden voorgelezen, is te vinden in H. Blommestijn (ed.), Jean
de Saint-Samson, L’éguillon, les flammes, les flèches, et le miroir de l’amour de Dieu, propres pour enamourer l’âme de Dieu
en Dieu mesme, edition du manuscrit de Rennes, introduction et commentaire, Hein Blommestijn (ed.),
Rome 1987, 97-99.
56 Teresa (ed. 1650) vijfde verblijf, cap. 1, 88. Zie ook Michael Plattig, Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle Gestalt
der reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmelitenprovinz, Rome 1995, 76.
57 Smet (1982) 55 en Panzer (2006) 303.
58 Boaga (2008) 744 e.v.
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van de Observantia Strictior erkende de bepalingen van de zogenaamde gemitigeerde Regel
uit 1432.59 Daarin werden de bepalingen rond het verblijven in de cel gemilderd en toegestaan om drie keer per week vlees te eten. De gemitigeerde Regel werd binnen de
Observantia Strictior uitgelegd in de lijn van de hervormingsgezinde generaal Johannes
Soreth (1451-1471), die een voorvechter was van de Hervorming van Mantua, een beweging die een terugkeer naar de contemplatieve levenswijze van de Karmel nastreefde.60
De waardering voor het karmelitaans gebed in eenzaamheid61 vond zijn beslag in
de regelgeving van de Observantia Strictior. In het tweede hoofdstuk van haar Constituties
werd de bepaling opgenomen dat elke provincie over een eigen kluizenarij moest
beschikken.62 De bedoeling van deze hermitages was om de eerste glans van het leven
op de Karmel te herstellen: “Aenghesien dat allen t’ghene (gelijck den Philosooph
seght) dat werckt, ooc lijdt, ende dat door ’t wtwendich wercken, de inwendighe
vierigheyt des gheests, door lancheyt van tijden verslaept ende verflauwt: om dese
vierigheyt ende Gheest der eerste instellinghe van onsen H. Order Elias te vernieuwen
ende te onderhouden, soo hebben onse Oversten ende Prelaten goet ghevonden, iae
nootsakelijck gheoordeelt, datmen in elcke ghereformeerde Privincie, eene heremitagie
soude stichten, om aldaer een afgescheyden ende innich leven te leyden naer ’t exempele
van onse eerste vaders ende instelders, ia de Heylighen Elias ende Eliseus.”63

59 Boaga (2008) 744. Voor de integratie zie Panzer (2006) 313. In het Compendio Instructiosa van de Observantia
Strictior wordt de keuze voor de gemitigeerde Regel als volgt uitgelegd: “Nam cum deinceps Carmelitae,
inter quatuor Mendicantium Ordines annumerati, qua studendo, qua docendo qua scribendo, qua
concionando, qua confessiones excipiendo, caeteraque publicae pietatis offici exercendo, aliorum
saluti attentius vacare deberent, temperanda ea fuere, quae cum eiusmodi muneribus, aliquo tandem
nomine repugnabant. Vnde iam in Regula, vt a variis Pontificibus varie explicata, moderataque est;
geminum Ordinis nostri Spiritum, sue Carmelitani Instituti partes duas a distinguere opere pretium est.”
Constitutiones (ed. 1880) 337.
60 In Soreths Expositio staat: “Si filij Helie estis, opera Helie facite […] ut igitur ad perfeccionem religiose uite
et glorie promisse ualeamus dona pertingere, forman siue prefatam regulam celitus patri nostro Helie
datam […] Recede hinc, scilicet a rebus caducis mundi et transitorijs; recede hinc, id est egredere de terra
et de cognacione tua en de domo patris tui, non solum habitu, sed eciam actu et opere.” John Soreth, The
Expositio: Sacratissimae Religionis Fratrum of Blessed John Soreth († 1471) on the Carmelite Rule: Critical Edition and Study,
Bryan D. Deschamp (ed.), Leuven 1973, vol. II, 3 e.v. Zie ook Plattig (1995) 76.
61 Jean de Saint-Samson zag het leven en gebed van solitairen als genoegdoening voor de liefde van
Christus tot de Vader. Samson (ed. 1651) 140. Hun verdiensten vinden zij in hun bemiddelend gebed voor
de wereld: “Si bien qu’ils exercent incessament leurs charités par leurs intercessions vers votre Majesté,
pour le bien du monde.” Jean de Saint-Samson, Oeuvres complètes 3: Méditations et Soliloques 2, (Hanneke Hooft
ed.), Rome 2000, 256.
62 Constitutiones (ed. 1880) 35.
63 Bertholdus (1653) 34 e.v.
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3.3.2 De Observantia Strictior in de Zuidelijke Nederlanden
De hervorming van de Observantia Strictior werkte diepgaand door in de Karmel van de
Zuidelijke Nederlanden.64 In 1603 werd de provincie gevisiteerd door generaal Henricus
Sylvio, die bij deze gelegenheid zijn eerder genoemde decreet toelichtte.65 De ordeshervorming die na deze visitatie op gang kwam bewoog zich tussen twee polen: het vermijden van schandalen onder de bevolking66 en een opbouw van de provincie in de lijn van
het Tridentijns hervormingsstreven.67 De devotie voor Onze Lieve Vrouw, zo eigen aan de
traditie van de Karmel, bleek een belangrijk charisma, dat zowel de bisschoppen als de
gewone bevolking aan zich bond.68 Bisschop Antonius Triest, bisschop van Gent, getuigde in 1649 hoe met de herleving van deze devotie de oude glorie van de Karmel in zijn stad
werd hersteld.69
De eerste initiatieven om te hervormen werden genomen in de Karmels van Gent en
Valenciennes. Haar voortrekkers waren Martinus de Hooghe († 1637) en Livinus d’Hondt
(† 1641).70 In 1640 schaarde de Belgische provincie zich achter de Constituties die ordesgeneraal Theodorus Stratius had gebaseerd op de hervorming van Touraine.71 Tot 1645 – het
64 Smet (1982) 110.
65 Panzer (2006) 50. Over dit decreet wordt eerder gesproken op pag. 119.
66 “So schreibt am 3. Juli 1624 Martin de Hooghe […] Vorsorge zu treffen, daß nicht das Volk […] das hier
in Nachbarschaft und eingemengt zwischen den Häretikern sitzt, durch die Skandale der Ordensleute
dem katholischen Glauben entfremdet wird’. Aus der Feder Isabellas lautet dasselbe Argument: ‘Es kann
mir nur höchst willkommen sein, daß die Religiosen in diesen Provinzen, die an der Nähe der Häretiker
leiden, von allererprobtestem Leben sind.” Panzer (2006) 95 e.v. In Gent kreeg de strikte observantie in
1625 van bisschop Triest nog altijd niet de kwalificatie van disciplina regularis. Cloet (1992) 163. Enkele
van deze schandalen worden beschreven in Panzer (2006) 287 e.v.v.
67 Panzer (2006) 95 e.v.
68 Zie voetnoot 69.
69 “Fidem facimus, & testamur dictam Carmelitarum Religionem, quae in hac Civitate Gandevensi ante
annos circiter vigintiquinquè quasi penitus collapsa ac hominum, temporumque injuriis eversa erat,
brevi illo temporis intervallo (licèt cum variis difficultatibus) pristinae suae integritati, & splendori, non
sine magno Inventutis tam pietate quam litteris insignatae, ac Deiparae cultus, augmento particulariter
addictae incremento, ad omnium stuporem restitutam esse.” Daniel à Virgine Maria, Speculum
Carmelitanvm, sive Historia Eliani ordinis fratrum beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, deel II, Antwerpen
(Michiel Cnobbaert) 1680, 1019 (nr. 3553). Deze brief is volgens Daniël in Vinea geschreven in 1649 aan de
Proceres Germaniae. Daniël (1662) 352 (nr. 653). Dit onderlijnt wat Burschel schrijft: “Schon ein kurzer
Blick in die einschlägige Forschungsliteratur läßt erkennen, daß die nachtridentinische Maria in immer
stärkerem Maße dazu eintrug, das katholische Kirchenvolk zu disziplinieren, um seine konfessionelle
Homogenität sicherzustellen was wiederum zur Folge hatte, daß diese Maria nach und nach zu einer
Maria wurde, deren Schutz, Trost und Hilfe nicht mehr umsonst zu haben war.” Burschel (1999) 590.
70 Smet noemt tevens de naam van François Potel, zie Smet (1982) 112 e.v.
71 Panzer (2006) 308. “Erst mit deren Überwindung und dem Sieg der ‘reformatio pura’ war die Grundlage
geschaffen, um bis zum Jahr 1656 alle Konvente der Provinz der Reform zuzuführen.” Panzer (2006) 358.
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jaar waarin de Constituties van de Observantia Strictior definitief worden aangenomen –
volgde echter nog een spannende tijd over het al dan niet opnemen van allerlei plaatselijke bepalingen.72
Vanaf 1649 werd er in de Belgische provincie gewerkt aan de stichting van een
hermitage in Liedekerke.73 In de eerste beschrijving uit 1653 blijkt hoe hier het verlangen
naar de ‘pristinus splendor’ van de Karmel moest herleven: “Soo is in de plaetse van
’t oudt vervallen Clooster nu begonst te maken een heremitagie oft eensaemheyt:
in de welcke ghesticht sullen worden eenige cellekens, opdat daer in ghedurighlijck
sommighe Religieusen der voorschreven Orden van onse Nederlantsche Provintie
dach ende nacht in ghebeden ende lof-sangen Godt souden dienen om aldus in onse
Orden t’onderhouden ende te voeden den gheest ende viericheyt van onse eerste en
principaelste instellinghe.”74

3.3.3 Tertiarissen van de oude observantie
Veel geestelijke dochters – zo ook Maria Petyt – kozen in de zeventiende eeuw voor een
leven als tertiaris en leefden volgens een ordesregel die aan hun levensstaat was aangepast.75 Ten aanzien van de tertiarissen van de oude observantie van de Karmel communiceerde Stratius in 163776 strenge bepalingen aan de directeuren van de derde orde, o.a.

72 Smet (1982) 119-121.
73 Michaël verhaalt in het voorwoord van zijn Godvruchtigh leven welk verhaal Liedekerke aan de vroege
geschiedenis van de karmelieten bindt: “’t ghene soo gheluckelyck daer ontrent in ’t H. landt is
gheschiedt in den bloedighen slagh by den kloecksten Heer Robertus a Namurco, ende syn dry Broeders,
Bander-heeren van Liedekerke […] het geluck heeft en heefter niet ontbroken, soo hun den hemel heeft
versterckt […] d’alderminnelijckste moeder Godts verschynende op een witte muylinne, heeft hun
in het duysterste on-weder verlicht, ende soo wel ghemoedt, hebben met ghewapender handt den
vyandt verslaghen […] Weder-ghekeert in Neder-landt met Religieusen van den Carmelus-bergh, om te
volbrenghen de beloften aen Godt in ’t heyligh Landt ghedaen, hebben op hun Heerlyckheydt in Liedekerck-bosch ter eeren van Maria een schoon Klooster ghebouwt.” Augustino (1661) 3r e.v.
74 Bertholdus (1653) 31 e.v.
75 Voor de geschiedenis en ontwikkeling van de derde orde binnen de Observantia Strictior, zie Smet (1982) 536
e.v.v.
76 Deze regeling uit 1637 werd uitgegeven in Theodorus Stratius, Opusculum Regularum et constitutionum pro
Tertiaris utriusque sexus Ord. Carmelitarum Antiquuae Observantiae Regularis Digestum et Ordinatum à P. Mag. Theodoro
Stratio eiusdem Ord. Carm. Generali, Roncilione (Franciscus Mercurius) 1637. Meer over het Opusculum, zie
Smet (1982) 537. De eigenlijke auteur is waarschijnlijk Juan Baptista De Lezana wiens Summa quaestionum
regularium, ook uitgegeven in 1637, een verhandeling over de derde orde bevat. De voorschriften waren
geënt op de bepalingen die op 20 december 1616 door de Congregatie van de bisschoppen en de
regulieren waren vastgesteld. In het decreet van de Congregatie van de bisschoppen en de regulieren
staat o.a.: “Superioribus autem regularibus, sufficienti facultate ad id a sede Apostolica suffultis
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om slechts vrouwen toe te laten die een voortreffelijk en beproefd leven leidden, minstens veertig jaar oud waren,77 voldoende eigendom bezaten om van te kunnen leven,
verlof hadden van de plaatselijke ordinarius, geboren waren uit eerzame ouders en een
goede naam hadden. Daniël à Virgine Maria, in die tijd novicenmeester en directeur van
de derde orde in Vlaanderen, herschreef daarop de derde orderegel van de Belgische provincie en publiceerde die als Af-beeldinghe van de derde orden onser L. Vrouwe des berghs Carmeli.78
Over de levensstaat van derde ordelingen schreef hij: “Want al is’t sake dat den staet oft
conditie van soodanighe persoonen niet oprechtelyck eene Religie en is, nochtans is’t
een maniere van leven aen die van de Religieusen seer ghelyck; besonderlyck als die
bevestight is door belofte van eeuwighe suyverheydt; sonder de welcke die maniere van
leven niet wel en verdient den naem van Staet: want Staet beteeckent stantvastigheydt
ende on-veranderlyckheyt, te weten, als-men sy-selven door belofte soo vast aen Godt
is verbindende, dat-men ’t niet en kan ont-binden; het welk gheschiedt door belofte van
Suyverheydt tot de doodt toe.”79
Het streven van tertiarissen om in heiligheid niet voor eerste en tweede ordelingen
onder te doen was weliswaar eigen aan een breed confessionaliseringsproces, maar kan
(Capuccinis exceptis) licere mulieres ad hujusmodi habitum recipere, atque ad ipsos vestiendi eas
officium pertinere, non autem ad habitum admittendas, et recipiendas esse, nisi probatae vitae, ac bonis
moribus praeditas, atque in aetate saltem quadraginta annorum constitutas, quae de proprio habeant,
unde a sufficienter vivere possint, et non cum aliis viris, quam cum consanguineis, vel affinibus in primo
tantum gradu sibi conjunctis cohabitent, etiam ab Ordinario loci licentia prius impetrata, et qui non
aliter eam concedat, nisi de praedictis, praevio examine diligenti sibi constiterit. Verum in hujusmodi
habitu concedendo, et respective deferendo omnino a velo supra caput, quod suprajectum vocant, a
pectorali quod vulgo dicitur sottogola, et a patientia abstinendum esse; quinimo eas quae supradicta
tria, vel aliquod ipsorum deferre deprehensae fuerint, illa dimittere, etiam per censuras ecclesiasticas
ab Ordinariis locorum compellendas esse decernit. Supradictis vero decretis, mulieres Tertii Ordinis,
qua collegialiter vivunt, non comprehendi, quinimo eas dispositioni constitutionis Pii Papae V, editae
Roma e anno 1566, 4 calendas julii, quae incipit circa pastoralis, penitus subjacere, expresse declarat,
non obstantibus quibuscunque in contrarium facientibus. Data Romae 20 decembris anni 1616. —
Antonius Cardinalis Saulius.” Dominique Bouix, Tractatus de jure regularium: ubi et de religiosis familiis, quae vota
solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent, Volume 1, Institutiones juris canonici in varios tractatus divisae Tractatus de
jure regularium: ubi et de religiosis familiis, quae vota solemnia, vel etiam simplicia perpetua non habent, Parijs (Jacobum
Lecoffre et Socios) 1857, 320. Er werden door Stratius nog meer toelatingscriteria gesteld, die hier niet
worden genoemd. Deze zijn te vinden in een niet gepubliceerd document van A. Staring genaamd Derde
Orde. Regel III dat op het N.C.I. wordt bewaard. <Adrianus Staring, 73/6>
77 Deze voorwaarde zal waarschijnlijk niet voor Maria hebben gegolden. Zij was immers al geprofest als
tertiaris.
78 Daniel à Virgine Maria, Af-beeldinghe van de derde orden onser L. Vrouwe des berghs Carmeli. In ’t licht ghegheven,
verbetert ende vermeerdert door […] Daniël à Virgine Maria, 2e druk, Brussel (Jan Mommaert) 1666.
79 Daniël (ed. 1666) voorwoord. Zie over ‘staat’ ook Susanne Schulz, ‘Der Diskurs über den welt-geistlichen
Stand. Überlegungen zur rechtlichen Lage semireligioser Gemeinschaften’, in: Conrad (2013) 36 e.v.
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daarbinnen ook een typisch Zuid-Nederlands verschijnsel worden genoemd.80 Uit ver
schillende regels van tertiarissen blijkt dat hun leefwijze in de Zuidelijke Nederlanden
sterk georiënteerd was op het monastieke bestaan.81 Dit gold ook voor Maria Petyt en
haar medezusters in de Cluyse.82 Als Maria terugkijkt op de eerste keer dat zij professie
aflegt op de “derden Reghel vande Heylighe Maghet Maria des Bergh-Carmeli”, schrijft
zij: “Al dede ick simpelijck belofte van te onderhouden den derden Reghel, nochtans
gaf onsen Biechtvader ons te onderhouden den Reghel van de Religieusen, nopende
de vastendaghen, abstinentien, penitentien, stilswyghentheyt, ende soo voorts, wy
kosten dat ghevoeghelijck onderhouden, mits niemant hebbende inden wegh: Den
derden Reghel en was alsdan noch niet ghedruckt; ende oock ick vondt my wat stricter
ghetrocken, als simpelijck den derden Reghel te onderhouden; want den derden
Reghel ghemeynder is voor alle soorten van menschen, om oock in de werelt te konnen
onderhouden.”83
Maria moet haar eerste professie nog hebben gedaan op de Regel voor de derde orde
van de hervormingsgezinde generaal Johannes Soreth, die zich niet alleen beijverde voor
een contemplatieve herbronning maar ook aan de wieg van de tweede en derde orde in de
Karmel stond. Enkele jaren later, waarschijnlijk in 1647, legde zij nogmaals haar professie
als tertiaris af, nu op de Regel van de Af-beeldinghe. Haar geestelijk leidsman, Michaël à San
Augustino, geeft hiervoor als reden: “Twyffelende, oft hare Professie van den derden
Reghel der Carmeliten, wettigh geweest hadde, als sy tot Ghent woonden, heeft die
vernieuwt, in de handen van den seer Eer-weerdighen Pater Gabriël ab Annuntiatione […]
ende kreegh eenen Biecht-Vader <Michaël à San Augustino> die haer beter onderwees in
het oeffenen van hare obligatie, ofte verbintenisse.”84
In de periode na 1650 vond het hervormingsstreven in de Belgische provincie steeds meer
haar eigen vorm. De aanvankelijke identificatie met de leefwijze van de ongeschoeiden
raakte op de achtergrond en maakte plaats voor een sterker beroep op het werk van
Johannes Soreth.85 De provincie kwam echter allerminst in een rustig vaarwater. De
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83
84

Monteiro (1996) 34.
Monteiro (1996) 34.
Petyt (1683) vol. 1, 52.
Petyt (1683) vol. 1, 52.
Augustino (1681a) 20. In 1648 zou Gabriël ab Annuntiatione, sinds 1645 prior van Gent, worden benoemd
tot commissaris-generaal voor de hervorming van Opper- en Neder-Duitsland, zie Smet (1982) 15 en
Meerbeeck (2015b) 287. Met de biechtvader wordt Michaël à San Augustino bedoeld. In het manuscript
staat hier nl. de afkorting ‘R.do P.M.A.S.A.’ Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia
Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte Carmelo, fol. 61r.
85 Panzer (2006) 296.
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spanningen rond het jansenisme bouwden zich op. Het moet de karmelitaanse voorliefde voor de Mariadevotie zijn geweest die de inzet van Michaël en Maria voor het anti-
jansenisme begrijpelijk maakt.86

3.4 Jansenisme en anti-monachisme
Bij het begin van de jansenistische beweging – in de jaren ’40, na de postume verschijning van het boek Augustinus van de Ieperse bisschop Cornelius Jansenius (1585-1638) –
vertonen het jansenisme en de katholieke hervorming nog veel parallelle trekken.87 In
deze periode spitste de controverse, begonnen als een theologische polemiek, zich toe
op dogmatische vragen rond genade. Het jansenisme ademde een pessimistische antropologie. De vrije wil van de mens is niet toereikend om zich aan Gods voorschriften
te houden. Het breekpunt tussen beide groepen kwam toen jansenistische geestelijken weigerden de vijf samenvattende stellingen die geformuleerd waren in de bul “Cum
occasione” (31 mei 1653) te verwerpen.88
In een volgende fase, na 1660, bleken de aanhangers van het jansenisme steeds minder geïnteresseerd in dogmatische kwesties. Hun aandacht focuste zich meer op de pastorale, spirituele en morele vernieuwing van de Kerk.89 In een groeiende polemiek met
het anti-jansenisme – ‘geen jansenisme zonder anti-jansenisme’ concludeert Roegiers90
– verhardde de beweging zich richting rigoristischer standpunten en raakte los van haar
dogmatische hervormingstreven in de jaren ’40 en ’50.
Deze verharding stond niet op zich zelf. Binnen de kerkelijke verhoudingen was een
serieus probleem ontstaan door de sterk diocesane invalshoek van het Zuid-Nederlandse
hervormingstreven. De relatief autonome invloedssfeer die de bisschoppen nastreefden strookte niet met het hervormingsstreven van Rome, dat een veel centralistischer

86 Michaël à San Augustino was lid van het geheim Genootschap van anti-jansenisten dat in november 1678
was opgericht. Zie Van Meerbeeck (2015a) 58 en Van de Vate (2015c) 112.
87 Jan Roegiers, ‘Jansenisme en katholieke hervorming in de Nederlanden’, in: Eddy Put, Marie Juliette
Marinus, Hans Storme (eds.), Geloven in het verleden: studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd,
aangeboden aan Michel Cloet, Leuven 1996, 43.
88 De vijf stellingen – te vinden in Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen
Lehrentscheidungen, Freiburg im Breisgau [etc.] 2005, 1092-1096 – vatten de oorspronkelijke leer van het
jansenisme samen, gebaseerd op Jansenius’ postuum uitgeven werk over Augustinus. Het boek werd
reeds in 1641, 1642 en 1653 door het H. Officie verboden.
89 Hun veeleisend programma verplichtte elke christen tot een streven tot heiligheid op zijn manier,
volgens zijn ‘staat’. Zie Roegiers (1996) 47.
90 Roegiers (1996) 45.
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machtspolitiek voorstond.91 Deze strijd kristalliseerde zich aan het grondvlak uit in
hoogoplopende spanningen. De hervormingsgezinde bisschoppen werden als jansenistisch beschouwd,92 terwijl aan Rome een anti-jansenistische tendens werd toegeschreven. Dat de escalatie van het conflict uiteindelijk gedomineerd werd door een botsing
tussen deze invloedsferen, blijkt als paus Alexander VII, ondanks zijn doctrinaire sympathieën voor het anti-jansenisme, toch vijfenveertig laxistische stellingen – lees anti-jansenistisch – veroordeelt.93
Deze controverse tussen Rome en de bisschoppen had grote consequenties voor
de religieuzen in de Zuidelijke Nederlanden. Zij werden als anti-jansenistisch betiteld,
niet in het minst omdat de pausen in hun centralisme op de reguliere geestelijkheid
steunden, en raakten door hun stellingname geregeld in conflict met de bisschoppen.
Ceyssens omschrijft deze onverkwikkelijke polarisatie met een term, die hij geregeld
tegenkomt bij Michaël à San Augustino: anti-monachisme.94 Als hoogtepunt van deze
welhaast eindeloos oplopende machtsstrijd onderwierp Alphons de Berghes, aartsbisschop van Mechelen, op 29 augustus 1674 het houden van processies aan een strenge
discipline.95 Daarbij bracht hij niet alleen het aantal terug, hij verbood ook om bij sacramentsprocessies beelden van heiligen mee te dragen. Dit verbod was zeer ingrijpend
voor de karmelieten, die alleen al in Brussel jaarlijks om en nabij de honderd processies
hielden.96 In 1676 koos Rome aanvankelijk ten gunste van de aartsbisschop.97 Vanwege
de grote weerstand onder de religieuzen werd de zaak echter opnieuw voorgelegd aan de
Congregatie voor de Riten. Hangende hun besluit bleef de praktijk van voor 1674 gehandhaafd. Dit conflict speelde tot 20 mei 1682, toen Innocentius XI zich in zijn breve Cum Inter
Venerabilem Fratrem uitsprak ten gunste van de regulieren.98

91 Op het concilie van Trente had een Romeinse delegatie bewerkstelligd dat de bisschoppen hun jurisdictie
ontleenden aan de paus. Deze opvatting was weliswaar afgewezen, maar toch waren er elementen van
deze opvatting doorgedrongen in enkele documenten. Zie Roegiers (1996) 55.
92 Michael schrijft: “episcopi reguntur a jansenistis.” Ceyssens (1968) 226. Daar was reden toe. Bisschop
Boonen aarzelde om het verbod op Augustinus van Jansenius te publiceren.
93 Roegiers (1996) 58; Propositiones XLV damnatae in Decretis S. Officii; Errores doctrinae moralis laxioris;
prop. 1-28, décret V du 24 sept. 1665; 29-45, du 18 mars 1666. Denzinger (2005) nr. 2020.
94 Ceyssens (1952) 20.
95 Ceyssens (1968) 222 e.v. Zie ook Smet (1982) 334. Alphonse de Berghes (1624-1689) beriep zich daarbij op
de instructies van Borromeus en andere gebruiken die in Italië gangbaar waren. De Berghes werd in 1671
aartsbisschop van Mechelen. Dank zij de bescherming van de Spaanse koning werd hij in 1679 nét niet uit
zijn zetel ontzet tijdens een anti-jansenistische hetze tegen zijn persoon. Zie Ockeley (2009). 159.
96 Ceyssens (1974a) XXVI, noot 1. Zie ook Ockeley (2009) 150.
97 Ceyssens (1968) 492.
98 Het decreet van Innocentius XI is te vinden in Jean François Van de Velde & Pierre François Xavier De Ram,
Nova et absoluta collectio synodorum tam provincialium quam dioecesanarum, archiepiscopatus Mechliniensis: accedunt illuc
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Maria Petyt heeft deze uitspraak niet meer meegemaakt. Zij stierf in 1677. De jansenistische onenigheid en de problemen rond het anti-monachisme waren toen nog lang niet
opgelost en troffen ook Michaël en indirect haar eigen persoon. In 1673 was er sprake van
een polemiek over Michaëls traktaat Marie-vormigh ende Marielijck leven in Maria om Maria.99
Michaël schrijft in een brief aan zijn vriend Seraphinus: “Er wordt aan mij geschreven
vanuit Gent dat ons traktaat Over het Mariale leven in Maria en door Maria erg onaangenaam is
aan de jansenisten. Wat denkt zijne zeer eminente Bona100 hierover? Kan van hem hierover niet een goed testimonium worden verkregen? Ik meen dat die zeer eminente Heer
doordrongen is van de geest van zijn Heilige Vader Bernardus, welke, zoals bekend, in
de mariale weg zoals die in dit traktaat beschreven wordt, heeft geëxcelleerd. Intussen
zegt men dat de jansenisten daarover geërgerd zijn en dat ze toch de gelegenheid hebben
aangegrepen om dit uiteindelijk partijdige boek te publiceren.101 Het is een wonderlijke zaak dat deze mensen wel willen weten over de heilige vaderen, pausen en de gehele
kerk, die zij willen hervormen, maar de geest van de heiligen afkeuren en hun gedachten
beschimpen.”102
Deze polemiek heeft Maria niet onberoerd gelaten. In het document over de
Hollandse oorlog lezen we hoe zij (waarschijnlijk) kort daarna schrijft dat de jansenistische aanval op de Mariadevotie haar pijnlijk raakt: “De nood van de Heilige Kerk, die mij
werd ingeprent, was deels wegens de onrust en commotie, die de jansenisten veroorzaken in de Heilige Kerk, doordat ze hun opvattingen als grote belediging, kritiek en godslastering uitbraken tegen de Heilige Maagd en vele dwalingen, die zij opdringen aan de

99

100
101

102

spectantia rei ecclesiasticae monumenta, pleraque inedita: omnia diligenter recognita ac in sectiones quinque distributa,
(Synodicon Belgicum, sive acta omnium ecclesiarum Belgii; 1, 2) Mechelen [1829], II, 380 e.v.v.
Augustino (1669) Bij-voeghsel naer het tweede Tractaet van een Marie-vormigh Marielijck leven in Maria om Maria, cap.
VI, 11. De Mariadevotie lag erg gevoelig in deze polemiek. Zie M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de
Nederlanden 1640-1690’, in: Trajecta 1 (1992) 156.
Kardinaal Johannes Bona o.cist. (1609-1674).
Dit boek betreft Monita salutaria Beatae Maria Virginis ad cultores suos indiscretos. In 1673 verscheen in Gent
de eerste druk van dit polemisch geschrift. De naam van de auteur, Adam Widenfeldt († 1678), was
weggelaten maar het imprimatur, getekend door Ignace Gillemans bekend als jansenist, riep van meet
af aan veel weerstand op. Paul Hoffer, La dévotion à Marie au déclin du XVIIe siècle: autour du Jansénisme et des “Avis
salutaires de la B.V.Marie à ses dévots indiscrets”, Fribourg 1938, 187 e.v.v.
“Scribitur mihi gandavo jansenistis multum displicere tractatum nostrum de Vita Mariana in Maria propter
Mariam. Quid sentit de illo Eminestissimus Bona? Non posset obtineri ab ipso testimonium bonum de
illo? Existimo eum eminentissimum Dominum imbuturum spiritu Sancti. P.Sui. Bernardi, quem in via
mariana, qualis in isto tractatu describitur, excelluisse constat. Interim jansenistae dicuntur inde offensi,
et accepisse occasionem saltem partialem edendi istum libellum. Est res mira quod isti homines velint
sapere supra S.S. Patres, pontifices et totam ecclesiam, quam volunt reformare, et improbant spiritum
Sanctorum, eorum sententias cavillant.” Rome, Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica,
Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Mechelen, 22 december 1673.
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harten van de gelovigen.”103 Afgezien van dit citaat heeft deze controverse voor het oog
geen diepgaand spoor in Maria’s geschriften nagelaten.
Maria’s gebed voor de Kerk en de eerste glans van de Karmel heeft zich na haar dood
nog enkele decennia voortgezet. In de jaren ’80 schrijft Angelus Monsignanus, provinci
aal van de Karmel, over de zusters van de Cluyse die: “[…] nu acht in ’t getal syn, dewelcke
in de pratycke der selver door de bermhertigheyt Godts totter doodt toe hopen te
volherden ende om in dese van den eersten regel van onse Orden engere strydtbaene te
vlytiger ende te geluckiger te vervoorderen.”104

3.5 Tot slot
Maria Petyt trof in deze Cluyse weliswaar niet het hemelse leven waar zij zo vurig op
hoopte, maar heeft haar traditie wel een levend getuigenis nagelaten van hoe een
kluizenaarster betrokken kan zijn bij de geestelijke zoektocht van haar tijd. Michaël à
San Augustino, haar geestelijk leidsman, zou later niet zonder reden van haar en andere
zoekende vrouwen getuigen: “Toont my nieuwe Teresien, nieuwe Magdalenen, nieuwe
Geertruyden, nieuwe Catharinen van Senen in puerheyt des herten, in goddelijcke
liefde, in Christi-vormigheyt, in ghelijck-vormigheyt met den wille Godts, ende terstont
zal Godt wonderlijck verschynen in dese sijne Heylighen.”105

103 Rome (Arch. Post. III, 70) Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte
Carmelo, fol. 35v. De vertaling is van Veronie Meeuwsen.
104 Bij de tweede approbatie van de ordonnantiën van Schaarbeek. Zie Meerbeeck (2015b) 307.
105 Petyt (1683) vol. 1, voorwoord 3r.
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Een inleiding bij het Tractaet van verscheyden
ghesteltenissen der zielen

Om aen u Eerweerdigheyt te openen…
“Ick vinde my gheneghen om aen u Eerweerdigheyt te openen verscheyden ghestelte
nissen mijnder Ziele, soo van voorkominghe, als van verlaetinghe, &c. op dat u
Eerweerdigheyt van alles gheinformeert zijnde, mynen gheest beter soudt konnen
onderkennen, ende onderscheyden.”1 Met deze woorden onderbouwt Maria Petyt haar
intentie om Michaël à San Augustino nauwkeurig te verhalen wat zij op zielsniveau
beleeft. Uit de brieven die zij hem stuurde, stelde Michaël het Tractaet van verscheyden
ghesteltenissen der zielen2 samen als aanvulling bij en toelichting op Maria’s eigen
levensverhaal.
Dit hoofdstuk beoogt een inleiding te geven bij het Tractaet als onderzoeksobject en is
onderverdeeld in de volgende paragrafen: het raamwerk van het Tractaet en de datering
van de hoofdstukken (4.1), de datering van de bloemlezing (4.2), de rode draad van de gesteltenissen (4.3) en Michaëls redigerende werkzaamheden aan het Tractaet (4.4). In deze
paragraaf wordt gezocht naar een antwoord op de vraag welke beweegredenen Michaël
heeft gehad tijdens zijn redactie van het Tractaet. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
leeswijzer bij de tekst van het Tractaet in het volgende hoofdstuk (4.5).

4.1 Het raamwerk van het Tractaet en de datering van de hoofdstukken
Het Tractaet van verscheyden ghesteltenissen der zielen, met schoone onderwysinghe, om de selve met
grooten voortganck te passeren, ondervonden van de weerde Moeder Maria a S.ta Teresia telt 104 pagina’s en bevat tachtig hoofdstukken: een inleidend hoofdstuk van Michaël à San
1
2

Petyt (1683) vol. 1, 290. <p. 301>
Het Tractaet betreft slechts de gesteltenis van één ziel, die van Maria Petyt. Zie hoofdstuk 1, voetnoot 13.
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Augustino en 79 hoofdstukken samengesteld uit fragmenten van de gewetensrekeningen, die Maria Petyt hem in de jaren 1657 tot en met 1674 stuurde.3 Geen van Maria’s brieven is door Michaël in zijn geheel in het Tractaet opgenomen. Aanhef en slot zijn overal
weggelaten. Slechts waar Maria haar geestelijk begeleider direct aanschrijft, meestal met
U-Eerweerdigheyt, herinnert het Tractaet aan de oorspronkelijke brieven.4 Hoewel openhartig kan de toon van haar brieven niet of nauwelijks familiair worden genoemd, een enkele keer het vocatief ‘lieven Vader’5 daargelaten.
Slechts 35 hoofdstukken van het Tractaet zijn gedateerd. Ofschoon van de meeste brieven niet met zekerheid gezegd kan worden dat ze aansluiten op het voorgaande hoofdstuk, wordt geregeld gerefereerd aan eerder beschreven situaties. In grote lijn en met de
nodige voorzichtigheid, kan gesteld worden dat het Tractaet een chronologische volgorde ademt, althans tot hoofdstuk 204. Deze brief is gedateerd op 16 november 1672, het
jaar waarin Maria haar eerste inspraken en visioenen over de Hollandse oorlog ontving.6
Na dit hoofdstuk zijn door Michaël enkele brieven van eerdere datum ingevoegd.7 Deze
cesuur in de chronologie van het Tractaet hangt mogelijk samen met Maria’s verzoek om
haar visioenen, inspraken en gebedsintenties ten gunste van het Franse leger geheim te
houden.8 De onderbreking van de chronologische lijn kan echter ook om een andere reden zijn ingegeven. Waarschijnlijk heeft er een redactionele schoning van het Leven van
Maria Petyt plaatsgevonden.9
Na de opmerkelijke cesuur in hoofdstuk 204 volgen in het Tractaet nog 28 hoofdstukken, grotendeels samengesteld uit brieffragmenten die geschreven zijn na 1672. Hoewel
de chronologische volgorde min of meer wordt hersteld vertoont de verhaallijn een zekere onevenwichtigheid in vergelijking met het eerste gedeelte. Het Tractaet wordt afgesloten met enkele hoofdstukken waarin Michaël teruggrijpt op eerder geschreven brieven, waarschijnlijk bedoeld om de onderwysinghe van het Tractaet te resumeren.

3

4
5
6
7
8
9

Vaak bevat een hoofdstuk slechts een gedeelte van een brief. Zo kan het gebeuren dat twee hoofdstukken
dezelfde datering bevatten, zie bijv. cap. 206 en aansluitend cap. 207, maar ook cap. 216 en cap. 221.
Overigens is het goed mogelijk, dat dit laatste voorbeeld een zetfout betreft. Soms zijn gedeelten uit
verschillende brieven samengevoegd tot één hoofdstuk, zie bijv. cap. 178 en cap. 205.
Voor zover bekend is geen van de originele brieven van Maria Petyt bewaard gebleven. Zij zouden
verloren zijn gegaan bij het bombardement van Brussel in 1695. Reusens (1866) c. 673.
Petyt (1683) vol. 1, 250 en 261.<245 en 261>
Petyt (1683) vol. 1, 257 e.v. <zie: CCIV. CAPITTEL. (17-II/204)>
Cap. 205, 04-03-1669; cap. 206, 11-08-1669 en cap. 207, 11-08-1669.
Meeuwsen (2015a) 120.121.
Deze mogelijkheid is uitgewerkt in Van de Vate (2015c) 107.
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4.2 De datering van de redactie het Tractaet
In de briefwisseling van Michaël à San Augustino met Seraphinus à Jesu et Maria, zijn
medebroeder en vriend in Rome,10 vinden we een aanwijzing voor de datering van het
Tractaet. Op 29 maart 1681 schrijft Michaël in een naschrift over zijn vorderingen in de redactie van een uitgebreider Leven van Maria Petyt: “Ik ga door in het uitgebreider Leven,
waarvan ik ongeveer honderd bladen heb geschreven, en er blijven gemakkelijk twintig
<bladen> over, naast de indices. Velen hebben haar <i.d. Maria Petyt> tot geestelijk moeder gekozen, met grote uitwerking, en ook verscheen zij aan sommige zielen en instrueerde hen in het geestelijk leven etc.”11 Bij het lezen van dit naschrift rijst onvermijdelijk
de vraag op welk levensverhaal dit naschrift betrekking heeft. Het Kort Begryp komt niet
in aanmerking. Voor dit compendium van Maria’s leven was op 1 maart 1681 reeds een
approbatie afgegeven en Michaël zou voor deze uitgave nooit de term uitgebreider Leven
hebben gebruikt. Het Nederlandse Leven kan evenmin zijn bedoeld. Het feit dat Michaël
aan zijn vriend meldt honderd bladen te hebben geschreven en “en er blijven gemakkelijk twintig over”, is genoeg reden om deze optie uit te sluiten. Zonder inhoudsopgave
telt het Nederlandse Leven, althans deel II, 1020 pagina’s. Bovendien diende een eerdere
versie van het Nederlandse Leven als basistekst van de Latijnse Vita, waarvan Michaël reeds
op 24 april 1680 het voorwoord ondertekende. Als wij de ons bekende geschriften op een
rij zetten, blijft slechts het Tractaet der verscheyden ghesteltenissen der zielen over als geschrift
waar Michaël in het voorjaar van 1681 aan gewerkt kan hebben.12
Op 29 maart 1681 – de dagtekening van deze brief – moet Michaël nog in de veronderstelling hebben geleefd dat de Latijnse Vita zou worden gepubliceerd.13 Deze redenering berust op een eenvoudige rekensom. Enkele maanden voor het schrijven van deze
brief, namelijk op 16 november 1680, vroeg Michaël zijn vriend Seraphinus de Latijnse
Vita van Maria Petyt in italic uit te laten schrijven en het manuscript voor te leggen aan de
10 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 120.
11 “Pergo in Uitam fusiori, de qua iam scripsi circiter centum folia, et restant facile uiginti, praeter indices.
Multi illam eligunt in Matrem Spiritualem cum magno fructu, et apparuit aliquibus animabus, et
instruens in uita spirituali etc.” Rome, Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune 16751698: Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel, 29 maart 1681.
12 Er is nog een reden om aan te nemen dat Michaëls naschift van 29 maart 1681 het Tractaet betreft. Zoals
reeds gemeld in hoofdstuk 1, komt geen van de brieven uit het Tractaet voor in de Latijnse Vita. Het Tractaet
moet dus óf reeds zijn samengesteld toen Michaël aan de redactie van deze werken begon óf pas daarna
toen hij zijn redactiewerkzaamheden (in grote lijn) had afgerond. Het gegeven citaat uit 1681 pleit er
voor om te veronderstellen dat Michaël het Tractaet heeft samengesteld, nadat hij zijn voorbereidingen
heeft getroffen voor de Latijnse Vita en wellicht ook na het Nederlandse Leven, waarvan hij de protestatie
tekende op 10 april 1681.
13 Zie par. 1.4.2.
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deputaten van de S. Congregatio.14 Het lijkt uitgesloten dat binnen vierenhalve maand –
en dan nog in winterse omstandigheden – deze brief is overgebracht naar Rome, het manuscript in italic is overschreven, beoordeeld door de deputaten van de S. Congregatio
en Michaël in de Zuidelijke Nederlanden op de hoogte is gebracht van hun oordeel. Op 29
maart 1681 zal hij daar dus nog niets van geweten hebben en vol goede moed zijn geweest
om een aansprekend levensverhaal samen te stellen.
In het naschrift appelleert Michaël ook aan de instruerende kracht van Maria’s postume verschijningen. Deze verschijningen waren Seraphinus op dat moment reeds bekend. Een jaar eerder rapporteerde Michaël hem over een jonge norbertines, die onder
zijn geestelijke hoede was gesteld: “zij had veel verschijningen van onze Eerbiedwaardige
Moeder.”15 Deze verschijningen van Maria Petyt kunnen wijzen op een beginnende devotie. Wellicht was dit voor Michaël de reden om een Tractaet samen te stellen over Maria’s
‘onderwysinghe’. Vanuit welk perspectief Michaël à San Augustino de ‘onderwysinghe’
van Maria Petyt wilde beschrijven, wordt uitgewerkt in de volgende paragraaf.

4.3 Zielsgesteltenissen en de oefening van de tegenwoordigheid Gods
De rode draad doorheen de compilatie van het Tractaet wordt gevormd door de verscheyden
ghesteltenissen der zielen. Dit lijkt een geliefd onderwerp van Michaël à San Augustino, getuige het vierde traktaat van zijn Inleydinghe in ’t landt van Carmelus. Daar schrijft hij over de
“verscheyden gesteltenissen van een ziel die alreede heeft begost te ghenieten het beste
deel der Carmelieten, dat is, met Godt besich te zijn ghedurichlijck ende minnelijck.”16
Om de achtergrond van deze rode draad te verstaan is het noodzakelijk dat wij de
term ghesteltenisse exploreren (4.3.1) en beschrijven tegen de achtergrond van Maria’s
deugdbeoefening in de Cluyse (4.3.2), de zeventiende-eeuwse beoefening van de tegenwoordigheid Gods (4.3.3) en zoals Maria Petyt deze beoefende (4.3.4).

14 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 123.
15 “Habuit plures apparitiones a Ven. Matre nostra.” Rome, Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica
commune 1675-1698, Epistulae Ven. P. Michaelis a S. Augustino: Brussel, 9 maart 1680. Reeds aangehaald in Van
de Vate (2015c) 101.
16 Augustino (1659) tract. 4, voor-reden, 366. Maria Petyt schrijft over dit traktaat: “ In’t 4. Tract. van de
Inleydinghe van Carmelus, daer vinde ick onsen gheest in, bykans al oft van Capittel tot Capittel uyt ons
hert gheschreven waeren; ende oock de manieren ende diversche soorten van ghebedt.” Petyt (1684)
vol. 4, 25.
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4.3.1 Verscheyden ghesteltenissen der zielen
In zijn inleidend hoofdstuk bij het Tractaet verhaalt Michaël à San Augustino hoe hij zich
in de samenstelling van deze bloemlezing heeft laten leiden door “den loop des levens
van onse weerdighe Moeder MARIA à Sancta TERESIA, waer in men klaerlijck sien kan, dat
alle de daghen haers levens, den Gheestelijcken Saey-tydt ende Ougst, koude ende hitte,
den Somer ende Winter, den nacht ende den dagh, op den voorseyden sin niet en hebben
gherust, maer tot den eynde haers levens by naer hunne keeren hebben ghehadt.”17
Uitgangspunt voor deze keuze was een citaat uit het boek Genesis over de wisseling van
tijden en seizoenen: “Godt Almachtigh […] ordonnerende een sekere veranderinghe van
saisoenen ende onghestadigheyt van alle dinghen.”18
De toevoeging bij de titel van het Tractaet – met schoone onderwysinghe, om de selve met
grooten voortganck te passeren, ondervonden van de weerde Moeder Maria à S.ta Teresia – doet vermoeden dat Michaël bij de redactie van het Tractaet meer voor ogen stond dan een
weergave van Maria’s wisselende levensseizoenen. Het moet zijn intentie zijn geweest
om de brieven over Maria’s zielsgesteltenissen zo te presenteren dat zij een ‘schoone
onderwysinghe’ vormden om dezelfde fasen ‘met grooten voortganck te passeren’. De
gedachte dat deze gesteltenissen geen circulair proces zijn maar ‘met grote voortgang
kunnen worden gepasseerd’, roept de vraag op welke strekking de term ‘gesteltenis’
moet hebben gehad.
Voor wij een antwoord formuleren op deze vraag dient een opmerking bij de achtergrond van de term ‘ghesteltenisse’ te worden geplaatst. In de zeventiende eeuw tekende zich een zekere begripsdevaluatie af in het gebruik van mystieke termen. Deblaere
schrijft daarover het volgende: “De capucijnen19 houden in de XVIIe eeuw niet alleen
de traditie van Ruusbroec en Herp in ere, zij maken er helaas ook een vulgarisatie van,
een ‘ascetisch-mystiek systeem’ binnen de kaders van het toen vigerende thomisme.20
[…] Wie […] een intens affectief gebedsleven bezit, heeft er in deze tijd over leren spreken in de termen van het ‘overvormde, bovenwezenlijke’ leven.”21 Enige relativering ten
17 Petyt (1683) 197. Uitgaande van datering van de brieven – de eerste brief werd geschreven in 1657 – moet
Michaël hiermee haar leven in de Cluyse op het oog hebben gehad.
18 Petyt (1683) vol. 1, 197.
19 Zie par. 2.2.3.2.
20 Het thomisme had al eerder greep gekregen op de Vlaamse mystiek. Deblaere schrijft over de mutatie van
het gedachtegoed van Ruusbroec binnen het kader van Herp: “ Jusqu’à preuve du contraire, nous croyons
que Herp, malgré une structure psychologique sous-jacente identique, a pris le wesen ruusbroeckien
pour l’essence de la philosophie thomiste. ” Deblaere (ed. 2004a) 22. <D.S. 1961, 4/2, c. 1360>
21 Deblaere (1962) 96. Sinds De Certeau kan deze herleving in een nieuw kader worden geplaatst: “Hence
a frequent misunderstanding, according to Certeau. Mysticism is often understood as a clinging to the
past, as a refusal to accept the disappearance of the old religious world. Actually, mystics still make use
of the old religious terminology, but in a subversive way. They accept the new insights on the function
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 pzichte van Maria’s taalgebruik is dus op zijn plaats. Van een onderzoeker mag echter
o
meer worden verwacht. De ontwaarding van begrippen vraagt van een onderzoeker om
dicht bij de synchronie van het onderzoeksmateriaal te blijven en niet al te zeer op te
gaan in de reminiscenties die een term oproept. De volgende paragrafen beogen daarom
niet om een diachroon beeld van allerlei termen uit de Vlaamse mystiek te geven, maar
om inzichtelijk te maken hoe deze mystiek door Michaël en Maria werd gepercipieerd.
Uitgaande van het thomistische kader van de karmelitaanse spiritualiteit in de zeventiende eeuw22 zijn meerdere lezingen van de term gesteltenis mogelijk. Een eerste lezing
gaat uit van de term qualitas (4.3.1.1), de tweede sluit daarop aan, maar beschrijft gesteltenis vanuit de term dispositio (4.3.1.2). Hoewel beide invalshoeken elkaar raken is het voor
de beschrijving van de term ghesteltenisse wenselijk deze van elkaar te onderscheiden.
Beide beogen namelijk een verschillend perspectief in het omvormingsproces van de
ziel: de eerste beoogt een omvorming die gericht is op het participeren aan de goddelijke werkelijkheid, de tweede een omvorming die geformuleerd wordt in termen van
deugdbeoefening.

4.3.1.1 Gesteltenis als qualitas
In zijn woordenlijst van termen uit de mystiek 23 wijst Deblaere op het verband tussen
ghesteltenisse en het woord ‘soodanigheyt’,24 een term die hij in verband brengt met de
scholastieke ‘qualitas’.25 Deze verbinding zet ons op het spoor van de eerste invalshoek.
Thomas van Aquino appelleert, net als Michaël in de inleiding van het Tractaet,
aan veranderende weersomstandigheden wanneer hij de term qualitas omschrijft:
“Hoedanigheden <qualitates> zijn ook bij stoffelijke wezens beginselen van verandering,
aldus warmte, koude, natheid en droogheid en andere dergelijke.”26 Over de werking van

22
23
24
25
26

of speech. They put the emphasis on the speaker and dismiss completely the old bond between the
religious words they still use and the reality that was supposed to be immediately linked with them.
Hence those silly utterances and strange reformulations of traditional theological discourse. One should
however not oppose the discourse of the mystics and that of earlier theologians as if they were both
relating in the same way to an underlying reality.” Patrick Vandermeersch, ‘Fragmented Christianity and
Elusive Mystical Bodies. On Michel de Certeau’, in: I. Bocken (ed.), Spiritual Spaces. History and Mysticism in
Michel de Certeau, Leuven 2013, 73.
Zie par. 2.2.1.
Deblaere (1962) 391-407. Deze woordenlijst is opgenomen in Deblaeres dissertatie over Maria Petyt.
Petyt (1683) 164.
Deblaere (1962) 402.
“Qualitates […] sunt principia transmutationum etiam in rebus materialibus, sicut calidum, frigidum,
humidum et siccum et alia huiusmodi.” Thomas van Aquino, Q. d. de anima, a. 13 co. <S. Thomae Aquinatis,
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de qualitates schrijft hij: “Hoedanigheden handelen niet alleen uit eigen kracht, maar ook
uit kracht van den zelfstandigen vorm.”27 Deze bemiddelende kracht van de qualitates
werpt een eigen perspectief op Michaëls inleiding bij het Tractaet, waar hij schrijft hoe
veranderingen de geestelijke voortgang dienen: “soo dat alle die veranderinghen,
ende onghestadigheyt, ofte veranderlijckheyt van Godt schynt geschickt te worden,
ende metter daedt aen die Zielen is dienende tot hunne bewaerenisse, gheestelijcken
voortganck, ende eyndelijcke volmaecktheyt.”28
Deze voortgang wordt gemaakt wanneer de ziel zich oefent om op het rechte spoor te
blijven. Michaël à San Augustino waarschuwt in zijn Inleydinghe in ’t landt van Carmelus: “als
de ziel iet anders meynt, oft soeckt, soo blijft sy onghestadigh, noch en kan haer tot Godt
en in Godt boven alles niet verheffen; maer ist dat-se haer selven daer in kan verwinnen,
buyten ende behalven Godt niet-met-allen29 soeckende, ende haeren Beminden
wesentlijck buyten alle wyse, purelijck in sy selven, oft in sijn wesen besittende, soo in
d’een, als in d’andere ghesteltenisse, sonder verschil te maecken tusschen d’eene en
d’andere, soo komt sy allenckxkens boven alle veranderlijckheydt, principaelijck naer
’t redelijck deel, ja oock meer ende meer naer ’t ghevoelijck, d’welck aen het redelijck
deel van allenckxkens meer en meer onderworpen wordt, ghelijck het redelijck deel aen
Godt, in welcken gheen veranderlijckheydt, oft schaduwe van veranderen en is te vinden;
oversulckx aenghesien dat Godt niet en verandert naer sijn wesen, soo en veroorsaeckt,
hy in qualiteit van voorworp30 in de krachten der ziele gheen veranderinge, want als sulcx
soo is hy altoos een ende den selven, ende met abstractie van alle toe-vallen wordt hy
wesentlijck, ende als een ende den selven aen een puer Godt-soeckende ziel voorghestelt,
ghesocht, ende ghevat.”31 De gesteltenissen van de ziel dragen God als voorworp in zich.
Waar de vermogens van de ziel op dit voorworp gericht zijn verheft de ziel zich boven alle
ongestadigheid en wordt zij ‘wesentlijck’ in God.32
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Doctoris Angelici, Quaestiones disputatae, Raymundi Spiazzi (ed.), Taurini 1953, vol. II, 330> Voor deze
paragraaf is geput uit de beschrijving van Axters (1937) 261 e.v. Ook de vertaling is van zijn hand. Hoewel in
dit citaat niet expliciet genoemd, kunnen de qualitates worden geassocieerd met de primaire elementen:
hitte en droogte, natheid en koude. Zie Robert Pasnau, Thomas Aquinas on human nature: a philosophical study
of Summa theologiae 1a, 75-89, Cambridge 2002, 62.
“Qualitates non solum agunt in virtute propria, sed etiam in virtute formae substantialis.” Thomas van
Aquino, Super Sent., lib. IV d. 12 q.1 a.2 qc. sol 2. <Thomas van Aquino, Scriptum super Libros Sententiarum magistri
Peter Lombardi episcopi Parisiensis, vol. 3, R.P. Moos (ed.) Parijs 1947, 509>
Zie hoofdstuk 5, pag. 167.
In het geheel niets; helemaal niets. M.N.W.
Deblaere expliceert: “voorwerp: object en doel van het beschouwende leven, in die betek. dikw. syn. v.
God.” Deblaere (1962) 406.
Augustino (1659) tract. 4, cap XII, 402 e.v.
Deblaere schrijft hierover: “Appartenant au courant spirituel issu de la réforme de Touraine, mais
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Dit proces van opgaan in het goddelijk wezen zal in het vervolg van dit onderzoek
divinisatie worden genoemd.33 Maria verhaalt haar divinisatie in het narratief van de
‘overvorming’ die zij op haar geestelijke weg ervaart: “door liefde ende over-groote
eenvoudigheyt des gheests worde ick over-vormt, ende een met het goddelijck Wesen.”34
Zij wordt deze eenwording gewaar als zij kijkt in het ‘aanschijn’ van haar ziel: “dat
aenschyn der Ziele is ghelijck eenen klaeren spieghel sonder vlecke, daer Godt sy selven
indruckt op een manier, die ons verstandt te boven gaet, want het verstandt en werckt
dan niet, maer lydt alleenelijck, oft draeght hem lydelijck.”35
Het narratief van Maria’s overvorming in de goddelijke werkelijkheid kan beschouwd
worden als het uiteindelijke leidmotief van Maria’s geestelijke ontwikkeling. Met het
vorderen van haar weg ontdekt zij, op een welhaast Augustijnse manier, hoe de Beminde
in haar ziel tegenwoordig is, veel dieper dan zij zijn tegenwoordigheid ooit op eigen kracht
heeft kunnen bevatten. Maria weet zich opgenomen in de werking van het goddelijke
Al: “nu sach, ende verstont ick dat dien goddelijcken Al alles in my ende door my moest
wercken, midts ick klaerelijck kende, ende ondervondt, dat mijnen Beminden was de Ziele
ende het leven van myne Ziele, ende dat door hem, ende van hem moesten voort-komen
alle roeringhen der Ziele, soo inde uytwendighe sinnen, ende litmaeten des lichaems,
als inde inwendighe krachten; ick verstont, dat alle de krachten, sinnen ende litmaeten
van hem, ende door hem moesten hebben hunne werckinghen.”36 De ontdekking van de
Beminde als het leven van haar ziel brengt Maria tot wat zij het goddelijke37 of ook wel het
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héritière de la grande école mystique flamande, la tertiaire carmélite Maria Petyt (t 1677) donne
encore la description de son expérience d’après la terminologie “essentielle”. “Essentiel”, appliqué à
l’homme, désigne dans ses écrits toute expérience ou état de vie intérieure, qui se passe au-delà de la
capacité des puissances <Petyt (1683) vol. 2,4>, ou la qualité de la vertu devenue seconde nature, ou
les expériences mystiques perçues par les puissances, mais les dépassant, venant de Dieu dans le fond
(gront) de l’esprit. Maria Petyt a donc des associations, inconnues aux flamands du 14e siècle, telles
que “foi essentielle” synonyme de “foi nue” à côté de “contemplation, paix, union, amour essentiels”
dans le sens traditionnel. Attribué à la perception de Dieu, wesentlijck signifie simplement “d’après son
Essence”, et non d’après ses attributs ou manifestations (t. 1, 213).” Deblaere (ed. 2004a) 29 e.v. <D.S.
1961, 4/2, c. 1365>
Ik kies voor de term divinisatie (i.p.v. deïficatie). De reden hiervoor wordt verwoord in Michaël à S.
Augustino’s explicatie van wezenlijk: “ick segghe wesentlycke, niet dat een ziele naer haer wesen een
wordt met Godt, maer om dat sy met innigheydt des herten, ende door een grondigh vergheten van alle
creaturen Godt on-bekleed tracht aen te hanghen, dat is, soeckt hem naer syn wesen alleen, ende niet
syne gaven en gratien.” Augustino (1661) cap. LIII, 168. Bouchereaux gebruikt de term deïficatie overigens
wel om de doctrine van Jean de Saint-Samson te benoemen. Bouchereaux (1950) 268 e.v.
Petyt (1684) vol. 4, 107.
Petyt (1683) vol. 3, 10; 18 december 1668.
Zie Petyt (1683) vol. 1, 134.
Zie pag. 142.
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godlijdende leven38 noemt: “In desen Godt-lydenden staet werckt den gheest Godts veele
nieuwe bevindinghen, ende vruchtbaere werckinghen. […] Dese nieuwe bevindinghen
ende vruchtbaere werckinghen, dat is een continuatie van de op-offeringhe van ’t Bloedt
Jesu aenden eeuwighen Vader; dit werckt den gheest Godts in my sonder my, op eenen
subiet ende ooghenblick (sonder eenigh ghepeys oft opset van mijnen twegen) in het
innighste des gheests, oft in een verheventheyt des gheests, daer de teghenwoordigheyt
Godts haer is openbaerende.”39
Maria’s gebed evolueert voorbij aan een opgaan in onveranderlijke werkelijkheid
richting een meebewegen met de goddelijke aanwezigheid in haar leven: “Dit is het
nieuw licht, ende de nieuwe waerheyt, die ick den 2. Meert 1673. in’t Ghebedt hebbe
gheleert, […] Het en belieft Godt niet, dat den gheest altoos soo onbescheydelijck,
ende onbeeldelijck in hem verslonden verdroncken ende inghenomen blyve; maer
hy begheert, dat de Ziele in haer beginne naer te volghen den staet der Salighen, die
niet altydt in’t goddelijck Wesen verslonden en zyn buyten alle ghewaer-worden ende
ghenieten van andere salighmaeckende voorworpen, ende buyten de werckinghen van
hunne krachten, maer zyn verscheydelijck besigh, ende bevrocht, naer verscheyden
voor-werpinghen, verscheyden invloeyinghen, ende inwerckinghen des goddelijcken
Gheests in hun.”40 Na dit moment zoekt Maria Petyt de zaligmaking van haar ziel niet
langer in het verwijlen in het onverbeelde41 Al maar oriënteert zij zich op de verschillende
voorworpen die van Godswege in haar gesteltenissen aanwezig zijn.
Vanuit welk perspectief de gesteltenissen in het Tractaet ook worden benaderd, de
term bergt altijd een imperfectie in zich, die om vervolmaking vraagt. Om deze invalshoek te onderzoeken maken we de overgang naar de volgende paragraaf.

38 Om misverstanden ten aanzien van Maria’s divinisatienarratief te voorkomen prefereer ik de term
godlijdend. Deze term kende in de zeventiende eeuw overigens meerdere duidingen. Jan van Gorcum
schrijft over het godlijdende leven in Den geestlijcken bloem-hof (1613): “Het hoochste werck is Godt lijden,
oft van Godt bewerckt te worden.” Joannes van Gorcum, Den gheestelijcken Bloemhof, inhoudende veele schoone
leeringen van de Deuchden te beminnen ende d’ondeuchden te haten, ’s-Hertogenbosch (J. Scheffer) 1613, 143. De
term werd in de 17e eeuw echter ook anders gebruikt: “Dan is het van noode dat wij den ancker van
resignatie worpen aen het Cruys, en blyven alsoo als een Godt-lijdende mensch: want het beter is in
Godt te lijden, dan Godt in ons te laeten lijden. Dat is dan den eenighen middel ende wegh, om op eenen
korten tijdt te worden een volmaeckt Godt-lijdende mensch.” P. Franciscus Cauwe, Het leven ende goddelycke
leeringhen van Sr. Francoyse Clara van S. Lieven religieuse van de derde Orden van S. Francoys, Duynkercken (Jan Wyns)
1677, 246.
39 Zie Petyt (1683) vol. 3, 109.
40 Zie Petyt (1684) vol. 4, 284 e.v.
41 Deblaere expliciteert onverbeeldt o.a. als “eigenschap aan God toegeschreven, wanneer de intuïtief
schouwende geest Hem zonder kenbeeld ervaart.” Deblaere (1962) 400.
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4.3.1.2 Gesteltenis als dispositio
Naast de invalshoek van de qualitas, kan de term gesteltenis in verband worden gebracht
met de (ingeoefende) dispositie om een deugdzaam leven te leiden. Een dipositio is een
ongestadige fase voorafgaand aan een vaste gewoonte in een deugdzaam leven.42
Volgens Michaël à San Augustino was de bestendiging van het deugdenleven van
doorslaggevend belang voor de beleving van de karmelitaanse spiritualiteit: “aenghesien
dat sulcken ghesteltenisse […] van volmaeckte deughden heel noodigh is om wel te
onderhouden het ghene onsen Reghel <i.d. de Karmelregel> voorhoudt: Dagh ende
nacht in de wet des Heeren mediterende, ende in bedingen waeckende.”43 Zoals reeds
geschreven, was zijn deugdenleer op thomistische leest geschoeid. Dit betekent dat de
deugden niet zozeer blijvende kwaliteiten zijn als wel acten die gepraktiseerd worden tot
er een gewoonte ofwel habitus is ontstaan.44 Maria Petyt schrijft over deze inoefening:
“De ghetrouwe oeffeninghe met de mede-werckende gratie Godts gheeft aende Ziele
ghelijck een habitude, om oock ghelijck buyten haer selven te leven […] dese liefde neemt
in dese oeffeninghe soo grooten aen-was, ende overhandt, dat sy alle uytwercken der
deughden met gheheel den inwendighen ende uytwendighen mensch in haer comt te
incorporeren, ende te veranderen.”45 Hier plaatst Maria de beoefening van de deugden
binnen eenzelfde perspectief als de verwezenlijking van de ziel. De vervolmaking van de
deugden beoogt immers hetzelfde doel: de divinisatie van de menselijke ziel.46

42 Dispositie en gewoonte horen bij eenzelfde kracht die al dan niet tot een vaste gewoonte is geworden:
“Dispositio […] dupliciter accipitur, uno modo, secundum quod est genus habitus; […] alio modo,
secundum quod est aliquid contra habitum divisum.” Thomas van Aquino, Sum. Theol., Ia-IIae q. 49 a. 2 ad
3 <Aquino (ed. 1964), vol. XXII, 14>. Ook te vinden in Axters (1937) 95.
43 Augustino (1659) tract. 4, cap XL, 513. In deze woorden van Michaël proeven we een reminiscentie aan
wat Ruusbroec schrijft: “Ende die haren gront dore graven hebben met duechden ende met innigher
oefeninghen tot in haren oerspronc, dat es die dore des eewichs levens, si moghen des gherinens
ghevoelen.” Ruusbroec (1988) 459.
44 “Een deugd is een vastheid van handelen met betrekking tot de gemoedsbewegingen, in die zin dat
deze gericht worden op het levensdoel van een mens.” B. Delfgaauw, Thomas van Aquino. De wereld van een
middeleeuws denker, Kampen 1985, 147.
45 Petyt (1684) vol. 4, 110.
46 Andrew Hofer beschrijft Thomas van Aquino’s theologie op dit punt als volgt: “God, who is present to
us, transforms us in the habitus of created grace so as to be united to him, the Uncreated One through
the theological virtues, especially charity, and the gifts of the Holy Spirit, especially wisdom. By raising
intellect and will beyond their nature, deification in this life prepares us for the loving union of God in
heaven’s beatific vision.” Andrew Hofer o.p., ‘Deification in the Dominican tradition’, in: David Meconi
S.J. and Carl E. Olson (eds.), Called to Be the Children of God. The Catholic Theology of Human Deification, San Francisco
2016, 107.
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Michaëls en Maria’s intense deugdbeoefening steunde op de spirituele praxis van de
Observantia Strictior. Het Tridentijns hervormingsstreven47 van deze beweging bestond uit
een heiliging die deels werd ‘ingestort’ en deels werd verkregen door inoefening. In Le vray
Esprit de Carmel – tot voor kort werd verondersteld dat deze tekst van Jean de Saint-Samson
was, en dat zal Maria Petyt ook hebben gedaan – treffen we een passage over de omvorming van de oude naar de nieuwe mens: “Dieu infiniment bon leur portant compassion,
se communique à eux 48 par les influences de son amour sensible, afin de les exciter à s’élever en tout temps au dessus de leurs vicieuses corruptions, quittans les habitudes du vieil
homme, pour en revestir de nouuelles, dignes totalement de l’homme nouueau, creé selon
vraye sainteté & justice. Ce sont là les dispositions partie infuses & partie acquises pour paruenir à toutes les vertus, qui doivent estre exercées & pratiquées selon raison et verité.”49
Deze inoefening vormde het hart van het leven in de Cluyse. In de volgende paragraaf
wordt uitgewerkt hoe Maria’s deugdenleven zich met de jaren ontwikkelde en hoe deze
richting geeft aan haar volmaaktheidstreven.

4.3.2 Het deugdenleven in de Cluyse. Een volmaakt leven in God.
Maria’s verlangen naar een deugdzaam leven – en niet te vergeten de problemen als zij
hierbij te eigengereid inzet – hebben we reeds leren kennen in beschrijving van haar noviciaat.50 Onder de hoede van Michaël à San Augustino evolueert haar deugdbeoefening
in twee opzichten.
De eerste verschuiving is dat Maria’s deugdenleven niet langer volledig in beslag
wordt genomen door het inoefenen van de (goddelijke) deugden, maar geleid wordt
door een overgave aan de goddelijke wil. Een volledige overgave aan de goddelijke wil
gold voor Michaël als de hoogste deugd. Tijdens haar vormingsperiode leerde hij Maria
dat “de resignatie ende gelaetentheyt inden wille Godts, gaet alle deughden gratien ende
volmaecktheyt te boven, dese deught spant de croone boven al, hoe onvolmaeckt dat

47 De Tridentijnse rechtvaardiging ligt in het verlengde van de wilsact die benadrukt wordt in het Concilie
van Trente. Hoofdstuk 7 van de rechtvaardigingsleer stelt: “Hanc dispositionem seu praeparationem
justificatio ipsa consequitur, quae non est sola peccatorum remissio (can. 11), sed et sanctificatio et
renovatio interioris hominis per voluntariam susceptionem gratiae et donorum, unde homo ex injusto
fit justus et ex inimico amicus, ut sit “heres secundum spem vitae aeternae” (Tit 3.7).” Denzinger (2005)
1528.
48 Dit betreft “les autres, quoy qu’ils ayent moins receu <les dons naturels>”.
49 Samson (ed. 1658) livre I, cap. IV, 12. Le vray Esprit de Carmel betreft een compilatie samengesteld door
Donatien de Saint-Nicolas. Blommestijn (1987) 88.
50 Zie par. 2.2.2.
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Godt eenen mensch is stellende, hoe arm van kennisse ende ondervindinge hy oock is, hy
is volmaeckt, als hy hem vereenight met den wille Godts, ende verloochent alle creaturen
inwendigh en uytwendigh daer in is de volmaecktheyt in dit leven gelegen, want den
wille Godts is den Regel der volmaecktheijt.”51 Hoe belangrijk deze overgave was voor de
geestelijk weg van Maria Petyt zal duidelijk worden in de volgende hoofdstukken.
Een tweede verandering voltrekt zich als Maria ingroeit in het kluisleven. Daar
ervaart zij hoe haar deugdenleven getekend wordt door de interiorisering van het
kluizenaarsbestaan. Deze vervolmaking leidt tot onbegrip van anderen. Maria
schrijft daarover: “De eensaeme afghetrocken Zielen <moeten> veele oordeelen ende
opspraecken onderstaen van de ghene, die gheene kennisse en hebben van hunnen
wegh […] sy worden veroordeelt, ende gheacht als Menschen, die gheene liefde, noch
ghevoeghelijckheyt en hebben tot den Evennaesten, voor ondiscreet, vremdt, eyghen,
ende vies van conditie, hunne eyghen ruste soeckende, ende nievers toe nut. Want de
verheventheyt, ende vruchtbaerheyt van hun Goddelijck leven, is meestendeel voor de
ooghen der Menschen onbekent; om dieswille, dat hunne principaele deughden, gheest
ende gratien soo inwendigh zijn, ende gheenen grooten schyn en luyster en hebben
uytwendigh: Godt kent hun, maer de wereldt en kent hun niet.”52 Het deugdenleven van
de eremiet is zo gericht op het inwendig leven in God dat het voor het oog van de wereld
voorbij gaat aan een uitwendig deugdzaam leven. Een eremiet streeft naar een andere
vorm van volmaaktheid: een goddelijk leven of ook wel een leven in God genoemd.
De onderscheidingen die Michaël en Maria maken tussen de verschillende vormen
van volmaakt leven luisteren nauw en zijn behulpzaam om de geestelijke weg van Maria
Petyt te verstaan. Allereerst onderscheiden zij het Godvormig leven. Deze vorm van volmaaktheid vinden we bij Michaël gedefinieerd als een leven conform aan het behagen
Gods.53 Hij schrijft erover: “sulcken ziel en is by-naer gheen veranderinge meer onderworpen naer ’t opperste deel, sy is bly ende niet blye, droef ende niet droef, oft beter,
noch blye, noch droef; sy en vreest noch en hopet, noch en begeert, oft beter, sy is in
sulcken ghesteltenissen soo ledigh, soo liber en los, soo onthecht, al oft-se die niet en
hadde.”54 De volmaaktheid van een godvormig leven mag niet worden gezien als een
goddelijk leven of een leven in God. Daarover schrijft Michaël: “<een> goddelijck leven,
is den Geest Godts, oft sijne gratie in sy selven laten alles uyt-wercken, in Godt leven, is
daer en boven, door ’t geloof, staen in een verheventheyt des geests, tot het Goddelijck
Wesen gekeert, ende in desen daedelijcken, ende minnelijcken oft eerbiedighen toekeer
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53
54

Petyt (1647) 62.
Petyt (1683) vol. 1, 90 e.v.
Augustino (1661) tract. 2, cap. XIV, 36.
Augustino (1659) tract. 3, cap. XI, 312.
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sijne wercken doen.”55 Beide graden van volmaaktheid impliceren een ander perspectief
in de deugdbeoefening. De eerste is gericht op het behagen van God. De laatste beoogt
een totale overgave aan de goddelijke werkelijkheid.
Maria Petyt – met haar verlangen naar een hemels leven – stond de laatstgenoemde
graad van volmaaktheid voor ogen: een goddelijk leven. Deze vergoddelijking van
haar ziel vraagt om de vernieting van zichzelf. Dit lezen wij, wanneer zij schrijft over de
verdienste van een verniete ziel: “Sy houdt haer in ’t midden in een eenvoudigh, bloot
gheloof,56 Godt wesentlijck aenhanghende buyten ende boven alle ghewaer-wordelijcke
toevallen; […] Och wie zal ons gheven een ghestadige practycke van dese edele
oeffeninghe! ick hebbe het licht wel, ende oock eenighsins het gheniet der selver, maer
noch niet in volle ghestadigheyt; wie en zal dan niet trachten om dese Nietheyt sijns selfs
te becomen, ghemerckt datmen sonder die, noyt ter deghen, een goddelijck leven en kan
becomen; wy moeten in ons selven ontworden, souden wy goddelijck worden; och welck
een afsterven sijns selfs moet hier toe gaen!”57
Dat Maria’s zielenleven door deze inoefening vrij wordt gemaakt van ‘al dat Godt niet en
schijnt te wesen’ en naar een stabiel leven in God wordt geleid, brengt ons bij de oefening van de tegenwoordigheid Gods.

4.3.3 De oefening van de tegenwoordigheid Gods
Binnen het uitgebreide zeventiende-eeuwse aanbod van spirituele methoden was de
oefening van de tegenwoordigheid Gods een beproefde en wijdverspreide manier van
geloofsinoefening.58 De oefening van de tegenwoordigheid Gods – het tegenwoordig
weten van de goddelijke werkelijkheid59 – zag het geloof niet als een abstracte
55 Augustino (1661) tract. 2, cap. XIV, 36.
56 Zie Maria Petyts noviciaatsaantekeningen: “Het bloot geloof en bestaet niet in dat te verstaen ende te
begrijpen dat gij in Godt sijt ende Godt in u, het bloot geloof en stunt op geen kennis oft begrijp, oft
op eenige reden, wetenschap ende ondervindinge want soo en saude het geloove niet bloot sijn, maer
Godt saude gekleet sijn, ende niet bloot ende in het bloot geloove geniet de siele Godt veel purder ende
is Godt veel naerder als anders maer doorgaet geweldigh de nature, ende het sinnelijck deel, want hier
moet de nature te gronde sterven ende haer selven verlaeten ende te niet gaen.” Petyt (1647) 32.
57 Petyt (1684) vol. 4, 258.
58 Reeds geïntroduceerd op pag. 71.
59 Jean de Saint-Samson schrijft over de oefening van de tegenwoordigheid Gods: “La veuë & le sentiment
actuel de cette presence diuine, la doit toûjours tenir actuellement attachée de tout son coeur & de
toutes ses puissances à Dieu, pour le posseder en la perpetuelle & simple tranquilité de son coeur, & le
voir & le sentir toûjours au dedans d’elle-mesme, en la force & ardeur de son desir affamé.” Samson (ed.
1658) 608.
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waarheid maar als een dispositie die moest worden geoefend: “al soo ’tgene wy uyt
een habitude des Gheloofs sullen doen, nopende de teghenwoordicheydt Godts, dat
sullen wy doen uyt een soet bedwanck, door dien die ghesteltenisse des Gheloofs door
oeffeninghe volkomelijck verkreghen zijnde uyter nature medebrenght een soete toeneyghinghe tot dierghelijcke oeffeninghe; soo dat het by-naer ommoghelijck60 is Godts
teghenwoordigheydt te vergeten.”61
Richten wij ons binnen deze grote variëteit aan inoefening op de karmelitaanse
traditie dan blijkt Joannes à Jesu Maria een goede gids.62 Deze ongeschoeide karmeliet
legt in Disciplina claustralis – in het Nederlands vertaald onder de naam Kloosterlijcke Discipline
– uit hoe de oefening van de tegenwoordigheid Gods bestaat uit twee componenten:
“Twee dinghen dan maecken dese Oeffinghe: Het eerste is een voorstellinghe, de welcke
wy inwendelijck stellen in ons eygen selven, van de Menschelijckheyt Jesu Christi, oft
van de grootheyt Godts, oft wel van een ander dierghelijck voorworpsel. Het tweede
is een applicatie des gheests ende vande affectien des herten in Godt, ende in andere
dinghen, de welcke worden ghepresenteert in de Beelden die wy ons voorstellen. De
eerste tegenwoordigheyt Godts is van het verstandt, maer van luttel profyt, ten zy
dat sy ghevoeght is met de tweede, door de welcke de Ziel haer verheft tot Godt door
verscheyde affectien, ende door veel Acten van deughden, de welcke ryck maecken het
simpel aenschouwen Godts van een lieffelijcke offerande. Alsoo is het hert seer innigh
aen Godt, vereenight door het licht der kennissen, ende door den brandt der affectien, de
welcke ghelijck wacker worden siende dit Heyligh voorworpsel.”63 Uit dit citaat begrijpen
we hoe deze oefening in de karmelitaanse spiritualiteit twee opeenvolgende elementen
omvat: het voor ogen stellen van een verstandelijke voorstelling en de applicatie van die
voorstelling middels de affectie van het hart en de beoefening van de deugdacten.
Deze tweeslag is van cruciaal belang om Maria’s metonymische navolging en het
verhaal van haar ‘overvorming’ te verstaan. Wat eerst als een discursief beeld aan het
60 sic! Dit is waarschijnlijk een zetfout, te lezen als onmoghelijck.
61 Augustino (1659) tract 3, cap. VII, 298 e.v. Michaël werkt de oefening van de tegenwoordigheid Gods
verder uit in Michaël (1659) tract. 3, cap. VII tot cap. X.
62 Voor een levensbeschrijving van Joannes à Jesu Maria en zijn invloed op de Observantia Strictior, zie Kilian
J. Healy, Methods of prayer in the Directory of the Carmelite reform of Touraine, Rome 1956, 133-140. Healy treft in de
karmelitaanse wijze van inoefening, zoals gegeven in the Méthode, veel reminiscenties naar Francis van
Sales: “Of all the methods we have found prior to the Méthode this one of St. Francis de Sales emphasizes
more than the others the necessity of resolutions in meditation. […] Could it be that the Méthode
depends upon St. Francis de Sales for this practical doctrine? We are unable to answer this question.”
Healy (1956) 142 e.v.
63 Joannes à Jesu Maria, Kloosterlycke discipline, behelsende de maniere om te doen sijn wercken ende officien met gheest, om
te oeffenen de teghenwoordigheyt Godts, om Godt te soecken in ’t ghebedt ende om hen te smaecken in de contemplatie […],
Brugge (Elias Meeuwe) 1686, 62 e.v.
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verstand wordt voorgesteld, wordt daarna geïntegreerd in de affecten en de deugdbe
oefening. Een mooi voorbeeld van de moeite – of liever hoofdpijn! – die deze applicatie
vraagt is Maria’s inoefening van de Godt-mensch.64 Zij benadrukt het ‘soms’ en de genade
van deze overvorming: “Dese jonste van overvorminghe in Jesum Christum, GodtMensch, hebbe ick somtyts ondervonden ten tyde van’t ghebedt, als ick was in een
groote claerigheyt; als wanneer Jesus my somtyts soo heeft inghenomen, ende my in
hem ghedruckt, ghelijck het was inden seghel, op dat ick syne forme soude aennemen,
ende een met hem worden.”65 In deze overvorming raken de hemelse en de aardse
werkelijkheid elkaar als zegel en was en wordt de weg van de divinisatie ingeoefend.66
Maria streeft naar zaligheid. Zaligen worden opgenomen in de vereniging die is
voltrokken in Christus. Michaël à San Augustino schrijft daarover: “Ghelijck het leven
Christi is gheweest menschelijcken-Goddelijck, ende Goddelijcken-menschelijck,
bestaende in de uytwerckinghen van de menscheydt ende Godtheydt, maer een ende
’t selve leven Christi, te samen Goddelijck, ende menschelijck, als in een geconfyt,
hebbende nochtans hunne principaele weerdigheydt van de Godtheydt, ende aen
eenen ende de selven Goddelijcken persoon toe-gheschreven, want de wercken zijn van
de persoon: op sulcken manier isser oock in de Salighe een leven, ’t welcke bestaet in
werckinghen die eens-deels van de natuer, eens-deels van den Goddelijcken Gheest met
hun door een sekere, maer niet personele unie oft vereeninghe vereenight, onbedeylijck
voort-komen.”67
De tweede component van de oefening van de tegenwoordigheid Gods, nl. de applicatie door de affectie en in de beoefening van de deugden, werd in de zeventiende
eeuw normaliter ingeoefend en ondersteund door het aspiratief gebed.68 Rond deze gebedsvorm vormde zich – net als rond de oefening van de tegenwoordigheid Gods überhaupt – een bont spectrum van mystagogische instructies.69 In grote lijn vinden we de
64 Zie par. 2.2.3.2.
65 Petyt (1683) vol. 2, 169.
66 Hofer schrijft over de mensheid van Christus: “Thomas uses the verb deifico quite frequently, many times
to speak of what happens to Christ’s own humanity in the Incarnation.” Hofer (2016) 109.
67 Augustino (1659) tract. 4, cap. XLI, 515.
68 Het aspiratief gebed zoals dat binnen de Karmel aan de novicen werd doorgegeven ontwikkelde zich
onder de directe invloed van Jean de Saint-Samson en zijn leerling Dominicus de Saint-Albert, zie Healy
(1956) 173. In de Méthode wordt een aspiratie als volgt gedefinieerd: “C’est vne feruente élevation de
nostre esprit en Dieu, comprise en peu de parolles, & pousseé viuement & en vn instant vers le Ciel,
pour témoigner à la divine Maiesté les bonnes affections, & saincts desirs que nous auons dans le coeur.”
Nativitate (1650) 426. Voor uitwerking van aspiraties, zie D.S., I, c. 1017-1025.
69 Als wij ons beperken tot de religieuze biografie van Maria Petyt dan zal zij gegroeid zijn in het aspiratief
gebed, zoals ontwikkeld in de Vlaamse spiritualiteit. De Groote Evangelische Peerle telt maar liefst vier
hoofdstukken met schietgebedjes (deel I, cap. XIX-XXII) ingeleid met: “Hier naer volghen veel vierighe
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term aspiratie als een terminus technicus voor een schietgebedje. Deze variant werd
onder andere beschreven door Daniël à Virgine Maria: “Boven al de voorseyde soorten
van Mondt-ghebeden, isser noch een maniere van te bidden met den mont, oft oock
metter herten, (die seer ghemeyn was aen de H.M.Teresa), te weten het ghebruyck van
eenighe korte ghebedekens, diemen ghemeynelijck noemt Schiet-ghebedekens, om
dat-se zijn als vyerighe pijlen, die uyt het herte gheschoten zijnde, op eenen ooghenblick
tot Godt vlieghen […] Dit is de verhevenste, ende profijtighste Oeffeninghe, die-men
op der aerden kan doen; om dat in dese gheleghen is d’oeffeninghe van te wandelen
in de teghenwoordigheydt Godts: het welcke is eene nae-volghinghe van het leven der
salighen in den hemel.”70
Een andere, minder verbale en discursieve vorm van aspiratief gebed vinden we waar
Diego Alvarez de Paz (†1620) over het affectief gebed71 schrijft: “Ist dat iemant van het
beginsel des ghebedts sonder eenighe punten, en de omstandigheden te overdencken
door eenen enckelen toekeer tot Godt, ofte sijn ooghen slaende op het Cruys verweckt
wort tot een devote liefde oft andere beweginghen, hy magh daer in voortgaen ende
sonder de oeffeninghen vande memorie ende verstant, inde affectien vanden wille den
ghehelen tijdt des ghebedts volherden […] Dese maniere van bidden wort ghenaemt het
ghebedt der affectien, het ghebedt der aspiratien, het vriendelijck ende ghemeensaem
ghebedt, ofte van innighe liefde: om dat de siele die door langhdurighe meditatien den
Bruydegom heeft ghesocht, hem nu ghevonden hebbende, ende hem wel kennende niet
en meer moet soecken door het overpeysen van verscheyde redenen.”72 Deze laatstgenoemde vorm van aspiratief gebed noemen we het essentiële aspiratief gebed, omdat dit
ende minnelijcke versuchtinghen daer, wy Godt van binnen mede sullen toe-spreken, wat wy doen, oft
waer wy zijn, om ons herte te ontsteken en de te vereenighen met Godt.” Peerle (ed. 1629) 63.
70 Daniël à Virgine Maria, Konste der konsten ghebedt: oft maniere om wel te bidden besonderlijck ghetrocken uijt de schriften
van de H. moeder Teresa de Iesu, Antwerpen (Michiel Cnobbaert) 1646, 40 e.v. Ook Michaël gebruikt bij de
inoefening van de tegenwoordigheid Gods schietgebedjes: “om […] lichtigheydt te bekomen, en is’t niet
alleen van noode ten tyde van het Ghebedt […] te oeffenen tot Godts teghenwoordicheydt, maer oock
den heelen dagh deur met soete toekeeren, aspiratien, schiet-ghebedekens, etc. By exempel dickwils
met Abraham peysende. Godt siet, oft, ick ben in Godt, en Godt in my; oft met onsen Heylighen Vader
Elias, den Heere leeft, in wiens teghenwoordigheydt ick staen: oft, ick aseme in Godt, gelijck in de
locht; oft, o mynen Godt, ghy zijt my meer teghenwoordigh, als ick my selven; ghy doordringht al mijn
substantie; oft, siet ick roere in Godt, ghelijck eenen visch in ’t water; een spongie, o Heer, en is soo seer
niet doordroncken van ’t water, gelijck ick van u Goddelijck wesen: o mysterie!” Augustino (1659) tract.
3, cap. VII, 299.
71 De terminologie loopt hier door elkaar. Canisius Janssen benoemt aspiratief gebed als een bijzondere
vorm van het affectief gebed. Canisius Janssen, ‘L’oraison aspirative chez Herp et chez ses prédécesseurs’,
in: Carmelus: commentarii ab Instituto Carmelitano editi, 3 (1956) 22.
72 Diego Alvarez de Paz, Besloten hof: het innigh ghebedt, betuynt met de doornen-haghe der verstervinghe, Antwerpen
(Arnout van Brakel) 1658, 60 e.v.
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gebed, vanuit het wezen van de ziel, boven alle natuurlijke krachten en geestelijke vermogen uit, toegeest naar God. Deze vorm was eigen aan de Observantia Strictior.73

4.3.4 Maria’s oefening van tegenwoordigheid Gods
Maria Petyt beleefde haar gebed als een inoefening in het wezenlijk leven van de
goddelijke werkelijkheid, en niet als een oefening in de zin van een methodische toeeigening. Dat laatste noemde zij een ‘werckelijcke’ oefening. Reeds vanaf haar eerste jaar
in de Cluyse voelde Maria een flinke weerstand tegen deze ‘werckelijcke’ oefeningen. Dat
blijkt uit haar reactie op de prior van Mechelen, die haar meditatieboekjes geeft. Maria
schrijft daarover aan Michaël: “Lieven Vader wat belieft U-Eerweerdigheyt dat ick doen?
P. Prior valt my lastigh met werckelijcke oeffeninghen, als daghelijcx in een Boecxken
ghebedekens te doen lesen materie te gheven van Meditatie, de welcke ick niet langher
en onthoude […] den Beminden schuyft terstont ghelijck een gordijne voor alle die
verbeeldinghen, soo dat ick’er in ’t minste niet aengheraecken en kan.”74
Plaatsen wij Maria’s oefening van de tegenwoordigheid Gods in het kader van de
voorgaande paragraaf, dan wordt al snel duidelijk, dat Maria’s aspiratief gebed niet voldoet aan de enge definitie van schietgebedjes. In haar brieven treffen we nauwelijks
aanwijzingen, dat zij deze gebedsmethode na haar tweede noviciaat bij Michaël nog toepast.75 Maria’s inwendig gebed voldoet echter wel aan de bredere en essentiële definitie
van het aspiratief gebed.76 Waar de ‘ingheesting’ van God komt, wekt dit een toegeesten

73 Blommestijn schrijft over het aspiratief gebed bij Jean de Saint-Samson in zijn essentiële vorm: “Le
mouvement amoureux de l’aspiration s’articule et s’intériorise par une opposition binaire, qui met en
contraste deux formes différentes de l’aspiration. D’un côté il y a le colloque affectueux […], qui est la voie
d’aspiration, largement exercée par un familier, respectueux, amoureux et facile colloque, par lequel l’amoureux est de plus pres
ou de plus loin eslevé à Dieu. […] De l’autre côté il y a l’aspiration Essentielle […], qui est par dessus toute expression de
formes et similitudes […] et moienne, s’estans acquis parfaitement, si facilement, puissamment et excellement l’union au dela
de l’union.” Samson (1987) 231.
74 Petyt (1684) vol. 4, 74 e.v.; 1658.
75 Slechts een enkele keer, bijvoorbeeld op het moment dat Gods tegenwoordigheid haar niet zo levendig
voor ogen staat, doet zij met tegenzin een beroep op haar verstand en de imaginatie. Zij klaagt dan
echter dat deze krachten haar niet helpen om de innigheid te bereiken: “Dus om dat het gheloof van
Godts teghenwoordigheyt niet altoos soo levendigh is, oft ick en lette somtijdts op my selven, oft op de
creaturen, als jet buyten Godt, daerom vinde ick my somtijdts niet wel afghetrocken vande natuerlijcke
werckinghe, ende werckelijckheyt des verstants; in welck gheval is’t dat ick my tot Godt wille keeren,
soo moet ick het verstant ende ghepeysen tot hulpe roepen, om het gheloof te verwecken door ’t
mede-wercken des verstants, ende imaginatie, door welcken middel nochtans ick noyt en kan bekomen
eenighe innigheyt, vereeninghe, oft eenvoudighe beschouwinghe.” Petyt (1683) vol. 2, 15.
76 Zie hoofdstuk 4, voetnoot 73.
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naar God.77 Maria ontvangt de aanwijzingen voor deze opgang in de gesteltenissen van
haar ziel. Het is dan ook binnen dit mystagogisch kader, dat de ghesteltenissen der ziele de
rijkdom van hun ‘onderwysinghe’ ontvouwen.
Na deze introductie op de inhoud, volgt nu een paragraaf over Michaëls redactie. Eerdere
bevindingen hebben geleerd, dat het goed is om Michaëls redactie in een kritisch kader
te plaatsen en te onderzoeken welke intentie hij heeft gehad bij de samenstelling van de
bloemlezing.

4.4 Michaëls redigerende werkzaamheden
De redactionele werkzaamheid van Michaël à S. Augustino bestond, naast het invoegen
van een kort resumé voorafgaand aan elk hoofdstuk78 en het schrijven van het inleidend
hoofdstuk bij het Tractaet, hoofdzakelijk uit de keuze van de brieven. Deze paragraaf spitst
zich toe op (kerk-politieke) keuzen die hij daarbij maakte.
Als wij aannemen dat het Tractaet is samengesteld in de eerste maanden van 1681 –
d.w.z. na de redactie van de Latijnse Vita die op dat moment werd uitgeschreven dan wel
voorlag aan de deputaten van de S. Congregatio79 – dan heeft Michaël à San Augustino
geput uit de brieven die hij niet had gekozen voor de Latijnse Vita. De veronderstelling
dat Michaël het Tractaet heeft samengesteld uit de resterende brieven, stelt de onderzoeker voor de vraag waarom Michaël deze brieven niet heeft opgenomen in de Vita. Waren
de brieven van het Tractaet in de ogen van Michaël van mindere kwaliteit? Dat lijkt een te
makkelijke verklaring, zeker voor wie de inhoud van het Tractaet kent. Het Tractaet is een
coherente verzameling, die wat betreft inhoud en stijl zeker geen tweede keuze weerspiegelt. Wellicht zijn er andere redenen aan te wijzen waarom de brieven van het Tractaet
niet zijn opgenomen in de Latijnse Vita. Schreef Maria Petyt misschien over onderwerpen die gevoelig konden liggen in de verhoudingen? In de nu volgende subparagrafen
wordt onderzocht welke klemmen en valkuilen Michaël mogelijk voor ogen had toen
77 Maria schrijft Michaël: “Eerweerdighen Vader, die inlichtingen ende ingheesten vanden Goddelijcken
Gheest, die geschieden seer innigh ende subtielijck inden gront, waer door onsen gheest als ontgheest,
ende in Godt over-vormt wort.” Petyt (1684) vol. 4, 296.
78 Over het algemeen getuigen de inleidende resumés van een voorzichtige weergave van Maria’s
zielsgesteltenissen – Maria’s innerlijke worsteling wordt eerder afgezwakt dan benadrukt -, maar tevens
van Michaëls intentie om Maria’s brieven te voorzien van een schoone onderwysinghe, om de selve met grooten
voortganck te passeren. De diepte van Maria’s mystieke weg wordt gevat in een model van goddelijke
deugdbeoefening, die aan de lezer wordt voorgehouden als uitleg bij haar leringen.
79 Zie par. 4.2.
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hij de brieven van het Tractaet niet selecteerde voor de Latijnse Vita. Er zal daarbij zo veel
mogelijk gefocust worden op de verhoudingen in en met de curie in Rome. Michaël had
immers het plan opgevat om in Rome zijn Latijnse Vita van Maria Petyt uit te geven.
Wat betreft zijn informatie over de verhoudingen in Rome zal Michaël à San Augustino
zijn redigerende werkzaamheden hebben gebaseerd op de brieven die hij van Seraphinus
à Jesu et Maria ontving.80 Van deze Seraphinus is bekend dat hij goede contacten onderhield met kardinaal François Albizzi (1593-1684), die sinds 1635 assessor was van het Heilig
Officie in Rome en te boek stond als een fervent anti-jansenist.81 Afgaande op dit contact
mag worden aangenomen dat Seraphinus op de hoogte was van de laatste kerkpolitieke
ontwikkelingen en dat deze doorklonken in zijn adviezen aan Michaël à San Augustino.82
We zullen in dit onderzoek daarom rekening moeten houden met de zgn. antimystieke
omslag in Rome,83 die eind jaren ’70 weliswaar nog onder de oppervlakte bleef, maar
toch zijn impact had op de Romeinse curie.
De vraag waarom Michaël bepaalde brieven niet heeft geselecteerd voor de Latijnse Vita
kan aannemelijk worden gemaakt tegen de achtergrond van de Romeinse spanningen
rond het prequiëtisme 84 (4.4.1) en het jansenisme (4.4.2).85

4.4.1 Het prequiëtisme
Begin jaren ’80 had menig passage uit het Tractaet, wanneer voorgelegd in Rome, vraagte
kens opgeroepen bij de deputaten. Het volgende citaat is daar een mooi voorbeeld van:
80 Helaas zijn deze brieven niet meer voor handen.
81 Ceyssens schrijft over de contacten van kardinaal Albizzi met de karmelieten in Rome: “Deux carmes
belges, Joseph de Saint-Isidore et Séraphin de Jésus-Marie, en résidence à Rome, rencontrèrent souvent
Albizzi, le premier comme mandataire de l’évêque de Gand, dans l’affaire des Brigittines de Gand et
dans celle des deux évêques; le second, personnage beaucoup plus remuant, dans le conflit des moines
avec l’archevêque de Malines, Alphonse de Berghes. Est-ce par eux qu’Albizzi entre en contact avec les
carmes, et ces relations expliquent-elles qu’il choisit plus tard sa tombe dans leur église?” L. Ceyssens,
Le Cardinal François Albizzi, (1593-1684): un cas important dans l’histoire du jansénisme, Rome 1977, 201.
82 We richten ons hierbij op redenen die voor Michaël gespeeld zullen hebben en niet op anti-feminiene
processen, die na het Concilie van Trente op gang kwamen. Zie hierover par. 3.2.1.
83 Zie Malena (2003) 116.
84 We hebben bewust voor deze term gekozen, afgaande op Shuhovsky’s argumentatie: “I find the use of
the term “pre-Quietist” legitimate because it reflects the theologians’ greatest fear, namely, that all the
new spiritual schools could undermine traditional hierarchies and the traditional (and always unstable)
balance between Scientia Experimentalis and Sacra Doctrina.” Sluhovsky (2007) 99 e.v.
85 Er is voor gekozen om geen subparagraaf te besteden aan het Gallicanisme. Reden hiervoor is dat de
brieven over Lodewijk XIV deels zijn opgenomen in de Latijnse Vita en pas zijn weggelaten bij de mogelijke
schoning van de Nederlandse editie. De verhouding met Frankrijk kan dus geen reden zijn geweest.
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“Naer dat ick eenighen tijdt voorkomen hadde gheweest met grooten jonsten Godts,
met goddelijcke mede-deelinghen, met minnelijck conversatie met den Beminden,
met een Bruydelijcke confidentie, &c. soo heeft het aen mijnen Beminden belieft, my
wederom te stellen in eenen leegheren, ende ghemeynderen staet, te weten, in een
sekere goddelijcke ruste, ende stilte, in een heylighe ledigheyt, ende afghetrocken
eensaemheyt des gheests, in een blootheyt van alle beelden, formen, ghedaenten,
ende in een donckerheyt des gheloofs, om alsoo met een simpel, bloot gheloof Godt te
beschouwen.”86 In deze passage lijkt het prequiëtisme op de loer te liggen.
Ofschoon het tijdens Maria’s leven nog maar nauwelijks mogelijk lijkt om welk prequiëtisme dan ook terug te brengen tot een objectief te omschrijven inhoud, zijn in het
Tractaet meerdere passages te vinden die hadden kunnen aanzetten tot problemen.87
Zonder in een te eenvoudige vergelijking te vervallen, roepen enkele brieven – let wel,
elke vergelijking is betrekkelijk!88 – gelijkenis op met de befaamde Guida Spirituale van
Miguel de Molinos, die in 1675 werd gepubliceerd in Venetië.89 In de Guida loopt de weg

86 Petyt (1683) vol. 1, 294 e.v. <pag. 308 e.v.> Zie bijv. ook Petyt (1683) vol. 1, 238 e.v. <p. 228>
87 Waar wij deze stelling ten aanzien van Maria’s geschriften innemen, baseren we ons op Heppes
omschrijving van het quiëtisme rond het midden van de zeventiende eeuw: “Die Neugestaltung
religiösen Lebens und religiösen Bewußtseins, welche hierdurch begründet wurde, charakterisierte
sich zunächst dadurch, daß der Name Jesu Christi unter dem Schutte der scholastischen Lehre wieder
hervorgezogen und in gewisser Weise in den Mittelpunkt des religiösen Denkens und Lebens gestellt
ward. Denn die quietistische Contemplation solle wesentlich Nachfolge Jesu, Nachbildung des Lebens
und Leidens Jesu Christi sein. Hiermit hing es zusammen, das in der quietistischen Frömmigkeit das
christliche Leben, das Reich Gottes als ein wesentlich innerliches zur Erneuerung gekommen war, und
zwar in zweifacher Hinsicht. Einerseits nämlich wurde der Gedanke geltend gemacht, daß dasselbe sich
nicht in äußerem, kirchlich geordnetem Thun, sondern daß es sich inwendig in der Seele gestalte; und
sodann wurde gelehrt, das die Reinigung und Vollendung der Seele, wennschon sie auf ihrer niederen
Stufe, in ihren Anfängen von der Heilswirksamkeit der Kirche abhängig und bedingt sei, doch auf der
Stufe der passiven Contemplation lediglich auf der Seele selbst, und auf der unmittelbaren Wirksamkeit
Gottes in ihr beruhe, und daß die Seele, indem sie alles innere Leiden in reiner Liebe zu Gottes Ehre
trage, für die eigenen Sünden, wie auch für die Sünden Anderer satisfaktorisch zu leiden und das Opfer
Christi (welches die Kirche in ihrer äußerlichen Weise auf dem Altare darstelle) in sich selbst vollkommen
nachzubilden und zu vollkommener Läuterung hindurchzudringen vermöge, so daß sie möglicherweise
einer Reinigung jenseits des Grabes (also auch der kirchlichen Hilfeleistung) nicht mehr bedürfe.”
Heinrich Heppe, Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche, Berlijn 1875, 106.
88 Eulogio Pacho schrijft daarover: “L’intervenion ecclésiastique à propos d’une personne, d’un groupe,
d’un écrit, fournit une indication de départ pour les situer dans le contexte de la crise; elle ne suffit
pas pour préciser leur apport réel, leur responsabilité dans la crise. Pour cela, il faut les étudier en euxmêmes, directement. Quand on le fait, on constate souvent qu’il n’y a ni hérésie ni erreurs doctrinales
certaines.” Eulogio Pacho, ‘Quiétisme en Italie’, in: D.S., 12/2, c. 2757.
89 Molinos kwam pas in het midden van de jaren ’80 in de problemen vanwege zijn begeleidingsbrieven.
“According to his accusers (the letters themselves have not been preserved), the private letters taught
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naar de hemel langs loutering en tribulatie90 en wordt de volmaaktheid bereikt in een
proces van vernieting, eerst actief beoefend en later passief ondergaan.91
Ofschoon de strijd tegen het quiëtisme pas in 1687 werd beslecht,92 ontwikkelde
zich reeds rond het midden van de zeventiende eeuw een Italiaanse controverse tegen
prequiëtistische stromingen.93 Deze alertheid was een voorbode van de antimystieke
omslag, die zich enkele decennia later zou voltrekken. In 1682 gaf kardinaal Albizzi in een
document, genaamd Oratione di Quiete, een overzicht van de prequiëtistische stromingen,
die zich sinds 1655 in Italië hadden ontwikkeld. Hij opent dit stuk met een niet mis te
verstane constatering: “De nieuwe manier om het mentale gebed te beoefenen die
in Rome is geïntroduceerd en die het gebed van rust heet, heeft de stad in twee facties
verdeeld.”94 Na deze forse inzet refereert Albizzi aan verdachte vormen van mystiek
gebed, o.a. zoals die gepraktiseerd werden door de ‘begarden’. In zijn afwijzing van
deze vormen draagt hij niet zozeer inhoudelijke argumenten aan als wel de bedreiging
die deze bewegingen vormen voor de kerk. Daarom, zo meent Albizzi, is het nodig dat
de geschriften, die in de landstaal over dit thema geschreven zijn, vernietigd worden en
dat de biechtvaders en geestelijke leidsmannen, m.n. die van monialen, geïnstrueerd
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92

93

94

that the state of perfection to which all Christians should aspire is a state of constant union with
God. Moreover, the accusers claim, Molinos held that in this state all external observances, including
resistance to temptation, were a hindrance to the soul.” Ted A. Campbell, The religion of the heart: a study of
European religious life in the seventeenth and eighteenth centuries, Columbia 1991, 31.
“Affinche l’anima di terrestre divenga celeste, & arrivi a quel sommo bene dell’unione con Dio, è
necessario, che si purifichi nel fuoco della tribolatione, e tentatione.” Miguel de Molinos, Guida spirituale,
che disinuolge l’anima, e la conduce per l’interior camino all’acquisto della perfetta contemplatione, Venetië (Giacomo
Hertz) 1678, III, cap. 5, nr. 32, 151.
“Comincia l’anima, che vuol’esser perfetta a mortificare le sue passione; approfittata già in questo
esercitio, si niega; indi, col divino aiuto, passa allo stato del nulla, dove sè stessa disprezza, & abborrisce,
e si profonda, conoscendo esser nulla, che nulla può, e nulla vale. Da quì nasce il morire in sè, e ne’sensi,
in molte maniere, & a tutte l’hore; e finalmente da questa morte spirituale si origina la vera, e perfetta
annichílatione; talmente, che quando già l’anima è morta al suo volere, & intendere, si dice con proprietà,
esser’ella giunta al perfetto, e fortunato stato dell’annichilatione, che è l’ultima dispositione per la
transformatione, & unione, senza che l’anima istessa arriva a capirlo; perche non sarebbe annichilata se
giungesse a conoscerlo; e benche arrivi a questo felice stato di annichilata, importa sapere, che sempre
hà più, e più da caminare, da purificare & annichilare.” Molinos (1678) III, cap. XIX, nr. 192, 198.
Decretum Innocentii XI. Pontif. Rom. contra D. Mich. de Molinos, & ejus sectam, una cum propositionibus,
a clero Romano publicè feria quinta d. 28 Augusti, MDCLXXXVII; ook Const. ‘Caelestis Pastor’, 20 november
1687. Denzinger (2005) nr. 2201-2269.
Paul Dudon werkt deze bewegingen uit in: ‘Notes et documents sur le Quiétisme. VI. Un mémoire du
cardinal Albizzi; une circulaire du Saint-Office; les enquêtes de l’oratorien Francesco Marchese’, in:
Recherches de Science Religieuse, 4 (1913) 2, 163-178.
“Introdotto in Roma nuovo modo di essercitare orazione mentale, che orazione della quiete s’appella,
ha divisa la città in due fazzioni.” Massimo Petrocchi, Il quietismo Italiano del seicento, Rome 1948, 147.
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worden, dat slechts perfecte zielen deze vorm van gebed in volledige afzondering mogen
beoefenen.95
Deze uitspraken van kardinaal Albizzi waren in Italië niet de eerste indicatie, dat de
strijd tegen het prequiëtisme zou aanwakkeren. Het affectief gebed, of ook wel het gebed van rust, kwam al eerder onder vuur te liggen. Begin jaren ’70 werd aan de consulatoren een Italiaanse vertaling voorgelegd van een geschrift van de Franse Ursuline Marie
Bon de L’Incarnation (1636-1680), genaamd Stati d’orazione mentale.96 Aanvankelijk werd
slechts een enkele passage herzien. Het boek werd in 1674 goedgekeurd om te worden
gedrukt. Twee jaar later, op 18 januari 1676, werd het geschrift echter alsnog veroordeeld
door de Congregazione dell’Indice en op de Index geplaatst. Enkele maanden later publiceerde een inquisiteur uit Genova een decreet van de Congregatie, d.d. 29 april 1676,
waarin duidelijk gesteld werd dat de inquisitie “niet het mentale gebed veroordeelt, dat
genoemd wordt <gebed> van de affecten en van rust, maar de beweringen van hen die
het mondgebed verwerpen en andere geestelijke oefeningen die in de Heilige Roomse
Kerk worden gebruikt, en die beweren dat zij die het voornoemde gebed praktiseren zeker zijn van hun behoud, dat zij geen vergeving nodig hebben, zelfs als zij, terwijl zij het
<mond>gebed achterwege laten, dodelijk zondigen.”97
Of de Italiaanse agitatie tegen dit gebed haar schaduw vooruit heeft geworpen in de
correspondentie tussen Michaël en Seraphinus weten we niet en is in zekere zin niet van
belang. Het probleem lag breder en dieper dan de hierboven beschreven argwaan. De
passief getinte karmelitaanse spiritualiteit uit de zestiende en zeventiende eeuw bleek
een goede voedingsbodem voor quiëtistisch getinte spiritualiteit en vereiste in deze jaren de nodige omzichtigheid.98 Maria’s mystiek hoeft dus niet als verdacht bestempeld te

95 Malena (2003) 5 e.v. Ceyssens schrijft over Albizzi: “Comme cardinal-juge au Saint-Office, Albizzi, si peu
ascète qu’il fût, participa à l’affaire du quiétisme, se fondant sans doute sur l’opinion des jésuites et tout
spécialement sur celle du P. Paul Segneri, missionnaire populaire, adversaire de tout mysticisme. […] Il
conçut déjà le canevas d’une telle circulaire où, citant saint Bernard, il exposa sa propre conception de
la vie ascétique, laquelle ne paraît guère dépasser la voie purgative.” Ceyssens (1977) 184. Een deel van
deze alinea is ook opgenomen in Van de Vate (2015c) 106.
96 Het betreft Stati d’orazione mentale per arrivare in breve tempo a Dio, della R.M. Maria Bon dell’Incarnazione, Turijn
(Bartolomeo Zapata) 1674. De gang van zaken is beschreven in: Adelisa Malena, ‘Inquisizione, ‘finte
sante’, ‘nuovi mistici’ ricerche sul seicento’ in: Inquisizone e gli storici: un cantiere aperto, Rome 2000, 304.
Deze is reeds weergegeven in Van de Vate (2015c) 110.
97 “Non damnat orationem mentalem, quae dicitur degli’ affetti e della quiete, sed asserta illorum,
qui reprobant orationes vocales et alia exercitia spiritualia, quibus utitur Sancta Romana Ecclesia, et
asserunt, quod utentes praedicta oratione sunt securi de salute, non indigent poenitentia, eandem
orationem omittentes peccant mortalitem.” Malena (2003) 305 (voetnoot 90). Ook opgenomen in Van
de Vate (2015c) 110.
98 Eulogio Pacho schrijft hierover: “On ne peut pas omettre les maîtres de l’école carmélitaine, et d’abord
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worden om een bepaalde weerstand in Rome te vermoeden. De Vlaamse mystiek, levend
aanwezig in de karmelitaanse spiritualiteit, was door de Romeinse censoren al eerder
aangemerkt als gevaarlijk terrein. De eerste Latijnse vertaling van de werken van Herp
stond op de Index van het concilie van Trente en was richtinggevend voor alle weerstand
tegen essentiële mystiek.99
Uitgaande van deze ontwikkelingen mag verondersteld worden, dat Michaël zich gerealiseerd heeft dat sommige punten van Maria’s mystiek gevoelig zouden liggen bij de
Romeinse censoren en dat hij er wellicht bewust voor heeft gekozen enkele van Maria’s
brieven terzijde te schuiven bij zijn redactie van de Latijnse Vita.

4.4.2 Spanningen rond het jansenisme
Naast de groeiende controverse tegen prequiëtistische verschijnselen kan nog een
andere hypothese plausibel worden genoemd, nl. dat veel brieven door Michaël à
San Augustino niet zijn geselecteerd voor de Latijnse Vita vanwege de jansenistische

Thérèse d’Avila et Jean de la Croix. […] Aucune autre école n’a autant contribué à former le climat spirituel
italien où s’insèrera le quiétisme.” D.S. 12/2, c. 2764 e.v. De quiëtisten troffen onder de karmelieten
een verwante geest in Maur de l’Enfant Jésus, maar interpreteerden zijn orthodoxe leer foutief. M. de
Certeau, ‘Le Père Maur de l’Enfant-Jésus’, in: Revue d’ascétique et de mystique, 35 (1959), 266 e.v. Maur was
één van de mikpunten van Joannes Chéron in zijn antimystieke Examen de la Théologie Mystique: Qui fait
voir la différence des Lumières Divines de celles qui ne le sont pas (Parijs 1657). Lees hierover in Smet (1982) 422.
Sluhovsky verhaalt hoe voorzichtig de karmelieten op dit punt waren. Hij schrijft over de publicatie van
de werken van Johannes van ’t Kruis: “His emphasis on negation and on emptying the soul obviously
raised suspicion in this age of anti-Alumbradismo persecutions, and his writings were not published
until 1618. Furthermore, when they finally got published, they were censored and edited by his Carmelite
followers, who feared an Inquisitorial condemnation. And, in fact, these fears were not unwarranted.
Soon after John of the Cross’s major works were published, forty propositions, dealing mostly with the
issue of passivity, were extracted from them and were presented to the Inquisition. The Inquisition did
not pursue the examination, but the Carmelites remained fearful, and all consecutive editions, well into
the twentieth century, were mutilated.” Sluhovsky (2007) 110.
99 Slechts de gecorrigeerde versie uit 1585 – voorzien van een inleiding – mocht worden gelezen. Deblaere
benoemt de correcties: “L’attention des correcteurs romains s’est portée sur la vision: les textes
mentionnant la concession du lumen gloriae sur terre ont été expurgés; les termes d’anéantissement
adoucis; pour les “graces” expérimentales on a préféré “dons”; certains avertissements de Herp contre
les hommes de science incapables d’entendre cela ont été enlevés. – “Essentiel” et “suressentiel” sont
partout remplacés par “eminens” et “supereminens”; visiblement cette correction a été faite par souci
d’unification terminologique, afin d’écarter ce terme devenu ambigu, et non sur examen doctrinal: de
sorte que la finalité de l’intelligence ne cherche plus à voir Dieu essentialiter. (p. 414, 34). ” Deblaere (ed.
2004a) 23. <D.S. 1961, 4/2, c. 1360>
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spanningen in deze periode.100 Enkele brieven van het Tractaet ademen (anti)jansenistische strijdpunten die – alleen al vanwege het feit dat er over deze onderwerpen gepubliceerd werd – in Rome vraagtekens moeten hebben opgeroepen.101 In de volgende
subparagrafen wordt Michaëls positie ten aanzien van de belangrijke vragen in deze controverse beschreven.

4.4.2.1 Genade
Na de Pax Clementina van 1668102 was in de Zuidelijke Nederlanden weinig te merken van
de relatieve rust, die aan de Franse zijde van de grens heerste. In alle tumult, bijvoorbeeld
rond het processieverbod van aartsbisschop Alphons de Berghes,103 werd door de anti-
jansenisten nauwlettend toegezien dat de Leuvense hoogleraren noch de dwalingen van
Baius104 noch die van Jansenius leerden. In haar verweer tegen deze polemische opstelling beriep de Leuvense faculteit zich op de Leuvense Censurae waarin de 34 proposities
van het molinisme werden veroordeeld.105
Michaël à San Augustino, verwoed anti-jansenist, wierp zich vol verve in deze strijd.
Op 14 april 1679, nog geen jaar voor de dagtekening van het praefatio van de Latijnse
Vita, schrijft hij aan zijn vriend Seraphinus à Jesu et Maria: “Zeker, een man van de kerk

100 Zie ook par. 3.4.
101 Natuur, zie bijv. cap. CLXII e.v.; cap. CLXXXV e.v.; cap. CCI; cap. CCXII; cap. CCXVIII; cap. CCXXI e.v.: cap.
CCXXIV; genade, zie bijv. cap. CLXXIX, e.v.v.; cap. CXCII, cap. CXCV; cap. CCII; cap. CCXIII; cap. CCXXX
e.v.; de wil van God, zie bijv. cap. CLXXXVIII. Enkele voor die tijd belangrijke jansenistische strijdpunten
worden nauwelijks teruggevonden in het Tractaet: mariadevotie en processies, zie hoofdstuk 3.
102 Campbell (1991) 25.
103 Zie par. 3.4.
104 Zie Nationaal Biografisch Woordenboek, vol. 1 (1964), Brussel 1964, cc. 114-129. Het baianisme werd door de
anti-jansenisten als voorloper van het jansenisme gezien, zie Violet Soen in Baius, Michaël, te vinden op:
www.dutchrevolt.leiden.edu/dutch/personen/B/Pages/baius.aspx.
105 Ludovicus Molina s.j. (1536-1600) was de grondlegger van het molinisme met zijn voornaamste
werk: Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione.
(1588) Lees verder in Cornelius Petrus Voorvelt, De Amor poenitens van Johannes van Neercassel (1626-1686):
ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk, Zeist 1984, 43 e.v. Wat betreft
de moeizame verhoudingen, zie L. Ceyssens, ‘Het Theologisch denken en het jansenisme’, in: D. P. Blok
[et al.] (eds.), Algemene geschiedenis der Nederlanden, vol. 8: Nieuwe tijd: sociaal-economische geschiedenis
1650-1800, politieke geschiedenis 1648-1700, religiegeschiedenis tweede helft 17de eeuw, Haarlem
1979, 420. <Ceyssens (1979b)> Aanvankelijk leek de strijd geslecht te worden in het voordeel van de
Faculteit van Leuven. Op 12 november 1677 ontvingen de deputaten uit Leuven van de Paus een Breve
waarin de universiteit van Leuven geloofd werd om haar verdediging van de goede doctrine. Ceyssens
(1952) 66.
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<i.e. Franciscus Van de Venne>106 zei mij gisteren nog dat als de aartsbisschop <i.e.
Alphons de Berghes> nog tien jaar zal leven, geen enkele pastor in het hele bisdom niet
jansenistisch zal zijn; niemand anders wordt immers bevorderd. Maar de romeinen geloven dat niet. Geduld. Ik vertrouw alles aan God toe. De Specimina107 van de heer Du Bois
<i.e. Nicolaus Du Bois>,108 waarvan alle kardinalen de exemplaren hebben, laten voor het
oog zien dat de Leuvense leer riekt naar jansenisme en baianisme, en toch ondernemen
zij niets. Deze week zei een doctor in de Leuvense hal dat de sufficiënte genade veroordeeld was in het hart van de paus.”109
Met de genoemde ‘gratia sufficiens’ treffen we één van de grote strijdpunten van het
jansenisme.110 Jansenius leerde dat de wil van Adam vóór de zondeval de beschikking
had over de ‘gratia sufficiens’. Na de zondeval had de mens een andere, sterkere, genade
nodig: de ‘gratia efficax’. Deze genade helpt om de mens weer tot de liefde van God te
brengen. Tegen de achtergrond van deze genadeleer hanteerde Jansenius de praedestinatio
ante praevisa merita. Over de voorbestemming van de mens wordt beslist vóór de voorziene menselijke medewerking. De molinisten – als leer wijd verspreid onder de jezuïeten
– daarentegen geloofden, dat als de mens vrijwillig meewerkt aan de gratia sufficiens,
dat de genade dan werkdadig (efficax) wordt.111 Omdat God echter voorziet hoe de mens
106 Franciscus Van de Venne (ca. 1626-1689), lid van het geheim genootschap van anti-jansenisten. Zie
L. Ceyssens, ‘Franciscus van de Venne voorman van de antijansenisten te Mechelen (1627-1689)’, in:
Jansenistica Minora, Mechelen 1979, tomus XIII, 477-487. <Ceyssens (1979a)> De suggestie dat hij deze
ecclesiasticus is, is overgenomen uit Ceyssens (1974a) 412.
107 Specimen doctrinae theologicae per Belgium manatis ex Academia Lovaniensi ab anno 1644 ad annum 1677. Dit antijansenistisch geschrift bestond uit zes delen. De eerste vier delen bevatten leerstellingen van
jansenisten. De laatste twee delen een verdediging van de anti-jansenistische stellingen, die door de
Leuvense delegatie (1677-1679) werden aangeklaagd. Zie Ceyssens (1950) 355-358.
108 Nicolaus du Bois (ca. 1620-1696), anti-jansenist, werd in 1654 benoemd tot hoogleraar aan de faculteit
van Leuven, lid van het geheim genootschap, zie Ceyssens (1974a) LIII. Ceyssens schrijft over de
waardering van Albizzi: “Albizzi cherche, dans son De inconstantia (p. 13) l’occasion d’adresser une louange
à un pauvre antijanséniste qu’il vénère et qu’il n’a pas cessé de protéger et de favoriser, à savoir Nicolas
Du Bois. Cet homme est en quelque sorte son égal, car il n’a jamais étudié la théologie, et il le surpasse
même, car sur la foi de faux documents il reçoit un grade en théologie qui le conduit aussitôt à la chaire
d’Écriture sainte.” Ceyssens (1977) 202.
109 “quidem ecclesiasticus heri etiam mihi dicebat quod, si archiepiscopus adhuc vivat 10 annis, non erit unus
pastor in tota diocesi ni jansenisticus; nulli enim alii promoventur. Sed Romani non credunt. Patientia.
Totum Deo committo. Specimina Domini Du Bois, quorum exemplaria singuli cardinales habuerunt, ad
oculum demonstrant doctrinam Lovaniensium redolere jansenismum et baianismum, et tamen nihil
effecerunt. Hac septimana in Hallis Lovaniensibus dixit unus doctor quod in pectore pontificis damnati
sit gratia sufficiens.” Ceyssens (1974a) 412. Dit zal paus Innocentius XI zijn geweest.
110 Inleidende artikelen bij het jansenisme zijn: Ceyssens (1979b) en Spiertz (1992). Voor dit hoofdstuk heb
ik veel beroep gedaan op Spiertz (1992) 145-149 (over het genadeprobleem) en 161 e.v. (over de moraal).
111 De Baar (2004) 82.

155

156

hoofdstuk 4

meewerkt (praedestinatio post praevisa merita), vervalt het feitelijke onderscheid tussen deze
twee soorten genade. De ontvangen sufficiënte genade is in het molinisme daadwerkelijk
te noemen. De molinisten gaan daarmee niet zozeer uit van de erfzonde, maar van de
verlossing; niet van de gebroken natuur, maar van de veronderstelling dat Gods wil kan
worden volbracht.
Michaël zelf laat zich niet in directe termen uit over de predestinatie post of ante
praevisa merita, maar ontwikkelt zijn begeleiding binnen een schema van de post praevisa
merita. God weet van te voren of de mens al dan niet aan de genade meewerkt: “Godt
den Hemelschen Vader voorsiende dat sommighe zielen gheen profijt maer schade
souden doen met gevoelijcke gratien, verberght voor hun hunne deughden, om dat sy
in ootmoedigheydt souden blijven, ende met sorghvuldigheyt tot de volmaecktheydt
trachten: daerentusschen hunne versterckende gratien ligghen daghelijckx op woecker
sonder dat sy het weten, totter tijdt toe dat sy komen te sterven, ende kennisse krijghen
van hunne verborghen schatten.”112 Meewerken aan de voorzienigheid is voor Michaël
à S. Augustino de belangrijkste inoefening. Zich overgeven aan Gods schikkingen
bewerkstelligt een diepe indifferentie in de ziel. Dit was, zo werd reeds gesignaleerd in
par. 4.4.2.1, in zijn ogen een van de grootste deugden van het Godvormig leven: “aldus
komt het aen die ziel al op een uyt, sonder onderscheyt, sonder verkiesen: noch en heeft
nu niet meer liever dit, oft dat; ende het is haer even eens wat-se doet, oft werckt, waer-se
is oft woont, waer toe dat-men-se ghebruyckt, wat haer oft ontrent haer de Goddelijcke
voorsichtigheydt laet over komen, oft toeschickt: al waer sy maer dat licht ghewaer en
wordt, daer gaetse henen, daer wortse toe ghedreven, daer rust sy, ende in dat licht
doetse, wercktse en lydtse al datter te doen, te wercken oft te lyden comt; om dieswil, datse den gheest Godts door middel van dat licht in haer ende met haer laet alles
doen, wercken, ende lyden, ende alle dinghen haer oft andere raeckende schicken en
ordonneren naer synen goeden wil, ende wel-behaghen, als hy wilt, daer hy wilt, soo hy
wilt, soo veel en soo luttel hy wilt, sonder eenigh belet te doen van haeren’t weghen.”113
Deze predestinatiegedachte past bij een stevige genadeleer: “daer de gratie Godts de
handt niet en leent, ist al te vergheefs gheaerbeydt.”114 Om een leven uit Gods genade te
verwezenlijken wordt aan ieder bij de doop een specifieke constellatie van heiligh-makende
genadegaven geschonken, d.w.z. heiligh-makende genadegaven die dadelycke gratien115
112
113
114
115

Augustino (1659) tract. 1, cap. LXX, 176.
Augustino (1659) tract. 4, cap. XXIV, 449 e.v.
Augustino (1659) tract. 4, cap. XLIII, 521.
“Vanaf het begin van de 17e eeuw wordt de term ‘gratia actualis’ of ‘dadelijke genade’ gebruikt om
allerlei soorten genaden die de scholastieke theologen mettertijd waren gaan onderscheiden van de
heiligmakende genade, zoals voorkomende en meewerkende, samen te vatten in één begrip.” Marcel
Gielis, ‘De leer over natuur, zonde en genade. Een lacune in de contrareformatorische catechese?’, in:
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met zich meebrengen: “worden sy van Godt gheroepen tot den gheestelycken staet van
eenige heylighe Ordens, oft Priesterdom; siet hun uyt-stelsel is ghereedt, te weten de
Sacramentele gratie des heylighen Ordens, de welcke anders niet en is, als de heyligh
makende gratie, mede-brenghende veel andere dadelycke gratien, als soo veel middelen
ende goederen om die Enghelschen staet weerdighlyck mede te beleven.”116
Ofschoon de mens telkens weer de sacramentele gratie nodig heeft, speelt de ver
loochening van de wil in Michaëls denken over de genade een grote rol. Michaël wijst
voortdurend op de noodzaak om de eigen wil te versterven en mee te werken aan de
gratie: “Hier siet ghy, op dat Godt liberlijck ende familierlijck tot ons kome, ende by
ons blyve met syne Heylighmaeckende gratie, dat het van noode is onsen eyghen wille
te verlooghenen, ende ons geheelijck tot den wille Godts in alles te keeren ende te
conformeren.”117 Het overtreden van de goddelijke wil betekent namelijk de ‘dood’ van
de ziel: “want ghelijck het leven der gratie comt uyt het volbrenghen van den wille Godts,
soo comt de doodt, oft beroovinghe der gratie uyt het overtreden, oft achterlaeten
van den wille Godts.”118 Slechts in het licht van de goddelijke wil kan de volmaaktheid
van de deugden groeien. De ziel, met al haar affecten, mag zich daarom wel aan de
goddelijke wil maar niet aan de genadegave van de volmaakte deugd hechten: “Maer heel
anders gaet het met een ziel, die de deughden besit in hunne volmaecktheydt […] Ende
midts sy niet misbruyckt en heeft de gratie Godts, die haer verlichte, soetelijck trock
en toefde, minnelijck onthaelde, inwendigh vertrooste, ondervindelijck vermaeckte,
op de selve gratien haere affectie niet settende; maer de selve eer ghebruyckt heeft
als middelen, die haer van de Goddelijcke voorsichtigheydt ghejont waeren, om de
ghebreken uyt te roeyen, de deughden in te planten, de passien grondelijck te breken,
de begheerlijckheden te cruycen, ende alsoo het vleesch aen den gheest volkomelijck
te onder-worpen, soo ist, dat sy volherdigh ende in Godt ghevestight blijft oock in den
staet van verlaetinghe, dorricheydt, tentatien oft van eenighe andere uytwendighe
oft inwendighe quellinghen.”119 De deugdbeoefening staat dus in het licht van het

116

117
118
119

Put (1996) 73 e.v. Dit ligt in de lijn van Michaël à S. Augustino: “Want ick ben van opinie, dat in den gront
der ziele, alwaer dat licht <nl. de inwendighe bestieringhe ende inwerkinghe des Heylighen Gheests>
te vinden is, oock bereedt is een overnaturelijck beginsel der gratie Godts tot alle wercken, daer een
ieghelijck door kracht van synen roep, oft door reden van den staet, daer hy van Godt in gestelt is, toe
is verbonden; welck overnaturelijck beginsel de ziel altoos ter handt heeft, als sy’er wilt op letten, ende
ghetrouwelijck medewercken.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXV, 452. 74.
Augustino (1661) tract. 1, cap. IX, 26 e.v. In de Tridentijnse leer is geen sprake van een forensische
rechtvaardiging maar van een transformistische. Chris Burgwald, “Deification at Trent and in the
Counter-Reformation”, in: Meconi (2016) 136.
Augustino (1659) tract. 1, cap. XVIII, 51.
Augustino (1659) tract. 3, cap. XIV, 318 e.v.
Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXIX, 508.
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meewerken met de gratie van God en leidt tot de standvastigheid ten aanzien van zijn
voorzienigheid.
Vanuit de Tridentijnse rechtvaardiging kan geen enkel bezwaar worden gemaakt tegen Michaëls leer.120 Gezien de teksten van het Tractaet mogen we bovendien aannemen
dat Maria Petyt zich volledig naar zijn Tridentijns kader heeft gevoegd. Rest ons de vraag
waarom Michaël Maria’s brieven hierover niet heeft opgenomen in de Latijnse Vita. Dat
lijkt een politieke zaak.

4.4.2.2 De werking van het ‘placet’
Waarschijnlijk heeft Michaël à San Augustino besloten de brieven van Maria over het heikele onderwerp van de medewerking van de genade niet op te nemen in de Latijnse Vita
vanwege het verbod om, zonder strikte toestemming van Rome, over het auxilium van de
genade121 te publiceren.122 Op 1 december 1611 werd bepaald dat er, tenzij met uitdrukkelijk verlof van de H. Stoel, geen publicaties meer over de problematiek van de genade
mochten verschijnen. Vervolgens werd in 1625 vastgesteld dat, als er toch boeken of geschriften over dit onderwerp werden uitgegeven, deze als verboden boeken uit de handel
moesten worden genomen en de auteur moest worden vervolgd.123 Deze regelgeving riep
in de Zuidelijke Nederlanden veel weerstand op. Daar had de wereldlijke overheid het
recht om kerkelijke besluiten pas toe te staan nadat zij er inzage in had gehad en er haar
goedkeuring, haar placet, aan had gehecht.124
120 Zie voetnoot 47. De gegeven citaten zijn ook niet specifiek anti-jansenistisch te noemen. Een plausibele
verklaring daarvoor is dat de meeste citaten genomen zijn uit zijn In-leydinghe tot het landt van Carmelus (1659).
Dit is het vroegste werk van Michaël. Hoewel hij toen al een anti-jansenist moet zijn geweest, was hij
wellicht nog niet zo verbeten.
121 “De dadelijke genade is een “illustratio intellectus et inspiratio voluntatis”, een bijzondere hulp van God
– vandaar ook de term ‘gratia auxilians’ of kortweg ‘auxilium’ en ‘genade van bijstand’ – waardoor ons
verstand verlicht en onze wil gesterkt wordt om het goede te doen en het kwade te laten.” Gielis (1996) 74.
122 Zie R.P. Léopold Willaert, ‘Le placet royal aux Pays-Bas’ Première partie, in: Revue belge de philologie et
d’histoire, 32 (1954) 2, 466-506.
123 Het publicatieverbod uit 1611 was geen officieel decreet in de strikte betekenis van het woord; als
beslissing echter wel toegezonden aan de nuntii om te verspreiden aan wie het mogelijk zou interesseren.
Het verbod werd herhaald in 1623 en ter informatie aan de bisschoppen gestuurd. In 1625 werd het pas bij
decreet bepaald, maar niet rondgezonden, zelfs niet aan de kerkelijke overheden. Vandaar dat dit decreet
bij het ter perse gaan van Jansenius’ Augustinus totaal onbekend was. Op 1 augustus 1641 verbood het
Heilig Officie met beroep op dit publicatieverbod zowel Jansenius’ Augustinus als de Theses (22 maart
1641) waarmee de Jezuïeten Jansenius’ boek aanvielen. Bart Wauters, Recht als religie: canonieke onderbouw
van de vroegmoderne staatshervorming in de Zuidelijke Nederlanden, Leuven 2005, 178-185; zie ook Lucien Ceyssens,
Sources relatives aux débuts du Jansénisme et de l’Antijansénisme 1640-1643, Louvain 1957, XVI-XXIX.
124 Zie Spiertz (1992) 149; zie ook Louis Cognet, Le jansénisme, 4e druk, Parijs 1975, 16 en Willaert, (1954) 488-506.

Een inleiding bij het Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

Bij de publicatie van de bul In eminenti ecclesiae125 in 1643 werd het ontbreken van het placet
opnieuw inzet voor een langdurend conflict tussen de Raad van Brabant en de ons reeds
bekende assessor van het Heilig Officie, kardinaal Francesco Albizzi. Deze bul, waarin
o.a. Jansenius’ Augustinus werd afgekeurd op grond van het publicatieverbod uit 1611,
was in Rome afgegeven op 6 maart 1642 en gepubliceerd op 19 juni 1643.126 Na hoog
oplopende spanningen werd in 1651 definitief afgezien van publicatie in de Zuidelijke
Nederlanden. Ernstig geschilpunt daarbij was de opgenomen clausule dat publicatie en
affichering in Rome, zonder placet dus, genoeg zou zijn voor de geldigheid van de bul in de
Zuidelijke Nederlanden.127 Waarschijnlijk is de beroering rond dit publicatieverbod voor
Michaël reden geweest om Maria’s brieven over genade weg te houden van de Romeinse
censoren, maar wel op te nemen in het Tractaet, waar Zuid-Nederlandse boekkeurders
hun goedkeuring voor moesten geven. Mogelijk wilde Michaël van het meewerken aan
Gods genade juist zijn punt maken in het discours rond het jansenisme.128
Wat het Tractaet anti-jansenistisch maakt, is en blijft een vraag die nauwelijks te beantwoorden is. Een indicatie zou kunnen zijn dat Maria’s bijzondere roeping, zoals omschreven in het Tractaet niet is gebaseerd op een noodzakelijk, maar op een vrij handelen.
Michaël stelt in zijn weergave van Maria’s divinisatieproces haar wil om te leven naar de
wil van God centraal, en geen jansenistisch ‘delectatio’.129

125 Lees over de bul In eminenti: Ceyssens (1957) XXXIII-XXXVIII.
126 Ceyssens (1957) 485, noot 1.
127 Dogmatische bullen werden sinds de zestiende eeuw niet aan een ‘placet’ onderworpen; dit recht gold
slechts de disciplinaire en beneficiaire bullen. Albizzi zelf voegde een clausule toe, waarin hij vermeldde dat
alle bullen die in Rome werden gepromulgeerd, universele rechtskracht hadden. Wauters (2005) 182 e.v.
128 Zie hiervoor ook Eires conclusie ten aanzien van Teresa van Avila. Haar werken en levensverhaal werden
gebruikt in de strijd tegen de reformatie. “Most significantly, Teresa affirmed that whatever she had
accomplished could be aimed for and attained by anyone who set their mind and will to it, for humans
had free will, and how one employed that will actually determined one’s relationship with the divine in
this life as well as in the life to come. This was no small claim. It was as bold an assertion of the potential
for divinization inherent in human nature as any Christian mystic had ever voiced, and perhaps the
most detailed too. In sum, her mysticism bristled with everything loathed by Protestants and stridently
denied by them” Carlos M.N. Eire, ‘Ecstasy as Polemic: Mysticism and the Catholic Reformation’, in: Irish
Theological Quarterly 2018, vol. 83 (1), 23. Maria’s geestelijke weg zou eenzelfde tegenverhaal kunnen bieden
tegen het jansenisme.
129 Voor de anti-jansenisten is de genade sufficiens voldoende. In de ogen van de jansenisten is daarenboven
de gratia efficax nodig. De mens heeft weliswaar een vrije wil, maar deze genade van bijstand is
onweerstaanbaar voor de ziel en helpt de mens tot hemelse zaligheid te komen. “Wij handelen
noodzakelijk onder den invloed van een lust (delectatio) tot het goede of het kwade: gevoelige devotie,
vertroosting enz. zijn teekenen van de hemelsche delectatio.” J. de Jong, Handboek der kerkgeschiedenis, Dl.
3, De nieuwere tijd (1517-1789), Utrecht/Antwerpen 1937, 3e druk, 267.
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4.4.2.3 Andere jansenistische strijdpunten
In de strijd rond het jansenisme gingen de dogmatische geschilpunten na verloop van
tijd steeds meer schuil achter moraaltheologische controverses.130 Hoewel Michaël vanuit zijn betrokkenheid bij de anti-jansenistische strijdpunten hierover een uitgesproken
mening moet hebben gehad, participeerde hij met zijn pen nauwelijks in deze discussies.131 Dit neemt niet weg dat deze ontwikkeling van belang is om te begrijpen welke
voorzichtigheid Michaël aan de dag moest leggen in zijn redactie van de geschriften van
Maria Petyt.
In 1681 werden enkele jansenistische boeken verboden door de Spaanse inquisitie
vanwege hun rigorisme.132 Een van deze boeken was de Specimina moralis christianae et moralis
diabolicae (Brussel 1675; veroordeeld 28 augustus 1681)133 van de bogard Gillis Gabrielis.134
Voorafgaand aan de Spaanse veroordeling had hij reeds enkele malen eerder problemen
met de censuur gehad.135 Toen Gabrielis’ Specimina theologiae moralis christianae et moralis
diabolicae136 op 27 september 1679 op de Index werd geplaatst, werd hij gesommeerd naar
Rome te komen. Daar arriveerde hij in februari 1680. Op 30 maart schreef Gabrielis reeds
130 Zie par. 3.4.
131 Betreffende moraaltheologische opvattingen koos de H. Stoel tijdens het pontificaat van Innocentius XI
de zijde van de seculiere clerus. Spiertz (1992) 164.
132 In hoeverre deze veroordeling door de Spaanse inquisitie in 1681 de zaak van de anti-jansenisten ten
goede kwam blijft een open vraag. Sebastianus à S. Paulo, op dat moment provinciaal van de Vlaamse
karmelieten, schrijft op 28 november 1681: “[…] addo adhuc unam prohibitionem librorum P. Gabrielis et
Huygens. Quid ad hoc dicunt Romani? Non aperientur ergo tandem illorum oculi? Ibi dicitur censuram
evavisse liber Dni Huygens et in Hispania ita vapulat. Quomodo suam approbationem vel saltem
dissimulationem Romani cum tali censura reconciliabunt?” Ceyssens (1952) 91 e.v., noot 143.
133 Léopold Willaert, Bibliotheca Janseniana Belgica: répertoire des imprimés concernant les controverses théologiques en
relation avec le jansénisme dans les Pays-Bas catholiques et le Pays de Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles, vol. II: Années 16801738, Namur/Parijs 1949-1951, n. 4223 en 4224; voor veroordeling, zie Willaert [1949], vol. I, nr. 3756. Het
andere boek is de Methodus remittendi et retinendi peccata van Gummarus Huygens <Leuven (Nempaeus) 1674>,
veroordeeld op 28 augustus 1681.
134 De bogard Gilles Gabrielis (1636-1697) doceerde tweeëndertig jaar theologie en filosofie in Leuven,
zie Biographie nationale de Belgique, tom. VII (1883), cc. 403-406 en Lucianus Ceyssens, ‘Gilles Gabrielis à
Rome (1679-1683), épisode de la lutte entre rigorisme et laxisme’, in: Jansenistica minora (overdrukken) deel V,
Mechelen 1959, nr. 40, 73-110. Verg. ook Ceyssens (1974b) XLIX-LI.
135 In 1673 kwam hij in de problemen met Rome over zijn Thesis moralis scientifica in primam secundae, Summae
theologicae doctoris angelici D. Thomae Aquinatis, <Brussel (Lamberti Marchant) 1673>. Slechts dankzij de
bemiddeling van kardinaal Bona ontkwam Gabrielis aan de censuur. Toen Gabrielis zich enkele jaren later
verweerde tegen het Status, origo et scopus reformationis hoc tempore attentatae in Belgio circa administrationem et
usum sacramenti poenitentiae <Mainz (Ludovicus Bourgeat) 1675> van Gilles Estrix verbood de Geheime Raad
Gabrielis’ Thesis theologica de sacramento poenitentiae <Brussel (Eugenius Henricus Fricx) 1676>. Ceyssens (1959)
nr. 40, 79.
136 Aegidius Gabrielis, Specimina moralis Christianae et moralis diabolicae in praxis, Brussel (Eugenii Henrici Fricx) 1675.
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dat in zijn Specimina slechts enkele kleine veranderingen aangebracht moesten worden.137 Nog geen drie maanden later, op 21 juni 1680 kon hij de nieuwe versie al aan paus
Innocentius XI overhandigen. Over deze audiëntie schreef hij: “Je fus hier à l’audience
de Sa Sainteté pour lui présenter mon livre réimprimé. Elle me fit entrer le premier et
m’accueillit avec tout la bienveillance souhaitable.”138 De reis van Gabrielis naar Rome
en zijn eerste contacten aldaar hebben zich afgespeeld in de tijd dat Michaël bezig was
met de voorbereidingen voor de Latijnse Vita. Als lid van het geheim genootschap was
hij waarschijnlijk goed op de hoogte van de Romeinse dubbelzinnigheid in de jaren van
Innocentius XI.139 Gelet op het feit dat deze controverse reeds hoog op was gelopen in de
Zuidelijke Nederlanden en ten tijde van het samenstellen van het Tractaet nog altijd geen
duidelijkheid was geboden door het Heilig Officie, is het voorstelbaar dat Michaël à San
Augustino ook op dit punt voorzichtig is geweest en enkele brieven niet heeft opgenomen in de Vita. Dit zal met name Maria’s brieven over de biecht betreffen.140
De felle strijd van de tussen de jansenisten en anti-jansenisten luwde pas toen paus
Innocentius XI enkele jansenisten aan de Leuvense faculteit door anti-jansenisten verving. Dit deed hij toen de faculteit niet snel genoeg reageerde op de Gallicaanse artikelen
die in 1682 door de Assemblée du Clergé te Parijs werden uitgevaardigd.141

4.4.3 Conclusie
Naast een introductie op de samenstelling, de inhoud en de achtergrond van het Tractaet
onderzochten we in dit hoofdstuk de gevoelige kwesties die Michaël mogelijk trachtte
te omzeilen in zijn redactionele werkzaamheden voor het Latijns manuscript. Helaas
kunnen we geen doorslaggevend antwoord geven op de vraag welke criteria hij hiervoor hanteerde en of deze een indicatie zijn voor het ‘overschot’ van de brieven, waaruit
hij een keuze maakte voor het Tractaet. Hoe Michaël ook te werk mag zijn gegaan, het is
137 Specimina Moralia P. F. Aegidii Gabrielis, Leodiensis, in universitate Lovaniensi Sac. Theol. Licentiati, Tertii Ordinis S. Francisci,
Studiorum regentis generalis, Definitoris Generalis Apostolici, et per Belgium Commissarii, editio secunda ab authore correcta
et aucta. <Romae, anno 1681>; deze nieuwe uitgave van het werk werd echter alsnog veroordeeld op 2
september 1683, zie Biographie Nationale de Belgique, tom. VII, c. 405; zie ook Ceyssens (1959) nr. 40, 87-95
en Voorvelt (1984) 80, voetnoot 218.
138 Ceyssens (1959) nr. 40, 91. Ceyssens heeft dit citaat ontleend aan de Lettres van Gabrielis. Ceyssens
vermeldt op pag. 89 dat deze liggen in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen (AAM) Carton de Berghes.
139 De Britanica schrijft: “In doctrinal matters, Innocent sympathized somewhat with the Jansenists, followers
of a nonorthodox ecclesiastical movement created by Bishop Cornelius Jansen of Ypres, which opposed
Louis’s religious policies.” ‘Innocent-XI’, The New Encyclopaedia Britannica, vol. 6., 15th ed., Chicago, Ill. 1992.
<www.britannica.com/biography/Blessed-Innocent-XI>
140 Cap. CLVII en CLVIII van het Tractaet.
141 Ceyssens (1979) 430 e.v. Zie ook Ceyssens (1974b) XLIII-XLVIII.
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aannemelijk te veronderstellen dat de Romeinse verhoudingen en de controverse tegen
het prequiëtisme en jansenisme een belangrijke factor in het spel zijn geweest.
Ter voorbereiding van hoofdstuk 5, waarin de tekst van het Tractaet is opgenomen, volgt
een leeswijzer bij de editie van de tekst.

4.5 Leeswijzer bij het Tractaet
In hoofdstuk 5 wordt een geannoteerde tekst van het Tractaet gegeven. In de hoofdtekst
is de interpunctie uit de uitgave van 1683 overgenomen. In de annotatie is de interpunctie, waar dat wenselijk is voor de leesbaarheid, gestandaardiseerd naar de huidige
Nederlandse gewoonte.
Om het onderzoek naar de orativiteit van Maria Petyt voor te bereiden zijn in
hoofdstuk 5 de hoofdstukken van het Tractaet van een datering voorzien en geordend in
briefreeksen.142 Uitgangspunt voor deze ordening is de periode waarin een brief werd geschreven. Mocht een hoofdstuk door Michaël à San Augustino niet zijn gedateerd, dan is
een jaartal toegekend op grond van de context van het hoofdstuk.143 De keuzes die daarbij werden gemaakt, worden toegelicht in een voetnoot.
Elke brief wordt gevolgd door een korte samenvatting van de inhoud. Deze samenvattingen dienen om de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 6 inhoudelijk te verifiëren en
kunnen de lezer helpen de draad niet te verliezen en Maria’s ontwikkeling doorheen het
Tractaet te volgen.
In de voetnoten bij de tekst zijn naast de uitleg die Deblaere in de woordenlijst bij
zijn dissertatie geeft, ook interne en externe tekstparallellen opgenomen, die het begrip
van de tekst en/of het kader van Maria’s spiritualiteit kunnen verhelderen. Bij deze annotatie is niet nagestreefd om concordante tekstverwijzingen te geven, maar gekozen
voor citaten die een begrip expliciteren dan wel extra informatie geven over de context
en/of achterliggende spiritualiteit. Wat betreft interne tekstparallellen is (zo veel mogelijk) gekozen voor teksten uit dezelfde periode.144 Voor de externe parallellen is gezocht
142 Het eerste hoofdstuk is niet gedateerd. Het is immers geschreven door Michaël à San Augustino.
143 Een enkel hoofdstuk was niet te dateren. Het materiaal uit deze brieven is gebruikt om de specificiteit
van een woordcombinatie vast te stellen, maar niet betrokken bij het onderzoek naar de ontwikkeling
van Maria’s orativiteit.
144 Bij deze externe tekstparallellen is geprobeerd te zoeken in tekstuitgaven die gelezen zouden kunnen
zijn door Maria Petyt. Omdat er vooral digitaal gezocht werd, was dit niet altijd mogelijk. Niet elk zetsel
leent zich voor een zoekfunctie. In een enkel geval, zoals in de geschriften van Johannes van ’t Kruis, de
Konste der Konste van Daniël à Virgine Maria en de brieven van Teresa van Avila, is daarom uitgeweken naar
een latere uitgave.
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onder Karmelauteurs, Nederlandse mystieken, en door Maria Petyt geliefde schrijvers als
Catherina van Genua en Benedictus van Canfield. Een enkele kerkvader, m.n. (pseudo-)
Augustinus, wordt in de voetnoten aangehaald. Daarnaast zijn er verwijzingen opgenomen naar gezaghebbende of omstreden auteurs uit het begin van de zeventiende eeuw,
zoals Lucas van Mechelen en Gabriël van Antwerpen. In verband met het quiëtisme is een
enkel citaat van Bellinzaga opgenomen.
Waar in de voetnoten verwijzingen overgenomen zijn uit oude drukken, is gekozen
voor de toenmaals gehanteerde afkortingen. Deze verwijzingen zijn geverifieerd en indien nodig gecorrigeerd of uitgebreid.
Ook margeteksten, paginanummers, bijbelcitaten en de uitleg van een enkel woord,
zijn opgenomen in voetnoten.
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Tractaet 1 van verscheyden
ghesteltenissen der zielen,
met schoone onderwysinghen,
Om de selve met grooten voortganck te passeren,

ondervonden vande weerde
Moeder Maria a s.ta Teresia

CLVI. CAPITTEL. (1/156)2
In dit Leven oock de Heylighe zijn onderworpen aen verscheyden ghesteltenissen der Ziele; oock
in hun, den dagh ende nacht, den Winter, ende Somer hebben hunnen keer.
Al3 heeft Godt Almachtigh gheroepen ende verkoren eenighe Zielen tot een groote,
ende verheven volmaecktheyt,4 ende voor-ghenomen de selve te gheleyden door rechte
weghen, ende hun dickwils te thoonen het Rycke Godts, soo binnen in hun metter daedt
door de gratie, als in een sekere hope, hetghene voor hun bereydt is in den Hemel: Niet
teghenstaende oock, dat Godt sulcke Menschen oock van sin is te vereeren in hunnen
aerbeydt, hun voorkomende, versterckende, ende verryckende met veele uytnemende
gratien, met Goddelijcke verlichtinghen, ende inwerckinghen der Goddelijcke liefde,

1
2
3
4

Tractaet, 196.
Dit inleidend hoofdstuk is van de hand van Michaël à San Augustino en wordt buiten beschouwing van
het onderzoek van het Tractaet gehouden.
Margetekst: Oock Heylighen zijn de veranderlijckheyt onderworpen.
Verg. Michaël à S. Augustino: “soo gheraecken sy ten lesten tot sulcken volmaecktheydt, dat-se een
heel overnaturelijck ende Goddelijck leven leyden, door dien dat-se by-naer in alle hunne werckinghen,
ghebruijcken der krachten, roeren der lidtmaeten sich van den Gheest Godts laeten bewercken ende met
hem in hun werckende ghetrouwelijck medewercken.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XX, 431.
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ende met Hemelsche gaven, ende salvinghen vanden H. Gheest, in den doornachtighen,5
ende enghen, moeyelijcken wegh der verstervinghe, der verloocheninghe, ende van
alle soorten van deughden, ende eyndelijck hunne aerbeyden ende ghetrouwigheyt
wilt vervullen ende verghelden met een uytstekende Heyligheyt, in de schynselen der
Heylighen, met den eeuwighen loon; nochtans oock in dierghelijcke uyt-ghelesen
Menschen worden altoos verwaerdight de woorden van den Prophete Job; Den Mensch
eenen korten tydt levende wordt vervult met veele miserien, ende en blyft noyt in den selven staet. Job. 14.6
Ende de woorden vanden H. Apostel Paulus; Alle creaturen, alle menschen, zijn de ydelheyt,
ende veranderlijckheyt onderworpen.7 Op dat wy souden weten, dat Godt alleen is,8 in den
welcken gheen veranderinghe en is; noch eenighe overlommeringhe van veranderlijckheyt;9 tot den
welcken oversulcx den selven Apostel seer wel seght: Heere ghy zult alle dinghen veranderen,
ende sy zullen verandert worden, ende sy zullen als veroudereren ghelijck een kleedt, maer ghy blyft altoos
den selven, ende uwe jaren en zullen niet begheven.10
Daerom het ghene eertydts Godt Almachtigh naer de Diluvie11 heeft voorseyt, ’t ghene
in de heele wereldt stondt te gheschieden, ordonnerende een sekere veranderinghe van
saisoenen ende onghestadigheyt van alle dinghen, soo langh als de wereldt soude dueren,
ende tot dien eynde segghende; Alle de daghen der Aerde den saey-tijdt, ende den Ougst, de koude
ende de hitte, den Somer ende den Winter, den nacht ende den dagh en zullen niet rusten. Gen. 8. 22. Het
selve sietmen oock gheschieden in de kleyne wereldt, in den mensch,12 niet alleen naer
den Lichaem, maer oock naer de Ziele;13 niet alleen naer’t natuerlijck leven, maer oock
naer het gheestelijck ende over-natuerlijck;14 soo dat, oock in de alder-uytghelesenste
Zielen, gheduerende den loop van hun leven, by experientie is blyckende, dat alle de
5
6
7
8
9
10
11
12

Tractaet, 97.
Job 14, 1-2.
Rom. 8, 20.
Margetekst: Godt alleen is onveranderlijck.
Jac. 1, 17.
Heb. 1, 10-12.
Margetekst: Den gheestelijcken winter ende Somer, &c. inde Ziele.
Verg. met een citaat over Maria Magdalena de’ Pazzi: “Daer-om heeft Godt in den mensch ghestelt als
een kleyn begrijp van alle ’t ghene dat hy in de groote wereldt gheschapen hadde, om dat den mensch
soo soude sijn in als ghelijck aen Godts wesen, ende sijn Goddelijck beelt.” Petrus Wemmers, Den
gheluckigen wegh van d’eeuwighe saligheyt aen een jegelijck bewesen door Maria Magdalena de Pazzi, Antwerpen (Michiel
Cnobbaert) 1671, tract. 1, cap. I, 2.
13 Verg. ibid.: “De siele is gheschapen nae Godts beelt en gelijckenis om dat den mensch in sijn selven altijdt
soude hebben een voorbeelt, oft maniere om nae Godt te leven, daerom moet hy […] wel letten dat hy
Godts beeldt dat in sijne siele is, niet en bederft.” Wemmers (1671) tract. 1. cap. VII, 43.
14 Deze term komt uit de Vlaamse mystiek. Verg.: “ Ende hier omme sijn wi sonen gods van ghenaden, niet
van natueren. Want de ghenade gods es ons overnatuere ende eewegh leven.” Jan van Ruusbroec, ‘Een
spieghel der eeuwigher salicheit’, G. de Baere (ed.), in: Opera omnia 8, Tielt/Turnhout 2001, 395.
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daghen huns levens, den saey-tydt van ’t suyverende ende verlichtende leven, ende den Ougst
van volmaeckte deughden, ende vruchten des gheests; de koude van traegheyt, ende de hitte
van een vierighe liefde; den Somer van een vereenighende, ende in Godt overvormende,
oft van een volmaeckte Bruydelijcke liefde, ende den Winter van inwendighe verlatinghe,
dorrigheyt, troosteloosheyt, van reghenachtighe, windtachtighe ende tempeestighe
bekoringhen;15 den nacht van inwendighe duystenissen, ende den dagh van Goddelijcke
verlichtinghen, noyt en rusten, noch op en houden, maer ghelijck overhandt, ende
bykeeren in hun, malckanderen volghen; soo dat alle die veranderinghen,16 ende
onghestadigheyt, ofte veranderlijckheyt van Godt schynt geschickt te worden, ende
metter daedt aen die Zielen is dienende tot hunne bewaerenisse, gheestelijcken
voortganck, ende eyndelijcke volmaecktheyt; de welcke anderssins ter oorsaecke vanden
vonck der sonden, ende vande geneghentheyt der sinnen tot het quaedt van Jonckheyt
af, meer peryckel soude lyden, als versekert worden, waer’t dat sy die veranderlijckheyt,
ende verscheyden ghesteltenissen niet onderworpen en waeren.
Dit17 blyckt altemael seer klaerlijck in den loop des levens van onse weerdighe
Moeder MARIA à Sancta TERESIA, waer in men klaerlijck sien kan, dat alle de daghen haers
levens, den Gheestelijcken Saey-tydt ende Ougst, koude ende hitte, den Somer ende Winter, den nacht
ende den dagh, op den voorseyden sin niet en hebben gherust, maer tot den eynde haers
levens by naer hunne keeren hebben ghehadt; ende dat met sulcken achter-volghen van
malkanderen, dat in haere leste sieckte voor den dagh van haere gheluckighe eeuwigheyt,
ghelijck voor den lesten keer is voorghegaen den nacht der Ziele, oft inwendighe
duysternissen, ende oock eenen Winter ende Saey-tydt voor den Somer, ende Ougst
van haere eeuwighe vergheldinghe; alwaer niet meer en zal wesen, noch winter, noch
nacht, maer haer verschenen is den Somerschen, ende alder-plaisierighsten dagh vande
salighe eeuwigheyt: het welcke al ist dat lichtelijck ghevat ende verstaen kan worden uyt
het verhael van haer gheheel leven; soo zal het nochtans veel klaerder konnen bevroeyt
worden uyt de volghende Capittelen; wy zullen haer naer ghewoonte laeten ende hooren
spreken.

15 Verg. Michaëls opvattingen over de ziel: “Hier uyt blyckt de reden, waerom het menschen leven is een
bekoringhe op der aerde: want aen-ghesien de Philosophen mentie maken van twee levens in een
levende schepsel, de welcke sy noemen vita prima, ende vita secunda, het eerste leven ende het tweede,
oft de siele ende haere levendigh-makende wercken. Soo is’t klaer dat als-men seght, het menschen
leven is een bekoringhe, dit te verstaen is van het tweede leven, dat men noemt actus, oft operationes
vitales, oft de levendighe werckinghen der ziele, ende niet van ’t eerste leven, oft van de ziele: want dese
formelyck te spreken, en is gheen bekoringhe, maer wel hare levende begeerlyckheden, ende andere
werckinghen, gelijck-men dat lichtelyck onder-vinden kan.” Augustino (1661) 249.
16 Tractaet, 198.
17 Margetekst: Onse Moeder is de veranderinghe onderworpen.
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CLVII. CAPITTEL. (2-I/157)
Datering: prob. 165718

Sy kryght eenighe ongherustigheyt aengaende eenighe voorgaende dinghen met groot berouw,
maer wordt daer naer ghestilt, ende door inwendigh licht versekert van eenen goeden staet, ende
datse wel is met haeren Beminden.
Naer dat den Beminden my verscheyden gratien hadde ghegheven, ende onder andere,
dat ick ettelijcke keeren in den gheest schijne gherust te hebben op de Ghebenedyde
Borste myns Beminden, als daer uyt-suyghende een groot voetsel voor den gheest,19
ende eenen merckelijcken aen-was van licht ende gratie, ende20 liefde; soo ben ick
ghetrocken ende uyt-ghestort gheweest 21 in eenen overvloet van traenen door een groot
berouw over mijne sonden;22 het waeren seer soete traenen van liefde, ghelijck een
beke vloeyende uyt mijn ooghen, ende herte, door dien dat ick apprehendeerde,23 ende
gheloof gaf aen eenen anderen Biechtvader, die seyde, dat ick door onwetentheyt de
goddelijcke Majesteyt ende Goedtheyt doodelijck vergramt hadde; uyt welck fondament
ick my vastelijck liet voorstaen, dat alle mijn innigh24 ende verheven Ghebedt, met veele

18 Reden hiervoor is de context en het feit dat Maria Petyt schrijft over onbekende biechtvaders. Maria
verhuisde in oktober 1657 naar de Cluyse en zal – mede omdat Michaël à San Augustino in die periode
provinciaal was – kennis hebben gemaakt met andere biechtvaders.
19 Maria Petyt ervaart dit als een fase van voorbereiding. Verg.: “Soo schijne ick te verstaen, het en is noch
gheenen tydt van voordere uytwerckinghe in u-lieden voornemen; gheniet noch, soo veele als ’t u
moghelijck is, de innighe ruste in my buyten alle creaturen; wort noch ghevoeyt vande gheestelijcke
Borsten, suyghtse ghetrouwelijck, terwylen sy u ghepresenteert worden met een ghestadigh in-blyven
in uwen grondt tot bereydinghe van een meerdere, innigher, ende gheduerigher vereeninghe.” Petyt
(1684) vol. 4, 101.
20 Tractaet, 199.
21 Margetekst: Sy komt in verwerpinge door eenen ondiscreten Biechtvader.
22 Verg. Catharina van Genua: “La Contrition, La Confession, & La Satisfaction sont les premieres operations
de l’Ame depuis qu’elle est illuminée de Dieu: par leur moyen l’Ame se dépoüille de tous vices; & jusques
à ce qu’elle soit habituée, elle est tenuë de Dieu en cet estat.” Jean Demarets (ed.) ‘Dialogue composé par
sainte Chaterine de Genes’, in: La vie et les oeuvres de Sainte Catherine de Genes, Parijs (Estienne Michallet) 1695,
livre II, cap. III, 104. <Demarets (ed. 1695)>
23 ‘vreesde’. W.N.T.
24 Deblaere expliciteert innigh in dit verband: “van het gebed: wanneer de mens zijn vermogens van
het natuurlijke object hunner werking heeft afghetrocken, en zij inghetrocken zijn in de eenheid
van de wezensgrond, zodat de geest met een intuïtieve eenvoudigheyt vóór God heeft leren staan,
wordt het gebed innigh als God in deze vereenvoudigde grondt de onmiddellijke ervaring van zijn
tegenwoordigheid verleent. Dit besef van Godsverbondenheid beroert of verlicht geen enkel menselijk
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andere overvloedighe gratien, goddelijcke verlichtinghen, ende inwerckinghen der
goddelijcke liefde gheweest waeren puer bedrogh, met groote gheneghentheyt, ende
begheerten, om U-Eerweerdigheyt te bidden, datge doch voort-aen gheen gheloof en
soudt willen gheven aen mijne praselinghen, noch hooren naer myne woorden, om niet
voorder in my bedroghen te worden.25
In alle dit was mijn Ziele in eenen inwendighen vrede, ten26 vollen overghegheven
tot alle behaeghen ende rechtveerdigheyt Godts,27 dat al hadde hy my willen verwijsen
tot de eeuwighe verdoemenisse, ick die sententie ghewillighlijck soude omhelst
hebben, als de selve wel verdient hebbende: hier sonck ick soo diep inde kennisse
ende verootmoedinghe mijns selfs, al oft ick neder ghedaelt hadde in eenen afgront
van kleynigheydt, ende nietheyt; ick wiert inwendigh ghedreven om van alle, die ick
ontmoetede, verghiffenisse te bidden, eensdeels om dat ick hunnen Godt soo seer
onteert hadde, eensdeels om dat ick my liet voorstaen, dat de heele werelt om mijne
sonden alleen, ghestraft soude worden; ick soude wel over al willen roepen hebben,
siet hier de grootste sondaresse van de heele werelt, die maer en hebbe eenen schyn van
goedt, sonder zijn.
Somtydts viel my in; hoe is’t moghelijck, dat de aerde my wilt draghen, ende niet
levende in en slicke? hoe en staen alle creaturen niet op teghen my? dit al-te-mael met
een continueren van soete traenen, alleenelijck droevigh zijnde, ende lamenterende,
dat ick dien Godt der liefde, ende mynen boven al Beminden jevers in onteerdt hadde;
dit duerde, tot dat ick noch eens te Biechten gonck, met eenighen angst, vreese ende
benouwtheyt daer-en-tusschen, oft’er in my gheschuylt hadden eenighe onbekende,
verborghen,28 ende onghebiechte sonden; ende ick en durfte nauwelijcks niet

25

26
27

28

vermogen, maar veronderstelt integendeel hun volkomen rust van alle zelfwerkzaamheid. […] Met
het innighe gebed begint het eigenlijke mystieke contemplatieve leven, en het is er de gewone vorm
van; dikwijls aangeduid als gebed van rust, is deze benaming in de Nederlandse religieuze literatuur
zeldzamer dan innigh gebed.” Deblaere (1962) 396.
Verg.: “want ghelijck my ghemeynelijck ghebeurt, als’er eenighen nevel in mine Ziele opkomt, dan komt
my aen eenighe vreese, dat ick in alles bedroghen ben, ende oock U-Eerweerdigheyt bedrieghe.” Petyt
(1683) vol. 2. 153.
Margetekst: Behoudt den inwendigen vrede.
Verg. Michaël à S. Augustino: “al-hoe-wel dat het somtydts oock gheschiedt, dat een ziel nu in de
liefde Godts volmaeckt door een besonder toelaeten ende schickinghe Godts tot oeffeninghe der
oodtmoedicheydt, oock bestaen wort met den schrick van d’oordeelen Godts, door een apprehensie, oft
levende invallen van de Goddelijcke rechtveerdicheydt, ende eeuwighe tormenten.” Augustino (1659)
tract. 4, cap. XXXVI, 492 e.v.
Verg. de Evangelische Peerle: “Want die meeste salicheyt die de ziel ontfanckt, is een licht der hemelscher
wysheyt, door welcke haer inwendighe ooghen opghedaen worden, in die bekenninge van haar […]
haer verborghen afgrondighe ghebreken.” Peerle (ed. 1629) deel III, cap. VII, 422. Dit is Augustijnse
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gelooven oft betrauwen op de ghetuyghenisse van myn eyghen conscientie;29 noch ick
en dorst, noch ick en wist niet, wat, oft hoe ick biechten soude, om te voldoen aen de
gheapprehendeerde obligatie; daerom resolveerde ick, dat ick in myn leste Biecht aen
U-Eerweerdigheyt ghedaen, voldaen hadde.
Dus30 in’t ghebedt wiert mynen grondt31 gheheel ghestilt, ende ick quam tot een
groote eensaemheyt des gheests buyten alles; alle myne ongherustigheyt verdween,
naer dat ick eerst een hertelijcke bede ghedaen hadde aen de minnelijcke Moeder, datse
doch my ende U-Eerweerdigheyt wilde helpen ende verlichten, waer’t dat wy jevers in
doolden oft bedroghen waren, met een protestatie,32 dat wy even-wel niet quaets en
meynden, ende in alles maer en wilden volbrenghen het wel-behaghen Godts.
Dese33 stilte des ghemoets, ende inwendighe eensaemheyt continueerde voor, in,
ende naer de Heylighe Communie, met een inwendigh licht, dat my aenlockte ende
noydde tot ruste, dat ick niet en moet vreesen, Godt jevers in doodelijck vergramt te
hebben, al was’t dat eenighe Biechtvaders, die myne conscientie niet en kenden, sulcx
oordeelden: den Beminden scheen my te toonen een minnelijck ende goedertieren
aensicht; maer nochtans dit al in’t gheloof, in den gheest, in den voorseyden grondt,
sonder eenighe lichaemelijcke verbeeldinghe, met een inwendighe ghetuyghenisse,
ende versekeringhe, dat myne Ziele wel ghestelt was, ende wel stondt met den Beminden:
maer wie zal dit connen ghelooven? ick kan hier in oock bedroghen zijn.

29
30
31

32
33

spiritualiteit. Verg. in dit kader de Belijdenissen van Augustinus: “Ic ben seer beducht overmits mijn
verborgentheden, die uwe ooghen, Heere, sien ende niet de mijne.”, Aurelius Augustinus, De belydenisse
van S. Avgvstyn, Antwerpen (Hendrick Aertssens) 1636, boek X, cap. XXXVII, 627.
Tractaet, 200.
Margetekst: Sy wordt in’t gebedt ghestilt.
Hier in de betekenis die Deblaere expliceert als “de wezenheid van de geest, niet meer als eindpunt
van de inkering, maar als aanrakingspunt tussen schepsel en Schepper, waarin Gods natuurlijke en
genadewerking zich uitoefent.” Deblaere (1962) 394. Het is een bekend motief in de Vlaamse mystiek.
Verg. bijv. Ruusbroec: “Ende hier ute heeft de substantie onser sielen.iij. eighenscape, die een sijn in
der natueren. Die ierste eighenscap. der zielen es onghebeelde, weseleke blooetheit. Daer mede sijn
wi ghelijc, ende oec gheeenecht den vader ende sijnre godleker natueren. Die andere eighenscap mach
heeten de overste redene der zielen, dat es eene spiegheleke claerheit. Daer in ontfaen wi den sone
gods, die eeweghe waerheit. In der claerheit sijn wi heme ghelijc, maer in den ontfane sijn wi eene met
heme. Die derde eighenscap noemen wi de vonke der zielen, dat es natuerleke ingheneichtheit der
zielen in haren orsprong. Daer in ontfaen wi den heileghen gheest, de minne gods. In der inneighinghen
sijn wi ghelijc den heileghen gheeste, maer in den ontfane werden wi.i. gheest ende eene minne met
gode. Ende dese.iij. eighen | scape sijn eene onghedeilde substantie der zielen, een levende grond:
eighendoem der overster crachte.” Ruusbroec (2001) 285 e.v.
plechtige verzekering, voorbehoud, verklaring waardoor iemand in verzet komt tegen een handeling die
zijn rechten of die van derden zou kunnen bekorten. W.N.T.
Margetekst: Wort versekert datse gheen doodtsonde gedaen heeft.
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Het eerste brieffragment van het Tractaet vangt aan met het beëindigen van een periode van rusten aan de
borst van de Beminde. Een periode van onzekerheid en gewetenswroeging breekt aan, nadat een andere
biechtvader Maria ervan heeft beticht dat zij door haar onwetendheid Gods majesteit en goedheid heeft
gekrenkt. Maria durft niet nu meer te vertrouwen op haar eigen geweten. Zij beleeft haar berouw in ‘soete
traenen van liefde’ en vertrouwt zich toe aan Gods voorzienigheid en rechtvaardigheid. Zij zinkt in een
diepere kennis van haar eigen nietheid. Maria’s angst komt tot rust als zij beslist dat zij in haar laatste
biecht bij Michaël à San Augustino aan haar Beminde heeft voldaan. Dit gebeurt ‘met een inwendighe
ghetuyghenisse, ende versekeringhe, dat myne Ziele wel ghestelt was’.

CLVIII. CAPITTEL. (2-II/158)
Datering: prob. 165734

Sy heeft scrupulen in eenighe voorgaende dinghen, maer wort daer naer gherust.
Daer35 naer is wederom op-ghekomen de voorseyde ongherustigheyt, angst ende
twyffelinghe, dat ick in eenen verdoemelijcken staet was, met sulcken geweldigheyt
ende benauwtheyt, dat het qualijck te ghelooven en is, met een volle verduysteringhe des
gheests, soo dat ick niet-met-allen en kost onderscheyden, noch my en dorst betrauwen,
op de inwendighe versekeringhe, die ick ghekreghen hadde, noch oock gelooven aen
mynen Gheestelijcken Vader, peysende dat hy met my bedroghen was, met op-stokinghe
om hem te verlaeten.36
Dus siende my ghelijck ghepraemt, ende my ghevoelende als37 overghelevert in de
handen van de helsche gheesten, al oft ick, naer myne apprehensie, gheweest waere
buyten de gratie Godts, gonck ick onbekendt tot eenen anderen Biechtvader, aen wie ick
opende al, wat my ontrustede, ende ick Biechte met een overvloedigheyt van traenen,
schuddende ende bevende, al oft ick beswaert hadde gheweest met alle de sonden des
werelts.38
34 Omdat de aanvang van dit hoofdstuk verwijst naar het vorige hoofdstuk en er sprake is van een
voortgaande verhaallijn.
35 Margetekst: Pijnelijcke scrupulen.
36 Zie par. 2.3.5.
37 Tractaet, 201.
38 Verg. Michaël à S. Augustino: “Een diepe ootmoedigheydt, oft een oodtmoedighe kennisse sijns selfs
schijnt somtijdts de ziel willen op te tyghen alle de sonden des wereldts, op dese manier; waer ’t dat ick
ghetrouw waer aen de Goddelijcke gratie, daer de Goetheydt Godts my gheweerdight ghedurigh mede
te voorkomen, in ’t wercken te vergheselschappen, naer het werck te volghen; ick soude konnen bidden,

171

172

hoofdstuk 5

Daer naer was ick wederom in volle gherustigheyt, ende vrede, als verwondert, waerom
ick ghehadt hadde soo grooten angst, ende vreese van jevers in grootelijcx ghesondight
te hebben; ende my docht, dat het gheweest hadde sonder reden, oft fondament.
Maria’s gemoedsrust uit cap. 157 wordt teniet gedaan door een verduistering van haar gemoed. Zij durft
niet te vertrouwen op het eerdere innerlijke getuigenis en komt pas echt tot rust wanneer zij heeft gebiecht
bij een andere biechtvader. Achteraf begrijpt zij niet goed hoe dit heeft kunnen gebeuren.

CLIX. CAPITTEL. (3-I/159)
Datering: prob. 165739

Sy wort ghetenteert tot gulsigheyt; hoe sy haer daer in draeght.
Al hadde my mynen Beminden dickwils seer voorkomen40 inden gheest met veele
gratien, ende my besigh ghehouden in’t innigh ghebedt, in innighe liefde, ende andere
seer gheestelijcke oeffeninghen; soo dat het sinnelijck deel41 heel scheen uytghesloten
te zijn, ende ick meynde gheen sinnelijcke bekoringhen42 meer onderworpen te wesen;
nochtans hebbe ick, door het toe-laeten des Beminden noch somtijds onderstaen een
swaere ende moeyelijcke43 bekoringhe ende strydt van gulsigheyt, 44 oft een groote ende

39
40
41

42

43
44

ghelijck het behoort, oft krachtelijck voor alle overheydt des wereldts, de welcke door mijn voorbidden
behoorelijcke gratien van Godt ontfanghende souden hunne ondersaeten wel regeren […] maer nu by
ghebreck van dese blijft het al in confusie, al de wereldt blijft in verblintheydt, ende in sonden steken,
vervremt vanden wegh der saligheydt; het welck immers my al te wyten is, meer als aen andere, die soo
veel gratien van Godt niet en hebben ontfanghen.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXV, 487 e.v.
Het volgende hoofdstuk, dat aansluit op dit hoofdstuk, is gedateerd met 1657.
Welwillend bejegend, begenadigd. M.N.W.
Syn. voor onderste deel. Deblaere expliciteert: “het geheel van de zintuigelijke en emotionele vermogens
van de mens, samen met de verbeelding (voor zover deze geen memorie is).” Deblaere (1962) 398. Er is
sprake van Augustijnse psychologie: de zinnelijke krachten leggen hun veelvuldige verspreide functie af
door zich terug te trekken in ‘de éénheid van het hart’ en de geestelijke krachten in de ‘wezenheid der
ziel’. De ontmengeling stelt de mens in staat tot innig gebed (zie voetnoot 24). Deblaere (1962) 42.
Verg. Michaëls omschrijving van een bekoring: “een bekoringhe, die magh genoemt worden een
treckinghe, oft aen-lockinghe tot quaedt; door de welcke de gheesten gheproeft worden, oft sy Godt
ghetrouw zyn.” Augustino (1661) 245. Zie ook voetnoot 15.
Margetekst: Sy heeft groote bekoringe van gulsigheyt.
Verg. Petyt (1683) vol. 1, 130.152. Zie ook over Maria Magdalena de’ Pazzi: “Hoe veel te meer dese Salighe
Maghet haer onthiel van spijs ende dranck, soo veel te meer nam den duyvel oorsaecke om haer te
becoren tot gulsichheydt.” Puccini (ed. 1643) cap. VI, 81. Michaël waarschuwde tegen de “gevoelijcke
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gheweldighe begheerte, ongheregelden appeteyt, ende een wondere driftigheyt tot het
eten; de imaginatie45 was ghelijck gheheel bekommert, ende vervult met beeldelijcke
vertooninghen van spijsen, noch ick en kost die, oock ten tyde van’t ghebedt, niet
overwinnen, versetten, oft in Godt verliesen; als ick at, trock alle myne aendachtigheyt,
alle myne reflexie, ende gheneghentheyt der Ziele, oock teghen mynen danck, tot de
spijse, al was dese oock seer slecht; soo dat de nature haer scheen te willen uytstorten
ende uytspreyen tot de spijse, als tot een lecker ende delicaet banquet; ende wat ick dede,
oft niet en dede, de nature dede altoos eenigh ghewin, ende vont haer selven jevers in,
door onbedachtheyt ontbleve ick al jevers een weynigh, oft wat te ras, oft wat te driftigh,
oft wat te veel nuttende, oft met eenighe te groote reflexie daer op blyvende.
Het inwendigh lyden ende berispinghe was daer naer soo hert ende groot, dat ick niet
en wist, waer blyven; ende van den anderen kant, hoe ick tot contrarie meer arbeyde door
een werckelijcke toesichtichheyt, ende door eenen werkelijcken toe-keer des gheests tot
Godt,46 trachtende my door smeecken ende bidden van alle onvolmaecktheyt in’t eten
te behoeden; hoe ick my min kost overwinnen; daerom als ick moest eten, soo suchte
ick ende wiert tot traenen beweeght, door vreese van myne kranckheyt, kermende
ende my van de bedorven nature beklaghende, schroomende ende hatende die ure, als
de doot; Och! dat ick moet eten, ende dien huys-vyant 47 den kost gheven! och wat een
groot cruys is dat voor den gheest! segghende met den Prophete, Heere verlost my van myne
noodtsakelijckheden;48 ende met den Apostel, Wie zal my verlossen van ’t lichaem deser doodt.49
My50 scheen gheantwoordt te worden, dat dese bekoringhe my diende, om my te
bewaeren in ootmoedigheyt; op dat ick soude sien, wat ick was, ende hoedanigh ick
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50

bekoringhen van gulsigheyt […] dat een verlooghende ziel daer misnoegen moet in hebben, voor soo
veel sy stryden teghen de liefde des Beminden; ende als sy, niet teghen-staende, leventlijck by blyven,
soo moet’se uyt puere liefde, haer met een minnelijck-klaeghende ghesight tot den Beminden keeren,
sich stellende om die uyt te lyden in syne liefde.” Augustino (1669) 50 e.v.
Verg.: “Multum autem negocij est Mysticis cum Imaginatione, quam conantur constringere, subijcere,
imò penè amandare: & volunt illam in statu quietis, silentij, pacis, ac purae contemplationes cessare
omninò.” Maximilianus Sandaeus, Pro theologia mystica clavis: elucidarium onomasticon vocabulorum et loquutionem
obscurarum, quibus doctores mystici, tum veteres, tum recentiores utuntur ad proprium suae disciplinae sensum paucis
manifestum, Keulen (Gualtherus) 1640, 241. (anastatische herdruk Heverlee/Louvain 1963)
Tractaet, 202. Margetekst: Eyghen werckelijcheydt om t’overwinnen en baet niet. Deblaere duidt werckelijck
als “actief, werkzaam, door eigen werk voortgebracht […] Met werckelijck wordt het hele ascetische leven
aangeduid tegenover het passieve van het mystiek leven.” Deblaere (1962) 406.
Verg. “soo dan wy worden ghetenteert van onsen huys-vyandt, van ons vleesch.” Augustino (1661) 247.
Verg. Ps 25, 18 (Ps 24, 17), echter ook Michaël à S. Augustino: “Het verdriet haer ende het dunckt haer te
slecht, dat-se lichaemelijcken noodtdruft moet nutten: daerom soetelijck versuchtende bidt met den
Propheet, verlost my uyt myne noodtsaeckelijckheden.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXII, 476.
Rom. 7, 24.
Margetekst: Dese bekoringe dient tot verootmoedinge.

173

174

hoofdstuk 5

soude worden sonder de machtighe, ende krachtighe gratie Godts, op dat de grootheyt
der openbaringhen, ende gratien, my met den Apostel, niet en soude verheffen, oft
verydelen; ick wiert gheleert, dat ick die51 bekoringhe soo werkelijck ende aerbeydelijck
niet en moest trachten te verwinnen, met soo groot steunen op mijn selven; dat ick
alle soorten van bekoringhen ende aenvallen moest verwinnen ende verdraghen met
een grootere stilte,52 eenvoudigheyt,53 ende onverletheyt des ghemoets, in sulcker
voeghen, al oft die altemael van buyten, ende in jemant anders gheschieden; de selve
niet veel aentreckende, noch naer vraeghende, oft achtende, laetende Godt doen, ende
de selve af-weeren, als’t hem soude believen, ende my ghewillighlijck overghevende
om die kranckheyt, die quade gheneghentheyt, ende quellinghe te verdraeghen sonder
turbatie, oft onghevredigheyt.
Ofschoon Maria meent niet meer aan zinnelijke bekoringen onderhevig te zijn, wordt zij overvallen door
gulzigheid. Wanneer Maria zich hierover beklaagt, begrijpt zij (door een innerlijk antwoord) het nut van
deze bekoring.

51 Margetekst: Wordt inwendigh gheleert, hoe sy sulcke bekoringen moet overwinnen.
52 Dit gebeurt conform de instructies van Michaël à S. Augustino: “soo moet d’opperste reden hier een
reglement in stellen, ende trachten d’andere krachten te stillen, niet soo seer met weder-redenen, als
met hun te doen ophouden, soo veel sy kan, van hunne werckingen, die soo al stillekens dwinghende
tot stilte, noch hun willens en wetens eenigh ghehoor ghevende, oft eenighsins aenhanghende, maer
het ghesicht af-treckende, niet willende beantwoorden op het ghenen sy voorhouden.” Augustino (1659)
tract. 3, cap. XXIII, 345 e.v.
53 Deblaere expliciteert: “de intuïtieve eenheid waarmee het gebed wordt beoefend. […] de zielsgesteltenis
van de mens, die zulk gebed beoefent […] deze kan komen door ascetische oefening […] of door passieve
ervaring, en komt voor vanaf het vóórstadium der mystiek, waar zij nog niet beantwoord wordt door
het besef van Gods tegenwoordigheid, tot in de beschouwing.” Deblaere (1962) 393 e.v. Verg. voor beter
begrip met Ruusbroec: “Maer wille wi eewegh leven sien ende venden in ons, soe moeten wi overmids
minne ende ghelooeve ons selven boven redene onthooeghen tote in onse eenvuldeghe ooeghe.
Daer venden wi de claerheit gods in ons gheboren. Ende si es dat beelde gods dat overformt heeft onse
eenvuldeghe ooeghe; daer en mach en gheen ander beelde in comen.” Ruusbroec (2001) 395. Canfield
verwijst naar Hendrik Herp, Theologiae mysticae libri tres, Keulen (Arnoldum Quentelium) 1611, lib 3. parte
3, c. 18 (764): “Ab omnibus amoris exercitis liberi, & otiosi patientes & recipientes divinum simplicem
amorem.” Benedictus van Canfield, De reghel der volmaecktheyt: inhoudende een kort begrijp van het geheel gheestelijck
leuen […], den derden drvck, van nieus ouersien ende verbetert, Antwerpen (Guilliam Lesteens) 1631, 294.
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CLX. CAPITTEL. (3-II/160)
Datering: prob. 1657

Door een Goddelijck licht houdt alle bekoringhe op; hoe dat licht de heele nature, ende de heele
Ziele her-stelt ende her-vormt.
Dit 54 licht 55 quam my wederom aen in het Ghebedt, ghelijck te vooren, ghelijck alles
over-meesterende, ende oock over de Ziele heerschappye nemende, ende krachtelijck
uytdryvende, vernietende, ende verteerende in my al watter gheschapen is;56 het
lockte, versimpelde, stilde, verklaerde, ende trock mijne Ziele soo soetjens in, ende
versaemde57 ende vervoeghde de selve58 met soo groote stilte ende innigheyt met het
eenigh, ongheschapen Wesen Godts, dat ick scheen te smilten, ende door teerigheyt des
ghemoets, ende door eenen wesentlijcken59 troost des gheests, te beswycken.
Ick scheen op eenen subiet van het selve licht over-gheset te zijn in een ander werelt;
het was al verdwenen, al verteert ende gheconsumeert, ’tghene Godt niet en was; dit
licht verschynt inwendigh, niet min claer-sienelijck ende ghewaer-wordelijck, oft
ondervindelijck, als eenigh materieel licht penetreert, ende verjaeght de duysternissen,
oft eenen donckeren nevel, oft als het vier worstelt met het water, trachtende het selve

54 Margetekst: Een goddelijck licht doet alle bekoringen te niet.
55 Een bekend thema uit de Vlaamse mystiek, dat voorkomt in de kapucijnse geschriften van die periode.
Verg. “Ende soo wanneer de Ziel blijft volherden in dat getrouw waernemen des Goddelijcken Lichts,
tot dat sy door ondervindinge gheleert heeft, haer tot ’t selve bequamelijck te voegen, ende nu
volkomentlijck verlost is vande schellen haerder inwendighe ooghen: Soo is het selve gheen belet
meer in haer vindende, haer binnenste door-vloeyende, ende haer t’eenmael vervullende; ende alsoo
is de Ziel ten laetste door ’t selve haer oprechtende tot die aenschouwighe der verborghen Godts
tegenwoordicheyt in haer.” Joannes Evangelista, Het ryck Godts in der zielen, of binnen U-lieden: ontdeckt ende
ghetoont door klaere redenen, ghemene ghelijkenissen, enz., Antwerpen (Joachim van Metelen) 1659, cap. XVIII,
308.
56 Verg. Michaël à S. Augustino over deze passieve vernieting: “Dit gheschiedt by-kans lydender wyse,
ende sonder eyghen werckelijckheyt, ende mach ghenoemt worden een lydende vernietinghe; want de
ziel daer luttel toe doet, oft kan toe doen, anders als alle beletselen weiren, ende in stilswyghentheydt
verwachten den treck des Beminden, die in-spreckt, treckt, ende comt als hem belieft, ende dickwils
onvoorsins; wanneer hy oock in de ziel de dispositien werckt, oock alser in haer gheen apparentie toe en
was.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XVII, 416 e.v.
57 Deblaere expliceert versaemen als: “bijeenbrengen, ingetogen maken, éénmaken.” Deblaere (1962) 405.
58 Tractaet, 203.
59 Volgens Deblaere kan wesentlijck betekenen: “van God: met hem verenigd of hem schouwend naar
zijn Essentie, niet naar enige ook voor de natuurlijke vermogens bevattelijke gave, toeschrijving,
manifestatie of attribuut.” Deblaere (1962) 407.
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te overwinnen ende te verslinden al hetghene hem contrarie is; want op dierghelijcke
maniere ghevoele ick dat licht ende de nature, ghelijck 60 twee, die malkanderen
contrarieren ende t’saemen worstelen, om possessie te nemen vanden heelen
inwendighen mensch.
Alsdan aensien ick dat spel ende t’saemen worstelen, ghelijck verlanghende, dat
dit vier, oft goddelijck licht soude moghen de overhandt kryghen; de imaginatie, ende
de andere krachten blyven oock stille, ghelijck hun niet roerende, als ofter eenen
vremdelingh eenighe sagh worstelen, sonder hem daer mede te moeyen, maer de
uyt‑komste verwachtende; alleenelijck wete ick te segghen, dat hier jet Goddelijcx is,
voor welcke waerheyt ick wel soude derren sterven.
Och hoe smilt myne Ziele door schaemte, ootmoedigheyt ende danckbaerheyt,
siende, dat den Beminden soo krachtighe middelen ghebruyckt, om my tot hem te
trecken; ick belyde, dat oock maer een straeltje van dat licht, lichtelijck machtigh
ghenoegh is, om oock den meesten sondaer subitelijck te bekeeren, ende te brenghen
tot penitentie, ende oprechte liefde Godts. Dit anno 1657.
Maria verhaalt hoe zij overmeesterd wordt door een licht dat al het geschapene uitdrijft en haar ziel
samenvoegt met het ongeschapen wezen van God. Zij ervaart dit als een overgezet worden in een andere
wereld en beschrijft de worsteling tussen dit licht en haar natuur. Haar eigen krachten ervaart zij als
roerloos in deze bovennatuurlijke strijd. Deze gebeurtenis zet haar aan tot bekering en liefde voor God.

CLXI. CAPITTEL. (4-I/161)
Datering: 1658

Sy wordt swaerelijck ghetenteert tot wanhope, al oft sy in quaden staet waere, maer wordt ten
lesten verlost ende blyft gherust.
Den 13. Meert 1658. was ick in groote quellinghe ende benouwtheyt 61 des gheests, met
schroomelijcke ancxsten, uyt een levende impressie, dat ick in eenen quaden staet
was, buyten de gratie Godts, meynende, dat ick beswaert was met veel onbekende62
ende verborghen63 doodelijcken sonden, noch ick en kost niet bekomen een waere
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Margetekst: Worstelt met de nature.
Margetekst: Bekoringe tot wanhope en vreese van quaden staet.
Tractaet, 204.
Zie voetnoot 28.
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onderscheydinghe, ende versekeringhe der conscientie; het verstandt, oft reden was
boven maten verduystert, ende ghetroubleert, met een buyten ordinaire ontreckinghe
van alle ghewaerwordelijcke gratien.
In64 de nacht-ruste, tusschen slaepen, en waecken scheen ick gheroepen te zijn tot
het Oordeel Godts, met groote vreese, ende grouwel, wat van my soude gheoordeelt
worden, mits my by bleef een impressie, dat ick in gheenen goeden staet en was; overal, waer ick was, oft ginck, docht my te hooren; ô ghy gheveynsde! ô ghy hyprocite! ghy
schyn sonder zijn; ghy die alle menschen bedrieght; waer is’t nu, ’t ghene ghy aen uwe
Oversten wys maeckt? nu ten minsten siet ghy wel klaerlijck, dat-ghe hun bedrieght:
doet al, wat-ghe wilt, ghy en zijt evenwel nievers anders toe-gheschickt, als om te wesen
eenen brandtstock der helle;65 uw’ leven en zal anders niet eyndighen, als met confusie,
ende verargheringhe der menschen; als ghy in u uytterste zult ligghen, ende niet meer en
zult konnen spreken; als ghy zult verschynen voor den Rechter-stoel vanden Oppersten
Rechter; dan zullen alle uwe dinghen wel anders schynen, als nu; alsdan oock kleyne
veeskens, die ghy nu niet en siet, zullen u duncken groote balcken te zijn; waer zult u ghy
dan toe-keeren?
Het 66 is Godt alleen bekent, hoedaenighe persinghen ende benouwtheden ick die
daghen ghepasseert ben; een ure docht my wel ses daghen te zijn, met groote ende
geweldighe bekoringhen tot wanhope van mijne saligheyt;67 ick berste geduerigh uyt in
traenen; als ick de ghewoonelijcke oeffeninghe des Ghebedts ende vande Regulariteyt
dede, scheen my gheseyt te worden; waerom breeckt gy u hooft met jet goedts te
doen? ’t en zal u al niet baten, want ghy zijt buyten de gratie Godts; ghy soudt beter dat
64 Margetekst: Wordt van de duyvelen gheterght.
65 Verg. Petyt (1684) vol. 4, 29. Verg. een meditatie van Daniël à Virgine Maria: “Aengaende de ziele, gy
zijt geschapen van Niet, ende soudt wederom veranderen in Niet, t’en waer dat Godt u geduerighlijck
onderhiel: gy zyt ontfanghen in d’erf-sonde, zijt arger als Niet, ende is’t dat ghy in sulcken staet komt te
sterven, sult wesen eenen eeuwigen brandt-stock der hellen.” Daniël à Virgine Maria, Konste der konsten,
ghebedt oft maniere om wel te bidden besonderlijck ghetrocken uijt de schriften van de H. moeder Teresia de Iesu, Antwerpen
(J. P. Robyns) 1710, meditatie zondag, 283 e.v. <Daniël (ed. 1710)>
66 Margetekst: Is in grote benoutheyt getenteert tot wanhope.
67 Verg. wellicht Petyt (1683) vol. 1, 115. Verg. ook Anna de S. Bartholomæo: “want den heere oeffent
somwijlen mijne siele, nae de grootheyt van de gratien die hy my geeft […] daerom heeft hy my oock
twee oft dry jaeren herrewaerts by na altijdts sware inwendighe pijnen ghegeven; jae soo groote
ende swaere, dat, ten waere ick des Heeren goedtheydt ghekent ende gheproeft hadde, ick van mijne
saligheyt hadde mogen wanhopen oft mistrouwen.” Bartholomæo (ed. 1632) deel II, cap. XXII, 255 e.v.
Maur de l’Enfant Jésus beschrijft ook de wanhoop om de zaligheid: “C’est dans cét endroit, que l’on peut
bien dire en verité, Terrores mortis venerunt super me & contexerunt me tenebrae. Parce que les Demons et la Nature
ne representent ici à l’ame que des choses horribles, des dangers euidens de son salut, des desespoirs
& des craintes inconceuables.” Maur de l’Enfant-Jésus, Entrée à la divine sagesse, comprise en plusieurs traittez
spirituels, Parijs (Antoine Padelov) 1661, 386.
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al achter-laeten; want evenwel het zijn al doode wercken; maer aldermeest voor de H.
Communie, siet, ghy doet d’een doodt-sonde by d’ander; waer meynt ghy te vaeren?
siet, ghy ontfanght eenen duyvel in plaetse van Godt, ghy hypocrite, ghy geveynsde, ghy
schyn zonder zijn.
Maer nochtans rypelijck lettende op my selven, oft ick gheraedtsamer soude te
Biechten gaen, en scheen ick het minste pointken niet te konnen vinden, als een poinct,
oft twee van’t voorgaende68 leven, die ick onwetende niet ghebiecht en hadde, te weten,
dat ick door onachtsaemheyt wat hadde blyven haperen met eenighe verydelinghe op
de goede opinie, die de menschen van my hadden, boven’t ghene in my was, my niet
ghenoegh daer van ontschuldighende door een oprechte belydenisse der waerheyt;
het welck ghebiecht hebbende, heeft een weynigh69 daer-naer opghehouden, ende is
verdwenen alle tempeest, ende daer is gheworden een groote stilte ende vrede in mijne
Ziele.
Maria wordt aangegrepen door de angst dat haar ziel belast is door doodzonden en komt niet tot een goede
onderscheiding. ’s Nachts lijkt zij tot het oordeel geroepen. Wanneer Maria haar angst overdenkt, komt zij
niet verder dan twee ongebiechte zonden. Nadat zij deze zonden heeft gebiecht, komt zij weer tot rust.

CLXII. CAPITTEL. (4-II/162)
Datering: 165870

In een groote inwendighe quellinghe op haer selven ghelaeten, ende verootmoedight zijnde, leert
sy, dat-se Godt alleen in alles moet aenschouwen, oock inde dorrigheyt, ende pynelijckheyt der
nature.
Alle dese ghepasseerde daghen, hebbe ick dikwils inwendigh71 moeten door-breken
herde assauten72 in dorrigheden, in duysternissen des gheests, in ghevoelijcke
vervremdinghen van Godt, ende van alle, dat Godt aengaet, in twijffelachtigheden,
ende vreesen, dat ick in alles bedroghen ben, ende verleydt worde van eenen dolenden
gheest, sonder eenigh ghewaer-worden Godts, oft van jet Goddelijcx, als op my selven
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Tractaet, 205.
Margetekst: Wort heel gherust.
Er is gekozen dit hoofdstuk in reeks 4 op te nemen omdat de passage in dezelfde maand is geschreven.
Margetekst: Door quellingen wort sy ootmoedigh.
Aanval. W.N.T.
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alleen ghelaeten; my dunckt nochtans, dat ick hier door seer ghevoordert ben in
ootmoedigheydt, ende kennisse mijns selfs, door dien dat ick klaerlijck sien, ende
leventlijck ondervinde, wat ick ben, ende wat ick vermagh sonder de mede-werckinghe
Godts; ick en kost my op dien tijdt niet houden, oft bekommeren inden gheest, hoe ick
porde, oft niet, want mijn verstant was heel verduystert.
Maer nochtans somtijdts onverwacht, ende onversiens ghevoelde73 ick eenighe
trecken, ende dispositien tot innigheyt, tot insmiltinghe74 ende verliesen mijns
selfs, ende van alle dinghen inden onverbeelden75 goddelijcken Al,76 verliesende alle
onderscheyt tusschen dit oft dat;77 daer en scheen maer over te blyven het eenigh Wesen
Godts alleen, met inlichtinghe,78 ende hier en daer eenighe onderwijsinghe, hoe ick
dese goddelijcke Oeffeninghen moest practiqueren, ende met eenen, hoe diep, ende
hoe verre ick, ende U-Eerweerdigheyt daer-in moesten voorderen; ick doorgronde79
seer diepelijck den sin ende de bediedenisse van dese woorden, laet Godt alleen zijn, ende
verschijnen in alle tijden ende plaetsen;80 volghens welcke woorden, soo en moghen wy ons
selven, noch81 eenighe creaturen niet meer vinden oft ghewaer-worden buyten Godt;
my scheen afghevraeght te worden, wel hoe? siet, kent, ghevoelt ghy noch eenighe
creaturen? wort ghy die noch ghewaer in eenighe uwe sinnen, oft krachten? is het soo,
73 Margetekst: Heeft dispositien tot innigheydt en verliesen haer selfs inden Al.
74 Deblaere expliciteert: “het verlies van het bewustzijn, zelf het principe van zijn handelingen te zijn, in
de verenigende liefde.” […] “Insmilten: het bewustzijn van de eigen persoonlijkheid als principe der
geesteswerking verliezend in de mystieke ervaring van verenigende liefde; van de mens uit beschouwd
als een insmelten in God, van Gods werking uit als een affectieve ‘overvorming’ in Hem.” Deblaere
(1962) 397. Verg. bijv. hoe Ruusbroec dit omschrijft: “Want alle onse crachte ghebreken in hare eighen
werken, ende smelten ende vervlieten in dat anschijn der eewegher minnen gods. Ende hier omme es
dit gheheeten een vernieutende leven in minnen.” Ruusbroec (2001) 379.
75 Zie hoofdstuk 4, voetnoot 41.
76 Verg. Maria Petyt: “Dese vernietinghe is soodanigh, dat ick my selven als my selven moet verliesen, my
selven ontkennen, ende niet meer willen kennen, niet meer, dan oft ick niet meer en waere; ende op
dese maniere moet ick in Godt veranderen, den Niet inden goddelijcken Al.” Petyt (1684) vol. 4, 238.
77 Verg. Petyt (1684) vol. 4, 60; 1657. Deze uitdrukking komt vaak voor in de Nederlandse mystiek, verg.
Pelgrum Pullen: “waer ghij v vindt, oft dit oft dat, oft Godt in v oft v in Godt, daer sijdt ghy noch levendich
in v selven, ende niet doot. Ghij moet doot sijn dit ende dat, ende al dat in v is, dat gij daer niet en
vijndt noch dit noch dat datmen noemen mach, dat het al doot sij, gedoot, doot.” Pelgrum Pullen, Die
navolginghe Christi, A. van Elslander (ed.), Gent 1958, cap. 19, 91.
78 Deblaere expliciteert twee mogelijkheden: “1. verlichting van het verstand, soms syn. v. indruckinghe,
meestal met de bijgedachte, dat ook begrip en inzicht in het door mystieke ingeving gekend wordt
geschonken. […] 2. de waarneming van Gods tegenwoordigheid als licht, onderscheiden van de kennis,
die zij al of niet kan meebrengen.” Deblaere (1962) 395 e.v.
79 Margetekst: Hoe alle creaturen in Godt moeten aensien worden.
80 De herkomst van dit citaat is onbekend, waarschijnlijk heeft het een Augustijnse achtergrond.
81 Tractaet, 206.
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soo en zijn noch alle dinghen Godt niet, noch alle dinghen en zijn noch in Godt niet
verloren; soo niet; maer alle dinghen moeten u verschijnen, als door-droncken van’t
goddelijck Wesen, ende van dat goddelijck Een.
Dat 82 innigh voncxken,83 waer door ick verstaen den blooten gheest, openbaert
hem op dien tijdt, leydende de Ziele buyten haer selven, ende buyten alle gheschapen
dinghen, ende haer onvermiddelt 84 tot Godt bringhende.
Ick ghevoele wel somtijdts eenighen teghen-strijdt, ende verdriet inde nature,
noch ick en schijn die alsdan soo licht in Godt niet te konnen verliesen, te vernieten,
ende ontvluchten; want meestendeel, als ick in dorrigheyt, ende verlatenisse ghestelt
ben,85 soo dat ick van Godt niet-met-allen ghewaer en worde, dan en kan ick my soo
eenvoudelijck niet van’t nederste deel aftrecken, ende scheyden; maer ick neme dan oock
die pynelijckheyt der nature, als een in Godt door een vernietende bloot gheloof,86 ende
alsoo keere ick myne reflexie, ende aendachtigheyt tot de selve, als tot Godt selver, ende
op dese maniere verlies ick-se eenvoudelijck in Godt;87 alsoo dienen my alle dinghen voor

82 Margetekst: Een innigh voncxken.
83 Over dit vonkje: “In ’t Morghen-ghebedt was ick heden den 17. Januarij 1658. […] soo verscheen hem in
’t inwendighste een kleyn licht, als van een glinster, oft sterreken: dit lockte en trock den gheest heel
innewaerts, ende ick quam tot een diepe innigheyt.” Petyt (1683) vol. 4, 86. Dit vonkje ontwikkelt zich
verder: “Den 23. Meert 1658. Heeft’er in myn inwendigh begonst te schijnen, ende hebbe ick ghewaer
gheworden een dieper, een innigher, een claerder openbaeren van een goddelijck Voncxken in ’t
inwendighste.” Petyt (1683) vol. 4, 112.
84 Deblaere expliciteert onvermiddelt als: “vrij van datgene wat zich plaatst tussen God en ons, vrij van
hetgeen de werking Gods in ons belemmert.” Deblaere (1962) 400.
85 Margetekst: Hoemen oock in dorrigheyt alles in Godt moet nemen.
86 Deblaere expliciteert ten aanzien van bloot geloof: “eigenschap van het geloof van de mens, die aan alle
natuurlijke activiteit zijner vermogens heeft verzaakt en, door het wegvallen er van, met ééngemaakt
bewustzijn, zonder natuurlijke voorstelling, gevoel of gewaarwording, onthecht ook aan de troost die
bovennatuurlijke gaven menselijk kunnen geven, aldus voorbereid is om door een bovennatuurlijk geloof
alleen intuïtief de ervaring van Gods werking in zijn ziel te ontvangen […] Staat teg. het werkelijck gheloof
van het actieve leven enerzijds, waarin de mens zich behelpt met natuurlijke begrippen en gevoelens,
en het passieve verlicht geloof van de hogere schouwing anderzijds.” Deblaere (1962) 392 (derde
betekenis). Verg. Canfield: “D’ontblootinghe des gheests, is een Godlijcke werkinghe, omcleedende,
ledich-maeckende, ende suyverende de siele van alle beelden ende gedaenten der gheschapene ende
ongheschapene dinghen; haer maeckende teenemael bloot, klaer, ende eenvoudich ende bequaem om
sonder beelden te contempleren.” Canfield (ed. 1631) deel III, cap. VI, 347 e.v. Canfield beroept zich in
deze o.a. op Herp (ed. 1611) boek 3, 3e deel, cap. XVIII, 761: “secundum est internum silentium, id est
quaedam mentis denudatio, et omnium formarum expoliatio.” Deze verwijzing is te vinden op pag. 291.
87 Verg.: “Ende dit is een nieuwe practyck van bidden, principalijck dienende in tyt van dorrigheyt, ende
inwendighe verlatenisse […] te weten, door een bloot geloof Godt ontmoeten in alle voor-worpen der
sinnen […] soo en kan sy <de ziel> niet beter doen, dan haer keeren tot de sinnelijcke voorworpen,
verbeeldinghen, beweginghen, beroerten, als vraghende, oft haren Beminden met syn Wesen ende
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hulpe, voor een middel, jae voor een oor-kussen, om in Godt alleen te rusten, puerlijck
in den gheest. Dit schryft sy in Meert 1658.
Maria heeft te kampen met dorrigheden en duisternissen en voelt zich vervreemd van God. Door een
inwendige beweging verliest zij zich echter in het goddelijk Al en ervaart dit als een oefening om alle
schepselen in God te zien. Zij schrijft over een innig vonkje dat haar onvermiddeld tot God brengt. Hierdoor
leert zij de pijnen van haar natuur in God te vernieten.

CLXIII. CAPITTEL. (4-III/163)
Datering: prob. 165888

De nature door de gheheele verloocheninghe haer selfs, ende om de verscheyden ghesteltenissen
des gheest, als verdrietigh wordende, veroorsaeckt eenighe droefheyt inde Ziele.
Ick 89 vinde my somtijds in smerte ende droefheyt, die my nederdruckt, ende my
veroorsaeckt een groot achter-deel in eenvoudelijck ende vredelijck den inwendighen
gheest te volghen, naer dat hy my heel waerschijnelijck, oft krachtelijck treckt; door dien
dat ick bevinde, dat het is eenen vremden, onghewoonen, ende heel besonderen gheest,
die my, oock teghen mijnen danck, meer ende meer treckt, jae dwinght te volghen
met een uytterste sterven der nature, de welcke daerom haer90 teghen dien gheest, oft
treck schijnt te willen stellen ende teghen worstelen; eensdeels om de gheheele ende
gheduerighe verloocheninge, aftreckinghe, uytganck, ende scheyden haer selfs van haer
eyghen selven,91 dat hier versocht wordt; eensdeels om de groote onsekerheyt, ende
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gedoogende, oft toelatende wil, daer in oock niet teghenwoordigh en is, gelijck in andere creaturen?”
Augustino (1669) tract. II, pag. 68 e.v.
De margetekst van het volgende hoofdstuk verbindt de brieven met elkaar.
Margetekst: Wort ghetrocken met eenen vremden gheest tegen haere nature.
Tractaet, 207.
Het Augustijns gedachtegoed over het scheiden van de vermogens is terug te vinden in de Nederlandse
mystiek: “Ende als Augustinus seit: Gheen dinck en is wonderliker dan dit sceyden tussen die ziele ende
die geest, want si weselic een dinck sijn. Mer daerom ghebeurt dese sceidinghe, opdattet neder bliue,
dat inden mensche ist beestelic of sinlick, ende dat vry op vlieghen mach, dat inden mensche geestelic
is, opdattet also bequam werde te verheffen totten scouwen der godliker glorien ende so verenicht sinen
God ende ouergheformet in sijns selfs beelt.” Hendrik Herp, Spieghel der volcomenheit, Lucidius Verschueren
(ed.), (Tekstuitgaven van Ons geestelijk erf, deel 2), Antwerpen 1931 cap. 50, 319. Deze scheiding was
een belangrijk motief in de Observantia Strictior: “Ce genre de vie ou plutost de mort suppose vne totale
separation de coeur et d’affection des choses creées, en telle sorte que la priuation ou la possession,
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vreese, dat ick van eenen vremden, quaden, ende perijckeleusen gheest beseten ende
gheregeert wordt.
Het fondament van desen strijdt, ende inwendighe benouwtheyt, ende droefgheestigheyt, is ten eersten, om dat alle uytwendighe ende aenghenomen wijsen my
soo afvallen,92 ende dat ick my soo krachtelijck ghepraemt, ende aenghedreven ghevoele
tot soo groote inwendighe ruste, tot soo diepe afghetrockentheyt93 van alle gheschapen
dinghen, soo quade als goede, soo hemelsche, als aerdtsche, met een woordt, tot een
diepe onverletheyt, ende vergheten, oft verliesen mijns selfs, ende van alle creaturen in
Godt, moetende leven, als buyten het lichaem.
Ten tweeden, om dat desen gheest schijnt te wesen heel liber94 ende onghetoomt,
hem niet konnende voeghen, oft conformeren aen eenighe ghehoorsaemheden, oft
acten van Regulariteyt, jae tot dierghelijcke en ghevoele ick niet het minste leven, oft
gheneghentheyt sonder een daedelijck letten op den goddelijcken wille;95 om dieswille,
dat ick inwendigh dickwils ondervinde, dat den goddelijcken wille alsdan jet anders van
my versoeckt, het ghene aen dien uytwendighen wille Godts,96 oft ghehoorsaemheyt wat
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l’indigence ou l’abondance d’icelles, leur degast ou leur augmentation, ne soit plus capable de nous
toucher, en telle façon que nous sortions par desordre & passion hors de nostre simple paix & repos, sous
quelque pretexte que se soit, & quiconque voudroit encore y demeurer par attache, se verroit à toute
heure tomber en mille fautes, sans pouuoir s’avancer vers le terme où Dieu l’attire.” Maur (1661) 387.
Verg. Petyt (1684) vol. 4, 289.
Deblaere expliciteert: “afghetrockentheyt: de toestand van de mens wiens vermogens afgetrokken zijn”;
“afghetrocken: hoedanigheid van de menselijke vermogens, zo zintuigelijke als geestelijke, wanneer
zij door de passieve inkering van de verbinding met het natuurlijke object hunner werkzaamheid zijn
ontheven.” Deblaere (1962) 391. Verg. Teresa van Avila: “Laet ons nu spreecken van de afghetrockenheydt
oft ghelaetentheydt die wy behooren te hebben, want daer ist al in gelegen, indien t’selve met
volmaecktheydt gheschiet […] want als wy ons onthelsen met alleen onsen Schepper, ende geen werck
en maecken van al dat gheschaepen is, soo stort ons sijne Majesteyt de deuchden in: inder voegen dat
wy-lieden allenskens arbeydende ende doende t’ghene in ons is, en sullen voorts niet grootelijcx meer
behoeven te strijden, want den Heere stelt hem teghen de vyanden der hellen, ende teghen de gantsche
werelt tot onse bescherminghe.” Teresa (ed. 1634) cap. 8, 65 e.v.
Margetekst: Dien vremden geest is heel liber vande ghehoorsaemheyt.
Een belangrijk motief in de Vlaamse mystiek: “Ende mit deser godliker minnen sal hi dan soe vaste sinen
wille verbinden, dat hi alle eyghenheit sijns willens alsoo heel sal wtgaen inden liefste wille Godts, dat hi
gheen anderen willen in hem beuoelen en sal dan die wille Gods.” Herp (ed. 1931) 253 e.v.
Dit onderscheid komen we in het werk van Michaël à S. Augustino niet tegen, wel bij Canfield: “Den
uytwendighen wille Godts, dan is het Goddelijck welbehaeghen oft sijne belieften bekent door de wet,
ende door de reden, wesende in het werckende leven den reghel van alle onse gedachten, woorden,
ende wercken.” Canfield (ed. 1631) deel I, cap.V, 77; uitwendige i.t.t. inwendige wil: “Desen inwendighen
wille Godts dan, is het wel-behaghen Godts, bekent door een volkomen, openbaere ende ondervonden
inwendige kennisse, verlichtende de siele in het inwendich oft schauwende leven, te weten als de siele
in Godt siet en schauwet ende innerlijck bevindt, ghevoelt, ende smaeckt den goddelijcken wille, dat is
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contrarie schynt te wesen; al hoe-wel ick tot noch toe my altijdt gheconformeert hebbe
naer het Regulier leven, ende dien treck oft gheneghentheyt door-broken hebbe, niet
sonder moeyelijckheyt, ende aerbeydt boven aerbeydt; ende gaet dat soo voort, ghelijck
het nu is, ick en zal’t niet konnen herderen; want de praeminghen ende intreckinghen
zijn te gheweldigh.
Ick doen oock eenighe dingen met walghe ende teghenheyt, maer ick matighe dat
door eenigh verloochenen, ende overgheven mijns selfs, om andersins niet te vallen in
eenighe turbatie, oft anxst; maer alle den gheest verdwynt voor dien tijdt; ick trachte
nochtans den gheest te bewaeren, ende met den selven, ende door den selven te wercken
al’t ghene datter op tijdt en stont te doen is, conformelijck aende ghehoorsaemheyt in
mijn Officie.97
Maria twijfelt aan de gemoedsbewegingen van een vreemde geest, die haar dwingt hem te volgen.
De weg van de verloochening valt haar daarom zwaar. Zij verlangt ten diepste naar innerlijke rust en
afgescheidenheid. Door de vrijheid van deze geest heeft Maria veel moeite zich te voegen naar de uiterlijke
gehoorzaamheid aan regels. Ondanks deze tegenzin probeert Maria haar geest te bewaren door zich te
voegen naar wat haar positie als overste van haar vraagt.

CLXIV. CAPITTEL. (4-IV/164)98
Datering: 1658

Moetende een vermaen doen verliest de memorie, &c. daer sy op een ander tijdt overvloeyt van ’t
woordt Godts, &c.
Ick99 en schyne mijns selfs niet meer te zijn, om te doen, ’t ghene ick somtijdts oordeel
te moeten doen naer mijn Officie, maer ick moet my dickwils voeghen naer den gheest,
die waeyt, daer hy wilt,100 ende als hy wilt, ende niet altijdt, als ick, menschelijck te
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het wel-behaghen ende ghenoechte die Godt in dese oft die saecke neemt.” Canfield (ed. 1631) deel II,
cap. I, 216.
Verg. Michaël à S. Augustino: “Soo veel als aengaet de wercken van ghehoorsaemheydt, oft eenigh
officie dat iemandt opgheleyt is, oft daer iemandt naer den eysch van sijnen staet toe verbonden is,
schijnt een devote ziel noch volmaecktelijcker inwendigh gheleert te worden, hoe sy, te weten, de selve
moet doen in den gheest.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXV, 451.
Tractaet, 208.
Margetekst: En schynt haers selfs niet te zijn, als vande gheest over-meestert.
Verg. Joh. 3, 8.
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spreken, soude wenschen, ende oordeelen ghevoeghelijck te zijn; waer in ick my selven
moet verloochenen, ende resigneren tot alle behaghen ende bestieringhe des gheests,
dikwils aende naturelijcke gheneghentheyt heel contrarie; by exempel, als het tijdt
is om voor de Susters eenigh vermaen te doen, oft als sy hunne schult kennen, ende
ick volghens mijn Officie jet trachte te segghen tot stichtinghe, ende onderwysinghe,
somtijdts soo ick daer-toe gheseten ben, soo begheeft my de memorie, verstant, gheest,
ende spraeck, qualijck een woordt konnende spreken, tot mijne groote confusie, ende
verootmoedinghe.
Maer dickwils op eenen anderen tijdt, buyten den ordinairis,101 als ick het minste
peys, soo ontspringht den gheest, overvloeyende in goede woorden; als-wanneer ick
schijne overgoten te worden met eenen overvloedighen reghen van kennissen ende
goddelijcke uytspraken, soo dat, al hadde ick thien tonghen, die souden ghenoegh te
doen hebben, om de inghestorte waerheden uyt te spreken; noch ick en wete dan niet
van maete, reghel, oft Ordre te houden; want midts ick mijns selfs niet machtigh en ben,
soo spreeckt de tonghe heel vloeyigh, uyt de overvloedigheyt des herten, het welcke vol
is van goddelijcke kennissen, ende van ondervondentheden der goddelijcke waerheden.
Als my dan eenighe Susters opwerpen eenighe vraeghen, om daer het puerste op
te antwoorden, oft als sy dan eenighen raedt vraeghen nopende den inwendighen
staet hunder Ziele, oft om hun eenigh onderscheyt te gheven inden gheest, soo vloeyt
ende spreeckt dan den gheest soo klaerelijck, ende verstaenelijck, datse bekennen, de
waerheyt als met handen te tasten, segghende, dat sy sulcx noyt soo klaer van jemant
ghehoort, oft in eenighen boeck ghelesen en hebben; alsdan worden sy boven maten
wel inden gheest ghevoedt, ghespijst, versterckt, vertroost, ende t’samen verlicht.
Wat102 is dit te segghen? en is dit niet eenen liberen, lossen ende103 onghetoomden
gheest, die niet en wilt ghebonden zijn aen tijdt, oft plaetse, ende niet en wilt wercken,
als den Reghel dat vereyscht? dit is my seer ghevoelijck, jae ick ghevoele daer van
inwendigh eenen herts-sweer; want ick te seer schroome van alle besondere gheesten,104
ende niet ghemeyne.
Op desen ooghenblick valt my in, een troostigh ghepeys, ende in-gheven, dat desen
gheest niet altijdt soo blyven en zal, maer zal nu sus, nu soo veranderen volgens het
behaghen des Beminden; maer ick moet my stillekens voeghen, ende dien inwerckenden
gheest stillekens volghen, sonder soo grooten teghen-strydt, ende achterdencken: Den
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In den regel, gewoonlijk. W.N.T.
Tractaet, 209.
Margetekst: Sy ghevoelt een liberen gheest.
Verg. Michaël à S. Augustino: “Niemand en moet lichtelyck ghelooven, dat Godt hem door eenen
besonderen gheest wilt vervoorderen, ja moet alle besonderheden van oeffeninghen, van driften, van
begheerten voor suspect houden.” Augustino (1661) 384.
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gheest waeydt daer hy wildt; wie zal hem connen wederstaen? hier wort meest ghevonden het
teghen-worstelen der nature, om de groote eenvoudigheyt, die hier moet continueren,
met een heel, ende ghestadigh uyt-sluyten van’t sinnelijck deel; welck uyt-sluyten aen de
nature seer hert, ende moeyelijck valt. Dit schryft sy in’t jaer 1658.105
Maria ervaart steeds meer weerstand tegen haar positie en moet zich vaker voegen naar de ongebonden
geest die waait waarheen hij wilt. Dit laatste betekent dat zij het ene moment verstek moet laten gaan in
haar verplichtingen en op een ander moment wel geïnspireerd is. Maria twijfelt over deze vrije geest, die zij
vanuit haar vorming heeft leren wantrouwen. Het verloochenen valt haar echter zwaar.

CLXV. CAPITTEL. (5-I/165)
Datering: prob. 1659106

Om een ydel reflexie op haer eyghen selven, wortse ghestelt in een uytterste verlaetenisse vyf
daghen lanck tot haere verootmoedinghe, daer naer neemt den Beminden haer in bewaernisse.
Ick belyde ende bekenne myne groote kranckheyt in een ydel reflexie op myn eyghen
selven, als ick ghewaer wierdt eenighe besondere inwerckinghe des gheests; ick peysde,
dat Godt jet wonders ende besonders door my wilde uytwercken, jae dat ick verkoren was
tot een groote Heyligheyt; waer door my begonst aen te komen eenighe goede opinie
van myn eyghen selven.
Maer mynen Beminden in tijdts toe-siende stelde my vyf daeghen107 lanck in sulcken
uytterste verlaetenisse des gheests, dat ick naer’t ghevoelen meer scheen te zyn een
heydens mensch, als een Christene, met een walghe ende verdriet in alle Goddelijcke
Diensten; ick was soo verstroyt, dorre ende verduystert van gheest, dat ick my niet eenen
ooghenblick en kost in-keeren, oft Godt door oeffeninghe des gheloofs teghenwoordigh
houden, met veele quade, ende onghewoone beroeringhen in’t onderste deel, van
blasphemie, &c. ick bleef in’t ghebedt ghelijck eenen stock, al oft ick Godt noyt ghesien,
noch ghekendt en hadde.

105 Het is opmerkelijk dat Maria deze brief in 1658 schrijft. Op dat moment heeft Catharina van Oorsaghe
zich nog niet bij de communiteit gevoegd en verblijft Maria in de Cluyse samen met de geestelijk dochter
en diens moeder met wie zij ook in Gent woonde.
106 Het thema van de laatste paragraaf, “soo scheen den Beminden my inwendigh als syne wooninghe te
behoeden”, sluit aan bij het volgende hoofdstuk.
107 Margetekst: Om een ydel reflexie op haer selven compt sy in een grooote verlatinge.
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Dit108 viel my soo hert, dat ick niet en wist wat doen; ick peysde, dat ick dat door myne
sonden verdient hadde, ende dat ick om het versuymen der Goddelijcke gratie verdiende
voor altoos berooft te worden van het ghewaer-worden des Beminden; daerom
resigneerde ick my heel grondelijck tot alle Godts behaghen in tydt ende eeuwigheyt,
maer niet sonder de uytterste smerte, ende doodt der nature, ende des gheests; want
dien staet docht my onverdraghelijck; maer siet, den Beminden wilde my maer bewaeren
in ootmoedigheyt, ende dieper fonderen in de kennisse myns selfs, met een vaste
wooninghe in myne nietheyt,109 ende metter daet, dien troosteloosen staet (Godt zy
ghelooft) heeft my daer toe ghebrocht; och, ick ben nu soo kleyn in myn eyghen ooghen,
ende verniet in mynen grondt.110
Op eenen ooghenblick wiert’er van binnen ghelijck een gordyne gheschoven; ick
ontsonck in een diepe innigheyt; het inwendigh ghesicht stont ghelijck in een claere
Sonne,111 al waer ick smolt van danckbaerheyt, bekennende het goedt, het welcke den
Beminden door sulcken verlatenisse in my ghemeynt, ende gevrocht hadde.
Als112 ick eens wat versuymelijck gheweest hadde in’t inwendigh waer-nemen
des Beminden ende in de bewaernisse des herten; ben ick ghewaer-wordelijck, ende
krachtelijck van den Beminden wederhouden gheweest, om daer naer, niet in te laten
komen eenigh ontvredighen des ghemoets, oft menighvuldigheyt113 van ghepeysen ende
verbeeldinghen; want ghewaer wordende myne onghetrauwigheyt, ende kranckheyt in
occasien, soo scheen den Beminden my inwendigh als syne wooninghe te behoeden,
ende te beschermen teghen alle disordre, verbiedende, dat’er niet onghereghelts en
soude in-komen.
108 Tractaet, 210. Margetekst: Neemt dat inden geest van Penitentie en ootmoedigheyt.
109 Verg. Jean de Saint-Samson: “C’est un profond, voire tres profond sentiment à l’homme, et de grace tres
efficace, que de sentir veritablement et au fond de lui son rien, et qu’il n’est rien.” Samson (ed. 1993) 2,
24. Dit Niet heeft een andere kleur dan het kasteeltje van het Niet van Lucas van Mechelen: “Laet ons
over die siel’ <die Salighe> verheught t’samen wat inne keeren, En wat deughts van haer leeren, Die bly’
socht in den nacht t’Kasteelken van den Eyghen Niet, daer haer Godts Waerheydt inne liet Vrolijkcker
dan sy dacht.” Lucas Van Mechelen, Den boeck der gheesteliicke sanghen bedeelt in twee deelen, Den bliiden reqviem
[…] d’welck het tweede deel is van desen boeck, Antwerpen (Hendrick Aertssens) 1631, 48, 115, str. 1, 117.
110 Margetekst: Wort subitelijck verlicht.
111 Verg.: “Ick hebbe somtijdts ghesproken van eenigh voncxken […] maer siet, dit is nu soo gegroeyt, dat
het my dunck te zijn ghelijck een klaer-blinckende Sonne, daer dat Eenigh Een, ende Grooten Al hem selfs
laet in bekennen ende vinden, eerst heeft het gheweest een straele, nu Godt selve.” Petyt (1684) vol. 4,
97 e.v.
112 Margetekst: Volmaeckt berauw.
113 Deblaere expliciteert: “In de mystiek wordt de natuurlijke verscheidenheid van de werking der vermogens
onderling, zowel als de samengesteldheid, succesiviteit en object-wisseling dezer werking gelouterd
tot een intuïtieve eenheid van perceptie. Menighvuldigheyt betekent in de myst. iedere terugkeer
naar de natuurlijke werking van ken- en streefvermogens, een gebrek dat de directe ervaring van het
bovennatuurlijke belemmert.” Deblaere (1962) 397.
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Maria vervalt in een ijdele reflectie op haar eigen heiligheid en raakt daardoor in een diepe verlatenheid,
waarin het haar niet lukt om God tegenwoordig te houden. Zij ervaart deze duisternis als een bewaard
worden in ootmoedigheid en als vernieting van haar zielengrond. Plotseling ontzinkt zij echter in diepe
innigheid en staat haar innerlijk gezicht als in het licht. Achteraf ziet zij in dit gebeuren de hand van de
Beminde die haar als zijn woning wil beschermen tegen wanorde.

CLXVI. CAPITTEL. (5-II/166)
Datering: 1659

Sy verstaet dat de Zielen zyn Tempels van den Heylighen Gheest, die oock door kleyne fauten onteert, ende van veele ontheylight worden.
Den 20. Meert 1659. ghevoelde ick my beweeght tot berauw ende leetwesen voortkomende uyt een puere liefde114 Godts, door een levende kennisse oft inlichtinghe, dat
wy al-te-mael zijn levende Tempelen van den Heylighen Gheest;115 welcken116 Tempel
(ghelijck my docht) ick dickwils ont-eert ende ontheylight117 hadde, met somtydts eenigh
vermaeck, ende voldoeninghe der nature te nemen in eenighe creaturen buyten het
precies opsicht118 op Godt, al-hoe-wel het niet veel gheweest en scheen te hebben; maer
nochtans hoe kleyne dat dit vermaeck, ende toe-keer tot de creaturen buyten Godt soude
moghen gheweest hebben, soo heeftse even-wel desen Tempel ont-eert ende besmeurt,
ende het Herte des Beminden ghewondt, ghelijck dede de Bruydt der Canticken, in een
hairken van haeren hals,119 dat is, door eenighe, oock de minste onvolmaecktheyt.
Hier uyt ontspronck in my eenighe jaloersheyt, denckende,120 dat desen Tempel in
soo veele Zielen, oock gheestelijcke, soo leelijck ont-eert, besmet, ende ontheylight
wort, jae dat den Heylighen Gheest van veele daer uyt-ghejaeght wort; daerom wierdt
ick beweeght, om hunne blintheyt te beweenen, ende tot hun te roepen, och, en siet

114 Zie voor de achtergrond van deze term pag. 327.
115 Verg. I Kor. 3, 16; I Kor. 6, 9. In 1657 schrijft Maria Petyt: “ick moet wesen eenen levenden Tempel, ende
huys Godts, een levende instrument, daer Godt alleen in, ende door, magh wercken, doodt aen alle
eyghen leven.” Petyt (1683) vol. 3, 122. Petyt (1684) vol. 4, cap. I-VI handelen ook over de inwoning.
116 Tractaet, 211.
117 Margetekst: Den tempel vanden H. Gheest wort licht ont-eert.
118 Deblaere expliciteert: “1: aandacht, oplettendheid, ontzag; 2: het eenvoudigh intuïtief schouwen.”
Deblaere (1962) 401.
119 Hoogl. 4, 9. Verg. ook Michaël à S. Augustino: “Een hairken van den hals, dat is, oock de minste onvolmaeckt is henoegh om den Beminden te vervremden.” Augustino (1661) 434.
120 Margetekst: Van veel ontheylight.
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ghy-lieden niet hoedanighe levende Tempelen Godts ghylieden zijt? en weet ghylieden
niet, dat uwe litmaeten zijn den Tempel van den Heylighen Gheest? en weet ghylieden
niet, dat den Tempel Godts moet Heyligh zijn, den den121 welcken ghylieden zijt? hoe
condt ghylieden dese waerheyt soo vergheten.
Maria ontvangt een ingeving, dat wij allemaal tempels van de Heilige Geest zijn en onteerd worden als wij
ons tot een schepsel buiten God richten. Hierdoor wordt zij bewogen de blindheid te bewenen van wie zich
dit niet bewust is.

CLXVII. CAPITTEL. (5-III/167)
Datering: 1659

Sy wort gheleerdt, niet licht te volghen de inwendighe beweghinghen, die met de sinnen
ghemenghelt zijn; want sy zijn bedrogh onder-worpen.
Den 27. van de selve Maendt hebbe ick door een licht inwendigh122 gheleert gheweest; dat
het beter is, niet licht te volghen de inwendighe beweginghen ende trecken des gheests
(soo wy meynen) die seer vloeyen in’t sinnelijck deel, ende ons aen-komen, oft voorghesteldt worden met grove verbeeldingen; want dese ons dickwils seer menghelen
met de nature, ende vervremden vanden waerachtighen, ende puren gheest,123
ende vande innigheyt ende eenvoudigheyt van den binnensten gront, ofte gheest,
die alleen bequaem ende capabel is, om de onverbeelde Godtheyt onvermiddelt te
beschouwen, ende die in claerheyt te ghenieten met onghedeckten aensicht; soo oock,
om dat Satan alleenelijck kan eenen toe-ganck hebben in het sinnelijck deel, ende door
verbeeldinghen in de Ziele wercken, ende niet in den Gheest, noch in’t bloot gheloof.
Daerom124 moetmen neerstelijck toe-sien, om het opperste deel125 wel te onder
scheyden, ende af-te-trecken, ende af-ghetrocken, ende ontmenghelt126 te bewaeren van’t
121 sic! Deze verdubbeling is waarschijnlijk een zetfout.
122 Margetekst: De inwendighe bewegingen, die met de sinnen ghemenghelt zijn en moetmen niet volgen.
123 Verg. Maria Petyt: “Den pueren gheest scheen my te wesen een godt-vormigh beeldt, oft ghelijckenisse
Godts, oft jet, dat heeft de ghelijckenisse Godts; ende ghelijcke met gheene woorden en kan bediedt
worden wat Godt is, soo en kanmen den gheest oock gheenen eyghen naem gheven, waer door uyt
gheleydt worde, wat hy is, ende hoe dat hy is.” Petyt (1683) vol. 2, 246; waarschijnlijk 1669.
124 Tractaet, 212.
125 Deblaere explicieert: “de hogere geestesvermogens, verstand, memorie en wil, als een geheel
beschouwd.” Deblaere (1962) 400 e.v.
126 Verg. Michaël à S. Augustino: “Goddelijck, sonder menghelinghe, en met een daedelijck ontmenghelen,
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onderste, ende sinnelijck deel, om ons alsoo te houden in den gheest, in den grondt der
Ziele, met een vernieten, ende uyt-sluyten van alles; soo dat daer niet en blyven eenighe
verbeeldinghen oft aenhanghen der creaturen, op dat aldus de werckinghen ende
trecken des gheests; puerder, gheestelijcker, ende van alle perijckel van bedrogh, ende
van de menghelinghe der nature vryer moghen wesen.
Dese vernietinghe127 ende uyt-sluyten van alles verstaen ick in de Ziele te wesen, als
wy verliesen het letten op de creaturen, ende ons herte vry, ende suyver houden van de
verbeeldinghen ende aenklevinghe128 der selve, met een simpel op-sien vloeyende in
Godt alleen, ende tot Godt alleen.
Maria wordt innerlijk geleerd de bewegingen van het zinnelijke deel van haar ziel niet te volgen. Dat deel
is te veel gemengd met de natuurlijke krachten en vervreemd van de eenvoudigheid van de zielengrond.
Satan kan alleen toegang krijgen tot het zinnelijke deel van de ziel. Daarom moeten de verbeeldingen en
gehechtheden van dat onderste deel worden verniet en ontmengd.

CLXVIII. CAPITTEL. (5-IV/168)
Datering: 1659

In dorrigheyt behoudt sy een Goddelijck voncxken, oft gheneghentheyt tot Godt, maer seer
gheestelijck; sy is dan toesichtigher, noch en is ontvredight; want sy acht haer alle gratie
onweerdigh.
Den129 5. April 1659. ghevoelde ick my seer dorre, ende verlaeten naer’t ghevoelijck deel,130

127

128
129
130

oft uytsluyten van alle eyghen baet, eyghen soeckelijckheyt, ydel behaeghen, menschelijck opsicht, enz.
ende op desen sin met uyt-sluyten van de natuer ghedaen, zijnse ghelijck een gesuyvert gout, heel klaer,
Godtvormigh, Goddelijck, ende van den Heyligen Gheest in ’t binnenste der ziel gheoeffent.” Augustino
(1659) tract. 4, cap. XXIII, 441 e.v.
Deblaere expliciteert: “het uit het bewustzijn weren en het verzaken van alle schepselen, van hun
voorstelling of begrip, en van de menigvuldigheid en complexiteit der natuurlijke geesteswerking, om
de geest eenvoudigh te maken.” Deblaere (1962) 405 e.v. Zie verder Deblaere (1962) 165-183. Deblaere ziet
oveenstemming met de vernieting bij Jean de Saint-Samson. Deblaere (1962) 180 e.v.v.
Deblaere expliciteert: “aanhangend, gehecht; van de geestelijke vermogens; bij iets stil blijvend, er zijn
aandacht op vestigend.” Deblaere (1962) 391.
Margetekst: In dorrigheyt behout sy een subtiel voncxken om in Godt te blyven.
Verg. bij Jean de Saint-Samson hoe de krachten zich dan terugtrekken in het opperste deel: “Or il faut
bien notter sur cecy, que toutte la force de Dieu en homme renoncé au temps de la desolation, reside
aux puissances superieures; si qu’il n’y a en tout ce temps que la partie jnferieure qui ressente et qui
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sonder het ghewoonelijck ghewaer-worden Godts, ende sonder ghestaedigh invloeyen
in’t onbedeelt131 ende onverbeelt Wesen Godts, &c. daer en resteerde maer een subtiel
voncxken, oft kracht, de welcke in’t binnenste, in’t verborghen ende heymelijck, werckt
eenen toe-keer ende aenkleven aen Godt,132 wesentlijck133 in een bloot gheloof, heel
gheestelijck, abstractelijck134 ende onghevoeglijck; ick moet alsdan hebben een meerder
toe-sichtigheyt, ende aendachtigheyt op my selven; want de nature naer’t ghevoelen niet
vindende in Godt haer aes en voedtsel, soude den slappen gheest lichtelijck aftrecken,
ende vervremden van sijnen goddelijcken voorworp,135 door eenigh leven der sinnen
ende toe-keer tot de creaturen.
Maer136 hoe seer dat ick my berooft ghevoel van ghevoelijcke gratien, van ghevoelijcke
liefde, devotie, &c. ick en kan my daer in’t minste niet in quellen, oft bedroeven, oft bynaer met eenighe reflexie op letten; ter contrarie, als my onvoorsiens invalt eenighe
reflexie op dat derven, soo ontsprinckt’er eer in den gheest eenighe vreught, blydschap

131
132

133

134

135

136

souffre les violans assauts et agitations des Diables et de la nature; demeurant sa partie superieure forte
et vigoureuse pour adherer à Dieu fortement tout ce temps la, estant icelle totalement exempte de
semblables effors.” Samson (ed. 1992) art. 8, 121 e.v.
Deblaere expliciteert: “onverdeeld; van God: in de eenheid van zijn natuur waargenomen; van de
ervaring: met een kennis, die niet menighvuldigh is.” Deblaere (1962) 398.
Verg. Maur de l’Enfant Jésus: “ce qui luy reste, c’est qu’au milieu de son obscurité elle sent au plus
profond de soy-mesme, une vertu secrette qui l’attire, sans pouuoir, sçauoir ny comprendre ce que c’est,
& comment cela se fait.” Maur (1661) 391.
Deblaere expliciteert wezenlijk (van de mens) als: “wezenlijk, essentieel, naar het wezen: […] naar
het wezen, in tegenstelling tot de vermogens […]; van de habitus of deugden der vermogens: niet
meer bewust uitgeoefend, maar onder invloed der genadewerking spontaan, alsof zij tot een tweede
natuur behoorden […]; wordt gezegd van alle eigenschappen en belevingen in de wezensgrond, door
de inwerking der genade tot nieuwe natuur herschapen, en wier activiteit of manifestaties dan ook
voor het natuurlijk bewustzijn der vermogens onwaarneembaar zijn.” Deblaere (1962) 406. Ruusbroec
omschrijft haar onmiddellijkheid als volgt: “Die eenicheit ons gheests houdet hare in tween manieren,
dat es weselijc ende werkelijc. Ghi sult weten dat de gheest, na weselijcken sine, ontfeet die toecomst
Cristi in bloter natueren, sonder middel ende sonder onderlaet. Want dat wesen ende dat leven dat wij
in gode sijn in onsen eewighen beelde, ende dat wij in ons selven hebben ende sijn na weselijcken sine,
dat es sonder middel ende onghesceden.” Ruusbroec (1988) 471 e.v.
Afgezonderd, afgescheiden. W.N.T.; syn. voor afghetrocken. Verg. ook: “Mystici colunt Abstractionem
duplicem: internam & externam. Ex his, Interna est animi ab omnibus rebus, quae non sunt Deus.
Externa, ab ijs, quae sub sensum cadunt, & à conuersatione humanâ, per secessum in solitudinem, quae
domietiam haberi potest.” Sandaeus (ed. 1640) 30.
Deblaere expliciteert: “voorwerp: object en doel van het beschouwende leven, in die betek. dikw. syn v.
God.” Deblaere (1962) 406. Verg. Michaël à S. Augustino: “het Goddelijck, onverbeeldt Eén moet wesen
den eenighen, noodighen voorworp van haer gemoet.” Augustino (1669) tract. I, 4.
Margetekst: Blyft ghevredigt in dorrigheyt door ootmoedigheyt.
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ende vollen inwendighenvrede,137 door dien,138 dat ick my alle gratie, liefde ende
jonsten139 des Beminden heel onweerdigh achte, ende my laet voorstaen, dat ick nietmet-allen goedts en verdiene; dat oversulcx dat derven my eyghentlijck, ende met rechte
toe-komt; jae ick ghevoele my so ledigh, ende vremt van alle verwachten, oft pretentie
tot eenighe gratie, al oft ick noyt yet besonders van Godt en hadde ghesmaeckt, oft
ondervonden.
Ten anderen desen inwendighen vrede, spruyt uyt een puer140 ende oprecht trachten
ende trecken tot Godt, wesentlijck, dat is, ontkleedt, of niet bekleedt met licht, oft
andere gaven; want alle gaven, hoe verheven, uytnemende, ende edel sy moghten
wesen, en zijn noch Godt selver niet; daerom moetmen dat al voor-by gaen, ende in
Godt verliesen, om een wesentlijcke vereeninghe141 met hem te connen bekomen; want
soo langh als’er maer een sierken, oft veesken142 van ghevoelijckheyt, oft ghewaerwordelijckheyt, oft de minste verbeeldinghe, oft gedaente van eenighe dinghen met
eenigh aenkleven plaetse grypt in een Ziele; soo lanck wort sy nootsakelijck van Godt
vermiddelt, noch en kan tot eenighe vereeninghe gheraecken, ten zy datse misschien
dat schepselken, die ghedaente, oft verbeeldinghe, &c. door een groote eenvoudigheyt
wete in Godt over te setten, om in hem, in dien grooten, ende Goddelijcken Al, moghen
verslonden te worden.143
Maria beschrijft de innerlijke vrede die zij ervaart als zij, verlaten van alle zituigelijke godservaring, wordt
teruggeworpen op een subtiel vonkje dat haar verder leidt. Ondanks dat Maria zich beroofd voelt van alle
gevoelde genadegaven heeft zij rust, omdat zij zich deze genadegaven niet waardig acht en een wezenlijke
vereniging nastreeft. Deze vereniging duldt geen gevoelvolle genadegaven.

137
138
139
140
141
142
143

sic! De spatie tussen inwendighen en vrede ontbreekt.
Tractaet, 213.
Welwillendheid, goedheid of toegevendheid. W.N.T.
Margetekst: Sy tracht tot Godt wesentlijc.
Verg. Petyt (1684) vol. 4, 71 e.v.
Vezel, draadje, kafje, strootje splintertje of iets dergelijks. W.N.T.
Verg. Herp: “want in die smeltende minne so wert die ziele ghetoghen inden afgront der godliker minnen
ende also verslonden, dat si haer seluen ende alle dinck achterlatende vloyet van haer seluen in die
ewighe minne, daer si also omvanghen wort ende doervloyet, dat si heel in een vlamme der minnen
ontsteken wert, also dat si beholdende haer wesen, alle dinck wt trecket, dat menschelic is, ende
antrecket dat godlic is, salichlic mit allen crachten ouergheformt in God ende ghewrocht van God.” Herp
(ed. 1931) 369, r. 98-106.
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CLXIX. CAPITTEL. (5-V/169)
Datering: prob. 1659144

Sy moet blyven in haeren niet, daer gheen dinghen en ontvredighen; aen haer worden de
eyghendommen van den niet uytgheleydt.
Door eenighe onderwysinghe ende licht, het welck den Beminden subietelijck in myne
Ziele instorte, hebbe ick verstaen, dat ick in dese, oft andere ghesteltenissen des gheest,
moet trachten, om verniet te blyven, als eenen pueren, lauteren ende enckelen Niet,145
te weten, naer alle de eyghendommen van den Niet,146 de welcke den Beminden my
verclaerde, te weten, den Niet147 en kent gheen derven, oft niet derven, overvloedigheyt
oft ghebreck, ghenietinghe, oft derven, rijckdommen oft armoede des gheests;148 den
Niet blyft altydt, ende over-al eenen Niet; den Niet en heeft noyt blydschap oft droefheyt;
eenen Niet en heeft gheen verlanghen, oft begheerte, oft verkiesinghe; eenen Niet en
kan niet vreesen, noch hopen; eenen Niet in gheen dinghen,149 oft ghevallen en ghevoelt
eenigh lyden, oft pyne, hoe dat alle dinghen souden moghen ’t onderste ’t opperste
keeren, oft draeyen, ’t zy onvermiddelt door Godt, oft door eenighe creaturen, door’t
toe-laeten Godts.
Eenen Niet blyft altoos stille ende gherust, ghestadigh van ghemoet, vry van gheest,
een, ende altoos t’selve; want eenen Niet en kleeft aen gheene saecke, noch en besit yet
144 De datering van dit hoofdstuk is toegekend op grond van de context en omdat deze brief de thematiek
van het vorige hoofdstuk herneemt.
145 Margetekst: Gheene dingen en ontvredighen inden Niet. Verg. Petyt (1684) vol. 4, 133 e.v. Jean de SaintSamson ziet de volheid van God in hen die zich aan het Niet toe vertrouwen: “Quant à ceux qui sont
viuement touchez & remplis de la Sapience diuine, & penetrez en toutes leurs puissances interieures
& exterieures, par la viuifique abondance de son flux amoureux; ils sont si pleins de Dieu, & voyent si
parfaitement le Rien, de toutes choses, & leur propre neant; qu’ils n’admettent point de humilité pour
eux ny en eux, comme telle, d’autant que l’humilité en elle mesme n’est que l’ordre & la voye pour arriver
au Rien.” Samson (ed. 1658) 25.
146 Verg. Maria Petyt: “Desen voor-gaenden Goddelijcken strael gaf my eenighe inlichtinghe, om te sien
ende te kennen eenighe eyghendommen ende conditien vanden Niet, oft van een verniette Ziele […]
ick verstondt ende sagh, dat den oprechten Niet Godt alleen ontfanghbaer is; dat alle mijn opsicht ende
trachten moest wesen, om den selven volmaecktelijck te bekomen, ende ghestadelijck te besitten, om
dieswille dat Godt alleen onghehindert in een verniette Ziele kan leven, ende in ende door haer kan
wercken syn alderliefste behagen.” Petyt (1683) vol. 1, 169.
147 Verg.: I Kor. 13 4-8. Ofschoon men er vraagtekens bij kan hebben of de liefde uit I Kor. 13 en het Niet op
deze wijze gelijkgesteld kan worden, is deze parallel opvallend.
148 Zie voetnoot 194.
149 Tractaet, 214.
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met eyghendom; aen den Niet zyn alle dinghen een ende het selve; want den Niet weet alle
dinghen te nemen, als een in Godt, oft als ghesmolten in Godt; desen pueren Niet, oft
een verniette Ziele vloeyt altoos, ende neyght tot haeren Center,150 die Godt is; want sy
alle dinghen, ende oock haer selven heeft door-broken, ende voor-by ghepasseert, ende
is t’saemen met de creaturen, ende onder de selve, verslonden in Godt, oft wel daer al
boven vlieghende, is in Godt verheven; den Niet is in den Goddelijcken Al verdwenen.
Maria omspeelt, naar een onderwijzing van haar Beminde, het Niet en de eigendommen daarvan. Het pure
Niet, of ook een verniete ziel, stroomt voorbij aan alle dingen. Dit doorbreken van zichzelf leidt naar het
centrum dat God is. Een verniete ziel is verheven in God en vliegt boven alles. Het Niet verdwijnt in het Al.

CLXX. CAPITTEL. (5-VI/170)
Datering: 1659

Sy wort inwendigh gheleerdt, hoe sy haer moet draghen in bekoringhen, &c. bewaerende den
gheest ontmenghelt van’t sinnelijck deel; hoe sy kan gheraecken tot de vernietinghe haers selfs.
Den 3. Mey 1659. ben ick door eenen strael151 van eenigh goddelijck152 licht onderwesen
gheweest, hoe een Godt-vormighe153 Ziele haer moet draeghen inbekoringhen,154 in
inwendighe persinghen ende lyden in’t onderste deel, te weten, dat den gheest, die

150 Verg. Michaël à San Augustino: “Oversulcks wilt ghy hier ghenieten het beste deel der Carmeliten, […] ghy
en sult niet meer in eenighe gheschaepen dinghen, noch in u selven rusten, maer sult lichtelijck boven
al, dat Godt niet en is, in u eenich noodtsaeckelijck dinck, in uwen centre, ick segghe, in Godt verheven
blyven.” Augustino (1659) tract. 3, cap. IV, 291 e.v.
151 Deblaere expliciteert: “plotse verlichting van de geest, die een bovenatuurlijk schouwen gunt van zeer
korte duur, gewoonlijk vergezeld van de extatische verschijnselen der opghetoghenteyt.” Deblaere
(1962) 402. Verg. Michaël à S. Augustino: “Dese ghesteltenisse laet Godt somtijdts toe in seer volmaeckte
zielen, ende wercktse oock wel selver in hun, hun instortende een strael, door wiens verlichtinghe sy
leeren hunne kranckheydt, swackheydt, ende nietheydt; ende aldus van alle ydele vermetelijckheydt, van
alle ydel glorie, ende eyghen behaeghen bevryt blyven.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXV, 488 e.v.
152 Margetekst: Hoe een Ziele haer moet draeghen in bekoringen.
153 Deblaere expliciteert: “1: beantwoordend aan de wil van God. […] 2: met de terminologie van vorm
en materie, ontleend aan de scholastische wijsbegeerte: waarvan de wezensvorm of activiteitsvorm
bepaald wordt door goddelijke inwerking.” Deblaere (1962) 394. Zie ook Deblaere (1962) 95, waar
hij beschrijft dat deze term in de eeuw van Ruusbroec alleen werd toegepast op een bovenwezenlijk
schouwen.
154 sic! De spatie tussen in en bekoringhen ontbreekt.
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ten tyde van een volle ruste, ende stilte, inde onbepaelde,155 onverbeelde Godtheyt,
wyt uytghespannen156 was, ende hem met een volle liberteyt,157 binnen ende buyten,
onvermiddelt in Godt wierp, in Godt vloeydde, in Godt swemde,158 oft met uytghespannen
vleughelen, dat is, met uyt-ghespreyde krachten in Godt vloogh,159 over al dat Goddelijck
Een ontmoetende, kussende, omhelsende; nu in desen tydt van bekoringhe, ende
inwendighe quellinghe, moet hem weten in te trecken, te versaemen, te vergaederen
op een stille, behendighe, ende eenvoudighe maniere; soo dat het sinnelijck deel dat
qualijck en merckt, noch ghewaer en wort; soo te weten, dat den gheest sijne werckinghe
ende aendachtigheyt in’t binnenste vergaedere, ende in-trecke seer subtielijck, als in
een kleyn voncxken haere krachten daer verborghen ende besloten houdende, tot dat de
bekoringhe, ende strydt ghepasseert is; met een nauwe toe-sichtigheyt, dat de Ziele haer
niet160 in het minste en keere, booghe, menghele, noch en voeghe met het sinnelijck
deel.
Hier in bestaet aldermeest haere ghetrauwigheyt, ende gheestelijcken voortganck,
datse haer t’allen tyde, weet te menghelen161 ende af-ghescheyden te bewaren van’t
onderste deel;162 want alsoo kryght sy de overhandt over alle haere vyanden, overmidts
sy ontvluchtende het sinnelijck deel, sy oock ontvlucht alle andere vyanden; want
het sinnelijck deel alleenelijck is een instrument, het welcke de andere vyanden
ghebruycken, om den gheest te bevechten.
Dus op dat een Ziele gheraken magh tot de vernietinghe haers selfs, en is’er niet
beter, als gheduerigh in Godt te verliesen alle reflexien op haer eyghen selven, ende alle
haperen, oft aenhangh,163 in haer selven trachtende alsoo ledigh, ende van haer selven
155 Deblaere expliciteert: “van God en de godservaring: niet waargenomen volgens één der attributen,
bepalingen of volkomenheden, die men Hem volgens zijn werken toeschrijft.” Deblaere (1962) 398.
156 Verg. Maria Petyt: “begheerende dat alle krachten der Ziele op een verborghen goddelijcke manier,
moeten uytghespannen, oft inghetrocken zijn tot een continueel aenhanghen, bekennen, aensien ende
beminnen Godts.” Petyt (1683) vol. 3, 121; 1657.
157 Verg. Petyt (1683) vol. 1, 61 e.v.
158 Verg. Michaël à S. Augustino: “Och! hoe soet is’t om zwemmen als men in Christo kan swemmen, met
syne gratie ons behelpende, gelyck de visschen met het water.” Augustino (1661) 72.
159 Verg. bij Michaël à S. Augustino: “onze zielen zijn als voghelen, de vleughelen zijn haere beroeringhen,
ende begheerten.” Augustino (1659) tract. 1, cap. XXXV, 88 e.v.
160 Tractaet, 215.
161 sic! Dit moet waarschijnlijk zijn ontmenghelen.
162 De inwerkingen van de goddelijke Geest bereiken volgens Michaël à S. Augustino het zintuigelijk deel en
de imaginatie niet: “de welcke altemael […] om datse overnaturelijcke, ende heel geestelijcke dinghen
sijn, die […] meestendeel in ’t innighste, ende inde grondt, oft in’t opperste der Ziele passeren, ende
ghevrocht worden, soo en konnen sy in de sinnen, ende imaginatie niet vallen.” Augustino (1677b) cap.
LXII, 319.
163 Margetekst: Hoe een Ziele kan komen tot vernieten haers selfs.
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ontkommert te blyven; want aldus zal sy lichter komen tot een vergeten haers selfs, ende
alsoo voorder tot een vernieten, ende verliesen haers selfs in de onghemetentheyt, ende
eenvoudigheyt Godts.
Maria wordt door een straal van goddelijk licht onderwezen hoe een ziel zich moet gedragen in bekoringen
en het lijden dat ervaren wordt in het zinnelijke deel. De geest die wijd uitgespannen is, wordt geraden zijn
kracht te concentreren zoals een vonkje zijn vuurkracht verborgen houdt. Wie het zinnelijke deel afscheidt,
weet vijanden te ontvluchten en komt tot een vernieten van zichzelf.

CLXXI. CAPITTEL. (6/171)
Datering: prob. 1659164

Sy wort inwendigh gheleerdt, hoe sy doen moet, als sy jevers in ontbroken heeft, te weten,
blyven in haeren Niet.
Ick ben inwendigh gheleerdt, dat ick my noyt met eyghen werckelijckheyt165 en soude
keeren tot eenighe acten van verootmoedinghe,166 als ick ghevallen ben in eenighe
versuymelijckheden, oft kranckheden der nature, oft ghebreken, my niet ghetrauwelijck
ghenoegh draghende in het daedelijck ende levende aenhanghen aen Godt, ende in’t
ghetrauw mede-wercken met de gratien, de welcke den Beminden als eenen versotten
Minnaer,167 my by-naer gheduerlijck is instortende, als syne jonsten te mywaerts niet
connen wederhouden, al ben ick soo ondanckbaer, sorgheloos, ende onachtsaem, &c.
Sulcke eyghen werckinghen ende reflexien scheenen my verboden, als te grof, ende
my min dienstigh; ick wiert gheleert, dat ick in sulcken gheval, ende als ’t inwendigh niet
164 Deze datering is toegekend op grond van de context en een tekstparallel uit 1658. Petyt (1683) vol. 2, 147;
april 1658. Er is gekozen om dit hoofdstuk niet op te nemen in de vorige reeks, omdat Maria vanuit de
ik-persoon schrijft en de aansluiting met de vorige reeks dus niet duidelijk is.
165 Maur beschrijft de noodzakelijke verandering ten aanzien van de eigen inspanningen: “Il est necessaire
pour son entiere consommation, qu’au lieu qu’elle tendoit vers Dieu par ses tres-simples moyens, efforts
et exercises, […] Il faut donc oublier toutes choses, & laisser toutes sortes d’occupations interieures tant
simples puissent-elles estre pour donner lieu à Dieu d’agir, sans empéchement ni contrainte dans l’esprit
humain, qui de vray n’a plus desormais de propre action ny de tendence vers aucun fin ni objet parcqu’il
reçoit immediatement de Dieu tous ses mouuements & ses raisons d’agir.” Maur (1661) 393 e.v.
166 Margetekst: Hoe een Ziele naer eenigh ontblyven haer moet draghen.
167 Verg. Maria Petyt: “Ende ick spreke hem aen op dese maniere: ô versotten Minnaer, wat gaet u over, soo
te vervallen, ende te verlieven op sulcke een onnutte, ende onghetrouwe, als ick ben? waerom stort ghy
uwe liefde soo blyckelijck uyt.” Petyt (1683) vol. 2, 147; april 1658.
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al claer, stille ende wel en gaet, niet anders en soude doen, als my te keeren, ende te blyven
in mijne onverbeelde nietheyt, met een eenvoudigh aensien, ende inghekeertheyt168 in
den binnensten grondt,169 alles uytsluytende ende verghetende, al oft’er noyt eenighe
uyt-ghekeertheyt, oft kranckheyt, oft onachtsaemheyt gheschiedt en170 waere: ende ick
verstont, dat ick alsoo lichtelijck soude gheraken tot een ontmenghelinghe der nature,
ende tot een oprechtinghe,171 ende vernieuwinghe des gheests in Godt met een nieuw
ghewaer-worden ende ontmoeten van mynen Beminden.
Ick wiert oock gheleert, dat ick op dese maniere de ootmoedigheyt, ende de oprechte
kennisse mijns selfs, veel beter, ende edelder soude oeffenen, sonder menighvuldigheyt,
wesentlijcker inden gheest; ende ick heb’et soo oock metter waerheyt geproeft, ende
ondervonden; want de daedt, ende uytwerckinghe volghde terstont.
Maria wordt inwendig geleerd, dat zij zich niet eigenmachtig moet verootmoedigen als zij niet trouw
(genoeg) is geweest aan de genadegaven die de Beminde instort. Een eigenmachtige verootmoediging is te
grof. Beter is het te blijven in de binnenste grond van de ziel en het zinnelijke gedeelte buiten te sluiten. Deze
afgescheidenheid draagt bij aan de vernieuwing van de geest en een nieuw ontmoeten van de Beminde.

168 Deblaere expliciteert: “gesteltenis oorspronkelijk van de vermogens, daarna ook van de geest,
noodzakelijk voor het ontvangen van het mystieke gebed van innigheid, waarbij de vermogens,
de menigvuldigheid en samengesteldheid van hun natuurlijke werking verzakend, zich hebben
teruggeneigd naar de wezensgrond waarin zij wortelen; deze ingekeerdheid kan actief worden
nagestreefd, maar is vlgs Schr. als habituele geestestoestand een mystieke genade.” Deblaere (1962) 395.
169 Deblaere expliciteert grondt hier: “de wezenheid van de geest, als éénheid waarin de verschillende
vermogens wortelen, en die men opnieuw in het bewustzijn krijgt door de loutere inkering der
vermogens, wanneer hun gevarieerde werking is ééngemaakt tot een intuïtieve perceptie.” Deblaere
(1962) 394. Verg. voetnoot 31 van dit hoofdstuk.
170 Tractaet, 216.
171 Deblaere expliciteert: “verheffing.” Deblaere (1962) 401.
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CLXXII. CAPITTEL. (7-I/172)
Datering: 1659172

Subietelijck gheraeckt, ende als met eenen blixem gheslaghen, ghevoelt haer daer naer seer wel
in Godt ghestelt, kryght de gratie vanden haet haers selfs, wort daer naer ghetrocken tot een
diepe eensaemheyt, daer sy in Godt rust.
Den173 19. September 1659. In’t beghinsel vande Mettenen, gevoelde ick mijn herte subietelijck
als van eenen blixem174 gheslaghen; soo dat my docht als eenen pyl175 snellijck te
passeren, ende dat mijn herte ghelijck uyt-ghetrocken wiert uyt het Lichaem, soo dat ick
in onmacht viel, ende ter aerde vallende, scheen te sterven; door onbedachtheyt gaf ick
eenigh teecken van dit aenvatten, ende ick riep, als ghewondt zijnde; de Susters leyden
my naer onse Celle, om te rusten, alwaer ick eenighen tydt bleef heel debiel; daer naer
wat tot my selven ghekomen zijnde, vol-dede de Mettenen al ligghende.
’s176 Anderdaghs ghevoelde ick my soo ghedebiliteert, ende sonder krachten, al
oft ick eene groote sieckte ghehadt hadde; ick en weet niet, wat dit gheweest is, oft jet
Goddelijcx, oft jet naturelijcx; maer ick vermoede meer, dat het jet Goddelijcx gheweest
is, uyt reden, dat ick sedert dien tydt den inwendighen mensch seer vernieuwt, ende
als in Godt herboren ghevoelt hebbe; alle levendigheyt der nature is ghemorselt, ick
172 Er is gekozen een nieuwe reeks te beginnen omdat de aansluiting op het vorige hoofdstuk niet duidelijk
is en er mogelijk een tussenpauze van enkele maanden is.
173 Margetekst: Wort subietelijck van Godt gheraeckt en valt in onmacht.
174 Verg. ook Teresa van Avila: “ick en segghe niet dat het eenen pijl is, maer wat het is oft niet en is, men
merct claerlijck dat het van onse natuer niet en can komen; t’en is oock gheenen slach, al hebbe ick dit
woort ghebruyckt, dan het quetst seer diep; ten comt oock niet alhier daer wy ghemeynelijck de pijnen
ghevoelen (naer mijn duncken) maer in het alderdiepste ende binnenste der ziele, alwaer desen blixem
die soo haest vergaet, verandert op eenen ooghenblick in asschen al wat hy vint aengaende dese aerde
onser naturen.” Teresa (ed. 1650) zesde verblijf, cap. XI, 221.
175 Verg. de transverberatie van Teresa van Avila: “Ick sagh hem <een van de opperste engelen> in de handt
hebben eenen langen pijl van goudt, ende my docht dat hy aen ’t eynde van het ijser wat viers hadde. My
docht dat hy my dien eenighe reysen door mijn hert stack, soo dat hy quam tot het inghewandt toe, ende
het scheen dat hy dat mede uyt trock, ende hy liet my teenemael brandende in groote liefde Godts.”
Teresa (ed. 1632) cap. XXIX, 380. Dit motief is ook bekend bij Catharina van Genua: “L’Ame : Comment
est-ce que les rayons-là viennent aux cours des hommes? Nostre-Seigneur: Commes des fleches qui en
secret touchent le coeur, l’embrasent, & le font soûpirer, […] L’Ame : Qu’est -ce que cette fleche? Nostre
Seigneur: C’est une étincelle d’amour, que je verse & répans dans l’homme, laquelle ramolit sa dureté,
& le fait fondre comme la cire au feu, & l’incite à me renvoyer tout l’amour que je verse dan son coeur.”
Demarets (ed. 1695) livre II, cap. XIII, 194.
176 Margetekst: Vindt hier naer den inwendigen Mensch in Godt herboren.
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ben heel inghetrocken ghebleven met een vervremden van alle gheschapen dinghen:
vonckende in een teere liefde Godts, vereenvoudight, ende stille van ghemoet, gherust
van herte, &c. soo dat ick scheen als eenen anderen mensch te zijn.
Ick ben inwendigh onderwesen, hoe dat ick my selven, ende177 alle creaturen, als
heel in Godt vernielt moet nemen, ende alsoo178 de creaturen ghebruycken, met hun
handelen ende converseren, als verslonden inde ongemeten klaerheyt van het Goddelijck
Wesen, wiens straelen beghinnen te blickeren inde ooghen mijnder Ziele; den Heere zy
ghebenedydt inder eeuwigheyt.
’s Anderdaghs hebbe ick ontfanghen de gratie van eenen Heylighen179 haet mijns
selfs,180 soo dat ick my ghevoelde onghenaedigh, strengh, ende onbermhertigh tot my
selven, min compassie hebbende met myn lichaem als met een beeste; ende op dese
maniere tracterende het lichaem metter herten ende ghemoet seer herdelijck, door
penitentien, onghemacken, ende andere verstervinghen, ghevoelde ick een inwendighe
ruste, ende verheughinghe des gheests, een vermeerderinghe van den brandt der
liefde,181 een meerdere afghetrockentheyt van my selven ende van alle creaturen, een
meerdere ghestadigheyt, ende vastigheyt in Godt.
Die desen heylighen haet syns selfs verkryght, heeft een groote hulpe om
genereuselijck, mannelijck, ende vlytelijck af te loopen den wegh der volmaecktheyt,
sonder te ontmoeten veele beletselen, mits hy nu onder den voet heeft sijnen meesten
ende stercksten vyandt, die hy al-reede ghebrocht heeft onder de slaevernye des gheests,
te weten, syn eyghen lichaem, ende eyghen liefde tot het selve.
Daer naer in’t ghebedt, ben ick van den gheest gheleydt gheweest182 in een inwendighe,
ende diepe eensaemheyt, ende woestyne des gheests,183 verre gescheyden van my

177
178
179
180

Tractaet, 217.
Margetekst: Leert alle creaturen in Godt nemen en gebruycken.
Margetekst: Heylighen haet haers selfs.
Verg.: “My dunckt, dat den gheest van penitentie, die my schynt mede ghedeelt te zyn, desen heylighen
haet in my voortbrenght, ende in occasien te wercke leght.” Petyt (1683) vol. 2, 74.
181 Een (pseudo-)augustijns motief dat diepe wortels heeft in de Vlaamse mystiek: “Dese eenvoldighe
eenicheit gods en mach niemen ghevoelen noch besitten. […] Inden vorestane ghevoelt die gheest in
hem een eewich berren in minnen. Ende in desen brande der minnen en vint hi inde noch beghin, ende
hi ghevoelt hem selven een met desen brande der minnen. Altoes blijft die gheest berrende in hem
selven, want sine minne es eewich. Ende altoes ghevoelt hi hem verberrende in minnen, want hi wert
ghetrocken in die overforminghe der eenheit gods.” Jan van Ruusbroec, ‘Vanden blinkenden steen’, G.
de Baere, T. Mertens, H. Noë (eds.), in: Opera omnia 10, Tielt/Turnhout 1991, 111.
182 Margetekst: Wort gheleyt in een diepe eensaemheyt des gheests.
183 Deze term is bekend uit de Vlaamse mystiek en onder meer te vinden in het werk van Ruusbroec: “Want
die scadue gods die verlicht onse inwindighe woestine.” Ruusbroec (1991) 165 e.v. Verg. ook: “Dans ce
mistique desert, il trouua d’abord ce qu’il appelle vastité. Où son ame heureusement perduë, dans le vaste
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selven, ende van alle ghewaerworden der creaturen, soo eeuwighe, als tydelijcke, soo
gheestelijcke, als lichaemelijcke, sonder eenigh onderscheyt, oft onderkennen van
eenighe dinghen, maer op een onverbeelde maniere was ick in Godt besigh in het
binnenste, niet lettende, oft wetende, hoe, met een soete stilte in alle myne krachten,
onbescheydelijck184 in Godt rustende.
Maria beschrijft hoe haar hart op slag getroffen wordt als door een bliksem en zij in onmacht valt. De dag
daarna voelt zij zich echter innerlijk vernieuwd en ontvangt zij inzicht hoe zij haar leven als verniet kan
leven. Een dag later ontvangt Maria de genadegave van de heilige haat van zichzelf. Deze haat biedt een
helpende hand om de weg van de volmaaktheid te gaan. Dit ontvangen inzicht brengt Maria in de woestijn
van de geest.

CLXXIII. CAPITTEL. (7-II/173)
Datering: 1659

In dorrigheyt, verdriet ghevoelende in haer maniere van leven, verkloeckt haer selven,
om te continueren; vindt Godt in haer op een nieuw wesentlijcker manier.
Den 29. September 1659. schryft sy aldus; alle de voorleden daghen en ben ick niet
merckelijck ghetrocken gheweest,185 noch van den Beminden besonderlijck voorkomen, noch bevrocht; maer onder-tusschen met een verdriet overvallen, al oft het
onmoghelijck waere in de begonste maniere ons leven over te brengben186 ende te
eyndighen; maer ick hebbe dat verdriet lichtelijck door-broken, ende verwonnen door
’t overdencken van de kortheyt des levens, dat het lichaem oock hier naermaels sijnen
loon zal ghenieten voor den ghewillighen aerbeydt in penitentien, onthoudinghen,
ende het derven van alle vermaeck inde creaturen, &c.

de l’essence diuine, contemploit son diuin objet en excés d’esprit. […] En enfin dans le plus profond de ce
desert, il trouua le sureminent repos, & le doux calme de tres-haute & sublime contemplation.” Samson
(ed. 1651) cap. 11, 62 e.v.
184 Deblaere expliciteert: “op een niet duidelijk te onderscheiden of te begrijpen wijze.” Deblaere (1962) 398.
Verg.: “de volkomen onbescheydenheyt oft indifferentie, die een ziele moet hebben, tot alles wat den H.
Gheest in haer, door haer, ende van haer wilt uyt-gevrocht hebben.” Augustino (1659) tract. 1, cap. XIV, 41.
185 Tractaet, 218. Margetekst: Kryght verdriet in haer manier van leven.
186 sic! Dit is een zetfout, te lezen als brenghen.
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Ende noch hoogher opklimmende187 inde puere liefde Godts, overdochte ick, dat Godt
eenen oneyndelijcken meerderen dienst, aerbeydt, moeyelijckheyt, &c. weerdigh is, dat
ick oversulcx niet en wilde peysen van eenighe, oock de minste verslappinghe, totter
doodt toe, maer eer van meerdere strengigheyt ende rigeur.
By188 botten189 wiert ick ghestiert, ingheleydt, ende inghetrocken190 tot een wesentlijcker
gheloof, inghekeertheyt, ende tot een wesentlijcker ontmoeten, oft vinden Godts inden
binnensten grondt mijnder Ziele, verre buyten ende boven de sinnen ende andere krachten,
in eenighe maniere eenvoudelijck my verheughende van dit nieuw vinden, oft ontmoeten,
dat ick mijnen Beminden ende den onbepaelden goddelijcken Al, soo wesentlijck
teghenwoordigh hadde, verlicht zijnde met een wesentlijcker licht des gheloofs, peysende,
nu altoos hebbe ick mijnen Godt ghevonden op een gheestelijcke ende onveranderlijcke
maniere, nu hope ick, dat ick niet meer en zal moeten derven sijn minnelijck aenschyn,
ende dat ick door gheen creaturen meer en zal afghetrocken worden van mijnen Beminden.
Maer191 siet, seer haest verberghde hem wederom mijnen Beminden, my ontnemende
dat wesentlijck licht des gheloofs, ende my laetende in een duysternisse des gheests,
ghelijck te vooren; nochtans ick bleef ghestadigh van ghemoet, seer vast ghewortelt
in alle deughden, ghelijck my docht, besonderlijck inde ootmoedigheyt, ende in een
volmaeckt overgheven mijns selfs onder Godt, met een volle onderwerpinghe in tijdt
ende eeuwigheyt, sonder jet uyt te nemen.
Maria wordt door verdriet overvallen en doorbreekt dit verdriet door te denken aan de kortheid van
het leven. Zij duldt van zichzelf geen verslapping. In de grond van haar ziel wordt zij getrokken naar een
wezenlijke ontmoeting, waarin zij de Beminde en het Al tegenwoordig weet. De Beminde verbergt zich
echter weer.

187 Synoniem voor opgetoghentheyt. Deblaere (1962) 400. Door Herp wordt dit opklimmen echter minder
werckelijck beschreven: “Voert is hier te merken, dat die opclimminghe inden ouersten crachten seer
quaet is te bewoerden om haer subtijlheit ende edelheit wil […] want in dese opclimminghe so wert die
ziele meer gethogen, dan si bi haer selven climmet, ende si wort meer ghewrocht, dan si werket, welken
inwerken des Heilighen Geests ontallike menichuolch is.” Herp (ed. 1931) 321.
188 Margetekst: Vindt den Beminden in haer op een nieuwe maniere.
189 Bij pozen, van tijd tot tijd. L.-L. de Bo, Westvlaamsch idioticon, Gent 1892, 172.
190 Deblaere expliciteert: “van de vermogens: naar binnen ingekeerd en ééngemaakt in de wezenheid van de
geest onder invloed van de mystieke genade; vandaar overgedragen op de geest zelf. […] Schr. gebruikt
dit woord bij voorkeur boven inghekeert omdat het duidelijker het passieve karakter der psychologische
éénwording beklemtoont. Geeft het positieve aspect der inneiging en unificatie der vermogens,
correlatief met afghetrocken.” Deblaere (1962) 395.
191 Margetekst: Hy verberght hem wederom.
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CLXXIV. CAPITTEL.192 (7-III/174)
Datering: 1659

Sy verstaet, dat de aermoede des gheests haer nut zal zijn tot een goddelijck leven, ende wordt
aenghelockt tot een volmaeckte oeffeninghe der ootmoedigheyt.
Ick vinde my oock somwijlen in sulcken inwendighe193 aermoede,194 ghebreck, ende
derven van alle ghevoelijcke, ende ghewaer-wordelijcke gratien, dat ick schyne niet met
allen te vinden, oft te hebben, om mijn hooft op te rusten, noch oock in Godt en kan
ick vinden eenighe ruste, oft toeganck; ick en wete dan oock niet, hoe, oft waer-mede
my besigh houden; want ick en worde nievers toe ghetrocken, oft aenghelockt, ende
het gheloof is soo duyster ende verdooft, datter nauwelijcx eenigh licht, oock van verre
schynt te glinsteren.
Dan schynt’er tot my gheseydt te worden, dese aermoede, dit ghebreck ende
derven is u heel profijtigh, om te komen tot een wesentlijcker, ende goddelijcker
leven; volhert daer in ghetrouwelijck, sonder te soecken, te pretenderen, oft te staen
naer eenighe ghevoelijcke ondervindinghen, oft smaecken des gheests, &c. ghy
voldoet nu overvloedelijck aenden Beminden, hem ghevende eenen heel verstorven,
gheresigneerden, ende vernietten grondt; let maer, en tracht u liber ende ledigh te
houden van u eyghen selven.
Den 4. ende 5. October 1659. hebbe ick ghehadt onghewoone195 trecken, verlichtinghen,
ende gheduerighe oeffeninghen in ootmoedigheyt, in een diep ontsincken196 in den
afgront van mijne nietheyt, blyvende aldaer met eene volle ruste der Ziele, sonder jet te
begheeren, sonder jevers naer te verlanghen, sonder jet te pretenderen, als heel voldaen
192 Tractaet, 219.
193 Margetekst: Sy is in aermoede des gheests.
194 Deblaere expliciteert: “aermoede des gheests; de gesteltenis van de menselijke geest wanneer hij, na
zich van alle zelfwerkzaamheid te hebben geledigd, ook onthecht is aan alle waarneembare vertroosting
of verlichting door genade.” Deblaere (1962) 391.
195 Margetekst: Oeffeninge in ootmoedigheyt.
196 Deblaere expliciteert: “het aan zichzelf onttogen worden: van de geest, door inkering in de binnenste
grondt en het verlies van het bewustzijn van zichzelf in de ervaring der Godsverbondenheid; kan al dan
niet samengaan met een affectieve insmiltinghe, of enkel het verlies van het ik-bewustzijn aanduiden
door de intensiteit van een bovennatuurlijk schouwen, begeleid met schorsing der natuurlijke
kenvermogens.” Deblaere (1962) 399. Zie ook bij Ruusbroec: “Ende deser ontsonkenheit van minnen es
altoes ane hanghende ende na volghende eene wiseloese oefeninghe van minnen, want minne en mach
niet ledich sijn, maer si wilt doerweten ende doersmaken die grondelose rijcheit die in haren gronde
leeft.” Ruusbroec (1991) 149.
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zijnde met Godt wesentlijck, moghte ick alsoo in mijne nietheyt maer blyven; overmidts
ick my gronthertelijck bekende onweerdigh te zijn alle Goddelijcke gratien, ende de
liefde, en goet-gunstigheyt der Menschen, als wesende in mijne ooghen, ende in mijne
opinie de onweerdighste, ende onghetrouste Ziele van de heele werelt.
Dit kleyn, ootmoedigh, ende verworpen ghemoet, ende kleynachtinghe mijns selfs,
en bedroefde, noch en ontvredighde my niet, maer veroorsaeckte eenen soeten smaeck
der Zielen, boven honigh soet aen mijnen mondt, met een merckelijcke blydschap197
ende vreught des herten; my dunckt, datter gheenen mensch inde werelt en is, hoe
verworpen, ellendigh ende miserabel hy moghte wesen, daer ick my soude derren mede
ghelijcken; ick sincke somtijdts soo diep, tot inden afgront der helle, al oft die plaetse my
eyghen waere, ende door de rechtveerdighe oordeelen Godts toequam.198
Gaende199 naer het ghebedt sincke ick soo leegh in mijnen niet, dat ick als beschaemt
ben met die opperste Majesteyt Godts te handelen, ende niet en derre staen, oft te
voorschyn komen in sijne teghenwoordigheyt; daerom schyne ick my inwendigh
seer verre te vertrecken van Godt, als vallende ter aerde op mijn aensicht, door groote
eerbiedinghe, ende ootmoedighe kennisse mijns selfs, ghelijck de Apostelen op den
Bergh van Thabor;200 maer dit gheschiet soetelijck, stillekens, ende wesentlijck inden
grondt, niet werckelijck, noch met menighvuldigheyt.
Maria beschrijft haar innerlijke armoede van dat moment. Haar wordt geleerd dat deze armoede voordelig
is voor haar geestelijke weg. Maria werkt deze lering uit in een paradox: het gering achten van zichzelf
veroorzaakt vreugde in het hart. In deze beleving zinkt zij soms tot in de afgrond van de hel.

197 Tractaet, 220.
198 Ook in de Observantia Strictior en bij Catharina van Genua, verg.: “Si les Ames ne trouvoient pas ces
lieux ordonnez de Dieu, elle demeureroient en plus grand tourment; parce qu’elles seroient hors de
cette ordonnance & disposition divine […] Celles qui sont en Enfer, sont en Dieu par justice, & si elles
estoient hors de Dieu, elles auroient un beaucoup plus grand Enfer, par la contrarieté de l’ordonnance &
disposition de Dieu.” Demarets (ed. 1695) livre II, cap. XIV, 199 e.v.
199 Margetekst: Ootmoedighen handel in’t gebedt.
200 Mt. 17, 6.
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CLXXV. CAPITTEL. (8/175)
Datering: prob. 1659 201

Sy wordt ghelaten in eene groote quellinghe des gheests, ende in herde weghen; ende wordt daer
naer gheleydt in een diepe eensaemheyt.
Bynaer202 daghelycx, eenen halven dagh, oft meer, ondervinde ick soo herde, desolate,
verlaten ende droeve weghen,203 daer ick inwendigh met rigeur schyn door ghetrocken te
worden, dat my dunckt door distelen en doornen, ende op doornen te moeten passeren,
ick lijde als-dan soo benouwende, onsmaeckelijcke, ende nypende persinghen, ancxten,
ende pynelijckheden voor de nature, die ick moet deur-breken, dat de nature daer
somtijdts schynt onder te blyven, ende heel te beswijcken.
Maer door een ghetrouw volherden, sonder de nature, oft de sinnen jet toe te gheven
tot verlichtinghe, oft vertroostinghe in eenighe creaturen buyten Godt, trachte ick
alle die inwendighe persinghe, bitterheyt, pynelijckheyt, verdriet, droef-moedigheyt
ghestadelijck ende volstandelijck te door-breken, my selven onverlet passerende,
verloochenende, ende abondonnerende, met soo ghevoelijcke, smertelijcke,
ende gheheele doodt,204 met soo groote resignatie tot alle Godts behaghen, ende

201 Deze datering is toegekend op grond van de context en op grond van een tekstparallel uit de
autobiografie. Petyt (1683) vol. 1, 106. Deze tekstparallel maakt een vroege datering aannemelijk.
202 Margetekst: Sy wordt door herde wegen geleydt.
203 Verg. Teresa van Avila: “Ende het laet sy-selven verstaen, dat ghemerckt het seecker is, dat Godt door
den wech der swaericheden leydt den ghenen, die hy seer bemint […] want hyse door eenen soo oneffen,
ende herten wegh leydt, dat hun onderwylen dunct dat sy verloren gaen, ende dat sy wederom tot het
beghinsel behooren te keeren.” Teresa (ed. 1634) cap. XVIII, 127 e.v.
204 Het onderwerp van de geestelijke dood wordt veelvuldig omspeeld. In Den Grondt-steen der volmaecktheyt,
In-houdende de maniere om door een Geestelijcke doodt ons selfs, te komen tot een Goddelijck leven in Christo. Gemaekt door
den seer verlichten Heer, Meester Gerardus de Groote van Deuenter, die gheleeft heeft in’t Iaer 1350, Antwerpen (Hendrick
Aertssens) 1638. <waarschijnlijk geschreven door Willem Jordaens, zie A. Ampe, ‘Willem Jordaens
in nieuw perspectief’, in O.G.E., XL (1966), 136-166> staat: “Daernaer <na het Leven der gratie> volght
die Gheestelijcke doodt, wanneer den mensch van die levende werckelijcke oeffeninghen valt in een
stervende oeffeninghe, waer door hy sijns selfs, ende alles dat Godt selve niet en is, gheheelijck komt te
sterven: waer uyt dan ten lesten vloeyt dat edel leven in Godt, dat den mensch Godt weselijck besit, ende
in hem gheniet alle goedt ende alle vreught.” cap. 1, par. 1, 2 e.v. Ook binnen de karmelitaanse traditie
wordt over dit onderwerp geschreven. Verg. de Vie van Jean de Saint-Samson: “Nos exercices, dit-il, & nos
voies ne designent qu’abadon, perte, resignation eternelle, d’esprit, & du sens: mort sans consolation, ni
rafraichissement.” Samson (ed. 1651) cap. 12, 65 e.v. Johannes van ’t Kruis verwoordt: “Maer hier staet te
bemercken, dat het ghene de ziele hier de doodt noemt te wesen, is den gheheelen ouden mensch, den
welcken is het ghebruyck der Crachten, te weten der Memorie, des Verstants ende des Wille, bekommert
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met soo gheheel abandonneren mijns selfs tot alle schickinghen der goddelijcke
voorsichtigheyt 205 over my in tijdt ende eeuwigheyt, dat de nature schroomt, siende
haer soo ghelevert tot sulcken universele doodt 206 in alles, ende verwesen, oock teghen
haeren dack, tot soo groote onsekerheyt in tijdt ende eeuwigheyt.
Dit aldus met een uytterste ghevoelen der nature, mannelijck ende volstandelijck
ghedaen zijnde, soo wort’er ghemeynelijck in myn inwendigh gheopenbaert een wyde,
ende diepe eensaemheydt,207 ende gheestelijcke woestyne, waer toe ick als van jemant
onbekent, seer soetelijck als metter handt gheleydt worde, ende worde daer in ghestelt,
my daer vindende heel alleen buyten alle ghewaerworden, oft apperentie van eenighe
creaturen, heel verre afghetrocken, ende als afghescheyden208 van my selven, maer
met een troostelijcke naerderinghe, ende toe-ganck tot mijnen Beminden op een seer
gheestelijcke, stille, eenvoudighe, innighe, abstracte maniere, soo datter als-dan in’t
onderste, ende opperste deel opkomt een groote ruste, alle lijden, persinghe ende
benouwtheyt verdwynt, de krachten worden ghestilt, ende den heelen mensch wordt
met een groote eenvoudigheyt, ende sonder verbeeldinghen, in Godt ghearresteert,
ende besigh ghehouden.

met de saken des werelts, ende de ghenegentheden met den smaeck der schepselen […] Eyndelijck alle
beweginghen, ende werckinghen die de ziele te voren hadde van’t beginsel van het natuerlijck, ende
onvolmaeckt leven, zijn nu in dese vereeninge verandert […]. Ende alsoo het ghene dat in dese ziele doodt
en kout was, wordt in een Goddelijck leven verandert.” Cruyce (ed. 1693) 447 e.v. Zie verder voetnoot 221.
205 Verg. Michaël à S. Augustino: “Soo wanneer een minnende ziel wederkeert uyt den wijn-kelder van
haeren Beminden, die in haer de liefde heeft gheschickt, en in orde ghestelt, ghevoelt se haer heel
verheught, kloeckmoedigh, ende vroom, bereet tot swaere en moeyelijcke saecken, t’allen stonde
ende tyde verwachtende den roep ende treck Godts tot alles, daer de Goddelijcke voorsichtigheydt
haer soude moghen toe-geschickt hebben.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXIII, 479 e.v. Verg. ook de
voorzienigheidsgedachte van Bellinzaga over: “niet-te-min al doende ’t ghene sy <i.e. de godvormige
ziel> van te voren was doende; maer als wesende saken van Godt gewilt ende gheschickt; en de niet van
haer selven, latende Godt in alles gheworden, ende aen sijn ghebiet en en welbehaghen ganselijck over
ghevende haer lichaem, siele, wercken, beroerten, ghevoelen; als of sy inder waerheydt gheenen wille
ofte machte meer en hadde.” Isabella Cristina Bellinzaga, Den korsten wegh tot de hooghste volmaecktheydt, met
alderley schoone, hooghe ende gheestelijcke leeringhen beset, om naer de selve godvruchtelijck te trachten, ghemaeckt door
eene devote ende verlichte maghet van Milanen, overgeset door Godevaert van Santvoort, Antwerpen (Arnout
van Brakel) 1650, cap. XI, 97.
206 Tractaet, 221.
207 Margetekst: Komt daer door in een diepe eensaemheyt.
208 Een bekend motief in de Vlaamse mystiek. Die Navolginghe Christi van Pelgrim Pullen bevat een hoofdstuk
getiteld: Hoe wij Christum volgen sullen in afghescheijdenheijt (cap. 12, 57-61): “Christus en is anders niet
in al dat Hij werckten dan een afgescheijdenheijt ende een blootheijt, ende alsoe moet dat in ons ock
sijn, willen wij christen sijn.” Pullen (ed. 1958) cap. 12, 58. Zie ook hoofdstuk 1, voetnoot 2.
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Somtijdts verschynt’er als-dan inden binnensten grondt, subtielijck 209 ende klaerlijck
eenen strael, oft goddelijck licht, het welcke my ghelijck openbaert het onverbeeldt
aenschyn Godts, ende my noch dieper in-treckt; soo dat dien grondt dan heel klaer ende
door-straelt is blyvende, soo langh als ick bewaere de suyverheydt des herten,210 door
een ontvluchten, ende uyt-sluyten van alle creaturen, daer ick den Beminden niet in en
sien, noch en vinde.
Maria bevindt zich op een desolate weg en lijdt in haar natuur veel pijn. Zij ervaart haar overgave aan Gods
schikkingen als een geestelijke dood. In de pijn opent zich echter een geestelijke woestijn, waarin Maria de
toegang ervaart tot haar Beminde. Soms wordt de grond van haar ziel doorschenen door een goddelijk licht.
Voorwaarde is dat zij de zuiverheid van hart bewaart.

CLXXVI. CAPITTEL. (9/176)
Datering: prob. 1662211

Sy en wordt niet altijdt vanden Beminden voorkomen, ende ghetoeft, maer wordt dickwils in
haer selven ghelaten, tot verootmoedinghe.
Eerweerdighen Vader U-Eerweerdigheyt en moet niet meynen, dat ick altoos ben
soo verheven van gheest, soo verlicht, soo Godt-vormigh, soo suyver van herte, soo
eenvoudigh van212 ghemoet; ghelijck sommighe lichtelijck souden oordeelen ende hun
laten voorstaen uyt dese schriften; ick belyde inder waerheyt, dat ick my ondertusschen
vinde soo verre van daer, ende soo onghelijck, dat qualijck jemant en soude konnen
ghelooven; want ick ben somtijdts soo verstroyt, soo vermenighvuldight, ende213
ontbonden van krachten ende sinnen, soo rauw, ende grof van gheeste, ende inden
209 Margetekst: Sy siet door een licht het onverbeelt aenschyn Godts.
210 Verg. Michaël à S. Augustino: “Ghy sult misschien vraghen wat, ende hoedanigh die volmaeckter ende
verhevender Suyverheydt is, die aen de Carmelieten eyghen is? ick antwoorde, datse anders niet en is,
als een volkomen suyverheydt des herten. […] Het sop van onse volmaeckt-heydt op dese wereldt is daer
in gheleghen, dat wy door het Geloove ghedurighlijck Godt voor ooghen hebben, oft in een inwendighe
hanteringe met Godt, die wy ghelooven ons over al tegenwoordigh te wesen.” Augustino (1659) tract. 1,
cap. XXXII, 82.
211 Dit is gebeurd op grond van Maria’s verwijzing naar ‘dese schriften’, een verwijzing die aansluit bij het
volgende gedateerde hoofdstuk, waarin Maria schrijft hoe de H. Ghehoorsaemheyt haar heeft opgedragen
haar inwendige gesteltenissen aan het papier toe te vertrouwen.
212 Margetekst: Wordt dickwils in haer selven ghelaten.
213 Tractaet, 222.
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grondt soo vol van verbeeldinghen, ende vanden Beminden soo vermiddelt,214 dat het
schande waer, dat jemant saghe.
Ten is nochtans in mijne macht niet, dat te beletten, oft eenighe remedie te doen,
wat trachten dat ick daer toe doen; maer my dunckt, dat dit my dient voor verhoedenisse,
ende bewaerenisse, aen my vanden Beminden, uyt een besondere jonste ghegunt,215 om
my te bevestighen, ende te bewaeren in de kennisse mijns selfs; want als ick door eenighe
bekoringhe in perijckel ben van ydel glorie, oft van ydel behaeghen in myn eyghen selven
om eenighe gaven Godts, soo dient het ghevoelen ende ondervinden van soo grove ende
onvolmaeckte ghesteltenisse, om my ten uyttersten te verootmoedighen, ende doet my
seer diep sincken in mijnen Niet, my achtende de onweerdighste ende onvolmaeckste van
alle menschen.
Als den Beminden hem dan wederom verthoont, &c. soo worde ick soo beschaemt
tot weenen toe, dat ick met den H. Apostel Petrus wel soude moghen segghen, ende
oock segghe, gaet van my Heere, want ick een sondarigh mensch ben,216 die u, ende uwe gaven
onweerdigh ben.
De 217 bekoringhe van ydel behaghen mijns selfs hadde meestendeel haer fondament
uyt eenen brief van my in’t Frans gheschreven, om dat hy my docht ghecomponeert,
ende gheschreven met een goede gratie, ende goedt oordeel; daer scheen my jemant
dickwils inde oore te segghen, maer hoe schoon, ende met wat een goedt oordeel is dat
gheschreven; het en schynt niet, dat dit een werck is van een vrouwe; die dien brief zal
lesen, zal hem verwonderen van u verstant; siet eens Eerweerdighen Vader wat ydel vat,
dat ick ben.
Maria beschrijft de discrepantie die zij ervaart tussen wat zij schrijft en de verstrooidheid waarin zij zich
bevindt. Zij ziet deze gesteltenis als een behoed worden voor de ijdele gevoelens die zij heeft, omdat zij een
mooie Franse brief schreef. Maria identificeert zich in haar berouw met de apostel Petrus.

214 Deblaere expliciteert vermiddelen; “v. het geestelijk leven: hinder stoornis […] passief: door iets dat
tussenbeide komt, gestoord worden […]; myst. door een terugkeer tot de natuurlijke activiteit der
vermogens de onmiddelijke godservaring onmogelijk maken.” Deblaere (1962) 404.
215 Margetekst: Tot bewarenisse in ootmoedigheyt.
216 Lc. 5, 8.
217 Margetekst: Heeft teghenheydt in aen te teeckenen.
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CLXXVII. CAPITTEL. (10-I/177)
Datering: 1662218

Bevolen zijnde aen te teeckenen de inwendighe ghesteltenissen, ende goddelijcke inwerckinghen,
ghevoelt sy eenen teghen-strijdt, die daer naer verdwynt.
Ick hebbe ghevoelt eenigen troubel der Zielen, ende verduysteren des gheests, door dien
dat de H. Ghehoorsaemheyt my beval aen te teeckenen de inwendighe ghesteltenissen,
de manieren des ghebedts, de bewerckinghe des gheests, verlichtinghen, &c.219 het
welcke my docht bevolen te worden teghen alle reden, om dieswille, datter soo kleynen
gheest, soo kleyne gratien, ende bewerckinghen des gheests in my schenen ghevonden
te worden, dat-se niet weerdigh en waeren gheschreven te worden; my docht, datmen
van my beter opinie hadden, als inde waerheyt was: ick hadde die teghenheyt van dat
aenteeckenen, door de eyghen liefde, ende aenklevinghe aen die ruste in Godt, buyten
alle reflexie op my selven, ende sonder te onderscheyden, watter in my al passeerde,
oft wat Godt in my was werckende; welcke onverletheyt, ende vryheyt van veele
reflexien, ende verbeeldinghen, ick vreese te verliesen door dat aenteeckenen, ende
alsoo te moeten lijden eenighe vermiddelinghe, ende beletsel in mijnen toekeer, ende
vereenighende liefde met het opperste Goedt, mynen onverbeelden Beminden.
Naer dat ick eenighen tijdt dien strijdt hadde onderstaen, ende 220 gheoeffent
een minne-doodt 221 in alles, daer ick noch subtielijck aen-kleefde buyten Godt, ende
buyten het eenvoudigh, onverbeelt Wesen Godts, ende dat alleen te sijnder liefde;
soo is’t ghemoet ghestilt gheweest, ende ick ben ghekomen tot ruste, eenvoudigheyt,
ghelijckmoedigheyt, ende volle overgheven mijns selfs in alles; ende mijnen grondt is
klaer gheworden, ende van alles afghetrocken.
Daer naer docht my te hebben een inwendighe versekeringhe,222 dat Godt sulcx oock
van my versocht, ende ick wiert’er heel soetelijck toe ghetrocken ende aenghelockt, met
onderwysinghe, hoe ick dat moest doen. Dit schryft sy den 17. April 1662.
218
219
220
221

Er is met een nieuwe reeks begonnen, omdat de aansluiting op het vorige hoofdstuk niet duidelijk is.
Tractaet, 223.
Margetekst: Wort ghestilt ende gheresigneert.
Kort na deze brief schrijft Maria Petyt: “In’t Ghebedt van extraordinaire eenvoudigheyt, was ick innigh
ende diep bekommert in een ghenietelijck beschouwen vanden onverbeelden Beminden […] Met
inlichtinghen tot een dieper ende claerder verstaen vande gheestelijcke doodt, […] een oeffenen ende
volherden in die minne-doodt, gelijck lieven Vader in d’exercitie die beschreven heeft.” Petyt (1684) vol.
4, 148 e.v.; 7 mei 1662.
222 Margetekst: Met versekeringhe van Godts behaghen.
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Maria beschrijft hoe haar geest wordt verduisterd door Michaëls opdracht om haar innerlijke gesteltenissen
op te schrijven. Deze opdracht acht zij haar geringe genadegaven niet waard. Bovendien vreest zij de
vrijheid van haar vele gedachten en verbeeldingen te verliezen. Nadat Maria in dit alles de minnedood heeft
geoefend, komt zij tot rust en overgave. De grond van haar ziel is weer helder en Maria voelt de verzekering
dat God dit van haar vraagt.

CLXXVIII. CAPITTEL. (10-II/178)
Datering: 1662

De teghenheyt in’t aenteeckenen wort vernieuwt; maer allen troubel des gheests verdwynende,
wort sy inwendigh gheleerdt hoe sy dat moet doen.
Tot noch toe en scheen ick gheene gratie gehadt te hebben van jet aen-te-teeckenen;
want den strydt en de teghenheyt 223 in’t aenteeckenen, is wederom ghekomen; als
ick maer en peysde de penne in de handt te nemen, scheen de nature ’t onderste
t’opperste te keeren, daer quam een bevinghe in de litmaten, ende eenen troubel ende
alteratien224 in den heelen mensch; ick en wist niet, wat dit bediede; eensdeels peysde
ick, dat het een bekoringhe was, eendeels, dat den Beminden misschien niet en wilde,
dat 225 ick die ghehoorsaemheyt soude uytwercken, om my te verhoeden van veele
onvolmaecktheden, die my daer door (soo my docht) souden aenkomen; door dien dat
met dat aenteeckenen in my souden vermenighvuldighen veele reflexien op my selven,
ende op myne ghesteltenissen, veel meer, als te vooren, met veele onderscheydinghen
ende verbeeldinghen van’t ghene in my al passeerde; welcke menighvuldigheyt brocht
my aen een groot beletsel, ende vermiddelinghe in mijnen gheest.
Daerom en dede ick my gheen groot ghewelt aen om door te breken, peysende, dat
het de intentie van U-Eerweerdigheyt niet en was, dat ick met ghewelt soude voortgaen
tot myn soo groot achterdeel, waer door ick soude belet, ende afghetrocken worden
van het inwendigh aenhanghen aen het opperste Goedt, het welck ick alleen kan
vinden ende bewaeren in de eensaemheyt des gheests,226 met een eenvoudigh, stille,
223 Margetekst: De tegenheyt van aenteeckenen groeyt.
224 Groote en schielijke ontsteltenis, ontroering. Is. Teirlinck, Zuid-Oostvlaandersch idioticon, Gent (Siffer) 19081924, 70. (Fotomechanische herdr.: Handzame 1986)
225 Tractaet, 224.
226 Maria schrijft nog geen maand later: “Ick wiert inwendigh gheleert, dat in dierghelijcke ghesteltenissen
van onweer, duysternissen, bekoringhen, ende bestorminghen van ’t nederste-deel, &c. ick my moet
maecken te houden aen d’eensaemheyt des herten met een onverlet laeten, ende trachten te vergheten
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onverbeeldt 227 opsien tot Godt, verre van alle onderscheydelijcke reflexie jevers op; ick
wierdt oock wat bedroeft, om dat ick door’t volbrenghen van die ghehoorsaemheyt my
meer ghearreteert, ende lettende vondt op my selven, daer ick alleen moet vast, ende
aendachtigh moet blyven totdat onverbeeldt, ende eenvoudigh Goddelijck Een.
Maer228 heden den 24. April 1662. naer de Heylighe Communie, vondt ick my wat
soeter bevrocht, aenghelockt, ende beweeght, om aen-te-teeckenen myne maniere
van bidden, ende my in Godt besigh te houden, ghelijck met een onderwysinghe, hoe
ick dit moest doen, ende alle teghenheyt, strydt, ende alteratie hiel subietelijck op;
dus myn ghebedt was dan alleen een ghenietelijck beschouwen van eenigh goddelijck
onverbeeldt Goedt, daer ick 229 seer vast aenhangh, maer niet innighlijck, dan wat
levende ende ghewaerwordelijck; de krachten swierden ondertusschen oock wat uyt,
maer wierden vanden gheest wederom lichtelijck ingheroepen.
Daer naer zijnd’er wederom eenighe daghen ghepasseert, sonder jet connen aen-teteeckenen, om dieswille dat den voorseyden strydt, ende schroom alleneen wederom
komt; soo dat ick myn selfs niet en ben; ende als ick met gheweldt wille porren, soo
worde ick meer gheturbeert, ende het verstandt verduystert meer, noch ick en kan de
ghesteltenisse der Ziele niet uytlegghen.
Nu komt’er wederom een soete gheneghentheyt, om wat uyt-te-legghen, waer toe
ick oock inwendigh eenighe verlichtinghe 230 ghewaer wort, die eenighe dinghen in de
memorie brenght, ende het verstandt oock wat verlicht, om wat te konnen vatten ende
achterhaelen; alhoewel de straeltjens wat sober ende subtiel zijn, alleenlijck de waerheyt
thoonende ghelijck van verre, ende noch somtydts duysterlijck door eenighe wolcxkens,
dier schynen voor by te vlieghen.
Maria ervaart opnieuw grote tegenzin in het optekenen van haar gesteltenissen. Het lukt haar zelfs niet om
haar pen ter hand te nemen. Aanvankelijk besluit zij zichzelf geen geweld aan te doen. Enige tijd later wordt
haar weerstand met tussenpauzen doorbroken en voelt zij een zoete genegenheid tot het schrijven.

van alle dinghen, al oft ick alleen gheschapen waere.” Petyt (1684) vol. 4, 138; 15. Mey 1662.
227 Deblaere expliciteert: “van de wijze waarop de mens het bovennaturlijke kent in de mystieke
beleving: zonder voorstelling […] vandaar ook overgedragen op de schouwende persoon of op zijn
geestesgesteldheid, wiens grondt door geen kenbeeld wordt menigvuldigh gemaakt of van God
vermiddelt […]; ook meer algemeen op iedere menselijke beleving.” Deblaere (1962) 400.
228 Margetekst: Sy wort beweeght en aenghelockt om aen-te-teeckenen, en onderwesen hoe.
229 Margetekst: Ghenieten Godts.
230 Tractaet, 225.
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CLXXIX. CAPITTEL. (11-I/179)
Datering: prob.1668231

In alles ghedreven door den Goddelijcken gheest, schynt nu alle veranderlijckheyt des ghemoets
door-komen te zijn; maer heeft te vooren swaere bekoringhen, inwendighe persinghen,
ontreckinghen den gratien,&c. onderstaen; daer naer gheniet sy een habitueel Goddelijck leven.
Myne inwendighe krachten en schynen gheene werckinghen232 te hebben op jet sekers, als
preciselijck voor soo veel als het noodigh is naer den eysch van’t werck, dat ick aenvat naer
de kennisse vanden Goddelijcken wille, oft naer de bestieringhe des gheests,233 ende niet
meer; dit komt door de groote ende absolute onderwerpinghe, ende ondervoeghinghe
van het onderste deel aen’t opperste, ende van’t opperste deel aen Godt;234 ja, naer alle
ghewaerworden, Godt heeft in hem inghenomen mijnen gheheelen mensch, den
selven beweghende, bestierende, besittende,235 ende van alle bederffenisse der nature
verhoedende, soo langh als ick ghetrouwelijck beantwoorde de inwendighe inlichtinghen
ende inspraecken;236 het welcke my soo licht is, als mijne ooghen open, en toe te doen.
Jemandt vraeghde van my, oft ick gheen veranderlijckheyt ende veranderinghen der
inwendighe ghesteltenissen en hadde, ghelijck hy, nu in’t licht, nu in duysternissen;
nu voorkomen, nu verlaten, &c. ick antwoorde, dat neen, ende dat mijnen gheest
231 Dit hoofdstuk is opgenomen in reeks 11 vanwege de context en thematiek.
232 Margetekst: Wort ghedreven door den goddelijcken geest in alle doen en laten.
233 Verg. Maria Petyt: “Den Beminden leerde my, dat my niet gheoorloft en was jet aen te gaen, oock niet het
minste, ten zy naer de bestieringhe des gheests, ende beweghinghe der gratie, met een nauwe toesicht
ende letten, oft den inwendighen gheest dat beveelt, oft ghedooght.” Petyt (1684) vol. 4, 192.
234 Verg. Maur de l’Enfant: “Et afin que vous voyez l’ordre que Dieu tient ordinairement dans la conduite
des ames, souuenez-vous comment dans les estats precedens, ie vous ay fait voir que Dieu demande de
vous une entiere mort & renonciation, premierement à toutes les choses exterieures et sensibles, et en
second lieu à tous vos sens interieurs, à toutes vos passions et affections deréglées, et generalement vne
parfaite sousmission de toute la partie inferieure sous les loix & les regles de la raison.” Maur (1661) 62 e.v.
235 In zijn macht hebben. W.N.T. Verg. Maria Petyt: “Ick ghevoele ende ondervinde somtydts in my geweest
te hebben sulcken vereeninghe met Godt, ende my van Godt in sulcker voeghen beseten gheweest te
hebben, datmen moght seggen: Godt siet, Godt hoort, Godt spreeckt, Godt roert, Godt werckt, Godt
peyst, Godt bidt, Gods bemint sy-selven, ende andere creatueren oft redelijcke Zielen, inde Ziele.” Petyt
(1684) vol. 4, 273.
236 Verg. Michaël à S. Augustino: “Het is een ghehoorsaemheydt, die hy Godt schuldich is om te volghen alle
syne Goddelijcke inspraecken, een ghehoorsaemheydt aen Godt immediatelijck oft sonder middel: want
niet alleen en is eenen Carmeliet verbonden de Oversten te ghehoorsamen, maer oock uyt kracht van
sijnen roep besonderlijck aen Godt; soo dat als hy versuymt de Goddelijcke in-spraecke waer te nemen,
hy is misdoende teghen sijnen roep.” Augustino (1659) tract. 1, cap. XII, 34.
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ghestadelijck boven bleef in een ghestadigh Goddelijck leven in Godt,237 alwaer gheen
veranderinghen meer en schenen te konnen aenkomen; dat de Goddelijcke ghenaede
my nu ghelijck vast ghestelt, ende bevestight heeft in dese Heylighe liberteyt 238 des
gheests, om Godt alleen te beschouwen, hem alleen te ghenieten, hem alleen overal te
ontmoeten, &c.
Maer te vooren heeft my den Beminden oock door dese weghen gheleydt, ja heeft
my op het alder-bitterste, ende alder-hertste doen smaecken het derven van sijne
gewaerwordelijcke presentie,239 ende ghevoelijcke gratien, &c. ende dat seer langen
tydt, met veele inwendige de alder-swaerste quellingen, persinghen, bekoringen,
benauwtheyt ende vervolgingen der boose gheesten, ende dat op verscheyden
manieren; soo dat ick was als een schipken in ’t midden der baeren van een tempeestighe
zee;240 alsdan scheenen alle passien241 in my te her-leven,242 my naer’t sinnelijck deel
bevindende, als een seer rouwe, onvolmaeckte ende onverstorven Ziele, vol van quaede
genegentheden, boose impressien, bitterheden, quaede gepeysen, sonder daer toe
eenighe redenen, oft occasien te hebben; waer door ick te meer verootmoedight, ende
ghedruckt wiert, om dat ick uytter nature tot sulckx niet gheneghen en ben, ende daerom
en wiste ick niet, wat van my selven peysen, oft oordelen; want naer’t ghevoelen scheen
237 Verg. Maria Petyt: “Ick worden inwendigh oock gheleert, hoe dat myn goddelijck leven in Godt, moet
met Christo verborghen zyn in Godt; te weten, verborghen voor de eyghen natuer, opdat sy dat leven in
Godt oock niet en trecke, ende stiere tot voedtsel van haer eyghen leven.” Petyt (1684) vol. 4, 27.
238 Deblaere expliciteert: “innerlijke vrijheid als gevolg van onthechting, correlat. met eenvoudigheyt als
gevolg van de ontbloting der kennisvermogens […] syn: onkeurigheyt.” Deblaere (1962) 397.
239 Tractaet, 226. Margetekst: Is geweest in de uytterste verlatinge, gelaten in de nature.
240 Verg. Petyt (1683) vol. 1, 136. Verg. Maria Magdalena de’ Pazzi “Om dat wy gheduerighlijck in dese wereldt
gelijck in een wilde wueste see met verscheyde quellinghen, en tribulatien altijdt bevochten worden.”
Wemmers (1671) tract. 3, cap. IX, 233. Dit beeld komt uit Johannes Chrysostomos’ homilie 23 over
Genesis <Johannes Chrysostomos, ‘Homilies on Genesis, 18-45’, vol. II, Robert C. Hill (ed.), in: The fathers
of the Church, vol. 82, Washington, D.C. 1990, 87-103> als metafoor in deze periode zeer wijd verspreid
te vinden, o.a. in Evangelista (1659) cap. III, 43-49 en cap. VIII, 110: “Ick en weet dese reyse niet beter te
verghelijcken, dan […] by een Zeevaert.”
241 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 33.
242 Een kritisch moment, Maur de l’Enfant Jésus schrijft: “l’ame estant toute penetrée & remplie
perceptiblement de Dieu […] mais comme auec le temps cette abondance vient à se diminuer jusques à
ce que l’ame soit laissée comme à soy-mesme, & que l’on ressent quelques fois les attaques de la partie
inferieure aussi viuement que jamais, que les mauuaises humeures surprennent, & les passions veulent
s’émouuoir: L’on ne laisse pas de s’étonner vn peu, particulierement les nouueaux venus en cette Region,
parce qu’on croit que l’estat où l’on s’est trouué, qui est tout Divin, devroit estre exempt de toutes ces
alarmes, et que ce ne devroit plus estre que paix et repos eternel: & cependant l’on se voit quasi comme
au premier jour, & pis ce semble; d’autant que l’on n’est plus en pouuoir de se deffendre par ses propres
efforts […] mais il faut soûtenir nuëment toutes les attaques de la Nature et des Démons.” Maur (1661)
404 e.v.
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ick aen eenen boosen gheest ghelijck te zyn, uytghenomen den quaeden wil van Godt,
oock’t minste te vergrammen, oft hem jevers in te mishaegen, die ick door Godts gratie,
noyt ghehadt en hebbe.
Maer243 nu een stille, eenvoudigh, innigh, goddelijck, in Godt rustende, ende
vereenighende leven is my ghelijck naturelijck gheworden; jae ick en schyn geen
ander leven meer te kennen, oft te ghedencken. Nu kan ick my seer qualyck begeven
om geestelijcke boecken te lesen, om daer eenigh voedtsel des gheest uyt te raepen;
door dien dat mijnen geest hem nu vindt, ghelijck jemant die sittende aen een wel
ghestoffeerde, ende lecker taefel, oft bancket, alles by der handt heeft, niet van noode
hebbende jet van buyten huys te soecken, oft te begheeren; het voedtsel wort aenden
gheest ghelijck van selfs inden mondt ghesteken, hy en moet maer, om soo te segghen,
eens gaepen: den inwendighen vrede is nu soo groot, ende ghestadigh, datter inde
gheheele werelt niet met allen en schynt te zyn, dat dien peys ende vrede soude konnen
breken; want den wille des Beminden smaeckt my op het alder-soetste in alle dinghen.
Maria beschrijft hoe haar innerlijke krachten afgestemd zijn op de beweging van Gods wil. Zij vertelt ook dat
haar gesteltenissen niet meer aan veranderlijkheid zijn onderworpen en dat zij in heilige vrijheid leeft. Tot
deze rust is zij gekomen na een lange periode van zware innerlijke kwellingen. Maria beschrijft haar rust als
een verzadigd zijn.

CLXXX. CAPITTEL. (11-II/180)
Datering: 1668

Naer groote gratien en wordtse niet ghetenteert met ydel glorie; sy gevoelt eenen dorst tot
verachtinghe ende verootmoedinghe, en wordt vanden Beminden onderwesen vande ghebreken
der ootmoedigheyt.
Den Beminden doet my dese gratie, dat ick nu niet en gevoele eenighe beweginghen van
ydel glorie, oft ydel behaeghen244 in my selven, hoe groote gratien ende faveuren ick
vanden Beminden245 ontfanghe; al en ben ick andersins niet ootmoedigh; het dunckt
my nu ghelijck onmoghelijck, dat jemant soude konnen hebben eenighe ghepeysen
van ydel glorie, oft sy selven beter, oft meer achten als andere; want ick ondervinde
243 Margetekst: Heeft bekomen een goddelijck leven.
244 Tractaet, 227.
245 Margetekst: De goddelijcke bewerckingen fonderen de Ziel in ootmoedigheyt.
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altoos, dat de goddelijcke gratien ende inwerckinghen zyn van sulcken nature, dat-se
de Ziele fonderen, ende confyten in de kennisse haers selfs, ende bekentenisse van haer
kleynigheyt, verworpentheyt, ende nietheyt; als ick anders ghewaer worde, soo houde
ick alles voor suspect, ende als met eenigh bedrogh van den boosen ghemengelt.
Ick worde inwendigh oock gheleert, ende metter daet wordt 246 my ghegeven eenen
soeten dorst ende hongher tot alle soorten van verootmoedinghen, tot kleyn-achtinghe,
versmaetheyt, ende blamatien der menschen, om van niemant bemindt, voorkomen,
aenghetrocken, oft gheacht te worden, maer van alle menschen veracht, ende onverlet
ghelaten;247 hier in gheeft my de goddelijcke Goedtheyt een inwendighe blijdschap, ende
over-soeten smaeck naer den gheest, ende nature, als dit my magh ghebeuren: hy zy
ghebenedydt inder eeuwigheyt.
Maer dese vromigheyt, ende onghevoelijckheyt 248 des gheests, en hebbe ick soo
licht, ende soo haest niet konnen verkryghen, maer allencxkens meer ende meer, door
een ghetrouw ende volstandigh oeffenen der deughden in alle voor-vallende occasien in
tijdt en stont, oock dickwils met eenen herden doodt-strijdt, ende sterven der nature.249
Den Beminden is my soo goedt, ende handelt met my soo250 goedertierlijck, dat als
ick jevers in kranck ben, hy my terstont leert verbeteren oock de minste ghebreken,
oft schaduen teghen de ootmoedigheydt;251 noch hy en heeft my in eenighe andere
deughden soo nauw onderwesen, als in dese deught, ende in’t verloochenen, oft
versaecken van alle creaturen, om alsoo de Goddelijcke liefde meer plaetse te gheven.

246 Margetekst: Sy dorst naer verachtinghe.
247 Verg. Maria Petyt: “Ick hebbe altemet eenen soeten dorst, ende hongher des gheests, om in mynen
persoon te moghen lyden alle versmaedtheyt, injurie, opspraecke, vervolghinghen, verachtinghe ende
achterklap, die alle menschen t’samen zyn lydende […] want dese vernederinghe ende vernietinghe
mijns selfs bringht my tot de ghelijckenisse van Jesus; ick leve daer in als eenen Salamander in’t vier.”
Petyt (1683) vol. 2, 314.
248 Deblaere expliciteert onghevoelijck: “ongevoelig, dat niet gevoeld wordt: niet waarneembaar door de
natuurlijke menselijke vermogens.” Deblaere (1962) 399.
249 Er is een verschil tussen sterven en dood: “Il y a grande difference entre mourir & estre mort. Mourant en
détail & peu à peu, on acquiert les habitudes de toutes les Vertus, specialmente de l’Humilité, comme
dame <d’âme> & motrice de toutes les autres, ses inseparables compagnes. Mais quand on est mort
en verité, on est en joüissance de toutes les mesmes habitudes parfaitement acquises & parfaitement
pratiquées en temps & lieu.” Samson (ed. 1658) 48.
250 Margetekst: Godt leert haer de gebreken teghen de ootmoedigheyt verbeteren.
251 Verg. Maria Petyts noviciaatsaantekeningen: “De wesentlycke ootmoedigheyt en is niet gelegen, in te
hebben eenen gevoelycken treck, smaeck ende genoegen, in gevoelycker weyse, tot die deught, maer
dit wesen leght verborgen inden gront verre buijten alle smaeckelyckheijt, in een gestadigh bij blijven
ten allen tijden, ende op alle plaetsen, ende gevallen, inde nederheijt hem te houden, in weselycke
vernietingen, haer houdende in den grondt soo kleijn ende onweerdigh.” Petyt (1647) 5.
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Ick bemercke oock tot mijnen grooten troost, ende ruste, dat 252 in alle de jonsten,
voordelen ende gratien, die my Godt tot noch toe gheweerdight heeft te gheven,
my noyt in en vallen eenighe beweghinghen, oft ghepeysen van ydel glorie, oft ydel
behaghen, oft verheffen boven andere; maer ick ondervinde, dat hoe Godt my meerdere
ende sonderlingher gratien gheeft, hoe253 mijnen gront ootmoedigher, ende van alle
gheneghentheyt tot hooveerdigheyt meer vervremt 254 wordt, ende ick soo veel te
klaerder ende ghestadigher kennisse kryghe van myn eyghen selven, in alles ende over al
klaerlijck siende, datter niet van het mijne mede ghemenghelt en is, dat alle die gratien
ende jonsten zijn een puer ende lauter ghenade, ende goedtheyt, ende al te groote liefde
Godts, die haer in my soo mildelijck uyt-stort.
De wonderlijcke ende groote gaven, ende mede-deelinghen Godts, die ick daghelijcx
in mijn inwendigh ondervinde, ende smaecke, en kan ick niet uytspreken; in Godt
worden gheduerigh nieuwe gaven ontdeckt; want Godt is eenen afgront van wonderlijcke
dinghen; op dien tijdt, als ick in ghenietinghe ben, soude ick aen U-Eerweerdigheyt wel
eenighe dinghen konnen segghen; maer daer naer is het my onmoghelijck. Dit schryft sy
in October 1668.
Maria lijkt over haar ijdelheid heen te zijn. Zij heeft geleerd, dat de goddelijke gratie haar ziel fundeert in
zelfkennis en ootmoedigheid. Zij verlangt er zelfs naar om veracht te worden. Deze vroomheid heeft Maria
opgebouwd door deugden te beoefenen en alle schepselen te verloochenen. Zij voelt niet langer de neiging
om zich boven anderen te verheffen en ontdekt in deze ervaring een paradox. Hoe meer genade God haar
schenkt, des te meer raakt zij vervreemd van haar hoogmoed en ontvangt zij zelfkennis. Maria ervaart God
als een afgrond van wonderlijke dingen.

252 Margetekst: De gaven Godts en verydelen haer niet.
253 Tractaet, 228.
254 Deblaere: syn voor: afghetrocken. Deblaere (1962) 405.
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CLXXXI. CAPITTEL. (11-III/181)
Datering: prob. 1668255

Hoe sy meer gratien ontfanght, hoe sy ootmoedigher is; hoe de oprechte ootmoedighe hun tot
Godt draghen.
Ick 256 en wete niet, oft ick hier-vooren noch eens gheseyt hebbe, dat hoe ick meer
ondervinde, dat Godt my meer, ende meerdere teeckenen van sijn liefde, gratie ende
vriendtschap is bewysende, hoe hy my meerdere jonsten thoont, mijne ghebeden meer
verhoort, &c. hoe ick ootmoedigher, ende kleynder in mijne ooghen worde; door dien
dat het licht vande kennisse mijns selfs soo klaer is schynende, dat ick niet anders en
kan, als gheduerigh dieper en dieper sincken. Ick ghevoele lichtelijck, dat soo wie heeft
dit licht vande kennisse sijns selfs, hem niet en konnen hinderen de vierighe pylen van
den boosen vyandt; die botten al af, oft keeren wederom sonder schade te doen, oft wel
dien ontvlucht de pylen door een behendigh wycken, ende ontsincken in sijne nietheyt;
de boose gheesten en konnen de kleyne niet hinderen; de ootmoedighe ontkomen
lichtelijck de listen, ende ontkruypen de netten ende laghen des duyvels.
Och L.V.257 al dat aen andere dient tot verydelen ende verheffen huns selfs, het selve
dient aende oprechte ootmoedighe tot meerdere vernederinghe ende verootmoedinghe;
want sy sien al te klaer, dat Godt hun die gratien ende jonsten gheeft uyt 258 puere
bermhertigheyt, goedtheyt, ende liefde sonder eenighe259 hunne verdiensten; sy worden
daer van soo beschaemt, siende dat Godt hem gheweerdight huns ghedachtigh te wesen,
ende eenighe weldaden te verleenen; merckende dat Godt hunne kleynigheyt ende
verworpentheyt gheweerdight te ghebruycken tot sijnen dienst, dat-se niet en weten, wat
doen door schaemte; altoos hoe’t Godt ordonneert, oft schickt; hoe alle dinghen keeren,
oft draeyen, alles werckt met de ootmoedighe mede tot goedt; door alle ghevallen, oft
ontmoetingen worden sy gheduerigh ootmoedigher, ende kleynder; ’t zy dat Godt hun
stelt inde hooghde, ’t zy inde leeghde, gheene saecke en kan hun uyttrecken uyt dese
kleynigheyt, ende natuerlijcke gheneghentheyt, die sy ghevoelen tot dit neder-sincken
in hunne nietheyt.

255
256
257
258
259

Deze datering is gegeven vanwege de context en omdat de thematiek aansluit bij het vorige hoofdstuk.
Margetekst: Hoe sy meer gratien kryght, hoe sy ootmoedigher is.
Waarschijnlijk ‘Lieve Vader’: zie Petyt (1683) vol. 3, 178 en Petyt (1684) vol. 4, 310. 311.
Tractaet, 229.
Margetekst: Hoe de oprechte ootmoedighe hun tot Godt draghen.
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Maria werkt de paradox uit het vorige hoofdstuk verder uit. Zij beschrijft hoe ootmoedigheid helpt om te
ontkomen aan de valstrikken van de duivel. God gebruikt ootmoedige mensen voor zijn dienst. Voor hen keert
alles ten goede. Niets kan hen afhouden van de genegenheid die zij voelen om te verzinken in hun nietheid.

CLXXXII. CAPITTEL. (12/182)
Datering: prob. 1668260

Sy heeft gheneghentheden van ootmoedigheyt, waer door sy gheniet groote ruste, ende leert de
Rechtveerdigheyt soo seer achten, als de Bermhertigheyt.
Verre is’t van my, dat ick van jemant soude konnen klaghen,261 oft ghevoelen eenighe
droefheyt, om dat my gheen behoorelijcke eere, liefde, faveur, oft goedt-gunstigheyt
bewesen en wordt, oft dat ick soo veel niet gheacht en schyn te worden, als andere; in
teghendeel als ick dierghelijcke gheniete, oft sulcx my bewesen wordt, dat dient my tot
verwonderinghe ende schaemte, al oft my injurie gheschiede, ende jet teghen recht; om
dieswille, dat sulcx aen mijne verworpentheyt, ende nietheyt gheensins toe en komt.
Van sulcken ghemoet ben ick oock, als jemant jevers in mijnen raedt volght, oft
naer mijne vermaninghe, oft goedt-duncken luystert; want dat dient my tot mijne
beschaemtheyt, ende inwendighe verootmoedinghe, midts ick my onweerdigh acht, dat
jemant naer my hooren soude, oft mijnen raedt volghen; maer als andere naer my niet
en hooren, noch mijnen raedt en volghen, soo en ghevoele ick noyt eenighe beroerten
van eyghen kryghelheyt, onweerdigheyt, oft pynelyckheyt, maer eer eenen inwendighen
vrede, ende blydschap des herten, om dieswille dat sulcke ontmoetinghen my aenwysen
ende gheleyden tot mijne nietheyt, ende vernederinghe mijns selfs, daer ick een
uyterlijcke soetigheyt in vinde, die allen smaeck der nature te boven gaet.
Och262 hoe ghestadighen ende diepen vrede wordt my door dien ootmoedighen
grondt 263 verleent in alle het ghene my overkomt, oft overkomen kan; voorwaer, soo my
dunckt, het is eenen vrede, die alle ghevoelen te boven gaet, die door gheene dinghen,
260 Dit hoofdstuk is gedateerd op grond van de context en het thema. Er is een nieuwe reeks gestart omdat
de benadering van ootmoedigheid gediffferentieerder en van een andere toonzetting is.
261 Margetekst: Genegentheden van ootmoedighe.
262 Tractaet, 230. Margetekst: Den vrede der ootmoedighe.
263 Verg. Maria Petyt: “Den gront van ootmoedigheyt baert in my […] een over-groot betrouwen op Godt
ende een gheheel abandonneren, ende overgheven mijns selfs in de vaderlijcke voorsichtigheyt Godts,
sonder anxstighe sorghvuldigheyt voor my selven in eenighe saeck, steunende op Godt alleen, niet op
my selven, oft op eenighe creaturen.” Petyt (1683) vol. 2, 60 e.v.
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door gheen ghevallen en kan ghebroken, oft gheturbeert worden, overmidts dat desen
ootmoedighen gront ghefondeert is in niet te worden, in niet te willen, in niet te hebben,
in niet te besitten, in te zijn eenen niet; met een woordt, in een fondamentele aermoede,
ende blootheyt des gheests, oft in een grondigh versaecken van alle, dat Godt niet en is,
ende dat uyt een alderpuerste liefde Godts.
Ick 264 hebbe door een inwendigh licht noch voorder onderwesen gheweest inde
deught, ende inde eyghendommen van een gheheele vernietinghe mijns selfs, te weten,
dat ick de werckinghen vande Goddelijcke rechtveerdigheyt, soo vredelijck, stille,
bly-hertelijck, ende aenghenamelijck, in danck moet nemen, ende omhelsen, als de
werckinghen van sijne goedtheyt, ende bermhertigheyt, ’t zy in mijnen persoon, ’t zy in
andere, hem in d’een en d’ander ghelijckelijck lovende, verheffende, ghebenedydende,
ende beminnende: hier door is de ooghe ghesloten tot my selven, oft op eenighe
creature, ende is alleenelijck open tot Godt.
Dit licht stelt my metter daet in sulcken dispositie,265 ende my dunckt, dat
ick nauwelijcx anders en soude konnen zijn: och hoe volmaeckte deught van
ootmoedigheydt, wordt’er voortghebrocht van dit licht! Het maeckt, dat ick niet
alleen onveranderlijck, vredsamigh, ghevredight, ende ghestilt en blijve in alle, dat
my, oft andere voorvalt, oft overkomt, maer daer-en-boven veroorsaeck’et oock een
blydschap ende vreught des herten in Godt, in alle sijne ordonnantien, schickinghen,
ghehenghenissen,266 oft verborghen oordeelen,267 als van hem begheert, ende ghewilt
tot een alder-beste eynde.
Ick ghevoele my ontsteken met soo groote liefde tot dese deught, dat ick de selve
niet en kan noemen, noch hooren noemen sonder een spelen ende ontspringhen des
herten; als ick beghin te spreken van dese deught, besonderlijck met jemant, die daer toe
gheneghen is, ende daer in eenighen smaeck heeft; soo schynt den gheest daer te vloeyen
met eenen onversadelijcken lust, ende ghenoeghen; want my dunckt, dat ick daer noyt
ghenoegh van268 en kan spreken naer haere weerdigheyt, ende uytnementheyt; daer zijn
ontallijcke gheestelijcke goederen, die daer van inde Ziele vloeyen; sy maeckt de Ziele de
alder-aenghenaemste aen Godt, ende haetelijck ende schrickelijck aende duyvels.
264
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Margetekst: Sy beminnen soo seer de rechtveerdigheyt, als de bermhertigheyt.
Stemming, gezindheid. W.N.T.
Beschikking, wil. W.N.T.
Verg. Michaël à S. Augustino: “Ende al is’t dat sy in dit sterfelijck lichaem noch ghevanghen zijnde niet
en kan begrijpen de redenen van de Goddelijcke voorsichtigheydt; wel wetende, dat die wel konnen
verborghen zijn, maer niet onrechtveerdigh, soo aenbidt sy die ootmoedlijck, ende spreeckt en ghevoelt
daer van met eerbiedinghe; ende ghewaeght haer in de selve (’t zy haer, oft andere aengaende) in alles
soo in tijdt, als in eeuwigheydt sonder uyt-nemen.” Augustino (1659) tract. 3, cap. XXI, 340.
268 Tractaet, 231.
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Ende ick bekenne waerachtigh te zijn, ’t ghene den H. Augustinus269 seght van dese
deught, is’t dat ghy my vraeght, wie den volmaecksten is, ende welcke is de volmaeckste
deught, ick antwoorde, den ootmoedighen ende de ootmoedigheyt;270 is’t dat-ge
wederom vraeght, jae thien-mael, twintich-mael, hondert-mael, jae duysent-mael ’t
selve vraeght, ick zal altoos antwoorden, den ootmoedighen, ootmoedigh in woorden,
ootmoedigh in wercken, ootmoedigh in ghelaet, ende in alle manieren, ootmoedigh
in ghepeysen, in meyninghen, in affectien, ootmoedigh van herten, ootmoedigh inde
sinnen, ootmoedigh in’t verstant, ootmoedigh inden wille, ootmoedigh uytwendigh,
ootmoedigh inwendigh, met een woordt gheheel ootmoedigh; om dieswille, dat soo
wie dese deught bekomen heeft in haere volmaecktheyt, oft volmaeckten graet, dien
heeft t’samen met haer alle andere deughden in een volmaeckten graet; met een woordt,
vande ootmoedigheyt magh met de waerheyt gheseyt worden, alle goederen zijn
t’samen met haer, de Ziele aenghekomen.
In deze brief werkt Maria de deugd van de ootmoedigheid uit. Zij voelt zich nergens in tekort gedaan, eerder
ervaart zij zoetheid die alle smaak te boven gaat. De ootmoedige grond van haar ziel schenkt haar diepe
vrede. Hierdoor kan zij Gods rechtvaardigheid in volle vrede accepteren. Wie deze deugd in volmaaktheid
heeft verworven, bezit ook de andere deugden in een volmaakte graad.

CLXXXIII. CAPITTEL. (13-I/183)
Datering: 1670

Godt voorsiet haer van occasien om deughden te oeffenen sonder schult van andere, tot dat-se in
deughden volmaeckter wordt.
Eerweerdighen Vader al leve ick soo abstract, ende eensaem271 buyten alle conversatie
met menschen, nochtans en ghebreken my gheene occasien vande ootmoedigheyt,
ende andere deughden te oeffenen; den Beminden vindt ende ghebruyckt daer toe fraey
vonden; ick en moet daerom niet verre gaen; den Beminden besorght my hier toe veele
occasien, uyt een besondere liefde ende goedt-gunstigheyt te my-waerts, op dat ick

269 Margetekst: De ootmoedigheyt is de volmaeckste deught.
270 Verg.: “Huic te mi, Dioscore vt tota pietate velim subdas […] ea est autem prima humilitas, secunda
humilitas, tertia humilitas.” Aurelius Augustinus, S. Avrelii Avgvstini […] Epistolae, Parijs (Hendrick Aertssens)
1649, tomus secundus, brief LVI, 100 e.v.
271 Margetekst: Sy ontmoet veele occasien om deughden te oeffenen.
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daer door soude voorderen ende winste doen, oock sonder de schult van de ghene, die
my oeffenen;272 want den Beminden hout expresselijck de ooghen toe van sommighe,
op dat-se in my niet en souden sien de deughden ende gaven Godts, ghelijck-se zijn, om
dat-se soo, ’t ghene ick doen, oft late, souden kleyn achten, veroordeelen, ende naer my
niet veel vraghen, &c. ende daer273 door komen my aen, veele occasien, om mijn natuer
te versterven, te verloochenen, ende te morselen.
Heden274 den 3. October 1670, hebbe ick inden gheest verstaen, hoe langh dat dit
soo dueren zal, te weten, tot dat den Beminden my zal ghebrocht hebben tot een
ghewenschte forme,275 tot de welcke ick hebbe verstaen, sonder die occasien ende
oeffeninghen, niet te konnen gheraken; daer naer als den tijdt zal vervult zijn, dan zullen
hunne ooghen open gaen; daerom noch ick noch U-Eerweerdigheyt en moghen niet
met allen segghen, om hun eenighe andere opinie, oft impressie in te gheven; maer wy
moeten’t al den Beminden bevelen, ende in hem laeten; ten waer misschien, dat sy door
averechte oordeelen, ende verachtinghen quamen te sondighen; want alsdan soud’et
hun met weynighe, ende simpele woorden moghen gheseyt worden, watter van is,
buyten dit gheval en is’t my niet gheoorloft, my jevers in te ontschuldighen, oft jet tot
mynder verschooninghen, oft verantwoorden by te brenghen.
Het ontbreekt Maria niet aan gelegenheden om haar ootmoedigheid en de andere deugden te beoefenen.
God heeft de ogen van sommigen gesloten, zodat haar deugden en genadegaven niet worden opgemerkt.
Maria begrijpt dat hun ogen pas geopend worden als de Beminde haar in haar juiste vorm heeft gebracht.
Daarom vraagt zij Michaël over haar genadegaven te zwijgen tenzij mensen door averechtse oordelen
dreigen te zondigen.

272 Verg. Michaël à S. Augustino: “sy <een godt-vormighe ende goddelijcke ziel> en mach die vervolghinghe,
opspraeck, oft lasteringhe niet aensien inde menschen, daer sy van comen; maer in Godt, ende in syne
goddelijcke voorsichticheyt.” Augustino (1669) tract. 2, cap. XXXVI, 95 e.v.
273 Tractaet, 232.
274 Margetekst: Om in deughden volmaeckt te worden.
275 Verg. Michaël à S. Augustino: “ut formatur Christus in illis, op dat Christus daer in soude gheformeert worden;
anders niet, dan opdat het Beelt Godts daer in uytdruckelijcker gheprint, ende de Hemelsche wijsheyt
soude met den vingher Godts, dat is, door het toedoen van de Heylighen Gheest, die is den vingher van
den Alderhooghsten, in-ghegraveert oft gheschreven worden.” Augustino (1659) tract. 1, cap. XXXV, 88.
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CLXXXIV. CAPITTEL. (13-II/184)
Datering: prob. 1670276

In occasie van d’ootmoedigheyt, oft andere deughden te oeffenen, spertelt de nature somtydts
daer teghen, maer den gheest verwint dat door de memorie van’t voorgaende licht.
Ick 277 hebbe over eenighen tydt aen U-Eerweerdigheyt gheseyt, dat ick my ghestaedelijck
ghevoelde verheven boven de nature, ende dat ick oversulcx alsoo ghelijck leefde
boven de nature, oft een overnatuerlijck,278 ende onveranderlijck leven, ghelijck Godt
onveranderlijck is, onghevoelijck, ghelijck Godt onghevoelijck is, boven alles, ghelijck
Godt boven alles is; maer nochtans ick ghevoele noch somtydts eenighen strydt van de
nature teghen den gheest;279 om dat de natuere ghelijck niet en wildt verstaen, noch
verdraghen, datse soo in alle manieren ende gheduerigh ter doodt ghelevert, ende soo
gheduerigh van andere t’onrecht ende onnooselijck veroordeelt wort, &c. dat sy van
andere soo veel moet verdraghen, injurien lyden, naer andere haer voeghen, gheven
goede woorden voor quaede, ende het quaedt in’t goedt verwinnen, &c. de nature
stelt haer daer teghen met eenen af-keer ende misnoeghen van die persoonen naer de
ghevoelijckheyt.
Maer den gheest noch ghedachtigh zijnde het licht, ende gratie,280 die ick voor
dierghelijcke occasien hebbe ontfanghen, met een inwendighe onderwysinghe, hoe
ick my daer in deughdelijck, ende godt-vormelijck moet draghen, beghint aen de
nature te wederstaen, daer mede te worstelen, ende tracht haer in onderwerpinghe te
houden, al heeft sy daer in groot ghevoelen ende smerte; den gheest doet de nature oock
swyghen, niet willende luysteren naer haere natuerlijcke redenen, noch achten op haer
ghepretendeert recht, noch antwoorden op haere opwerpinghen, ende klachten; op
sulcken maniere houdt hem den gheest in stilte, tot dat den dagh van gratie wederom

276 Deze datering is gesteld vanwege de context en de voorzetting van de thematiek.
277 Margetekst: De nature komt somtydts noch op oock in seer volmaeckte Zielen.
278 Verg. Michaël à S. Augustino: “de natuer ghelijck in over-natuer door een geheele onderworpinghe huns
selfs aen Godt verandert hebben.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XX, 431.
279 Verg. Michaël à S. Augustino over de weerstand van de natuur: “Maer de natuere en schijnt dit qualijck
te konnen oft te willen verstaen; ende het is haer een ghedurighe doodt, aldus van alle gheschapen
dinghen naer d’affectie haer af te trecken, ende en kan haer qualijck tot sulcken blootheydt ende
derven gheheelijck resolveren […] al hoe wel haer dit verloochenen en dit sterven een ghewin is, niet
teghenstaende dat het haer seer herdt valt, aenghesien dat-se haer tot een ghewilligh derven van allen
uytwendighen ende inwendighen troost moet resolveren.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XII, 403.
280 Tractaet, 233.
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aen-komt, oft hem ghejont wort een versterckende gratie, om de nature neder te
drucken, ende in slavernye te brenghen.
Hier toe besight den gheest alle sijne sterckte, alle sijne krachten, ende moghelijcke
ghetrauwigheyt, om van de nature niet overwonnen, oft versmacht, oft overrompelt te
worden; principalijck als de saecke soo praemt, ende de nature als een beeste uyt-slaet,
ende den meester wilt maecken; want den gheest weet wel, dat het hier in al gheleghen
is, ende daer van alle synen voortganck, oft achterganck is hanghende.
Ondanks dat Maria naar eigen beleven boven haar (zinnelijke) natuur leeft, komt die natuur wel in opstand
tegen de versterving en het onrecht dat zij van anderen moet verdragen. Haar geest echter weet zich de
genadegaven te herinneren, die zij eerder heeft ontvangen. Langs deze weg wordt Maria onderwezen hoe
zij zich ‘godvormig’ kan gedragen. Haar geest begint haar natuur te weerstaan, als zij beseft waarin haar
geestelijke voortgang is gelegen.

CLXXXV. CAPITTEL. (13-III/185)
Datering: prob. 1670281

Naer eenen strydt, wort sy verlicht, om met een vromigheyt des gheest de nature te breken, ende
te verwinnen door oeffeninghen der deughden.
Naer dat ick eenighen tydt alsoo gheworstelt, ende my in282 den strydt teghen de nature
ghetrauwelijck ghedraghen hebbe, worde ick ordinairlijck ghewaer eenen Goddelijcken
strael,283 waer door de Ziele wort ghenoeyt, ende aenghelockt, om te klimmen 284 boven
alle ghevoelen ende ghewaer-worden der nature; maer om sulcken noodinghe te
beantwoorden, ende den treck tot sulcken op-ganck, oft op-klimmen te volghen, moet
den geest ghebruycken een groote vromigheyt, ende genereusheyt, om hem van de
ghevoelijckheyt der nature af-te-trecken; want sy schynt als-dan den gheest ghevanghen
te houden, al oft den geest gheboeyt ende gheknevelt aen haer ghebonden waere;
maer den gheest met de gratie Godts versterckt zijnde door eenen mannelijcken ende
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Dit hoofdstuk sluit aan op het vorige hoofdstuk.
Margetekst: Naer ghetrauwen strydt wort sy verlicht en versterckt.
Zie voetnoot 151.
Verg. Michaël à S. Augustino: “Ghy moet klimmen in Godt boven allen troost, ende ondervinden.”
Augustino (1659) tract. 1, cap. LXXI.
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genereusen act 285 werpt de nature ghelijck met de voeten ter aerden, ghelijck naer haer
niet vraghende, ende de handt ghevende aen die aenlockende ende verweckende gratie;
ende286 soo komt den gheest boven, ende klimt om hoogh, al-waer hy van nieuws wort
onderwesen, hoe hy de nature kan ende moet gheheelijck vermorselen, onder den voet
brenghen, ende ter doodt leveren.
Aen287 den gheest worden inghegheven seer bequaeme middelen, manieren ende
vonden, om de nature seffens met de voeten te trappelen, ende oock teghen haeren
danck, onder sijne slavernye te brenghen, by exempel, met een vriendelijcke mine288,
ende voor-komende beleeftheyt, ende minnelijcke spreecksaemheyt aensprekende de
ghene, die hem teghen zijn, die hem verachten, veroordelen, lasteren, injurieren; ende
met vriendelijckheyt hun doende eenighe ghedienstigheyt, wel van hun sprekende,
goedertierlijck met hun handelende, &c. hun voor andere eenigh ghemack, ende ’t
ghene de nature mede-gaet, aenbrenghende, oock sy selven wat ontreckende, ende
ontrievende, om hun te gheven ende te gherieven.
De nature ende den boosen gheest moeten hier bersten; maer ick kenne myne schult,
dat ick eens in die maniere misdaen hebbe teghen de sachtmoedigheyt, met te groote
driftigheyt, ende heftigheyt aen jemant de waerheyt segghende, die hy niet gheerne en
hoorde, hem qualijck konnende laeten voorstaen, dat de saecke soo was: den Beminden
heeft my daer over berispt ende ghestraft.
In deze worsteling wordt Maria een goddelijke straal gewaar, die haar nodigt om boven haar gevoelens en de
gewaarwordingen van haar natuur uit te klimmen. De genade leert haar allerlei manieren om haar natuur
en de kwade geesten onder controle te krijgen. Toch moet Maria bekennen, dat zij op dit punt geregeld in
gebreke is gebleven.

285 Verg. Michaël à S. Augustino: “Voorts, om eyghentlijcker […] te spreken ’t gene aengaet de zielen, die
nu gheresolveert syn tot een gheduerighe minne-doot […] als sy niet besonders inden geest gewaer
en worden; ja misschien ter contrarie, dat de natuer oft geest hun qualijck willen verstaen tot sterven,
maer soecken hier en daer in te leven […] dan moeten sy dat doorbreken met eenen genereusen act […]
om dat alleen gerne af te sterven voor altoos te derven, om hun in alle onsekerheydt te waeghen inde
voorsichtigheyt Godts voor tydt ende eeuwicheyt.” Augustino (1669) tract. I, cap. XVII, 42 e.v.
286 Tractaet, 234.
287 Margetekst: Sy kryght daer toe inwendighe onderwysinghe.
288 Verg. Michaël à S. Augustino: “dese strickte toesicht, verloocheninghe, oft vernietinghe van alles in Godt
en nemen niet wegh, noch en beletten, noch en verminderen niet de vriendelijckheydt in het ghelaet, in
woorden, oft manier van doen.” Augustino (1659) tract. 4, cap. VIII, 390.
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CLXXXVI. CAPITTEL. (14-I/186)
Datering: 1671

Sy heeft veele bekoringhen, ende wort gelaeten in haer nature; apprehendeert dat alle dinghen
ende oock den Gheestelijcken Vader haer contrarie zyn.
Den289 4. Junij 1671. schryft sy aldus; den Beminden zy ghebenedydt in alle syne
wercken; hy leydt my wonderlijck door vremde, donckere, desolate, onghebaende,
ende onbekende weghen, waer in ick moet onderstaen herde ende bittere dooden: op
den lesten dagh vande Octave van’t Alder-heylighste Sacrament heeft my den Beminden
ghestelt in eenen uytterlijck verlaeten, ende pynelijcken staet, met een bitter, ja alderbitterste ghevoelen van de alder-schroomelijckste bekoringhen, diemen soude konnen
imagineren, oft bepeysen, ende dat op een alder-moeyelijckste, ende alder-swaerste
maniere.
My vielen in’t ghemoet de alder-booste, ende schroomelijckste dinghen, met ten
uyttersten quaede beweghinghen teghen Godt,290 als jemant soude connen verdencken,
blasphemien, lasteringhen,291 versmadinghen, kleynachtinghe Godts; waer door ick soo
ghepynight, ghedruckt, ende bedroeft was, dat ick alle uren wenschte te sterven, ende
aen my selven lastigh, moeyelijck, ende onverdraeghelijck wiert, ter oorsaecke van de
groote quaeden, die ick teghen mynen danck leet, ende ghevoelde in’t nederste deel; alle
menschen, ja alle creaturen veroorsaeckten my verdriet ende bitterheyt; alle creaturen
schenen instrumenten ende oorsaecken te zyn, geschickt om my te drucken, te quellen,
te pynighen; soo292 dat ick niet en wist, waer my keeren; keerde ick my binnen in my
selven, myn eyghen nature stondt teghen my op, ende leverde my spel in alles.
Keerde ick my tot mijnen Gheestelijcken Vader om aen hem mynen miserabelen
staet te openen, ende van hem hulpe ende bystant te vraeghen in myne versteltheden,
ende benauwtheden des geests, daer ick mede overvallen was, soo wiert my op het alderlevenste inghedruckt, ende ingegeven, wat wilt gy daer gaen doen? hy ende alle menschen
hebben van u eenen afkeer ende schroom, soo dat hy u qualijck en kan sien oft gheluchten,
oft in syn presentie verdraghen:293 ende dat met soo levende indruckinghe, dat my docht,
289 Margetekst: Sy wordt van Godt geleyt door desolate weghen.
290 Tractaet, 235.
291 Margetekst: Getenteert tot blasphemien, lasteringen, &c.
292 Margetekst: Alle creaturen vallen haer bitter.
293 Verg. Catharina van Genua: “Or quand Dieu tourmentoit le corps, il reconfortoit l’Ame. […] Il la priva
encore du secours exterieur qu’elle recevoit de son Confesseur, & de toute autre chose vers laquelle ell
eust pû tourner les yeux l’esprit tirant avec impetuosité toute chose a luy: parce qu’il estoit secrettement
tiré de Dieu.” Demarets (ed. 1695) livre II, cap. X, 129.
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dat het alsoo was, ende dat hy en alle menschen ghelijck hadden, ende redenen, om hun
aldus te my-waerts te draeghen; want ick was in myn eyghen ooghen noch ellendigher,
ende verworpender, onweerdigher, ende haetelijcker, als de voorseyde impressie ende
apprehensie my ingaf, ende indruckte; want ick en soude met gheene woorden connen
uytspreken, oft uytlegghen, hoe afgrondelijck diep ick in my selven verootmoedight ende
verniet was, al oft ick quaeder ende booser gheweest hadde als den boosen gheest selver;
my docht dikwils te zyn eenen brantstock der helle, ende derrewaerts daelde ick neder,
ende vernederde my als tot een plaetse, die my van rechts weghen toe comt, my geheelijck
ende grondelijck overleverende aende Goddelijcke rechtveerdigheyt, om daer de pynen
ende tormenten te onderstaen, als’t Godt soude believen.294
Als ick my trachtede af te keeren van dese ingevinghen ende indruckinghen,295
ende die porde te versetten, oft ontgeven, om door te breken; ende evenwel my
met ootmoedigheyt aen mynen Gheestelijcken Vader geheel te openen, wiert my in
teghendeel ingesproken, ghy zyt een schoone; gy gaet aen hem alle uwe quelinghen,296
drucksels, ende pynelijckheden verklaeren, om te doen blijcken, hoedaenighe
beproevinghen ende lyden ghy hebt moeten onderstaen, ghelijck de Heylighen hebben
ghedaen,297 al oft gy u liedt voorstaen, ende van hem voor sulckx oock wilde gheacht zyn,
als aende Heylighen hier in ghelyck; ja voorwaer, het zyn wondere dinghen, die ghy lydt;
uwen Geestelycken Vader sal seer verwondert zyn dat te hooren, principalijck om datge u
daer soo kloeckelijck in draeght; ende veel dierghelycke sottigheden vielen my in; ende
dit was ghenoegh, om my den mont te stoppen, ende my met alle beste moghelijcke
manieren, by den Beminden te houden, oock teghen heugh, ende teghen meugh; want
my tot Godt keerende en scheen ick anders niet te ghevoelen, noch ghewaer te worden,
als dreyghementen, ende verstootinghe.

294 Een bekend motief in de Vlaamse spiritualiteit van die tijd: “Oeffent u dan alleen op een gheestelijcke
helle.” <Jordaens> (1638) 98.
295 Deblaere expliciteert: “1. het indrukken, de indruk […] 2: passief ontvangen kennis; het ontvangen zelf
van deze kennis, of de wijze waarop zij wordt ontvangen.” Deblaere (1962) 395.
296 Tractaet, 236. Margetekst: Wort inwendigh opgestockt, om haer aen den Gheestelijcken Vader niet te
openen.
297 Verg. Daniël à Virgine Maria: “Den grooten Leeraer der Heylige Kercke Augustinus seyde: Heere brandt hier,
kapt hier. De H. Theresia hadde voor een gemeyn spreeck-woordt: Heere, oft lijden, oft sterven. Dat is, Heere
ick bidde u, laet my liever sterven als dat ick op dese werelt soude leven sonder lijden. De Salige Maria
Magdalena de Pazzi over-vallen zynde met swaere sieckten ende bittere pijnen, als den Biecht-vader haer
willende vertroosten, seyde: Dochter hebt goeden moet: Godt sal u vertroosten, uwe pijnen sullen haest
een eynde hebben: Antwoorde sy: Vader, dat en is niet myne begeerte, ende troost, dat mijne pijnen
haest souden eyndigen: maer alleen dat ick mach hebben verduldigheydt ende volstandigheyt om die te
lijden, oock tot den dagh des oordeels.” Daniël (ed. 1710) deel I, cap. III, § 6, 26.

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

Maria wordt ernstig beproefd. Zij wordt bestookt met kwalijke gedachten, maar durft deze staat niet aan
haar geestelijk begeleider te bekennen. Zij meent erger te zijn dan de boze geest en voelt zich hierdoor naar
beneden getrokken. Als Maria probeert om deze indrukken af te wenden en zich toch te openen voor haar
geestelijk begeleider, verwijt zij zichzelf gefingeerde heiligheid.

CLXXXVII. CAPITTEL. (14-II/187)
Datering: prob. 1671298

Sy ghevoelt haer als omringhelt van de duyvels, die sy inden gheest ontmoet als vreede Beesten,
als leeuwen, vande welcke sy schijnt ghebeten, ende verscheurt te worden, maer antwoort hun,
ende stelt’er haer teghen.
My299 docht vanden anderen kant, dat ick omringhelt was van boose gheesten, ende ick
ghevoelde my aen hun, als tot een proye ghelevert, om my te tormenteren, te quellen,
ende te pynighen; ick hadde die boose gheesten in’t ghemoet, inde imaginatie, ende
in’t ghevoelen als vreede dieren, ende leeuwen, die my van alle kanten beten, sleurden,
quelden, pynighden.
Als ick my alsoo vont in’t midden van hun, soo wierp ick somtijdts, oft meestendeel
een kermende ooghe op mijnen Beminden Jesus, die ick in’t opperste deel, inden gheest
noch soetelijck teghenwoordigh hadde, ende seyde tot hem: Alder-soetsten Jesus,
mijnen Beminden, hoe kan uwe Goedtheyt ghedooghen, dat dese vreede beesten,300
my met hunne tanden soo byten ende tormenteren? Hebt ghy my dan gheheel verlaten,
ende van u aenschyn verworpen? Weest ghedachtigh, dat ick immers ben het maecksel
uwer handen, uyt wiens liefde ghy gheweerdight hebt soo veel te lijden ende soo bittere
doodt te sterven; weest ghedachtigh uwe liefde, met de welcke ghy my gheroepen
ende tot uwen dienst ghetrocken hebt; weest doch ghedachtigh de alder-soetste
vriendelijckheyt ende liefde, die uwe Goedtheyt aen my uwe dienst-maerte, ghenadelijck
hebt bewesen; weest301 mijns bermhertigh om uwe Goedtheyt wille; versterckt mijnen
298 Deze datering is gegeven, omdat dit brieffragment aansluit op het vorige hoofdstuk.
299 Margetekst: Is omringhelt van duyvels die haer byten, pynighen, &c.
300 Verg. met Jean de Saint-Samson: “Tantost ils l’accabloient de tentations, tantost ils lui faisoient souffrir
des peine fort sensibles, taschans de le suffoquer & de l’etouffer. Tantost ils l’attaquoient en troupe,
avec des cris épouuantables de bestes feroces: tantost ils contrefaisoient des voix humaines, qui lui
reprochoient ses exercises de deuotion, l’appellans hipocrite, bigot, arrogant, qui se mesloit d’instruire
le peuple, & de guerir les malades de fiévre.” Samson (ed. 1651) cap. 7, 33.
301 Tractaet, 237.
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wille, op dat ick uwe Majesteyt noyt en kome te vergrammen, oft jet te doen, het ghene u
moght mishaghen; wilt ghy my verdoemen, laet het soo gheschieden tot uwe meerdere
eere, ende glorie;302 soo nochtans, dat ick noyt af en wycke van uwe liefde, oft van u
verscheyden en worde; mijnen Beminden ghy weet immers wel, dat ick gheheel uwe ben,
ende u gheheel toe-behoore.
Dit aldus inden gheest gheseyt zijnde, scheen mijnen Beminden my te doen verstaen,
ende in te drucken, dat dit maer een303 minne-spel304 en was, daer hy sijn behaghen ende
ghenoechte in nam, siende my aldus strijden, ende worstelen met mijne vyanden; dat hy
alsoo wilde beproeven mijne ghetrouwigheyt; dat dit gheene teeckenen en waeren van
verworpinghe, oft verstootinghe, maer preuven ende toets-steenen der liefde tot mijn
meerder goedt; dat het nu eenen tijdt was van veel te verdienen: welcke indruckinghen
mijne Ziele wel een weynigh versterckten, maer soo volkomelijck niet, dat ick de andere
indruckinghen, ende bekoringhen kost verwerpen.
De volghende daghen hebbe ick somwylen voor een luttel tijdts ghewaer gheworden
een soete stilligheyt, ende een groote kalmte in mijnen gront, met een klarigheyt des
gheests, als met eenen minnelijcken sonne-schyn; ende alsdan docht my het voorgaende
tempeest eenen droom gheweest te hebben; maer de sonne verberghde haer terstont
wederom, ende den droevighen ende donckeren nacht305 der Ziele, quam wederom,
ghelijck te vooren.
Als de boose gheesten, ghelijck geseydt is, my met sulcke dreyghementen overvielen,
soo seyde ick tot hun, ick zal mijnen306 Beminden soo vastelijck omvanghen ende
omhelsen met de ermen van een stercke liefde, ende diepe ootmoedigheyt, ende ick
zal hem soo sterckelijck, ende vastelijck aenhanghen, dat ick hem met my zal trecken
tot inde helle; ende als ick hem aldaer zal hebben, dan zal de helle in eenen hemel
veranderen, ende de tormenten in wellusten ende ghenoechten; ick zal liever met hem
wesen inde helle, als sonder hem inde hemel.

302 Verg. Michaël à S. Augustino: “niet eyghens ievers in mynende oft soeckende, maer het ghemyn goet,
ende daer in alleenelijck de meerdere eere, Glorie ende Liefde Godts.” Augustino (1669) tract. 1. cap.
XXXVI, 101.
303 Margetekst: Sy verstaet dat dit een minne-spel is, daer Godt sijn behaeghen in heeft.
304 Zie ook voetnoot 544.
305 In de Spieghel der religieuse volmaecktheydt, voorgestelt in ’t Leven ende deughden vanden dienaer Godts Fr Arnoldus a S.
Carolo werkt Michaël à S. Augustino het thema van de donkere nacht ook uit: “Dese duysternisse des
Gheests is hem by naer ghedurigh by ghebleven tot den eynden sijns levens, ende heeft hem ghedient
tot eenen oost van groote verdiensten.” Cap. XXXVI, 181-186. Het citaat is te vinden op Augustino (1677b)
183.
306 Margetekst: Stelt haer teghen de duyvels.
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Het beleg van de boze geesten is nog niet opgeheven. Maria vestigt haar blik op de Beminde, die in het
geestelijk deel van haar ziel tegenwoordig is en bidt hem haar wil te versterken. Zij wil niet van hem wijken.
Maria meent innerlijk te verstaan dat dit toch maar minnespel was, bedoeld om haar trouw te beproeven.
Na een korte periode van rust, keert de donkere nacht terug. Maria vertelt de boze geesten, dat zij liever met
haar Beminde in de hel is dan zonder hem in de hemel.

CLXXXVIII CAPITTEL.307 (14-III/188)
Datering: prob. 1671308

Sy wort vanden Beminden versterckt Gheestelijck, maer niet ghevoelijck, op datse ghetrouw
soude blyven met een volle resignatie in den wille Godts.
Al dede ick op de voorsz. maniere aen mijnen Beminden veele309 minne-klachten, ende
alsoo godtvruchtelijck tot hem kermde ende lamenteerde; nochtans hy en vertrooste,
noch en versterckte my niet merckelijck, ende ghevoelijck, maer alleen gheestelijck,
ende redelijck, dat is, naer de reden, met eenen vasten wille, om van hem niet in het
minste te wycken, maer ghetrouwelijck te doen alle het ghene ick soude weten hem te
behaeghen, ende te laeten alle, het ghene ick gheloofde hem te mishaeghen.
Maer ick swom ghelijck tusschen de baeren van menighvuldighe, ende menigherleye
bekoringhen, ende ick liet my ghelijck eenen bal werpen vanden eenen kandt tot den
anderen, Godt aenhangende310 met eenen redelijcken wille (al was my dat noch seer
moeyelijck, oft contrarie aende gheneghentheyt der nature) ende my selven gheheel
overghevende, ende in het onseker abandonnerende ende my als verdrinckende inde zee
van sijnen Goddelijcken wille, ghehenghenisse, ende schickinghen van my, ende over
my, in tydt ende eeuwigheyt.311
Ick seyde ondertusschen oock tot mijnen Beminden, al waer’t datghe my met stocken
van u sloeght, soo en sal ick evenwel van u niet gaen; ja al handelde ghy noch al veel
307 Tractaet, 238.
308 De datering van dit hoofdstuk is zo gesteld omdat dit brieffragment aansluit op het vorige hoofdstuk.
309 Margetekst: Wort van Godt versterckt geestelijck, niet ghevoelijck.
310 Margetekst: Heel overghegheven inden wille Godts.
311 Verg. Michaël à S. Augustino: “want op dese manier siet oock een ziel alle dinghen in d’onghemeten zee
der Godtheydt passerender-wyse, […] om datse siet alle dinghen in de Goddelijcke voorsichticheydt op
en neder gaen, ende als eenen niet in Godt verdwynen: waer uyt in haer voorts-komt een habitude oft
vaste gesteltenisse van een volmaeckte verloocheninghe van alles, een gheheel als verdrinckinghe der
ziele in Godt.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XVI, 415 e.v.
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herder met my, ick en zal tot niemant mijnen toevlucht nemen als tot u, noch ick en zal
oyt jet soecken buyten u; ja al waer ick tot voor de poorten der helle, ick en zal u niet
laeten te loven ende uwen Heylighen naem te ghebenedyden, ende alle mijn doen en
laeten te stieren tot uwe meerdere eere ende glorie.
Op sulcken maniere druckte ick my, het beste dat ick kost, in312 mijnen Beminden,
binnen in mijn herte, trachtende hem aldaer, ende oock in alles, dat ick inde nature,
ende inde krachten der ziele ghevoelde, door het bloot gheloof teghenwoordigh
te hebben; overmidts hy naer syn Wesen in alle creaturen ghepenetreert, ende
doordroncken is313, ende sijne daedelijcke teghenwoordigheyt en kan ons niet
ontbreken, oft ontrocken worden: Ick bleve aldus rustender-wyse, ende slapender-wyse
in mijnen Beminden wesentlijck, bewaerende den inwendighen vrede naer’t opperste
deel, my314 onthoudende van veele werckelijcke weder-stryden ende wederstant315
inde bekoringhen, sonder veel te handelen, oft aen te trecken, oft te ondersoecken de
invallende imaginatien, indruckinghen ende beroerten van het sinnelijck deel, maer
trachtende alles onverlet te passeren, oft te laeten gaen.
In alle bekoringen wordt Maria slechts geestelijk en redelijk gesterkt. Zij voelt zich heen en weer geworpen
tussen haar versterkte wil en de overgave aan de goddelijke wilsbesluiten die haar overspoelen. Zij zweert
haar Beminde trouw en probeert hem tegenwoordig te houden. Op deze wijze rust zij in de grond van haar
ziel zonder zich al te zeer de bekoringen aan te trekken.

312 Margetekst: Sy tracht Godt in alle creaturen te vinden.
313 Verg. Michaël à S. Augustino: “Ten tweeden konnen wy de creaturen in Godt aenschouwen als doordroncken van syn wesen; want ghelyck een crystalyne apulle oft bol hanghende in de stralen der Sonne,
van de selve door-schenen wordt, ende die daer op syne ooghen slaet, meer siet de stralen als dat
crystalynen vat, ’t welck heel door-straelt zynde, als een met de straelen aen’t ghesicht blickert; alsoo
oock alle creaturen hanghen en zyn in Godt als in een on-eyndelyck licht, doorstraelt van alle kanten.”
Augustino (1661) 468.
314 Tractaet, 239.
315 Margetekst: Sonder werckelijcken wederstant in tentatien, &c.
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CLXXXIX. CAPITTEL. (14-IV/189)
Datering: prob. 1671316

Sy wort ghetenteert om de Benedictie niet te gheven aen een Ondersate, haer onweerdigh
achtende, om daer de Moederlijcke sorghe af te hebben.
My scheen oock verboden te zyn, voorder de Benedictie te 317 gheven aen die Ziele aen
U-Eerweerdigheyt bekent, die my bevolen is, als apprehenderende, dat haer door mijne
benedictie soude overkomen een maledictie; ende het scheen, dat die Ziele van my
gheenen raedt meer en moest vraegen, noch haer herte aen my openen, om dat my dit
niet en scheen toe te komen, ende dat het haer qualijck bekomen soude, verre zy van my,
my te bekennen, oft te houden, oft te laeten bekennen oft houden voor haer gheestelijcke
Moeder, ghelijck ick stoutelijck begonst hadde, haer sonder oorsaecke oeffenende in
ootmoedigheyt; daer in teghendeel my toecomt alle beschuldinghe, verootmoedinghe,
confusie, ende onderworpentheyt; ick worde daerom soo beschaemt, ende schyn
inwendigh daer van soo berispt te worden, als van een onverdraghelijcke stautigheyt,
vermetentheyt, ende al te goede opinie van my selven, om dat ick my selven daer in aen
andere hebbe voor-ghestelt, ende my als beter ende bequamer boven andere gheacht
hadde: dat schaemt my nu ten uyttersten, ende ick refusere dat nu absolutelijck, ende
onderwerpe my aen alle.
Want van my wort versocht, ende af-ghevraeght de uytterste verootmoedinghe, ende
versmadenisse mijns selfs in alles: och hoe318 schaeme ick my lestmael geschreven te
hebben, dat ick die goede Ziele houde op den rechten wegh tot Godt; wat isser toch in my,
dat ick dit soude connen doen; die ben de kranckheyt ende verblintheyt selver; daerom
bidde ick om vergiffenisse; aldus ondervinde ick inwendigh een teghen-segghen ende
berispinghe in alle dinghen, die ick U-Eerw: lestmael gheseyt hebbe, daer ick nochtans
dat scheen te doen ter goeder trouwen, ende met een oprechtigheyt des herten: op
wat dinghen, op wat inwendighe verlichtinghe sullen wy derren steunen? het keert
daer naer al in twijffelinghe,319 oft het valt al af, ghelijck oock myne andere inwendighe
ghesteltenissen.

316
317
318
319

Deze datering is gesteld omdat dit brieffragment aansluit op het vorige hoofdstuk.
Margetekst: Sy acht haer onweerdigh om geestelijcke Moeder te zijn van andere.
Margetekst: Van haer wort versocht de uytterste ootmoedigheyt.
Tractaet, 240.
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Maria ervaart een verbod om nog langer goede raad te geven aan een persoon, die ook Michaël bekend
is. Zij voelt dit aan als een zich verheffen boven die ander, terwijl op dit moment eigenlijk een uiterste
verootmoediging en een versmaden van zichzelf wordt gevraagd. Zij vraagt zich af op welke innerlijke
verlichting zij kan steunen.

CXC. CAPITTEL. (14-V/190)
Datering: prob. 1670320

Sy wort ghetenteert al oft Christus haer openbaerende, eenen duyvel hadde gheweest, ende de
H. Dryvuldigheyt dry duyvels; wort oock ghetenteert om haer manier van leven te verlaeten.
Naer veele gratien ende jonsten van Christus Godt-mensch321 ontfanghen te hebben,
soo wiert my eens sterckelijck ende leventlijck inghedruckt nopende de lichamelijcke
openbaeringhe vande H.Menscheyt Christi,322 ende de familiere gemeynschap met hem,
dat het eenen duyvel gheweest was, die aenghenomen hadde de forme ende ghedaente
van Christus, ende dat als de H. Dryvuldigheyt haere wooninghe in my gemaeckt hadde,323
het niet en zyn gheweest de dry Goddelijcke persoonen, maer dry duyvels, vande welcke
ick beseten was; het welcke daer aen kost blijcken, dat ick dan soo vol was van quade, ende
boose ghepeysen, van schrickelijcke verbeeldinghen, van over-quaede beweginghen des
ghemoets, overvallen van bekoringhen, ende inwendighe quellinghen, die ick niet langh
320 Dit hoofdstuk is zo gedateerd vanwege de context – het volgende hoofdstuk is waarschijnlijk een week
later geschreven – en vanwege de thematiek.
321 Margetekst: Den boosen wilt haer wys-maecken datse van dry duyvelen beseten is. Verg. Maria Petyt
over de Godmens: “Maer wie is Christus? hy is Godt ende Mensch, den hooghsten ende leeghsten; hy
is den waerachtighen Boom des Levens; is’t aen jemant ghejont te proeven van sijne vruchten, ende
daer-mede vereenight te worden, dien zal in hem vinden een goddelijck leven, jae een dobbel goddelijck
leven, ende eenen dobbelen gheest.” Petyt (1683) vol. 2, 81. Verg. Maur de l’Enfant Jésus: “Il est vray que
je trouue autant de necessité du costé des hommes, qu’ils eussent vn Dieu homme pour Maistre dans
cette diuine science, que pour les retirer de la captiuité du Demon, & de sa seruitude du peché.” Maur
(1661) 296 e.v.
322 Verg. Maria Petyts noviciaatsaantekeningen: “De menscheyt Christi en moghdij noyt achterlaeten te
oeffenen soo wel in het gebedt, als in het beginsel van alle uwe wercken alleenelijck met een gepeijs,
gelyck een opslagh, al waert maer alleen te peysen in het beginsel van uwe wercken.” Petyt (1647) 78.
323 Verg. Teresa van Avila: “Ende want zy binnen dese wooninghe ghecomen is door een visioen des
verstandts, op een sekere maniere van verbeeldinge des waerheyts, soo worden haer verthoont alle
drye persoonen der alderheylighste Dryvuldigheyt.” Teresa (ed. 1650) zevende verblijf, cap. I, 233. Ook
Jean de Saint-Samson kende een trinitaire spiritualiteit: “Or, puisque nous avons veu l’effet admirable de
la tres Sainte Trinité en nous, selon ses plus nobles et dernieres operations.” Samson (ed. 2000) 26, 219.
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daer naer ghewaer wiert; met impressien, dat nu haest alle bedrogh, ende den dolenden
gheest, daer ick tot noch toe van bevrocht, ende bestiert hadde gheweest, soude in’t
openbaer komen, ende publieck worden.
Maer ick en wiert daerom niet gheturbeert, noch ontvredight, antwoordende, dat
ick niet met allen en begheerde, dan dat den wille Godts in my soude volbrocht worden;
dat ick Godt soude loven en dancken, dat de waerheyt soude in’t licht komen; dat ick
daer naer langh begeerigh gheweest, ende dikwils daer om gebeden hadde, ende noch
badt, dat, waer ick van dry duyvels beseten, dit soude moghen strecken tot meerdere
eere, ende glorie Godts; want evenwel myne conscientie ghetuyghde, dat ick altoos
oprechtelijck Godt ghemeyndt, ende ghesocht hadde, ende niet anders.
Ick324 hebbe oock somtydts ghetenteert gheweest, om dese plaetse te verlaeten, ende
jevers het landt in-te-loopen, ende te dolen door de werelt, niet weten waer gaen; oock om
achter te laeten het nauw bewaeren myns selfs, ende het versterven van myne inwendighe,
ende uytwendighe sinnen; oock om te breken myne325 groote afghetrockentheyt van alle
gheschapen dinghen, die ick nu meer als oyt oeffene, soo dat heel de werelt, ende alle dat
in de werelt is, voor my doodt zijn; al oft my gheseyt wiert, waer toe dient toch die nauwe
bewaernisse uws selfs, ende soo strenghe verstervinghe; het en zal evenwel al niet baeten,
ten zal u nievers toe helpen, ghy zult even-veel hebben, &c. maer ick antwoorde, ick zal’t
doen ter liefde Godts, ende niet, om myn eyghen baet, ghemack, oft ghewin; het zal my
ghenoegh zijn, kan ick maer myne conscientie suyver bewaeren van sonden.
Maria wordt beproefd op het punt van de mensheid van Christus en de inwoning van de Drie-eenheid.
Zij meent bezeten te zijn door drie duivels en is bang, dat dit bedrog naar buiten komt. Maria weert deze
beproeving af door te wensen, dat deze bezetenheid – mocht dit waar zijn! – zou dienen tot meerdere eer
van God. Zij wordt bekoord om de Cluyse te verlaten en een zwervend leven te gaan leven. Op deze tentatie
antwoordt zij, dat haar kluizenaarsbestaan niet voor eigen baat is, maar geleefd wordt uit liefde voor God.
Het is Maria voldoende als zij haar geweten zuiver kan bewaren.

324 Margetekst: Wort ghetenteert om haer maniere van leven te verlaeten.
325 Tractaet, 241.
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CXCI. CAPITTEL. (14-VI/191)
Datering: prob. 1671326

Beseten zijnde van de Heylighe Dryvuldigheyt, wilt haer Satan wysmaecken, datse beseten
is van den duyvel, haer doende roepen, &c. als een besetene, ende haer overvallende met alle
soorten van bekoringen.
Maendagh naer d’octave van’t Heyligh Sacrament, zijn door327 Godts toe-laeten, de
voorseyde bekoringhen vermeerdert, ende zijn my aen-ghevallen met meerdere
levendigheyt, benouwtheyt, ende angst, als te vooren; principaelijck een levende
impressie, dat ick voorseker beseten was van den duyvel;328 my docht, dat het soo was,
ende soo moest wesen; ende om dat ick lichter soude ghelooven dat het waer was, soo
ghevoelde ick een seker soorte van pyne, ende ghewelt in’t herte, oft ontrent het herte,
waer door ick scheen ghedwonghen te roepen ende te schreeuwen, ghelijck de besetene
doen; alhoewel ick my, door Godts gratie, ghenoegh kost wederhouden, maer niet
sonder groote pyne, ende smerte.
Daer-en-boven ick ghevoelde binnen in my soo grooten boosheyt, soo groote
bitterheyt, grammoedigheyt, colere, verdriet, ende af-keer van de menschen, ende
van alle, dat ick by der handt hadde, oft daer ick mede te doen hadde, oft mede moest
converseren, dat ick lichtelijck in bytende, ende quaede woorden soude uyt-ghevallen
hebben teghen alle die my ontmoetten.
Alle soorten van bekoringhen schenen in my op te staan op het329 alder-levenste; de
inwendighe quellinghen, ende moeyelijckheden waren sonder eynde; alle de deughden,
gheen uytghenomen, wierden in my bevochten; ten eersten teghen de ootmoedigheyt
gaf my satan in, dat ick heyligh was, oft begonst heyligh te worden; dat hier een teecken
van was, dat ick sulcke beproevinghen,330 ende bekoringhen koste door-staen ende soo
veel lijden met soo groote ghetrouwigheyt, kloeckmoedigheyt, ende volstandigheyt,
met eenen ghestadighen toekeer tot Godt, sonder onder te blyven, oft my te laeten
326 Dit hoofdstuk is zo gedateerd omdat dit brieffragment aansluit op het vorige hoofdstuk.
327 Margetekst: Heeft levende impressie datse van den duyvel beseten is.
328 Zie par. 2.3.3 en ook: “Il y a vn Caos à passer qui est presque infini, duquel le seul aspect a donné tant de
terreur à plusieurs, qu’ils ont perdu courage, & n’ont osé passer plus auant. Ne vous attendez point de
voir en ce commencement autre chose […] qu’vn torrent d’especes qui feront rouler vostre imagination
de tous costes, vne infinie multitude de Phantômes qui arresteront apres eux vos sens interieurs malgré
tous vos efforts, & les feront folatrer sans que les remedes que vous y apporterez y puissent beaucoup
seruir.” Maur (1661) 28 e.v.
329 Margetekst: Heeft alle soorten van bekoringen.
330 Tractaet, 242.
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verwinnen; dit trachte den boosen vyandt my leventlijck in te drucken, ende te doen
ghelooven; maer ick ter contrarie verootmoedighde my soo veel te meer voor den
Beminden, ende sonck noch veel leegher in mynen niet.
Teghen de armoede ghevoelde ick een gheneghentheyt om alle dinghen in
overvloedigheyt te hebben tot myn gherief, ghemack, ende vermaeck, niet naer de waere
discretie, maer naer de sinnelijckheyt.
Teghen de soberheyt, hadde ick eenen gheweldighen lust ende appetyt tot leckere,
ende delicate spysen, om te eten; Teghen de stilswyghentheyt, ende eensaemheyt,
scheen ick te haecken, ende te verlanghen, om met andere te spreken, om uyt te swieren,
om den tijdt te verslijten, ende de eensaemheyt der celle docht my verdrietigh, ende
onverdraeghelijck.
Teghen de regulariteyt, ende neerstigheyt in’t opstaen, wiert ick ghetenteert
met traegheyt, ick wiert ghequelt met slaeperachtigheyt, overvallen met luyigheyt
ende verdriet in alle acten van regulariteyt; Teghen de suyverheyt,331 met onsuyvere
verbeeldinghen.
Teghen de gehoorsaemheyt gevoelde ick eenen grooten teghenstrydt, teghenheyt,
ende ongheloovigheyt in mynen Geestelijcken Vader, met veele quaede inghevinghen,
ende averrechte vermoedens van hem, met gheneghentheyt, om my heel van hem te
ontrecken, ende te vervremden, gelijck my aen hem niet meer derrende betrouwen,
noch op zyn woordt afgaen, peysende, dat hy al te goede opinie van my hadde, ende te
licht van gheloof was in mynen gheest, ende de inwerckinghen des selven, de welcke hy
scheen te licht voor goedt ghehouden te hebben, daer my mynen gheest nu suspect was,
jae scheen heel quaedt te wesen, ende vol bedroghs.
Teghen het gheloof quelde my de ongheloovigheyt in alle dat onse Moeder de
Heylighe Kercke ons voorhoudt om te ghelooven: Teghen de hope wiert ick ghequelt met
mistrouwen vande Vaderlijcke goedtheyt, ende voorsienigheyt Godts; ende daer door
begonst ick met sorgvuldigheyt beangst te zyn, hoe ick soude connen gheraecken, ende
ghenoegh hebben om te leven, tot welcken332 eynde ick begonst eenighe menschelijcke
industrie, ende sorghe te hebben, om wat te vergaederen; daer ick te vooren sorgheloos
was, sonder sorghvuldighen angst, steunende op den Beminden, ende alles bevelende
aen syne sorghe; maer ick stelde my daer teghen, om my van die ghepeysen ende sorghen
te ontlemmeren; want ick claerlijck sagh, dat het een tentatie was.

331 In de autobiografie schreef Maria Petyt nog: “ick wert van den boosen gheduerigh op ghestockt tot
soo veele quaede ende boose beweghinghen ende ghenegentheden, dat alle passien, ende bykans
alle soorten van sonden in het onderste deel scheenen te leven, uytghenomen de sonde teghen de
suyverheyt; want die tentatie en heeft den Beminden tot nu toe my noyt laeten proeven.” Petyt (1683)
vol. 1, 132.
332 Tractaet, 243.

233

234

hoofdstuk 5

De bekoringen nemen toe. Maria is nu overtuigd bezeten te zijn door de duivel en voelt de neiging om hard te
schreeuwen. Zij ervaart een diepe afkeer van ieder, die zij tegenkomt en beschrijft uitgebreid welke deugden
in haar bevochten worden: de ootmoedigheid, de armoede, de gehoorzaamheid (ook aan de regels) en het
geloof. Zij ziet echter dat dit een bekoring is en verzet zich daartegen.

CXCII. CAPITTEL. (14-VII/192)
Datering: prob. 1671333

Sy wordt ghequelt met veele angsten, verschrickinghen, &c. ghelijck een besetene, al oftse
verworpen waere, aen de duyvels overgelevert, al oft alle ontfanghen gratien bedrogh hadden
gheweest.
De benouwtheden des gheests, de twyffelachtigheden, angsten ende vreesen schenen
te zijn sonder ghetal, daer ick334 somtydts soo van overvallen wiert, dat myn hert door
angst, ende schrick scheen te beswycken; hoedanighe ghesteltenissen ghemeynelijck
in de besetene pleghen ghevonden te worden;335 ick ghevoelde oock in my een sekere
herdigheyt ende obstinatigheyt, oft onghevoelijckheyt der devotie in’t nutten van de
Heylighe Communie;336 het welck altemael diende tot bevestinghe van de voorseyde
impressie, dat ick voor-seker van den duyvel beseten was.
Den tenteerder scheen my ghedurigh in-te-blaesen; nu siet ghy immers wel, waer
toe u Godt gheschickt heeft, wat uytganck ende uyt-val u ghedurigh ghebedt, ende u
333 De datering van dit hoofdstuk is zo gesteld, omdat dit brieffragment min of meer aansluit op het vorige
hoofdstuk en bij cap. 195 melding gemaakt wordt van juni 1671.
334 Margetekst: Schynelijcke teeckenen van besetentheyt.
335 Een bekend verschijnsel in die tijd: “Gheen penne kan uyt-drucken de tentatien, die sy heeft uyt-gestaen,
en de pynen, die sy, soo in de ziel, als het lichaem, ghevoelt heeft. Want al dat haer kost dienen tot troost,
wirdt haer verandert in doornen, tot de HH. Sacramenten toe, als sy die gongh ghebruycken: als dan,
door quellinghen des gheests, wesende als in eenen doodt-strydt, en uyterste benouwtheydt.” Jacobus
(1681a), 168 (over het leven van zr. Scholastica à S. Elia); als model dient mogelijk Catharina van Genua:
“Je suis celle qui demeure icy dans les tourmens; je ne vis pas, & je ne puis mourir; & je me voy de jour en
jour plus oprimée, & presque aneantie.” Demarets (ed. 1695) livre II, cap. XI, 133.
336 Verg. Michaël à S. Augustino over de strijd van Arnoldus: “desen nieuwen Soldaet Christi […] heeft
verloren alle ghevoelijkcke devotie, ende levendigheyt des gheloofs tot dit Alderheylighste Sacrament,
ende daerom met bittere tranen overgoten, lamenteerde hy seer droevelyck.” Augustino (1677b) cap.
XXXV, 177. Dit geldt ook voor Maria Magdalena de’ Pazzi: “Noch te meer socht den duyvel te beletten de
vastigheydt des Gheloofs, […] jae dede haer ghevoelen sulcken tegenheyt in te comen tot dese H. Tafel,
dat, daer-se eerst in dese Goddelijcke spijse vont alle versterckinghe, als nu ghevoelde in ’t ontfanghen
des selfs, de pijne des doodts.” Puccini (ed. 1643) cap. II, 68 e.v.

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

afghetrocken leven heeft; nu siet ghy wel datge de mijne zijt, ende my heel toebehoort,
ende eeuwelijck met ons zult zijn; siet nu, wat loon dat Godt gheeft aen de ghene, die
hem dienen; gheeft u aen ons over met lyf en ziele; wat wilt ghy u leven eyndighen in
sulcken quellinghe, ende ellende?
Daer-en-boven wierden my in de memorie ghebracht alle besondere gratien, die
ick oyt van Godt schijne ontfanghen te hebben,337 met impressie al oft het al bedrogh
des duyvels gheweest hadde; dit vertoogh ende aensien vande selve gratien, was my
soo droevigh ende pynelijck, dat elcke invallende verbeeldinghe der selve, ende andere
dierghelijcke indruckinghen, daer ick alsdan vol van was, mijn herte soo bevatteden,
benauwden, ende soo ghevoelijck penetreerde, al oft’er een mes hadde inghesteken
gheweest.
Maer boven al druckte my seer, dat, soo my inghedruckt wiert, dien miserabelen
staet my overghekomen was tot straffe van mijne338 heymelijcke hooveerdigheyt, dat
ick my te seer hadde aenghetrocken de goede opinie, die sommighe van my hadden
ghenomen; met noch veele andere beschuldinghen, daer my satan mede scheen te willen
beswaeren, ende overtuyghen, om my alsoo te werpen inde uytterste desolatie, ende af
te nemen de rust mijnder conscientie, die my in desen ellendighen staet was mijn meeste
steunsel; met eenen trachte den boosen vyandt my te ontnemen de ghelijckmoedigheyt,
ende vredelijcke resignatie, die mijne Ziele scheen te besitten, ende al en was mijne
conscientie my nievers in’t besonder in beschuldighende; nochtans was ick een weinigh
beangst, blyvende in eenighe twyffelinghe, oft ick misschien verblindt hadde gheweest
in te onderkennen mijne conscientie.
Maria brengt verder verslag uit van de benauwdheden die haar overvallen. Zij voelt geen devotie meer
bij de communie en de duivel blaast haar twijfels toe over haar afgescheiden gebedsleven. De bijzondere
genadegaven, die zij eerder had ontvangen, lijken haar nu bedrog te zijn. Maria ervaart dit als een straf
voor een heimelijke hoovaardigheid die zij begaan heeft. In dit alles steunt Maria echter op haar rustige
geweten en de overgave van haar ziel, hoewel zij een enkele keer bevreesd is, dat zij verblind is geweest in
haar geweten.

337 Margetekst: Heeft impressie, dat alle voorighe gratien bedrogh zijn gheweest.
338 Tractaet, 244.

235

236

hoofdstuk 5

CXCIII. CAPITTEL. (14-VIII/193)
Datering: prob. 1671339

Satan tracht haer wys te maecken, datter gheenen Godt en is, noch Hemel, noch de Ziele
onsterffelijck.
Den340 boosen gheest merckende, dat hy met alle sijne listen, ende laghen, met alle sijne
inghevinghen ende bekoringhen, niet en voorderde, noch en won, door dien dat mijnen
redelijcken wille341 soo vast in Godt gheanckert was, ende in hem soo vast ghewortelt
bleef, dat ick Godt nievers in en wilde vergrammen, oft mishaghen; om dieswille
oock, dat alle mijne hope, ende betrauwen vast stondt in Godt, ende alle mijne liefde
tot hem trock, dede sijn beste, om my wys te maecken, ende doen ghelooven, datter
gheenen Godt en was,342 noch Hemel, noch Helle; dat ick oock gheen onsterffelijcke
Ziele en hadde, maer een sterffelijcke, ghelijck de beesten, ick doodt, al doodt; dat
het maer fingheringhen der Menschen en waeren, die ons anders inghedruckt, ende
wys ghemaeckt worden, daer niet van en is; het welcke soo zijnde, trachte hy my in te
steken, ende te verwecken, om vrijelijck te volghen de begheerlijckheyt des vleesch,343
ende de begheerlijckheyt der ooghen, op dat ick de sinnen soude toe gheven, ende den
thoom gheven aende wellusten, ghelijck andere Menschen doen; waerom dat ick my soo
strenghelijck wilde versterven, ende lyden een soo strenghen leven, ghemerckt, dat het
my kost ghebeuren, ghemackelijck ende ghenoeghelijck te leven.
Als344 dit oock aenden boosen vyandt naer sijnen wensch niet en luckte, ende hy
my niet en kost aenlocken, noch verleyden door de345 wellusten des vleesch; noch door
339 Zie voetnoot 333.
340 Margetekst: Tentatie, al oft’er geenen Godt en waere, noch Hemel, &c.
341 Verg. Michaël à S. Augustino: “Ist dat Godt de ziele laet in groote dorricheyt, waer door sy eenigh
achterdenken kryght, oft’er in haer, iet aen Godt saude mogen mishaghen, dan behelpt’se haer met
redenen, ende gaet evenwel voorts in haeren ordinaris.” Augustino (1669) tract. II, 53.
342 Verg. over Maria Magdalena de’ Pazzi: “Bemerckende den duyvel dat dese verlichte ziele soo vast
ghebout was op den gront-steen van’t Geloof, begost eerst te arbeyden om dit uyt-te-royen, doende
groot ghewelt om haer vastelijck te doen verstaen, datter gheenen Godt en was, noch ander leven dan
dit teghen-woordigh.” Puccini (ed. 1643) cap. II, 68.
343 Verg. Michaël à S. Augustino: “My dunckt dat ghy antwoort; wat ick doen, oft niet, ick en kan mijn
herte soo volkomelijck niet suyveren, oft ick en ghevoele dat mijne voeten oft mijne affectien dickwils
vervuylen, ende soo lange ick uyt het vleesch leve, ben ick somtijdts de begheerlijckheydt des vleesch
onderworpen.” Augustino (1659) tract. 1, cap. XL, 101.
344 Margetekst: Sy blyft ghetrouw.
345 Tractaet, 245.
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de pleysieren des werelts, noch door het vermaeck der sinnen, dat hy my levendigh
voorstelde, noch door eenighe aen de natuere aenghenaeme dinghen, die hy my
ingaf; om my te doen verflauwen, ende af te trecken van Godt aen te henghen; soo
viel hy my aen, ende trachte my te overvallen met een groot verdriet, my op het alderswaerste indruckende346 mijne teghenwoordighe ende aenstaende quellinghen,
moeyelijckheden, ende benouwtheden, ende om hier van een eynde te maken, stockte
hy my op, dat ick my selven het leven soude nemen; dat my daer van gheen quaet en
konde komen, aenghesien dat ick gheen onsterffelijcke Ziele en hadde; maer hy en dede
oock hier mede niet met allen op teghen my.
Maria beschrijft dat haar redelijke wil en theologale deugden nu vast verankerd zijn in God en dat de boze
geest geen vat op haar krijgt. Deze geest bestookt haar echter nog altijd met fantasieën en probeert haar te
verleiden haar zinnelijkheid te volgen. Als de vijand beseft dat het niet lukt om Maria voor zich in te palmen,
overvalt hij haar met een groot verdriet en de neiging om zichzelf het leven te benemen.

CXCIV. CAPITTEL. (14-IX/194)
Datering: prob. 1671347

Satan haer toonende, datse vanden duyvel beseten is, vertoont alle de quaeden, die daer uyt
souden volghen, soo lichaemelijcke, als gheestelijcke, inwendighe, ende uytwendighe.
Als ick van alle kanten scheen overtuyght te moeten zijn, ende te moeten laeten
voorstaen, dat ick voor seker van den348 duyvel beseten was, soo wierden my, door
Godts toe-laeten, op het alder-levenste in’t besonder voorghestelt, alle soorten van
lyden, tribulatie ende quellinghen, die ick vervolghens door die besetentheyt stont
te verwachten; ende dat soo levende, ende claer, al oft ick die quaeden metter daet
hadde gheleden, ende al oft ick elck quaedt in’t besonder, ende allegader in eenen
spieghel bescheydelijck hadde ghesien, die my te gheschieden stonden; op de maniere
ghelijckmen ghelooft, dat Jesus onsen Salighmaker in’t Hofken349 alle syn aenst aende
346 Deblaere expliciteert: “1. van denkbeelden, gevoelens, gezindheden: met kracht en overtuiging ingeven,
opdringen inprenten. […] 2: een intuïtieve kennis inprenten.” Deblaere (1962) 395.
347 Zie voetnoot 333.
348 Margetekst: Haer worden levende inghebeeldt alle de quaden, dier uyt de besetentheyt souden volghen.
349 Verg. een meditatie uit Konste der Konsten: “De H. Theresia seght, dat wy op desen dagh gevoegelijck sullen
mogen aensien Christum in’t hofken voor sijnen hemelschen Vader ter aerden liggende, sweetende
water ende bloedt: ende met een aldervolmaeckste overghevinghe sijns selfs, seggende: Vader, niet
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lyden, alle aenstaende tormenten, smerten, ende pynen, soo levende in’t ghemoet,
in de apprehensie ende ghevoelen heeft ghehadt, al oft hy de selve allegader, ende in’t
besonder seffens hadde onderstaen; het welcke in hem veroorsaeckte een bloedigh
sweet, ende de benouwtheden des doodts; want dierghelijcke gheschiede my alsdan
oock naer proportie aen het lyden, ende alle quaeden, die my voorghehouden wierden:
Dit was een vondt van den Beminden, om my dat altemael met een resoluet ghemoet te
doen passeren, over te springhen, ende kloecke acten van deughden350 te oeffenen.
Ten eersten, mij wierden ghetoont alle de oordeelen, beschimpinghen,351
bespottinghen, ende de verachtinghen der menschen, die ick soude moeten verwachten,
ende lyden: Item de confusien, beschaemtheden, infamien, schanden, opspraken, &c.
die daer uyt souden volghen: Item alle inwendighe quellinghen, ende bekoringhen
des duyvels, persinghen, ende benouwtheden des geests, die daer uyt stonden te
volghen: Item de droefheden, smerten, pynen ende lyden des lichaems, die daer souden
mede-gaen.
Alle352 welck lyden inwendigh ende uytwendigh, naer Ziele ende Lichaem aensiende,
schroomde myne krancke nature soo seer, ende wiert soo vervaert, ende verschrickt,
ende ghevoelde soo groote benouwtheden, al oft sy eenen doodt-strydt hadde moeten
onderstaen, ende metterdaet hadde ghevoeldt; want myn herte, ende alle de krachten
schenen te beswycken, ende in onmacht te vallen, ick begonst door angst te sweeten; de
doodtverwe vatte my aen, het aensicht wiert ghetrocken, de ooghen vielen in, met een
woordt, ick wiert ghelijck een doodt-strydende, ende stervende mensch;353 myn nature
was soo ghestelt ende vermoeyt, datse lichtelijck te werelt uyt soude gheloopen hebben,
om van eenighe creaturen eenighen troost, ende verlichtinghen te connen ontvanghen.

350

351
352
353

mijnen maer uwen wille geschiede: op dat wy’t selve in alle onse wercken, voorvallen, ende lijden
souden segghen met den mont, oft meer metter herten.” meditatie voor de woensdag in: Daniël (ed. 1710)
deel I, cap. VI, § 4, 58.
Verg. Michaël à S. Augustino: “wy verstaen en leeren, hoe noodigh het is met een kloecke resolutie
de ghebrecken der bedorven nature uyt te roeyen, ende in hun plaetse de volmaeckte deughden te
planten.” Augustino (1661) 89.
Tractaet, 246.
Margetekst: Komt hier door als in eenen doodtstrydt.
Zie voetnoot 488. Verg. ook Teresa van Avila: “Ende ick sach een seker persoon in sulcken staet, dat ick
sekerlijck meynden dat zy stierf: […] al ist oock dat dit niet langh en duerdt, het brenght het lichaem
tot sulcke ghesteltenisse, dat alle de leden schijnen ghebroken te wesen, den pols verloren, al oft den
mensch terstont zijnen gheest soude geven: ende ten is niet veel min, midts dat de natuerlijcke wermte
haer begheeft, ende verandert alsoo, dat met noch wat meer Godt haere begheerte soude volbracht
hebben; niet omdat zy alsdan eenighe pijne in ’t lichaem ghevoelt; […] ende dat men de pijn des lichaems
niet en gevoelt, is om de inwendighe pijn inde ziele die veel grooter is.” Teresa (ed. 1650) zesde verblijf,
cap. XI, 222 e.v.
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Op het moment dat Maria meent bezeten te zijn van de duivel worden haar, met Gods instemming, allerlei
soorten van lijden voorgehouden, die haar te wachten staan vanwege haar bezetenheid. Zij vergelijkt deze
beproevingen met de beproevingen die Jezus in de hof onderging. Maria herkent zich in het zweten van
bloed en de benauwdheid van de doodsangst. Zij ondergaat deze gesteldheden ook lichamelijk.

CXCV. CAPITTEL. (14-X/195)
Datering: 1671354

De gratie Godts versterckt haer naer’t opperste deel, om te blyven staen in vaste deughden, ende
met den wille in Godt gherecht; resigneert haer tot het Cruys, blyft met Christus aen ’t Cruys,
ende bedanckt Godt van de victorie.
Maer355 in alle dit lyden versterckte my de goddelijcke gratie, ende werckte onghevoelijck
in’t opperste deel; want ick behiel altoos eenighe vromigheyt der Ziele, om te blyven
staen in volmaeckte deughden met een kloeck ghemoet,356 ende onverwinnelijcke
volstandigheyt; myne gheheele resignatie, ende overgheven mijns selfs tot alle welbehaeghen Godts, was in alle dat lyden soo vast ende volstandigh, dat ick in alle andere
werckinghen ende oeffeninghen van volmaeckte deughden ende verstervinghen naer
den eysch der saecken ende omstandigheden niet en schyn het minste afgheweken te
zijn van de rechte linie van de volmaecktheyt der deughden, volghens het aenwysen,357
ende licht vande rechte reden; den gheest bleef altoos boven, ende behiel de overhandt
over al, daer ick mede bestreden, ende overvallen wiert; alhoewel niet sonder aerbeydt,
pyne, ende moeyelijckheyt, meer als ick soude connen uytspreken.
Als den boosen vyandt uyt alle de voorseyde teeckenen my358 wilde wys-maecken
ende doen ghelooven, dat ick van den duyvel beseten was, soo bleef ick stillekens in

354 Zie voetnoot 333.
355 Margetekst: Wordt ongevoelijck versterckt.
356 Maria Petyt ontstijgt de deugden niet. Ruusbroec daarentegen spreekt over een leven boven de deugden
uit: “Hier na volght de sevende trappe, dat edelste ende dat hooeghste dat men leven mach in tijd ende
in eewegheit. Dat es alse wi boven al bekinnen ende weten in ons bevinden.i. gronde | looes nietweten;
alse wi boven alle namen die wi gode gheven ochte creatueren, versterven ende overliden in eene
eeweghe onghenaemtheit, daer wi ons verliesen; ende alse wi, boven alle ufeninghe van dooghden in
ons aensien ende bevinden eeweghe ledegheit, daer nieman in werken en mach.” Jan van Ruusbroec,
‘Van seven trappen’, R. Faesen (ed.), in: Opera omnia 9, Turnhout 2003, 209.
357 Tractaet, 247.
358 Margetekst: Resigneert haer inden wille Godts, waert datse beseten waere.
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een volle resignatie, segghende inwendigh met versuchten; mynen Beminden, laet
uwen wille gheschieden, ende niet den mynen;359 sonder my daerom te turberen, oft
te ontrusten, maer ghelijck myne vyanden te ghemoet gaende, om van hun ghehandelt
te worden naer’t behaeghen der Beminden; ende als overweldight, leyde ick my op het
Cruys,360 om daer aen ghenaghelt te worden, ende bereydt, om daer aen t’samen met
Jesus mynen Beminden ten uyttersten te lyden, ende van het Cruys niet te willen afkomen, maer met hem begheerende daer aen te sterven de alder-bitterste doodt, om
alsoo361 daer aen om synder liefde, ten lesten mynen gheest te gheven in de handen van
den hemelschen Vader, ende in hem te ontgheesten,362 tot wien ick in’t midden van de
pynen, benouwtheden, inwendighe verlaetinghen, ende persinghen gheduerigh was
suchtende, ende met een kermende ooghe ghekeert bleef; ghelijck Jesus ghedaen heeft in
sijn lyden, ende hanghende aen het Cruys tot synen eeuwighen Vader ghekeert bleef.
Als ick my aldus aen’t voorseyde Cruys ghenaghelt hadde, ende daer ghelijck
aenhongh, soo dat ick moght segghen, ick ben met Christo aen’t Cruys ghenaghelt, soo
seyde ick ondertusschen met een ghedruckt herte, maer met eenen veerdighen, ende
bereydtsaemen gheest, wie zal my scheyden van de liefde Christi? oft tribulatie, oft
benouwtheyt, oft quellinghe, verdriet, tormenten, oft pynelijckheden, &c.?363 neen,
neen, noch duyvel, noch helle, noch eenighe andere creature, en zal my afscheyden
vande liefde Godts, de welcke is in Jesu Christo, mynen Beminden.
Ende aldus honck ick met mynen Beminden aen’t Cruys met een lydende stilligheyt
ende ghelijckmoedigheyt des gheests,364 gheensins jet toeghevende aen het kermen
359 Mat. 26, 39, Mc. 14, 36, Luc. 22, 42.
360 Dit is de tweede keer dat zich een geestelijke kruisiging voltrekt. Verg. Maria Petyt: “Eerweerdighen
Vader weest met my ghetroost, […] heden naer de H.Communie ten uyttersten ghepynight, ende met
smerten overvallen in Ziel ende lichaem, wierde ick subietelijck van binnen ghewaerschouwt, dat nu
den tijdt ghekomen is, dat den Beminden my belieft met hem aen’t Cruys te hechten […] ick levere hem
gheerne alle mijne litmaeten, krachten ende sinnen, om van hem ghecruyst te worden, ende vervult met
bitterheyt, ende smerten naer sijn behaeghen, my ghewillighlijck latende aen ’t Cruys naghelen, om daer
aen te sterven, ende eyndelijck inden Beminden te ontgheestighen.” Petyt (1683) vol. 2, 69 e.v. Verg. ook
Petyt (1683) vol. 2, 130; nov. 1671.
361 Margetekst: Blyvende met Christo ghecruyst.
362 Deblaere expliciteert: “aan zichzelf ontvoerd worden.” Deblaere (1962) 399. Dit is een term uit de
Nederlandse mystiek. Verg.: “Maer daer wij niet en weten, daer zyn wij een ledighe zalicheyt met gode
boven onze ghescapenheit. Daer sijn wij alle ontgheest zonder gheest ende buten onsen gheeste, in ons
overweselijcke salicheit, met gode boven onze ghescapenheit in een grondeloes abys dat gods wesen
es, dat nemmermeer beweecht en wert van gode noch van creatueren.” Jan van Ruusbroec, ‘Vanden XII
beghinen’, M.M. Kors (ed.), in: Opera Omnia 7a, Turnhout 2000, 65.
363 Rom. 8, 35.
364 Margetekst: Danckt Godt, dat sy door hem in alles victorie ghehadt heeft. Verg. Maria Petyt: “Dese
ghelijckmoedigheyt, […] waer toe ick my schyne ghedisponeert te ghevoelen, om my te laeten setten op
alle formen, naer’t behaghen des Beminden sonder eyghen verkiesinghe.” Petyt (1683) vol. 2, 20.
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ende klaeghen der nature, noch in het minste niet luysterende naer’t ingheven des
vyandts; aen mynen Beminden zy lof, eere, glorie, ende dancksegghinghe, den welcken
my in dien fellen, vreeden, ende langh-duerighen strydt onghevoelijck versterckt heeft;
want door de gratie365 Godts, ben ick staende ghebleven, ende victorieus, ende niet door
myne sterckte; ick hebbe dat al door-broken, volstandelijck uytghestaen, ende ick hebbe
dat altemael vermoghen in den ghenen, die my versterckt heeft;366 niet ick maer de gratie
Godts met my, ende waer’t dat dese my de handt niet en hadde toeghereyckt, ick soude
de victorie verloren hebben, ende daer onder ghebleven; hem zy lof, ende segheninghen,
in de eeuwen der eeuwen; Amen. Sy heeft dit gheschreven in Junio 1671.
Gedurende deze beproevingen wordt Maria in het opperste deel van haar geest versterkt door de goddelijke
genade. Haar overgave wordt hierdoor zo sterk, dat zij niet afwijkt van de rechte lijn van haar volmaakt
geworden deugden. In deze overgave ervaart Maria een geestelijke kruisiging. Zij verlangt zichzelf in God te
‘ontgeesten’. Door de genade van God blijft Maria gelaten onder haar pijnen.

CXCVI. CAPITTEL. (15-I/196)
Datering: prob. 1671367

Ghetenteert om haer inwendigh te verswyghen aen den Gheestelijcken Vader, verstaet het
peryckel van dese tentatie, ende wort tot hem ghesonden met versekeringhe van hulpe door hem.
Ick ben hier gheloopen buyten propoost,368 ick en wete niet hoe;369 dus als ick my
wederom in verlaetinghe, quellinghe, persinghe, &c. vondt, ghelijck gheseyt is;
peysde ick, wat zal ick met my selven doen? is’t dat ick al, datter in my ghepasseert is,
segghe aenden Eerw: Vader hy zal de vertooninghen, &c. voor goedt houden, ende my
aenstouwen, om my vredelijck daer-toe te keeren, als sulcx my ghejont wort; te meer,
om dat hy, van die ghesichten schynt veel te houden, werck van te maecken, ende
die te estimeren, als seer besondere jonsten, ende door dese liefde ende estime, die
hy tot sulcx draeght, soo zal hy lichtelijck my daer in veel toe-gheven, jae selfs daer in
bedroghen zijn, sonder recht onderscheyt; ende soo zal ick blyven dolen sonder uyt te

365 Tractaet, 248.
366 Fil. 4, 13.
367 Voor deze datering is gekozen omdat het laatste hoofdstuk van deze reeks, cap. 198, gedateerd is met
november 1671.
368 o.a. voornemen. W.N.T.
369 Margetekst: Is ghetenteert om aenden Geestelijcken Vader niet te segghen hetghene in haer passeert.
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gheraecken; segghe ick’t niet, hoe zal ick connen leven in sulcken twyffel, persinghe,
ende ghedrangh.
Daer quam my in, ick en wete370 niet van wie; wel en is u korts niet voorseydt, dat ghy
in een groot peryckel soudt komen, daerge syn hulpe ende bystant in soudt van doen
hebben?371 ende datge op zijn woordt u vryelijck soudt moghen betrouwen, afgaen, ende
waeghen? dat Godt hem ghenoeghsaem licht soude gheven, om u te regeren, ende te
gheleyden door sulckenen wegh, als u Godt is treckende, ende trecken zal; ende dat u
bevolen wiert aen hem alle uwe inwendigheyt te openen met alle eenvoudigheyt, ende
oprechtigheyt.
Als Maria weer een geestelijke verlatenheid doormaakt, vraagt zij zich af of zij deze beelden aan Michaël zal
vertellen. Zij twijfelt hieraan, omdat Michaël veel van visioenen houdt en om die reden wellicht het rechte
onderscheid mist. Haar wordt echter geantwoord, dat zij zich aan hem toe kan vertrouwen. God zal Michaël
genoeg inzicht geven om haar te begeleiden.

CXCVII. CAPITTEL.372 (15-II/197)
Datering: prob. 1671373

Sy bidt den Beminden dat hy haer niet leyden en soude door den wegh van visioenen, maer des
gheloofs, van welck verkiesen sy soetelijck berispt zijnde, wort onderwesen tot een volkomen
onkeurigheyt.
Niet-teghenstaende de voorschreven inspraecke, ick bleef seer hert, ende wederspannigh,
370 Margetekst: Maer wort tot hem gestiert.
371 Verg. Maria Petyt: “den 27. November 1671. ten tijde van’t avondt-ghebedt scheen voor my een gordyne
gheopent te worden, ende my wiert klaerlijck ghetoont het spel van Satan, die my door veele listen ende
manieren tracht te beletten ende af-te-trecken van de openhertigheyt tot U-Eerw. om my aen U-Eerw.
niet te openen […] Inwendigh scheen van my soetelijck versocht te worden, ende ghevraeght, wel hoe?
wilt ghy voortaen uw’ eyghen oordeel, ende eyghen wille volghen, ende wys zijn in uw’ eyghen ooghen,
u selven regerende? […] Sulcken, ende dierghelijcke in-spraecken, ende inwendighe aenspraecken
waerend’er dan veel (die ick nu altemael niet ghedachtigh en ben) met een groote sekerheyt, ende
ondervindelijck ghewaerworden, dat-se quamen van den Beminden, die myn hert soo soetelijck
vermorwde, so vriendelijck aensprack, soo innighlijck toetseerde, dat ick ghelijck op eenen ooghenblick
wiert als eenen anderen mensch.” Petyt (1683) vol. 2, 31 e.v.
372 Tractaet, 249.
373 Voor deze datering is gekozen omdat het laatste hoofdstuk van deze reeks, cap. 198, gedateerd is met
november 1671.
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om sulcx te doen, ende om my374 over te gheven, om door sulckenen wegh van
visioenen375 ghetrocken te worden; daerom begonst ick den Beminden te bidden, dat
hy door eenen anderen my tot hem soude believen te trecken; om dieswille dat desen
seer peryckeleus is van hem te vergrammen, in my veel te laeten voorstaen, ende van
dickwils de quaede voor de goede te onthaelen, &c. ick badt, dat hy my soude believen
te gheleyden door den wegh des gheloofs; het welcke de H.Catharine van Genua376 van hem
oock ghebeden, ende verkreghen hadde.
Dese begheerte was daer toe soo groot, ende vervolghens den schroom van’t ander,
dat ick wel jeder een soude te voet ghevallen hebben, op datse my vanden Beminden
souden helpen verbidden;377 maer daer quam my een ghepeys in, is dat goet, datghe
soo met verkiesen, Godt een wet wilt stellen, op wat maniere, dat hy u bewercken, ende
tot hem trecken zal? Waert niet beter, datghe u gheheel stelde in sijne handen, hem
laetende met u gheworden, ende met een ootmoedigh betrouwen voort-gaende? Komt
het qualijck uyt, soo komt het qualijck uyt; ghewaeght u daer in, ja al moest ghy daer
door verloren gaen: waeght u inde Goddelijcke schickinghen.
Dit en vredighde mijn herte niet besonders, want my wederom een vreese inviel, oft
dit misschien wederom wel den boosen soude zijn, om my alsoo in slaep te wieghen,
ende sijne valscheden voor waerheden te doen aenveerden.

374 Margetekst: Bidt om niet gheleydt te worden door den wegh van visioenen, maer des gheloofs.
375 Wat betreft Maria Petyt’s houding tegenover visioenen: “Naer dat ick my eenighen tijdt daer toe
hadde begonst te voeghen, soo viel my in een ghepeys, oft hier misschien gheen bedrogh in en was,
door dien, datmen beeldelijcke oft imaginaire visioenen ghemeynelijck suspecteert als aen bedrogh
onderworpen; hierom begonst ick myn ghesicht af te keeren, ende my innighlijcker in te keeren om daer
met meerder aftreckinghe van lichaemelijcke beelden, Godt naer sijn Wesen, met een bloot gheloof aen
te hanghen, mits dit veel sekerder is, ende min aen eenigh bedrogh onderworpen.” Petyt (1683) vol. 2,
129; november 1671. Zie ook Petyt (1683) vol. 2, 187 e.v. Ook Michaël à S. Augustino’s was deze mening
toegedaan: “Waer uyt blijckt, dat alle gevoelijcke devotie viericheyt, driftichyt sinnelijcke bewegingen,
imaginaire inbeeldinghen, visioenen, oft openbaeringhen luttel te achten syn; want daer de sinnelijcke
ende gevoelijcke krachten het meeste deel in hebben, ende veel bedrochs onderworpen syn, door dien,
dat hunne groote levendicheyt de opperste oft geestelijcke krachten beletten in alles ordre te stellen,
gelijck hun toe comt.” Augustino (1669) tract. II, cap. VII, 19.
376 Verg. Maria Petyt: “Ick hebbe ghevoelt een groot jolyt des herten, als my ter handt is ghecomen het
Leven vande H. Catharine van Genua, daer ick over een jaer oft twee soo seer toe ghedreven wiert, met
een inwendigh ghewaer-worden, dat den Beminden van sin was my door het selve te verleenen meerder
licht in myn gheestelijck leven; het welcke ick metter waerheyt nu ondervinde; want ick sien daer in
claerlijck uytgedruckt mynen inwendighen staet, ende maniere van bidden, al oft ick my daer in naer ’t
leven saeghe uytghebeeldt.” Petyt (1684) vol. 4, 213 e.v. Waarschijnlijk was dit La vie et les oeuvres spirituelles
de S. Cathérine d’Adorny de Gennes, Parijs (Tanpinart) 1646.
377 Margetekst: Maer sy wort ghestiert tot onkeurigheydt.
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Siet Eerweerdigen Vader hoe dat u kindt in anxst ende benauwtheyt staet, niet
wetende, waer op my te moghen betrouwen; want alle steunsel, oock vande Heylighe
ghehoorsaemheyt, wort my alleneen afgheslaghen,378 met schoone deck-mantels,
principalijck, om dat U-Eerweerdigheyt te licht schynt te ghelooven, in’t goet te keeren,
&c. ende niet ghenoegh en schynt te vreesen voor bedriegherye, de welcke onder
veele goede Zielen nu schynt ghemeyn te zijn, weynighe ter recht have komende, al
schynender379 voor eenighen tydt, gheweest te zijn goede beghinsels, ende groote
gratien: om dieswille dat den boosen, ende de subtiele natuere het hunne daer onder
menghelen, die’t al komen te bederven, &c. soo dat het al op niet uytkomt; hoe soude ick
een uytghelesen zijn onder duysent, die de gratie soude weerdigh zijn te ontfanghen, om
dese loosheden ende subtielheden te konnen ontkomen? dan Godt is almoghende, ende
door sijne gratie vermagh ick’t al:380 den Vader der lichts wille U-Eerweerdigheyt ende my
verlichten met sijnen gheest des waerheydts. Amen.
Ick ghevoele my soo droeve ghestelt, dat ick wel soude swemmen in traenen; maer
het is de eyghen liefde, ende luttel betrouwen op mynen Beminden, die my aldus spel
levert.
Maria voelt veel weerstand om zich te laten leiden op een weg van visioenen. Zij bidt dat zij, net als Catharina
van Genua, geleid mag worden op de weg van het geloof. Haar overvalt echter de vraag of zij op deze manier
God de wet wil stellen. Is het niet beter zich aan de goddelijke schikkingen over te geven? Maria is bang voor
bedrog, in die zin dat de boze en de natuur zich makkelijk mengen in het geestelijk leven. Hoe zou zij de één
op de duizend zijn die aan dit bedrog ontkomt?

378 Verg. Maria Petyt: “Ick hebbe nu eenighe daghen, principalijck dese verlangende weke voor Sinxen
inwendigh bevroeyt, dat den Beminden van sin is wat nieuws in my te wercken; want hy dunckt my eenen
nieuwen wegh tot hem te bereyden, te openen ende te ontdecken, veel puerder, verhevender, ende
vande sinnen verder afghetrocken, als oyt; eer ick daer zal connen toe gheraecken, zal het de nature dier
moeten kosten; want men moet passeren veele pynelijckheden, droeve ghesteltenissen, persinghen,
ongheloovelijcke benauwtheden; ende menighe alder-bitterste verstervinghen, door dien dat alsdan
aen de nature, ende gheest alles ontrocken wort, daerse te vooren eenigh steunsel op hadden, ende
waer door sy als aengheleydt wierden door inwendighe verlichtinghen, &c. in de oeffeninghen des
gheests.” Petyt (1683) vol. 4, 205.
379 Tractaet, 250.
380 Fil. 4,13.
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CXCVIII. CAPITTEL. (15-III/198)
Datering: 1671

Sy wordt subietelijck ghestilt van gheest, van een Goddelijck licht beschenen, omringhelt, ende
overlommert; waer door sy ghetroost, versterckt, ende aenghelockt wordt tot een volkomen
overgheven haer selfs; dat licht gaet, ende komt.
Naer381 dat dit voorseyde geschreven was, gonck ick naer de Recollectie, al waer ick
terstont tot een stil ghemoet quam, met soete inghekeertheyt, ende ick scheen met een
Goddelijck licht overschenen, overhelst,382 overgrepen ende overlommert383 te zijn; het
scheen te wesen een Godt-vormigh licht, het welck in hem besloot, ende mede-deelde
eenighe minnelijcke, ende soete vertroostinghe, versterckinghen ende aenlockinghen,
om my gheheelijck over te gheven in alle behaghen ende schickinghen Godts over my;
het welck ick oock dede met soeten vrede, ende gheheel ghewaghen mijns selfs, met
eenen pueren toekeer tot mijnen Beminden alsoo het scheen.
Dit voorschreven licht, &c. wordt my noch dikwils ghejont, als ick in’t uytterste lyden
ben (soo gheseyt is) het selve neemt op eenen ooghenblick wegh alle swarigheyt, lyden,
ende quellinghen des gheests, op eenen subiet den gheest versterckende, ververschende,
ende vertroostende heel besonderlijck, maer ten duert niet langh; ende als ick wederom
met dat drucksel, &c. des gheests overgoten ben, dan ben ick altoos ghestelt buyten hope
van oyt jet Goddelijcx ghewaer te worden, oft te ghevoelen, jae oock bykans in wanhope
van mijne saligheyt, waer in ick384 een grondighe resignatie moet doen, ende soo leve
ick tusschen hope ende vreese. Siet lieven Vader den Beminden ghedooght, dat ick nu
wat vloeyender-wyse mijnen inwendighen staet wat kan te kennen gheven. Dit den 7.
November 1671.385

381 Margetekst: Wort subitelijck gestilt en met een Goddelijck licht omschenen.
382 Deblaere explicieert: “omvangen.” Deblaere (1962) 401.
383 Verg. Michaël à S. Augustino: “het schynt, dat den geest (principalijck ten tyde van ’t gebet) d’onderste
deel overlommert oft overgrypt, ende te synen dienst heeft, op dat aldus de heele ziele onder den
goddelijcken Geest staen, oft tot hem uytgespreyt sy.” Augustino (1669) tract. II, cap. XIV, 38.
384 Tractaet, 251.
385 Er gebeurt veel met Maria Petyt in de maanden oktober en november 1671: “In November 1671. eens naer
de H. Communie scheen my mynen Beminden te segghen, ick zal weten myne glorie uyt u te trecken,
door de gratien, die ick u sal gheven; met versekeringhe, dat ick in ootmoedigheyt soude blyven, ende
my niet en soude glorieren, als in mynen Beminden alleen.” Petyt (1683) vol. 2, 269 e.v.
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Na de vorige brief geschreven te hebben komt zij tot rust en kan zij zich overgeven aan Gods schikkingen. Zij
kent het godvormige licht dat haar te beurt valt, van andere momenten waarop zij het moeilijk had en haar
dit licht werd gegund om haar te versterken. Toch overvalt Maria al weer snel een beproeving en verliest zij
de hoop iets goddelijks gewaar te worden. Zo leeft zij tussen hoop en vrees.

CXCIX. CAPITTEL. (15-IV/199)
Datering: prob. 1671386

In peryckel van bedrogh van satan wort-se inwendigh gheleert, hoe sy haer moet draghen, ende
de valsche verlichtinghen af-keeren.
My dunckt noch eenighe bedriegherye des boosen vyandts387 ghewaer gheworden te
hebben, door eenighe imaginaire valsche visioenen,388 oft verthooninghen, satan
aennemende de ghedaente van eenen Enghel des lichts;389 dese en quamen tot hun volle
effect niet; maer ick wiert alleen een beghinsel daer van ghewaer: hadde ick my daer
toe ghekeert, ick bevroeyde wel, dat het tot volle effect soude ghekomen hebben; want
hy in’t sin hadde een fraey spel te spelen, ende my lustelijck te bedrieghen; maer ick
scheen inwendelijck ende heel heymelijck ghewaerschouwt, om my hier in te draghen
conformelijck aende leeringhe, die U-Eerweerdigheyt in uwen lesten brief aen my
gheschreven hebt.390
Dus den gheest kaetste dat vertoon haestelijck af met een insincken391 in mijnen
niet, ende grondigh bekennen van myn onweerdigheyt om sulcke gaven van Godt te
ontfanghen; daer naer liet ick dat visioen onverlet henen gaen, sonder werck daer van
te maecken, ende sonder te oordelen, oft het goedt, oft quaedt was, oft van waer dat
het quam, oft niet, maeckende te volherden in het inwendigh enckel opsien van mijnen
386 Dit brieffragment is opgenomen in deze reeks, omdat hoofdstuk 201 gedateerd is op 13 november, bijna
een week na 7 november.
387 Margetekst: Bedrogh van Satan ontdeckt.
388 Verg. Michaël à S. Augustino over ongeordende krachten die o.a door imaginaire visioenen in het
zinnelijke deel ontstaan: “want als dan syn sy gelijck gulsighe beesten, die wat soets inden geest gewaer
wordende, daer in met gulsicheyt hun versaden zonder schick oft ordre, ende alle geestelijcke dinghen
veranderen in sinnelijckheyt; hetwelcke den boosen vyant bemerckende, verandert hem dickwils in
eenen Enghel des lichts, ende bedrieght de ziele met valsche verlichtinghen.” Augustino (1669) tract. II,
cap. VII, 20.
389 Ibid. Verg. ook 2 Kor. 11, 14.
390 Deze brief is onbekend.
391 Margetekst: Maniere om het bedrogh van Satan te ontkomen.
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Beminden, naer sijn onverbeeldt Wesen: Aldus met den gheest in hem gherecht blyvende,
met soo groote stilte, ende versaemtheyt392 der opperste krachten, als my moghelijck
was, ben ick, (Godt lof) dat peryckel ontkomen; want den boosen ghewaer-wordende,
dat ick een ooghe in’t seyl hadde, ende my diepelijck begonst te verootmoedighen voor
het aenschyn Godts, soo nam hy terstont de vlucht; ende ick bleef seer wel ghetroost
ende ghevredight, volherdende in den gheest Godt aen-te-hanghen, ende lief te hebben,
met af-ghetrockentheyt, ende uythouden393 van de onderste krachten.394
Maria beschrijft hoe ze nog meer bedrog van de vijand gewaarwordt, als de satan haar verschijnt in de
gedaante van een engel van het licht. Haar geest ketst dit valse visioen af door zich te vernederen en het
beeld te negeren. Als de satan Maria’s verootmoediging opmerkt, neemt hij de vlucht.

CC. CAPITTEL.395 (15-V/200)
Datering: prob. 1671396

De valsche visioenen contrefeyten de waerachtighe; hoe sy van malkanderen onderkent worden,
uyt verscheyden effecten.
Eerweerdighen397 Vader dese visioenen oft vertooninghen, die waeren oock eenighsins
vergheselschapt met een schynende Goddelijcke claerheyt; jae by-naer meer, als in de
waerachtighe die ick somtydts hope ghehadt te hebben; dan dit verschil isser tusschen
d’een en d’ander, dat dese claerheyt meerderen deel haer schynsel gheeft in de onderste
krachten; ende dat het verstant daer meer begryp ende onderscheyt van heeft.
Item dat den ghevoelijcken smaeck, ende appetyt met eenen ghevoelijcken lust,
ende ghenoeghen daer toe aenghelockt wort, ende de andere ghevoelijcke krachten
met het verstant zijn oock wat levende in’t spel hunne eyghen werckelijckheyt subtielijck
ondermenghelende, ende mede doende, die verlichtinghen, &c. met ghenoeghen ende
lust aenklevende, ende alsoo doen sy t’saemen met den boosen.

392 Deblaere expliciteert: “ingetogenheid, éénmaking.” Deblaere (1962) 405.
393 Deblaere expliciteert: “buitenhouden, uitsluiten” Deblaere (1962) 403.
394 Deblaere expliciteert: “zintuigelijke en emotionele vermogens, gedeeltelijk ook de verbeelding.”
Deblaere (1962) 398.
395 Tractaet, 252.
396 Zie voetnoot 386.
397 Margetekst: Valsche visioenen contrefeyten de waerachtighe.
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Dese dinghen en hebben noyt merckelijck in my plaetse ghehadt; want een beghinsel
daer van ghewaer-wordende, wiert ick inwendigh daer van ghewaerschouwt, ende
liet dat in tydts vaeren; want die van beydts ondervonden heeft, kan dit lichtelijck
onderscheyden uyt de grovigheyt, die’er inwendigh in den gheest daer door opstaet,
ghevoelende my verbeeldt398 met my selven, ende met andere dinghen, een weinigh
buyten Godt.
Item399 in de valsche vertooninghen, &c. en werckt de liefde alsdan in de Ziele niet met
sulcken edele teerigheyt, onnoosele400 minnelijckheyt, ende inwendighen goddelijcken
brandt; noch en trecken de Ziele tot een diepe innigheyt,401 stilte ende afghetrockentheyt
der inwendighe, ende uytwendighe krachten; noch die schynende goddelijcke claerheyt
en overlommert, noch en penetreert de Ziele soo niet, noch en doet haer in Godt rusten,
in hem verdwynen, oft met hem vereenighen; noch de Ziele en wort oock niet van Godt
inghenomen, oft merckelijck tot hem innighlijck vermeerdert, aengheraeckt, &c. alhoe-wel datter in de valsche eenigh schynende Godt ghenieten, ende smaecken Godts
schynt ghevonden te worden, het welcke die voornoemde claerheyt de Ziele schynt aente-brenghen, ende te veroorsaecken;402 maer het en is Godt niet, die de Ziele aenhanght
ende gheniet, maer dat licht, oft die claerheyt, de welcke in’t verstandt schynt, het ghene
dat sy neemt voor Godt; maer als de visioenen zijn waerachtig ende Goddelijck, soo laete
ick my selve, ende alles als onverlet, sonder de selve oft eenigh licht, oft ghevoelijcken
smaeck, oft ghenieten, oft my selven aen-te-hanghen buyten Godt.
Maria schrijft verder over valse visioenen en leert, dat ook die met licht vergezeld gaan. Dit licht schijnt
sterker in de natuurlijke krachten. Het verstand heeft er meer begrip van. Als Maria de oorsprong van
dergelijke visoenen gewaarwordt, neemt zij onmiddellijk afstand. Het verschil merkt zij aan de grofheid
die in haar gemoed optreedt, wanneer zij niet door God wordt aangeraakt. De ziel hangt God dan niet aan,
maar meent hem te zien in het goddelijk licht dat in haar verstand schijnt. Ware visioenen daarentegen
laten alles onverlet.

398 Deblaere expliciteert: “van de geest: vervuld met een voorstelling of begrip, en daardoor onbekwaam
om Gods tegenwoordigheid eenvoudigh intuitief te ervaren […] syn. voor vermiddelt; staat teg.
onverbeeldt.” Deblaere (1962) 403.
399 Margetekst: Hoe sy verschille.
400 Verg. Michaël à S. Augustino: “Ja, als een ziel […] getrouw is in gedurighe minne-sterven ter liefde van
haeren Beminden, ende daer door oock de sinnelijcke krachten allenckens comen tot de gesteltenisse
van den state van onnosselheyt, dan en doen sy den geest geen beletsel meer aen.” Augustino (1669)
tract. II, 31.
401 Deblaere expliciteert: “geestestoestand waarin het innig gebed wordt beoefend.” Deblaere (1962) 396.
402 Tractaet, 253.
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CCI. CAPITTEL. (15-VI/201)
Datering: prob. 1671

Haer worden ontdeckt de subtiele bedriegheryen van den boosen, ende van de nature, die de
Ziele verachteren van de puerheyt ende oprechtigheyt des gheests in Godt; de waerachtighe
visioenen zijn ghemeynelijck verstandelijck ende de mede-gaende lichaemelijcke ghedaenten
eyndighen in den gheest, ende hebben goede effecten.
My worden ontdeckt menighte subtielheden der nature, waer door den boosen veele
Zielen komt te bedrieghen, oft te wederhouden van hunnen waerachtighen geestelijcken
voortganck 403 in Godt, om dat de Ziele niet wel verlicht zijnde, om dese subtielheden des
boosen, ende de loose vonden van de nature te connen onderscheyden, blyft daer aen
haperen, sonder van deghe in den lauteren oppersten gheest te connen gheraecken,
jae oock sonder dien te kennen oft sijn edele werckinghen ende puere toekeeringhen
tot Godt te connen gewaer-worden; waer door nochtans alle oprechtigheyt in een Ziele
geboren, gewerckt ende bewaert wort.
De oorsaecke hier van dunckt my meerderen deel te wesen, om dat de Ziele te veel
aenhoudt met de onderste krachten, buyten den daedelijcken treck 404 Godts tot de selve;
te veel wercks maeckende van eenighe soet-smaeckende inwendighe ondervindinghen
der gaeven Godts; de selve met affectie aenhanghende, &c. waer door belet wort de afsnydinghe,405 &c. van haer selven, ende van andere dinghen buyten Godt; Godt niet puer
ghenoegh hebbende voor den eenighen voorworp van haer inwendigh ghesicht ende
liefde, soo en kan sy niet worden verheven boven haer selven inden oppersten gheest,406
403 Margetekst: Subtiele bedriegheryen worden ontdeckt.
404 Treck correspondeert met de tuck uit de Nederlandse mystiek. Verg.: “Dese tuck is dat laetste middel
tusschen God ende onsen geest, tusschen werken ende rusten of ghewrocht te werden, tusschen leuen
ende steruen oft ontgheesten, ende verheffet ons totter alre hoechstter oefeninghen, diemen beneden
dat onghescapen licht oefenen mach. Want dese tuck verheffet ende verwecket dat verstant om God te
bekennen in sijnre weseliker claerheit, ende si trecket die ouverste minlike cracht om God weselic sonder
middel te ghebruycken.” Herp (ed. 1931) deel III, cap. 54. 345. Zie ook pag. 329.
405 Verg. Johannes van ’t Kruis: “In desen wegh der volmaecktheyt moet men altydt soo voort-gaen, dat men
ten lesten tot het eynde gherake, het welck als-dan gheschieden sal, als wy onse ongheregelde affectien,
ende ghenegentheden altydt verderven, ende af-snyden, noch die noeyt en voeden, de welcke, ten zy
dat sy al-te-mael grondelijck vernieticht worden, noeyt en salmen tot het eynde, daermen toe tracht,
konnen gheraken.” Cruyce (ed. 1693) deel I, cap. XI, 35.
406 Deblaere expliciteert: “de wezenheid van de menselijke geest, beschouwd als afgezonderd van zijn
natuurlijke vermogens en als grond waarop Gods genadewerking zich kan uitoefenen en waarin Hij zich
onvermiddelt meedeelt.” Deblaere (1962) 401.
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om aldaer Godt aen te hanghen met een lautere vereenighende liefde, daer noyt gheen
bedrogh aencomen en kan, Godt gheve, wat ghaven, dat haer moghen gheiont worden,
oft niet.
De visioenen oft vertooninghen, die sy alsdan ontfanght, zijn gemeynelijck heel
verstandigh407 ende gheestelijck sonder lichaemelijcke408 formen, ende ist dat sy somtydts
imaginair zyn met lichaemelijcke ghedaenten, soo eyndighen dese altoos, oft meerderen
deel in verstandighe ende in een puer ghenieten vande Godtheyt onverbeelt van jet
imaginair, ende laeten achter merckelijcke goddelijcke vruchten inde Ziele, principalijck
een soete, van selfs vloeyende gheneghentheyt tot alle onderworpentheyt, ende afgaen
sijns selfs onder een ander, oock onder de minste vanden huyse, puer om Godt.
Item een soete ootmoedighe ghemoeyigheyt des herten onder Godt, ende haere
Oversten: Item een kleyn ghevoelen, ende kleyn werck maecken van haer selven, niet te
seer steunende op de inwendighe lichten, openbaringhen, &c. maer een licht ontgheven
des selve door den gheest van ootmoedigheyt: Item een onnoosele, oft brandende, oft
stercke ende vrome liefde Godts: Item een gheheele ontbintenisse van alle affectien der
gheschapen dinghen met een vervremden der selve: Item een soeten, ende diepen vrede
der Ziele, vreught, ende blydschap in den H.Gheest; met een woort, hebbende het herte
alleen open voor Godt, ende ghesloten voor de creaturen; een herte vol van Godt, ende
sijne liefde, ende ydel vande creaturen, alleen levende voor haeren Beminden, in haeren
Beminden, ende om haeren Beminden, ende niet voor haer selven, in haer selven, noch
om haer selven; want dat minne-vier, het welcke de voorgaende mededeelinghen Godts
in haer hebben achterghelaten, die dryft haer daer al boven, sonder te willen nederwaert
sien op jet, dat leegher, oft minder is, als haeren Beminden, oft sijnen Goddelijcken wille
in eenighe saecken, die haer kennelijck zijn. Dit den 13. November 1671.409
Maria wordt enige subtiele bewegingen van de natuur gewaar, waardoor de boze veel zielen bedriegt en
afhoudt van hun geestelijke voortgang. In dit bedrog houdt de ziel zich te veel vast aan de onderste krachten
en niet aan de ‘trek’ naar God zelf. Hierdoor wordt de verloochening van zichzelf en van alle zaken buiten
God belemmerd. Dergelijke zielen hebben God niet voor ogen als het voorwerp van hun enige liefde en
kunnen dus niet boven zichzelf verheven worden tot in hun opperste geest. De visioenen die Maria daar
ontvangt zijn vaak geestelijk en verstandelijk. Zij eindigen in het genieten van God en laten goddelijke
vruchten achter in de ziel.

407 Verg. Teresa van Avila: “zy ghevoelt by haer onsen Heere Jesum, hoe wel dat zy hem niet en siet, noch met
de ooghe des lichaems noch der ziele. Dit visioen wort genoemt een verstandelijck visioen, ick en wete
niet de reden waerom.” Teresa (ed. 1650), zesde verblijf, achtste cap. § 2, 195 e.v.
408 Tractaet, 254. Margetekst: Teeckenen van goede visioenen.
409 Zie voetnoot 385.
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CCII. CAPITTEL. (16/202)
Datering: prob. 1672410

Op pretext van ootmoedigheyt wort sy ghetenteert, om de ontfanghen gratien te verberghen
voor den Gheestelijcken Vader; maer verstaet, dat den boosen haer wilt vervremden vande
ghehoorsaemheyt, ende wort vermaent, om alles aenden Geestelijcken Vader te openen.
Naer dat ick eens veele ende sonderlinghe gratien van Godt hadde ghenoten, wiert ick
met een bekoringhe ghequelt, die ick voor gheen bekoringhe en konde onderkennen,
te weten, dat het veel volmaeckter was, ende Godt aenghenamer, dat ick soude411 leven
een heel verborghen leven, soo dat ick mijne inwendigheyt,412 ende gratien vanden
Beminden my ghejondt aen niemant, noch oock aen U-Eerweerdigheyt, en soude
openen, oft kenbaer maecken; ja dat den Beminden dat absolutelijck van my begheerde
ende afvraeghde, op pretext 413 van meerdere ootmoedigheyt; ende op dat ick dit lichter
soude ghelooven, wierden my voorghestelt de levens van verscheyde Heylighen, die
soo ghedaen hebben, als vanden Heylighen Alexius,414 de H. Maria Magdalene,415 de H. Maria
van Aegypten,416 ende van meer andere, de welcke gratien ende jonsten van Godt aen hun
mede ghedeelt, de familiere conversatien met Godt,417 met de H.H.Enghelen, &c. aen

410 Deze brief is enigszins arbitrair gedateerd met prob. 1672 vanwege de context van de brief. Maria Petyt
schreef rond deze tijd brieven over haar visioenen tijdens de Hollandse oorlog.
411 Tractaet, 255.
412 Margetekst: Op pretext van verborgen leven peyst sy de ontfanghen gratien aen de Geestelijcken Vader
te verswijghen.
413 Onder voorwendsel van. W.N.T.
414 Alexius van Rome, † 404, heeft 17 jaar in Edessa een leven van gebedt, vasten en penitentie doorgebracht.
Zie Pedro de Ribadeneyra en Heribert Rosweyde, Generale legende der heylighen met het leven Iesv Christi ende
Marie, Antwerpen (Hieronymus Verdussen) 1640, B 51a-B 54a.
415 Verg.: “Over eenighe daghen in Februario 1673. hebbe ick binnen in myne Ziel verstaen, dat den Beminden
van sin is, my meer, ende meer te trecken in het eensaem leven van een waerachtighe Eremytersse,
my volmaeckende in het eensaem leven; Item dat hy my soude mede-deelen een groot deel vanden
Gheest, ende gratien, de welcke de H. Maria Magdalene eertydts heeft ghenoten inde wildernisse.” Petyt
(1683) vol. 2, 254. Zie in de Generaele legenden: Maria Magdalena, 1e eeuw, (B 67b-B 72b) heeft dertig jaar in
de wildernis geleefd. “Sy was dertich jaren langh in dese wildernisse, etende kruyden en wortelen van
bomen […] sy leefde meer een Engelsch dan een menschelijck leven.” Ribadeneyra (ed. 1640) B 71b. In de
tiende eeuw ontstaat in Italië de legende van Maria Magdalena’s boetvaardig leven, naar analogie van de
verhalen rond Maria van Egypte.
416 Maria van Egypte, 5e eeuw, (Ribadeneyra (ed. 1640) A 484a-A 487b) woonde zevenenveertig jaar in de
wildernis bij de Jordaan. Ribadeneyra (ed. 1640) A 486 a.
417 Dominicus de Saint-Albert heeft deze conversatie als uitgangspunt voor zijn oefeningen genomen: “Nam
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niemant en hebben verklaert, maer alle de gaven Godts hebben verborghen ghehouden
in hunnen herten, tusschen hun ende Godt alleen, dat dit veel beter, volmaeckter, ende
versekerder was.
Maer ’s anderdaghs hebbe ick verstaen ende ghekent, dat hier in418 schuylden
subtiele listen, ende bedriegheryen vanden duyvel, om my door desen middel af te
trecken van het gheleydt der H.Ghehoorsaemheyt; ende my alsoo in veele dinghen te
bedriegen, ende door valsche verlichtinghen te verleyden; my docht inwendigh gheleert
te worden, om alles aen U-Eerweerdigheyt te openen inden gheest van ootmoedigheyt,
onderwerpinghe, ende mistrouwen mijns selfs; dat de regeringhe, bestieringhe, ende
aen-leyden der ghehoorsaemheydt my seer noodigh was, ende ick in veele dinghen de
hulpe van U-Eerweerdigheyt soude van doen hebben, om andersints niet bedroghen
te worden; dat ick niet en soude konnen dolen, als ick den raedt van U-Eerweerdigheyt
soude volghen; alhoewel dat mijne natuerlijcke wysheydt my dikwils is inghevende,
dat U-Eerweerdigheyt wat te licht van gheloof is, dat U-Eerweerdigheyt de inwendighe
inwerckinghen meer moet suspecteren, ende door contrarie dinghen beproeven, oft
maecken, dat ick de selve verwerpe, die wederstaen, ende kleyn achten, als ick de selve
aen U-Eerweerdigheydt voorhoude, ende Communicere; dit gheeft my in mijne eyghen
wysheyt, die ick met groote eenvoudigheyt moet verloochenen, ende onderworpen,
volghende het ghene U-Eerweerdigheydt Godt-vormigh schynt te wesen, ghelijck het
inwendigh licht my nu dicteert.
Aanvankelijk onderkent Maria haar verlangen naar een nog verborgener leven – zo verborgen dat zij zelfs
geen contact heeft met Michaël à San Augustino – niet als een beproeving. In dit verlangen spiegelt zij
zich aan de vroegchristelijke heiligen. Pas later doorziet Maria dat deze bekoring bedoeld is om haar van
haar gehoorzaamheid af te brengen. Het innerlijke licht leert Maria datgene te volgen dat volgens Michaël
‘godvormig’ is.

veritas et perfectio huius exercitii en est, quod anima in tantam requiem et unionem cum sponso suo
devenit, ut ei loquatur os ad os ‘verba, quae non licet homini loqui’. Propterea nihil amplius audiemus
ab illa.” Albert (ed. 1940) 57.
418 Margetekst: Sy verstaet dat dit een tentatie is.
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CCIII. CAPITTEL. (17-I/203)419
Datering: 1672420

Sy wordt ghepraemt om eenighe dinghen aen te teeckenen; het welck sy weygert te doen, om datse vreest van eenen dolenden gheest bestiert te worden, ende den tydt haers levens onnuttelijck
over te bringhen.
Den 16. September 1672. scheen ick ghepraemt te worden,421 ick en wete niet van wat
gheest, oft van eenen vremden, oft van eenen goeden, om noch eenighe dinghen aen te
teeckenen, die sedert eenighen tijdt in my ghepasseert zijn; welck ingheven ick dikwils
hadde verworpen ende verset, om dat sulcx my niet aen en stont, ende uyt vreese van
hier door wederom te vallen in veele benauwtheden, ende quellinghen des gheests,
siende, ende ondervindende, dat myn leven passeert, als gheduerigh al dolende, nu
op een maniere, nu op een ander, sonder behoorlijck ende ghestaedelijck te connen
gheraecken op eenen goeden wegh, ende kryghen eenen goeden gheest, waer door ick
volmaecktelijck naer Godt, ende in Godt soude connen leven; waer naer ick uytterlijck
verlanghe, ende ben van goeden wille.
Somtydts ben ick seer bedruckt, &c. om dat ick niet en kan bekomen een behoorlijck
onderscheyt, discretie ende ontmenghele des gheests, om alsoo den goeden gheest te
connen onderkennen ende volghen, ende den vremden, oft dolenden gheest verwerpen
ende verstooten; want hoe seer ick trachte, oft niet en trachte puerlijck Godt te soecken,
te meynen, ende hem in den gheest aen-te-hanghen, soo dunckt my de saecke altoos te
blyven in den selven staet, ende seer luttel oft niet te baeten, aenghesien ick alsoo blyve
dolen ende anders niet doen en kan.
Ick peysde, dat ick den waerachtighen gheest niet en verstaen, noch en kenne; ende dat
den Gheest seer ghemenghelt moet zijn met de onderste krachten (meer als ick wete) de
welcke die confusien, verwerringhen ende dolinghen des gheests veroorsaecken; oft wel
daer moet jet anders subtielijck ende heymelijck onder ghemenghelt zijn (het welck ick niet
en kenne) dat my het valsch doet nemen voor ’t waerachtigh; want andersins hoe soude ick
soo connen dolen, ende bedroghen zijn? Hoe souden in my soo wondere ende onghewoone
dinghen passeren, die ick niet en kan beletten, ende die my seer verstelt maecken.
419 Tractaet, 256.
420 De datum van deze brief is 14 november 1672. Maria vertelt echter over een herinnering van 16 sept. 1672.
Omdat bekend is dat zij in deze periode brieven verbrandde, is het niet aannemelijk uit te gaan van een
samengestelde brief, maar te veronderstellen dat dit één brief is.
421 Margetekst: Sy is weygerachtigh om eenighe dingen aen te teeckenen uyt vreese van bedrogh en
tydtverlies.

253

254

hoofdstuk 5

Och van hoe goeden wille ben ick! Hoe goede ende groote422 begheerten hebbe ick! Hoe
gheerne soude ick van jemant gheholpen423 ende onderwesen worden! Al waer’t van
een kindt, oft van den simpelsten mensch van de heele werelt, die my soude connen
toonen den rechten wegh tot Godt, oft my ontdecken de dolinghe ende bedrogh, daer
ick in ben; ick soude my aen hem met een groote veerdigheyt des ghemoets, ende
blydschap des herten connen ende willen onderwerpen; daerom uyt een binnenste ende
oprechte begheerte om gheholpen te worden, zal ick voortgaen in U-Eerweerdigheyt
openhertelijck te kennen te gheven, al ’t ghene in my passeren, oft den gheest in my
wercken zal. Dit den 14. November 1672.
Op 14 november 1672 verhaalt Maria hoe zij zich op 16 september 1672 heeft verzet tegen de ingeving, dat zij
op schrift moest stellen wat zich sinds enige tijd in haar ziel voordeed. Zij lijkt niet te kunnen komen tot een
juiste onderscheiding tussen een goede geest te volgen en een dolende geest te verstoten. Maria twijfelt aan
de ongewone dingen die zich in haar ziel voordoen en haar verbazen. Uit een oprecht verlangen geholpen te
worden, vertelt zij Michaël wat in haar wordt bewerkt.

CCIV. CAPITTEL. (17-II/204)
Datering: 1672

Sy vindt haer wederom sonder Gheest, ende desolaet, verwondert haer van sulcken
veranderinghe, ande wort meer ghefondeert in haeren Niet.
Den 16. November 1672.424 ’s morghens ontweckende, ende den dagh door, vondt ick
my als heel ontrocken, arm, ende verlaeten,425 sonder licht, oft smaeck, ende sonder
eenighen inganck tot het ghebedt te connen vinden, oft tot eenighe aendachtigheyt tot
Godt te connen gheraecken; het welcke my als verstelt maeckte, ende ghelijck bedroefde,
niet wetende wat peysen, wat dese subiete veranderinghe bediede: den eenen dagh op

422 Tractaet, 257.
423 Margetekst: Is begheerigh om geholpen te zijn, om alles te openen aan den geestelijcken Vader.
424 Maria beschrijft dit twee maal: “Den 16. November 1672. vondt ick my als heel ontrocken […] het welck
my als verstelt maeckte, niet wetende wat peysen, wat dese subiete veranderinghe bediede; den eenen
dagh opghetrocken ende onthaelt, &c. als een Bruydt, ende Koninginne, den anderen dagh ghelijck
ghebannen, oft uytghejaeght uit het Konincklijck Palleys als een aerme bedelersse, die den Beminden
niet en kent, noch en wilt kennen, noch eens aensien.” Petyt (1683) vol. 3, 96.
425 Margetekst: Sy onderstaet verscheyden gesteltenissen die haer verstelt maecken.
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getrocken, onthaelt, &c. als een Bruydt ende Koninginne426, den anderen dagh ghelijck
ghebannen ende uyt-ghejaeght uyt het Konincklijck Paleys, als een arme bedelerse,
die den Beminden niet en kent, noch en schynt te willen kennen, noch eens aensien;
och herde weghen voor de natuere, alle die versteltheden ende onsekerheden te doorkomen! och Eerw. Vader hoe gevoele ick in desen staet myne onmogelijckheyt, ende
machteloosheyt, wat middelen al-om gheconfyt te zyn in de kennisse mijns selfs! wat
vonden des Beminden om my te fonderen in een alder-diepste ootmoedigheyt, op dat
ick soude weten, dat ick uyt my selven niet met allen en ben, noch en vermagh, noch en
hebbe; ende dat, als ick jet schyn te zyn, te hebben, ende te vermogen, alles komt uyt een
lautere goedtheydt, me-weerdigheyt, ende ghenade Godts, hoe, wanneer, hoe langh,
ende hoe veel het hem belieft, ende niet meer.
Daer naer in’t ghebedt kreegh ick wat inganck in’t ghebedt van eenvoudigheyt,
innigheyt ende stilte427 met ontmoeten van het 428 onverbeelt Wesen Godts; daer scheen
eenigh ghewaer-worden, dat de voorgaende subiete veranderinghe ende verlaetinghe
des Beminden een minne-spel was, tot mijn meerder goedt; ick kreegh oock hier en daer
eenighe kennissen onderwysende tot meerder volmaecktheyt, om meer versekert, ende
vry van bedrogh voort te gaen; de welcke daer naer noch meer aengroeyden met klaerder
licht, ende vastigheyt.

426 Verg. Maria Petyt: “door ondervindinghe, moet ick bekennen, dat den minne-gheest somtydts soo
krachtigh, ende levendigh is werckende soo inde nederste, als opperste krachten, […] om als een
minnende Bruydt familierlijck met haeren Beminden te handelen van’tghene sijne meerdere glorie,
liefsten wille, oft behaeghen, ende de saligheydt der Zielen aengaet. By exempel, dit, oft dat, voor dese,
oft die te vraghen, te bidden, &c. Item als sy in’t ghemoet wort neffens haeren Beminden, als een bevel
hebbende Koninginne; het familier handelen met de H.H. Enghelen, &c.” Petyt (1683) vol. 3, 99. Dit
beeld ligt in de lijn van de Observantia Strictior: “Conversés, dis-je, ainsi avec sa Majesté au dedans de vous
mesme, en sorte que vous soiés en la parfaite union de vous deux, par succès de temps et de bon ordre,
son Royaume et tout son plaisir, et que vous soies Reine et tout le plaisir du Roy, votre Epoux, à perpetuité
et sans fin.” Samson (ed. 1992) art. 2, 54.
427 Verg. Michaël à S. Augustino: “Somtijts gheniet een devote ziel seer lichtelijck d’inneghe ruste, ende
schorsinghe oft versaeminghe der krachten; ghelijck dat geschiet in het Ghebedt van rust, oft, ghelijck
andere segghen, van Geestelijcken slaep: dan behoudt de ziel alleen een innigh ende eenvoudigh
ghesicht oft beschouwen Godts met een soete toeneyginghe oft invloet tot het onverbeelt, ende
onghemeten Wesen van het opperste Goet.” Augustino (1659) tract. 4, cap. III, 374. Verg. ook Teresa van
Avila: “Dit verschil isser tusschen dit Ghebedt, ende wanneer die ziele gantsch met Godt vereenicht is,
want dan doet zij oock soo veel niet […] Maer hier schijnt het, dat hy wilt, dat de ziele een weynichsken
arbeyde, maer het gheschiet met alsulcken stilte, datmen nauwelijcks en ghevoelt: die haer tormenteert,
is het verstant, oft imaginatie, d’welck het niet en doet, wanneer daer vereeninghe is van alle de dry
crachten.” Teresa (ed. 1634) cap. XXXI, 236 e.v.
428 Tractaet, 258. Margetekst: Verstaet dat het een minne-spel is van den Beminden.
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Twee dagen later verhaalt Maria hoe zij geen ingang in het gebed kan vinden. Zij beschrijft de plotselinge
verandering, als zij zich de ene dag bruid en koningin weet en zich de andere dag een arme bedelares voelt,
verbannen uit het koninklijk paleis. Ondanks de gevoelde machteloosheid ervaart Maria deze verandering
als een vondst van de Beminde om haar te funderen in ootmoedigheid. Uiteindelijk krijgt zij toegang tot het
gebed en leert hoe zij vrij van bedrog kan zijn.

CCV. CAPITTEL. (18/205)
Datering: 1669

Sy wort vanden Beminden aenghelockt, om haer te laeten uyt-schilderen, ende wort geschildert,
met inwendigh betrouwen, dat het tot jet goedts dienen zal.
Als mynen Broeder van my versocht heeft, dat ick my soude429 laeten uyt-schilderen,430
ende U-Eerw. gheoordeelt, dat ick hem daer in moest voldoen, soo hebbe ick daer
in eenen grooten teghen-stryt ghevoelt; maer ick staen verstelt, wat den Beminden
hiermede wilt te kennen gheven, dat ick heden den 4. meert 1669, in’t ghebedt, ende te
vooren, soo teerelijck beweeght wiert, ende soo soetelijck aenghelockt, om toe te staen
de ootmoedighe, godtvruchtighe, ende suyvere begeerte van die goede Ziele, al oft dit
haer seer dienstigh ende nut soude wesen tot eenigh goedt; waer van ick inwendigh
ghevoele een groote versekeringhe; het welck my seer beschaemt maeckt ende my
noch dieper doet sincken, siende ende klaerlijck bevindende, wat ick ben; wiens beelt
oversulcx meer verdient verbrant te worden, als van jemant gesien, oft bewaert; want
myne verworpentheyt, onweerdigheyt, ende nietheyt blyft my ghelijck inghedruckt.
Ick peysde dat den Beminden dese soo slechte ende onredelijcke maniere wilt
ghebruycken tot eenigh goedt eynde, om dieswille, dat die Ziele soo goeden ende
ootmoedighen grondt heeft, dat sy met soo kleyne saecke weet profijt te doen: Den
beminden aensiet haer ootmoedigh ende godtvruchtigh betrauwen, ende suyvere
intentie, die sy daer in heeft.

429 Margetekst: Heeft stryt om haer te laeten uytschilderen, maer wort daer inwendigh toe aenghelockt.
430 Het is niet duidelijk om welke portretten dit gaat. Waarschijnlijk is de gravure van Martin Bouche, aan
het begin van het eerste boek van het Leven (1683) vol. 1, gebaseerd zijn op één van deze portretten. De
gravure aan het begin van het tweede volume, Petyt (1683) vol. 3 is, van de hand van R. Collin, die wellicht
het andere portret tot voorbeeld heeft genomen. Deblaere (1979) 46. Een variant van deze gravure – met
zielen uit het vagevuur – is te vinden in de Jacobus (1681a) 242.

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

Den Beminden scheen my noch voorder aen te locken ende te bewegen431 (waer’t dat
U-Eerweerdigheyt beliefde) om aen die godtvruchtighe Ziele te voldoen, dat ick my
hier soude laeten uytschilderen, dat ick dat vryelijck moght doen, dat hy sorghe soude
draghen, dat die persoon, die ick vermoeyde, datse daer door vererghert soude worden,
dat niet qualijck en soude nemen, maer432 in’t goedt keeren; ende daer in vondt ick my
wel versekert, ghetroost, ende soetelijck aenghelockt; het welcke my seer wonder docht,
mits die persoon nu qualijck ghestelt was, &c. maer den Beminden versekerde my, dat
haere ghesteltenisse soude veranderen, ghelijck het gheschiedt is; want, soo sy, als de
andere Susters, zijn seer blyde, dat mijnen Broeder myn Schilderye oft Beeldt versocht
heeft, segghende, dat Godt hem dat inghegheven heeft, op datse soo naer myn doodt
souden connen hebben myn afbeeldtsel; ick zal een doen schilderen in een minder
forme, ’t welcke mijnen Broeder by hem zal moghen hebben naer’t behaeghen van den
Beminden, van de minnelijcke Moeder, ende van den minnelijcken Vader.
Den 15. Julij 1669. schryft sy aldus; Eerweerdighen Vader ick hebbe nu voldaen aen
de begheerte van mynen Broeder, volgens U-Eerweerdigheyts behaeghen, laetende van
my schilderen twee Beelden, eene met het ghesicht op den Beminden, volghens433 het
ghene my inwendigh scheen inghedruckt; ende een ander heel kleyn met het ghesicht op
de aensienders; ick soud’er gheerne by gheset hebben een schrift, oft een minne-woordt
tot den Beminden, maer ick vreesde eenighe te verergheren; dunck’et gheraeden,
U-Eerweerdigheyt macht’er doen by setten; dus het minne-woordt, dat ick wenschte op
het grootste, was, Myn eenigh Lief,434 in een strael uyt den mondt, tot den Beminden; in’t
kleyn soude ick gheerne ghehadt hebben dit woordt, Bemindt meer.
Maer Eerweerdighen Vader ick peysde, dat mynen Broeder daer in kleyn ghenoeghen
zal hebben, om dat ick een leelijck maecksel ben, door wiens aensien hy naer sijn
betrauwen, gheen goede beweghinghe, oft aenlockinghe tot Godt en zal ghevoelen,
maer eer eenen af-keer; my dunckt wat wonder, dat myn inwendighe soetigheyt,
minnelijckheyt, ende minnende ghemoet niet meer uyt en schynt in den uytwendighen
mensch, ende ghelaet; want, naer myn duncken, het moest ten ooghen uyt blijcken, dat
431
432
433
434

Margetekst: Den Beminden beloft’er in te wercken.
Tractaet, 259.
Margetekst: Laet haer uytschilderen op twee manieren.
Verg. Maria Petyt: “Van dien tijdt af, dat dit minne-spel begonst is, en ghenoeghe ick my niet mynen
Godt simpelijck te noemen mynen Beminden, al oft dit woordt niet ghenoegh uyt en druckte de
eyghendommen, de grootheyt, ende volheyt myn’er liefde tot hem, ende daerom daer door my niet
ghenoegh voldaen en waere, ghelijck het pleghe; maer de liefde dringht my noch meerder aen, ende
doet my andere minne-woorden ghebruycken, waer in ick meerdere soetigheyt smaecke, te weten, hem
noemende mijn Lief, mijn eenigh Lief, mijnen alder-liefsten, de liefde mijns herte, mijn Hert, ende Al.”
Petyt (1683) vol. 2, 214. Zie ook Petyt (1683) vol. 2, 312.
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het herte vol is van Godt, &c. ende siet, het ghesicht dunckt my wat ryp, ende somber; ten
zy misschien, dat het komt uyt mijne teghenwoordighe swackheyt, ende weeckte; want
op den dagh, als den Schilder quam, hadde ick eenighe uren te bedde sieck gheleghen.
Daerom ten zy dat den Beminden, oft de minnelijcke Moeder, gheweerdight
jet overnatuerlijcx aen die Beelden toe te werpen,435 het welcke de aensienders
godtvruchtelijck soude moghen beweghen, ende aenlocken tot Godt, oft verwecken tot
meerdere suyverheyt des herten,436 ende afghetrockentheyt van de creaturen, ick en sien
niet, datse uyt hun selven jevers toe sullen connen dienen; daerom beveele ende laete
dat altemael aen mijnen goddelijcken Minnaer, ende aen de minnelijcke Moeder, datse
daer in doen naer hun wel-behaeghen; het is hun licht te maecken, dat het ghene leelijck,
ende in zy selven onfatsoenigh is, schoon ende fraey schyne.
Na de chronologische cesuur van cap. 204. kiest Michaël voor enkele fragmenten uit brieven die Maria
geschreven heeft naar aanleiding van een verzoek van haar broer om zich te laten portretteren. Eerst ervaart
Maria tegenstrijdige gevoelens, later wordt zij zoetelijk aangelokt om toch mee te bewegen. Zij meent dat
haar Beminde deze vraag wil gebruiken tot enig goed en vertrouwt erop dat een medezuster die zich daar
mogelijk aan zou ergeren, haar dit niet kwalijk zal nemen. Als de schilderijen gereed zijn correspondeert
Maria – wederom bevreesd enigen te ergeren – over de teksten op de afbeeldingen. Zij is niet helemaal
tevreden over de schilderijen omdat zij, in eigen ogen, lelijk is en somber overkomt. Zij laat het echter over
aan haar goddelijke minnaar en zijn minnelijke moeder om met deze schilderijen te doen wat hen behaagt.

435 Tractaet, 260. Margetekst: Den Beminden ende de minnelijcke Moeder zullen aen die Beelden jet
overnatuerlijckx moeten doen om jevers toe te dienen.
436 Verg. ook Michaël à S. Augustino in zijn schrijven over Arnoldus: “Ick supponere hier, dat de volmaeckte
suyverheydt des herten in haer besluyt, ten eersten eene puerheyt van alle sonden, niet alleen
doodelijcke, maer oock daghelijcxsche. Ten tweeden een vryheyt van alle onghereghelde affectie tot
creaturen: Ten derde, een nauwe bewaerenisse des inwendigen mensch, waer door belet wordt, datter
niet als ’t gene Godtvormigh is, oft tot Godt leydt in ’t hert en come; welcke suyverheyt des herten wel
Enghels magh ghenoemt worden.” Augustino (1677b) cap. XXIV, 114.
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CCVI. CAPITTEL. (19-I/206)
Datering: 1669

Sy heeft een swaere bekoringhe tot wanhope, hoe sy de selve wederstaet.
Den437 11. Augusti 1669.438 schryft sy aldus: Eerw. Vader ick ghevoele my beweeght, om
aen U-Eerweerdigheyt te schryven, met begheerte, om daer over te ontfanghen een
Vaderlijck woordt, oft resolutie: den Beminden heeft sedert 14. daghen toeghelaeten,
dat my somtyts is ontspringhende eenighe quellinghe van wanhope van mijne
saligheyt, met dierghelijcke invallen, ende indruckinghen inde imaginatie ende andere
ghevoelijcke krachten, ghelijck van buyten swierende, want dieper en komen sy niet;
nochtans veroorsaecken sy somtijts eenighe beroeringhe, oft weedom inde Ziele, ende
luyden aldus: ghy en zyt van Godt niet gheschickt tot de eeuwige saligheyt; doet al, watge
wilt, ghy en sult Godt niet ghenieten; ghy sult u in uw’ uyttersten wel bedroghen vinden,
ontfanghende een onverwachte sententie vande eeuwighe verdoemenisse, &c.
Waer op ick somtyts resolutelijck antwoorde: ist de eeuwighe439 schickinghe Godts
my inde helle te werpen, sijnen Heylighen wille moet gheschieden; ick en hebbe gheen
recht om te pretenderen de Hemelsche Glorie;440 ick sal evenwel myn beste doen, soo
langh als ick zal leven, om Godt te dienen, om hem te believen ende te beminnen, soo
veel ick kan; ende my keerende tot den Beminden, segghe: mijnen Alder-liefsten ist uwe
eeuwighe ordonnantie, ende wille, my te werpen in de helle, ende my van u Goddelijck
aenschyn te berooven, als niet weerdigh zijnde het selve te moghen ghenieten, dan door

437 Margetekst: Een quellinghe van wanhope in de ghevoelijcke krachten.
438 Verg. wat Maria Petyt een maand later schrijft: “Van daghe soo ick den Beminden inde H.Communie
soude ontfanghen, scheen my ghetoont het eynde, waerom den Beminden my die pynen toesondt,
te weten, tot verbeteringhe vande verslappinghe, ende quaede KK. in ons H. Orden; my scheen
afghevraeght, oft ick daer voor niet geerne wat lyden en soude; ick en soude U-Eerweerdigheyt niet
connen segghen, met wat eenen jever, liefde ende blydschap dat ick my daer toe presenteerde […] Den
gheest is seer besigh, om veel te procureren voor onse H.Orden, wat den Beminden daer in verhooren
zal, zal den tydt leeren.” Petyt (1683) vol. 3, 149 e.v.; 26 september 1669. Een deel van deze voetnoot werd
reeds opgenomen in hoofdstuk 2, pagina 96.
439 Margetekst: Manier om die te verwinnen.
440 Verg. een aansporing van Evangelista van ’s-Hertogenbosch: “soo sal een Mensch, doende de voorseyde
verloocheninghe aller gheschaepen dinghen, ende het volkomen overgheven zijns selfs, sijn meynighe
af-keeren van alle gaeven die hy teghenwoordiglijck heeft […] al hoe wel hy wiste dat hy door Godts
rechtveerdigheydt moest eeuwigh verdoemt wesen, ende oock Godt altijdt in desen tijdt ontberen, dat
hy nochtans liever soude in de verloocheninghe ende ghelaetentheydt voorseyt volherden, ende Godt
dienen, als alle vryheyt ende genoechte genieten.” Evangelista (1659) cap. XIII 203 e.v.
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uwe lautere bermhertigheyt, ick gheve my over aen uwen Heylighen wille, mits conditie
nochtans, dat ick u inde helle beminnen magh, ende niet haeten, noch441 blasphemeren;
anders en wilde ick my daer in niet overgheven.
Hier door verwint den strydt somtyts, jae meestendeel; nochtans blyft in my een
achterdencken, ende onsekerheyt, hoe het ten lesten met my afloopen zal, de wanhope
is meerder, als de hope; ghemeynelijck en turberen dese vreesachtighe impressien my
niet, maer sy verootmoedighen my seer met een soete druckinghe in mijnen Niet, met
diepe versuchtinghen tot mijnen Beminden, door het aengheven ende rauwe, die ick
ghevoele, van sijn Goddelijck aenschyn misschien te moeten derven.
Een kleine maand later vraagt Maria om een vaderlijk woord aan haar begeleider, omdat zij soms wanhoopt
aan haar zaligheid. Wat zij ook doet, zij meent voorbestemd te zijn voor de eeuwige verdoemenis. Soms
antwoordt Maria tegen deze bekoring, dat zij evenwel haar best zal doen om God te dienen. Zij belooft haar
Beminde zich over te geven aan zijn wil, op voorwaarde dat zij hem tot in de hel mag blijven beminnen.
Hierdoor overwint Maria weliswaar de bekoring maar er blijft toch enige onzekerheid achter. Deze
bekoringen verootmoedigen haar met diepe verzuchtingen dat zij het aangezicht van haar Beminde wellicht
eens zal moeten missen.

CCVII. CAPITTEL. (19-II/207)
Datering: 1669

Sy wort ghedreven met eenen dicterenden gheest, nopende het relaes ende beschryven van
haer leven.
Teghen dese passeert in my jet anders heel contrarie; daerom en wete ick niet, wat hier
van oordeelen; doen ick eenighe sterckte begonst te kryghen, om te konnen schryven,
stont ick in beraedt, oft ick voort soude gaen in de ghehoorsaemheyt in’t verhael van ons
leven; eensdeels, om dat my docht, dat U-Eerweerdigheyt daer in nu voldaen was, sonder
voorder te pretenderen, als nievers tot nut zijnde; ende eensdeels en quam my niet-metallen te vooren, al hadde noch eens soo groote moeyte ghedaen; daerom stelde ick dat
gheheel uyt myn hooft.
Maer als ick in’t minst peysde, ghevoelde ick inwendigh als een commande van daer
in voort te gaen; de materie wiert my soo soetjens,442 ende soo nettekens te vooren
441 Tractaet, 261.
442 Margetekst: Aen haer wort inwendigh bevolen voort te schrijven haer leven.
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ghebrocht, dat myne penne sonder aerbeydt scheen te vloeyen, ende al was’t dat den tydt
maer toe en liet, nu ende alsdan een quartier, oft half ure te schryven, soo quam dat in de
memorie met een soet vervolgh der materie, sonder dat ick daer ’t minste voor besorght
was, ende ick ghevoele seer merckelijck, dat ick van een overnatuerlijcke handt daer in
gheholpen ben; maer ick en wete niet, oft ick soude derren peysen, oft my vastelijck
laeten verstaen, dat het eenen goeden gheest is, die my alsoo aendryft; misschien ist den
quaden om de voorschreven onsekerheyt van mijne saligheyt; want is het soo ghelijck
mijne ghepeysen my voorwenden, dat ick noch zal zijn eenen brandt-stock der helle, soo
en kan dat schryven nievers toe dienen, als om mijne tormenten te vermeerderen, die
my schynen bereydt te zijn.
Maer443 nochtans isser in den grondt een ander ghetuyghenisse, dat het den goeden
Gheest is, die my daer toe beweeght, ende in ons dicteert, dat den Beminden die
bekoringhe van wanhope ende onsekerheyt van myne saligheyt my laet overkomen,
om my beter te bewaeren in ootmoedigheyt, op dat de nature gheen voedtsel en soude
trecken van ydel glorie, oft haer jet besonders laeten voorstaen door de beschryvinghe
van ons leven; want’er veel onderloopt, het ghene streckt tot lof, &c. Siet lieven Vader
hier is myne gesteltenisse, belieft’er op te letten, wat U-Eerweerdigheyt daer van dunckt,
om te onderscheyden van wat gheest dat komt; bidt voor my, ende bewaert my doch
wel in uwe Vaderlijcke aermen, op dat den boosen aen my niet en winne. Dit den 11.
Augusti 1669.
Op dezelfde dag schrijft Maria over haar twijfels. Moet zij doorgaan met het schrijven van haar
levensverhaal? Dit lijkt haar niet nuttig te zijn. Toch voelt zij zich als het ware innerlijk bevolen om door te
gaan. De woorden vloeien uit haar pen. Zij voelt zich door een bovennatuurlijke hand geholpen, maar weet
niet te onderscheiden of dit een goede of slechte geest is. Haar schrijven zou immers kunnen dienen om de
bekoringen juist te vermeerderen. Toch is er in de grond van haar ziel een getuigenis, dat het een goede geest
is en dat de Beminde haar deze bekoring laat overkomen om haar te gronden in de ootmoedigheid. IJdele
glorie is immers een groot gevaar.

443 Tractaet, 262. Margetekst: Wort versekert dat eenen goeden gheest haer hierin bestiert, en dicteert.
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CCVIII. CAPITTEL. (20-I/208)
Datering: 1673

Sy wort van den Beminden gheleydt tot den bergh van Myrrhe, tot den staet van verlaetinghe,
ende verscheyden bekoringhen.
Den 10. Meert 1673. schryft sy van haer selven onder naem van een eensaeme Ziele,
ghelijck van eenen derden persoon, in dese maniere: die eensaeme Ziele heeft van my
versocht, dat ick U-Eerweerdigheyt soude laeten weten, dat U-Eerweerdigheyt niet
en moet meynen, dat het voor haer altoos kermis is, dat sy altoos voorkomen wort in
segheninghe van soetigheyt, van Goddelijcke ghenietinghen, verlichtinghen ende
minnelijcke bewerckinghen, &c. ghelijck haer schriften inde voorgaende quaternen
schijnen te luyden; maer U-Eerweerdigheyt moet weten, dat den Beminden haer
ondertusschen leydt tot den Bergh van Myrrhe,444 om daer te weyen ende te eten bittere
portien,445 de welcke hy haer daer voorsteldt.
Sy vondt haer heden in een groote, generaele ontreckinghe der446 gratien, in sulcken
verlaetinghe, in soo groote duysternissen, ende onghevoelijckheyt in alle, dat Godt
ende den gheest aengaet ghelijck eenen Turck, oft jemant, die Godt noyt ghekent, oft
ghesmaeckt en heeft, uytghenomen een verborghen inwendighe toeneyghinge, die sy
noch inden grondt tot Godt ghewaer wiert.
Daer-en-boven sy wiert overvallen met soo schroomelijcke bekoringhen, quaede
inghevinghen, ende beweghinghen in’t nederste-deel, met soo veel hert-steken ende
soo ghevoelijcke persinghen,447 dat haer herte, ende de heele Ziele door smerten, ende
pynen scheen te breken, de werelt scheen haer te engh;448 haer docht, dat-se honck
over den put vande helle449; den duyvel trachte haer450 leventlijck in te drucken, dat sy
444 Hooglied 4,6.
445 Verg. Maria Petyt: “want den Beminden my veele bittere portien heeft voorghestelt, waer door mijnen
smaeck ghelijck verloren wierdt, als gheen, oft weynigh onderschil vindende tusschen bitter, oft soet,
tusschen armoede, oft voorkomentheyt, als nievers naer verlustight zijnde, oock niet in ’t ghene den
gheest is raeckende.” Petyt (1683) vol. 1, 161.
446 Margetekst: Staet van verlaetinghe.
447 Tractaet, 263.
448 Verg. Petyt (1684) vol. 4, 270; dec 1672.
449 Verg. Daniël à Virgine Maria: “Bemerckt de plaetse der hellen, dese is in’t midden der aerden, eenen
donckeren put vol solpher, ende vier, stinckende, eeuwigh ghesloten, ydel van alle goet, op-ghehoopt
met versaemelinghe van alle quaet, alwaer naer den dagh des Oordeels de lichaemen door de groote
menighte sullen geheel in elckanderen gepacht, ende gedrongen zijn, ghelijck de haringhen in een
tonne.” Daniël (ed. 1710) deel IV, de meditatie van de vrijdag, 305.
450 Margetekst: Vreese van bedrogh in tijdt van verlaetinghe.
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uyt dese ghesteltenisse lichtelijck kost bevroeyen, dat Godt van haer sijne handt hadde
ghetrocken, ende gheen hope meer en was, om hier uyt te gheraecken, oft oyt tot de
eeuwighe saligheyt te komen; datter niet en was, dat haer kost helpen, overmidts daer
niemant te vinden en was, die haeren gheest kost onderkennen, of haer op eenen
goeden wegh brenghen; want hy maeckte haer wys, dat sy bevrocht was van eenen
dolenden gheest, die vol was van bedrogh, die hem transfigureerde in eenen Enghel des
lichts, ende haer met valsche verlichtinghen ghedurigh bedroogh, ende verleyde.
Voor dien tijdt, als sy met Goddelijcke salvinghen, inwerckinghen, &c. voorkomen
is, laet sy haer wel voorstaen, dat het al van Godt komt, ende dat de openbaringhen,
verlichtinghen, indruckinghen, ende andere inwerckinghen voort-komen van eenen
goeden gheest; het welcke haer voor alsdan soo seker dunckt, dat-se voor die waerheyt
wel soude derren sterven; ende dat oordeelt sy dan uyt de omstandigheden, ende uyt
haere inwendighe ghesteltenisse voor alsdan, die eenighen tijdt is duerende; maer den
boosen tracht wederom daer naer die sekerheyt wegh te nemen, ende schildert alle die
dinghen heel anders, als voort-komende vanden duyvel, ende heel van Godt vervremt.
Daer door blaest den boosen gheest wederom in, ghepeysen ende beweghinghen van
kleynmoedigheyt, van blasphemien, wanhope, &c. maer sy en treckt dat niet aen, maer
laet’et al onverlet henen gaen, oft ontsinckt dat alle op de beste maniere, die sy kan: het
is haer pynelijck, dierghelijcke ghewaer te worden, ende te onderstaen, om dieswille, dat
sy niet en siet, hoe sy den dolenden gheest soude konnen ontvluchten, ende haer daer
van vry maecken.
In deze brievenreeks doet Maria in de derde persoon verslag van een algeheel verlies van de genadegaven.
Zij is ongevoelig geworden voor zaken die God of haar geest betreffen, op een verborgen neiging na die
zij in de grond van haar ziel gewaar wordt. In het natuurlijk deel van haar ziel wordt Maria overvallen
door schromelijke bekoringen. De duivel maakt haar wijs dat ze bevrucht is door een dolende geest die
getransfigureerd is in een engel van licht. Maria heeft echter niet de gemoedsgesteldheid die daarbij hoort.
Zij eindigt haar relaas met de mededeling dat zij de inblazingen van de duivel onverlet laat passeren.
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CCIX. CAPITTEL. (20-II/209)
Datering: prob. 1673451

Niet en schynt haer te konnen vertroosten, als den Beminden alleen, die haer nu oock schynt te
verlaten; hoe sy haer dan draeght; wort ghetenteert om te laten de sorghe, die haer over een Ziele
ghegeven was.
Ick sien haer daerom soo treurigh ende ghedruckt van gheest, dat sy seght, datter inden
hemel, oft op der aerden niet en schynt te452 wesen, dat haer kan vertroosten, behalven
haeren Beminden alleen, die hem nu oock te soecken maeckt, haer laetende inden druck
ende persinghe.
Hier453 is voor haer materie van verloocheninghe, minne-dooden, abondonneren,
ende ghelaeten454 haers selfs; daer sy haer stillekens schynt toe te voeghen, met een
uyt-lyden, haer laetende hechten aen dat geestelijck Cruys, soo lanck als ’t haeren
Beminden belieft; het meeste dat haer nypt, ende het hertste, dat sy ghevoelt, zijn die
subiete veranderinghen, ende extremiteyten van inwendighe voorkomentheyt, ende
ontreckinghen, die sy ghewaer wort, ende niet ghewent en kan worden; sy schynt by
tyden van den hemel inde helle gheworpen te zijn, ende wederom vande helle inden
hemel ghestelt; dat is te segghen, sy ghevoelt in haere Ziele ghelijck een helsche pyne,
ende inde andere ghesteltenisse eenen voorsmaeck vanden hemel.
Desen armen staet quam haer aen den 2. dagh van U-Eerweerd. exercitien, onderhalven dagh naer dat sy die opgeheventheyt des geests455 ghehadt hadde, als wanneer

451 Deze datering is gegeven vanwege de contekst en omdat Maria hier over zichzelf in de derde persoon
schrijft.
452 Tractaet, 264.
453 Margetekst: Practijck om sich wel te dragen in verlatinge en veranderinghe des ghesteltenissen.
454 In Gods beschikking berustende. W.N.T. Verg. hier de Vlaamse mystiek: “Alsoe ghelijckerwijs steet Cristus
met den ghelatenen mensche inde waghescale. Ghevet hi suete oft suer, donckerheit oft claerheit: wat
hi opleghet, de mensce weghet effene. Alle dinc staen hem ghelijc, sonder zonde alleene, die sal te male
verdreven sijn.” Ruusbroec (1988) 371.
455 Deblaere expliciteert: “een aan zichzelf onttogen zijn van de geest in de beschouwing, dat al dan niet
samengaat met rust der natuurlijke vermogens, waarbij de geest de ervaring heeft boven zijn eigen
wezen en het menselijke perceptievermogen op bovennatuurlijke wijze te worden verheven tot een
hoger schouwen. De opgeheventheyt of verheffinghe vertoont niet de plotse en heftige uit zichzelf
weggerukt zijn van de opghetogentheyt, waarbij de natuurlijke vermogens zelfs niet bekwaam zijn
om tot hun normale activiteit terug te keren.” Deblaere (1962) 400. Verg. Michaël à S. Augustino: “Om
gestadelijck voort te gaen in een goddelijck leven in Godt, moet een minnende ziel in een verheventheyt
des geests, ende levende geloof, maecken te doen alle wercken, die sy moet doen uyt gehoorsaemheyt,
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die goede Ziele aen U-Eerw. bekent, op soo besondere manieren vanden Beminden aen
haer wederom gegheven, ende bevolen wierdt: Dus haer nu vindende in desen staet,
soo denckt sy wederom, oft die opgeheventheyt des gheests, ende openbaeringhe
een bedrogh gheweest waere; want sy ghevoelt nu soo grooten strydt, ende
wederspannigheyt, om de voorseyde goede Ziele alsoo aen te nemen in haere sorghe,
ende haer moederlijcke t’haerwaerts te draeghen, als oyt; den geest ende nature stellen
hun daer teghen, ende het dunckt onmoghelijck in desen vermelden staet sulcx aen te
gaen, ende te doen, mits zijnde als sonder sterckte, sonder licht, sonder moet, ende
couragie, om iet meer te connen onderstaen, uyt voeren, &c.
Maria schrijft hoe het haar vergaat tijdens de geestelijke oefeningen van dat moment. Zij is ontroostbaar,
omdat zij haar Beminde niet kan vinden. Maria ervaart dit gemis als grond voor verloochening en
gelatenheid en laat zich hechten aan dit geestelijke kruis. Het meeste lijdt zij onder de plotselinge
veranderingen, die zich voordoen. Dit alles overkomt haar als zij opnieuw de zorg op zich genomen heeft
voor een aan Michaël bekende ziel. Haar natuur en geest verzetten zich daartegen. Het lijkt haar daarom
onmogelijk om de zorg voor die ziel op zich te nemen.

CCX. CAPITTEL. (20-III/210)
Datering: prob. 1673456

Sy wort vanden boosen ghetenteert om te laeten de sorghe vande voorseyde Ziele, maer en derft
niet, ende wederstaet den duyvel.
Sy457 wort als ghedreyght (soo haer dunckt) vanden boosen vyant, op veelderande
manieren, ist dat sy de voorsz. Godtvruchtighe Ziele aenneemt in haere sorghe; dan
heeft sy indruckinghen; hoe? soudt gy u tot sulcx begeven, die niet weerdigh en zijt, dat
de aerde u draeghe? met dierghelijcke versmaetheden, ende458 verootmoedinghen wort
sy ten uyttersten neder-ghedruckt, benauwt ende verniet, al oft sy waere den quaetsten
mensch vande werelt, den moet sinckt, den yver, ende couragie, die wordt uyt-gheblust.

liefde, oft noodtsaecelijckheyt […] trachtende met alle aendachtigheyt door ’t geloof in Godt gerecht te
staen.” Augustino (1669) tract. II, cap. X, 26.
456 Zie voetnoot 451.
457 Margetekst: Den duyvel stockt haer op, om die sorghe te verwerpen.
458 Tractaet, 265.
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Item haer wordt inghedruckt in de onderste krachten, hoe zult ghy u begheven, om
die Ziele aen te leyden, aen te wysen, ende het beste naer Godt te raeden, die selfs van
eenen dolenden gheest gheleyt ende met valsch licht bevrocht wordt? dit gheschiede
met de alder-grootste bedrucktheyt, ende persinghe der Ziele, die haer ten uyttersten
benauwen.
Haer wordt oock voor-ghewent, dat die goede lose459 over die afgheweken Ziele tot
Loven,460 oock een brodde zal zijn, met meer andere; waer door de voorseyde goede Ziele
gheen betrouwen, noch afgaen haers selfs en zal konnen hebben op het woordt van
haere Moeder, ende de Moeder oock zal vermyt zijn haer Moederschap te bedienen.461
Sy staet ghelijck op eenen cruys-wegh, niet wetende, wat doen; die godtvruchtighe
Ziele te laten vaeren, en derft sy niet, denckende Godts wille te wederstaen, principalijck
om de leste bevestinghe, &c. over twee daghen, die sy meynt over-natuerlijck gheweest
te hebben; op den anderen kant wordt sy soo ghestockt, ende ghetenteert op diversche
manieren, om haer van die Ziele te ontrecken, soo dat sy schynt een martelie te
onderstaen in haer; ick hebber medelijden mede haer soo te sien, sy isser gelijck sieck
van.
Ontrent den avondt scheen sy een weynigh licht te kryghen, met een inspraecke
aldus: weder-staet den duyvel,462 sterck zijnde in’t Gheloof; hier aen begonst sy te anckeren, ende sy bevont
haer wat vervroomt.
Maria beschrijft, nog altijd in de derde persoon, hoe zij bedreigd wordt door de boze vijand. Zij is terneer
gedrukt door allerlei ingevingen dat zij, door een dolende geest geleid, niet in staat is om de betreffende ziel
te begeleiden. Maria heeft ook ernstige twijfels over een toezegging die is gedaan aan een afgeweken ziel in
Leuven. In deze twijfels komt rust na een inspraak die haar aanmoedigt om de duivel te weerstaan.

459 Deblaere expliciteert: “belofte, toezegging.” Deblaere (1962) 397.
460 Het is onbekend over wie dit gaat.
461 Verg. Maria Petyt: “De liefde, ende de begheerten, die ick hebbe tot de saligheyt, ende geestelijcken
voortganck van alle menschen, maecken my ghelijck een alder-minnenste ende goedertierenste Moeder,
de selve altemael ghelijck affectueuselijck toevende, ende met myne Moederlijcke gheestelijcke Borsten
suyghende, met meerder liefde, als eenighe natuerlijcke Moeder haer Kindt.” Petyt (1683) vol. 3, 37.
462 Verg. Jac. 4, 7.
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CCXI. CAPITTEL. (20-IV/211)
Datering: prob. 1673463

Sy wordt verlicht in bekoringhen door’t aenroepen vanden weerd. Fr. Arnoldus, ende wordt
bevestight in de sorghe van de voorseyde Ziele.
S’Anderdaghs was ’t by naer al ’t selfste in groot lyden, &c. maer464 de tentatie minder:
dus naer eenighen toevlucht ende aenroepen van onsen Weerdighen Fr. Arnoldus,465 is
sy allenxkens tot ruste ghekomen, het tempeest ende onweer heel ghestilt; eer ’t avont
was, wiert sy inghelaten binnen in den gront, met een smaecken ende bevinden des
Beminden aldaer teghenwoordigh; als-wanneer in haer wederom als bevestight, ende de
memorie levendigh ende466 soetelijck vernieuwt wiert van’t ghene in haer ghepasseert
was in de voorschreven verheventheyt des gheests, nopende de voorseyde goede Ziele;
haer docht, dat goddelijck gheweest was.
De ghetuyghenisse des ghemoets was sulcx, te meer, om dat 467 die bevestinghe,
&c. aenquam met sulckenen innighen vrede, stille ghemoet, ende soet bevinden oft
ghenaecken des Beminden in ’t binnenste, ende dat die Ziele soo soet ende minnelijck
in’t ghemoet gebrocht wiert met een toeneyginghe, ende soete liefde, als tot een alderliefste kindt aen haer vanden Beminden ende de minnelijcke Moeder ghegheven ende
bevolen: daer was ghelijck een inwendighe ghetuyghenisse, dat sy oock als-dan tot
haer soetelijck ghekeert ende gheneghen was, om haer soo wel te gaen draghen, haer
te quyten, &c. my docht, dat wij ghelijck een nieuw leven souden gaen aennemen,
aengheleydt zijnde door de bestieringhe van den H. Gheest; och my docht haer te sien
463 Zie voetnoet 451.
464 Margetekst: Wort vry van tentatien door Fr. Arnoldus.
465 Verg. Maria Petyt: “Ick ghedencke oock, my selven somtydts ghevonden te hebben in soo teeren,
ende ghevoelijcken staet van lyden in myne Ziele, op de manier van onsen weerdighen Fr. Arnoldus
(ghelijck U-Eerweerdigheyt my somtydts heeft uytgheleydt) dat myn hert scheen te wesen een Zee
van alle soorten van perssinghen, smerten, droefheden, benauwtheden, &c. ende dat op het alderghevoelijckste, ende pynelijckste, sonder my daer uyt eenighsins te konnen wentelen, soo langh
als’t den Beminden aldus beliefde; myn herte was ghelijck een morue was, ontfanghbaer van alle
smertelijcke, droeve, ende pynelijcke indruckinghen.” Petyt (1683) vol. 3, 171. Zie ook Petyt (1683) vol.
3, 281-284; waarschijnlijk februari 1673. Informatie omtrent de sterfdatum treffen we in het Kort Begryp:
“In het jaer 1672. in September, over-leden zynde den Eerweerdigen Frater Arnoldus à S. Carolo, Klerck;
ghestorven in opinie van heyligheydt tot Mechelen.” Augustino (1681a) 85.
466 Tractaet, 266.
467 Margetekst: Sy wort bevestight in de sorge van die Ziele, als haer vanden Beminden ende minnelijcke
Moeder bevolen.
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soo vol van goede begheerten; my docht, datme als twee eenvoudighe Duyfkens t’samen
souden handelen, sonder ergh, oft qualijck nemen, sonder opsicht, oft achter-dencken;
sy ontdeckte oock dat den boosen vyandt dien strijdt, &c. haer hadde aenghedaen, om te
beletten. Dit schryft sy den 10. Meert 1673.
De volgende dag, wanneer Maria zich nog altijd in een neerdrukkende gemoedsgesteltenis bevindt maar
minder bekoord wordt, komt zij tot rust nadat zij frater Arnoldus heeft aangeroepen. Maria hervindt de
verhevenheid van geest, die zij een paar dagen daarvoor ervoer, toen zij weer de zorg opgenomen had voor
die eerdergenoemde ziel. Zij ontvangt een inwendig getuigenis dat het contact tussen hen goed zal verlopen.

CCXII. CAPITTEL. (20-V/212)
Datering: prob. 1673468

Sy wort wederom ghelaeten in groote bitterheyt des ghemoets, daer sy ghelijck sieck van is, ende
blyft langh in inwendighe quellinghen, ghelaeten in haer natuere om aenden lydenden Jesus
ghelijck te zyn, ghelijck Fr: Arnoldus.
Alle de volghende daghen, by naer de heele exercitie door,469 was sy wederom met veel
inwendigh lijden als overgoten; sy scheen te zwemmen in een Zee van bitterheyt, ende
met haeren lydenden Beminden den kelck te drincken, ende aen een alder-pynelijckste
Cruys gehecht te zijn; haer herte was ghelijck met doornen omwonden van alle kanten
haer wee doende; door de langh-duerigheyt van desen druck, strydt ende persinghen
kreegh ick ghelijck een bevattinge op de borst, met een kleynen droogen hoest, ofte
kucht, waer door wy oordeelden dat op een teiringhe soude uyt comen; maer neen, den
gheest heeft het in Godt door de deught doen verteiren.
Den 23. dito 1673. donderdagh voor palmen Sondagh tot nu toe, ende noch teghen
woordigh, is die voorseyde Ziele ghebleven in470 lydende staeten van ontreckinghe,
duysterheyt in’t verstant, sonder eenigh goddelijck licht oft kennisse, ende t’saemen
seer onghevoelijck ende onbeweeght naer den onder-gheest 471, in alle het ghene Godt
ende de deught aen gaet; naer de nature is sy seer teer, pynelijck, ende ghevoelijck;

468 Zie voetnoot 451.
469 Margetekst: Sy is in bittere gesteltenissen.
470 Tractaet, 267.
471 Deblaere expliciteert: “de natuurlijke zintuigelijke, emotionele en redelijke vermogens van de mens, als
een geheel beschouwd. […] Staat tegenover oppersten gheest of grondt.” Deblaere (1962) 399.
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oock het minste doet haer seer wee, tot weenens toe; haer herte (seght sy) is ghelijck
inghedouwen vande persinghen ende benouwtheden des gheests, die sy ghevoelt
ende belet haer in’t aessemen, haer Ziele is ghelijck doorsneden met het sweert des
droefheyts, ende van ghevoelijcke wonden des herten,472 sonder by-naer te bevroyen
den waerom; haer herte is ghelijck ongheneselijck ghequetst vande menighvuldighe
wonden, die sy korten tydt herrewaerts heeft ontfanghen door diversche dinghen, die
den gheest ende Godt aengaen sonderlijck, als haer invalt, oft van jemant gheseyt wort
eenighe apparente contrarie uytkomste van ’t ghene den Beminden aen haer schynt
belooft te hebben; sy is nochtans met den wille des Beminden seer wel te vreden, ende
gheerne verootmoedight.
Ende op den anderen kant, doet dit haer sulcken wee, datse door teerigheyt der pynen
schynt te beswijcken; immers, soo ick 473 mercken kan, het is een besonder toelaeten des
Beminden, die haer beproeft, ende haer met hem wilt doen drincken den bitteren Kelck
van inwendighen druck, ende smerte; want haere gheheele Ziele ende gheest is doordroncken van gheestelijcke pynen.
Als’er noch jet by komt van Godt, oft vande menschen, dat is wonde op wonde,
sonder dat te connen verliesen, oft verteiren, ghelijck sy plocht; sy schynt te verstaen,
dat den Beminden haer dese ghesteltenisse laet over-komen, om in desen Heylighen
tydt met sijne Heylighe, lydende Menscheyt ghelijck-vormigh te zyn, 474 ghelaeten op
haere bloote nature, ghelijck hy ghelaeten was inden tydt synder Heylighe Passie, op
het alder-bitterste, &c. alle wee, ende smerte in syn Heylighe Ziele ghevoelende, sonder
eenigh steunsel oft troost van buyten, oft van binnen, van Godt, oft van de menschen,
eer waeren sy hem noch meer cruysende.
Alsoo oock dese Ziele, sy en heeft selfs oock gheen beweghen, naer het ghevoelen,
tot den lydenden Jesus; hoe sy meer haer beste doet, om beweghelijckheyt tot hem
te kryghen, hoe sy herder ende onghevoelijcker wort, meer ghequelt van gheeste,
&c. alleen behouwt sy in ’t binnenste des herten een gheestelijcke toeneyginghe tot
hem, met een simpel opsicht op hem, vereenighende475 haere pynen der Ziele, ende
lydende staeten met de sijne, ende alsoo blyft sy stillekens tot hem ghekeert, op een
seker maniere verliesende de memorie van haere eyghen pynen, weedom, persinghen,
smerten, &c. daer in aenschouwende de pynen van den lydenden Jesus, de welcke haer

472 Verg. Maria Petyt: “Den Beminden liet my ghevoelen, ghelijck’et voor Godt is […] de memorie vande
sonden, ende het afwycken tot de creaturen bevattede, ende quetste soo mijn hert, al oft het met een
sweerdt doorsteken hadde gheweest.” Petyt (1683) vol. 2, 70.
473 Margetekst: Sy wort vanden Beminden beproeft door sobere gesteltenissen.
474 Margetekst: Om aen den lydenden Jesus gelijck te worden.
475 Tractaet, 268.
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alleen in’t ghemoet ende affectie teghenwoordigh is; by-naer ghelijck aen den Heylighen
Apostel Paulus, als hy seyde: Ick en kenne niet anders, als Christus; ende dien ghecruyst;476 te weten
lydende.
Nu477 ontdeckt sy klaerder, als oyt, de inwendighe lydende ghesteltenisse van Frater
Arnoldus, daer hy in was, ende de maniere, hoe hy hem daer in oeffende; sy siet sijnen staet
ghelijck in haer uytghedruckt 478, ende bekomt sijnen gheest in het inwendigh lyden, haer
daer in draghende, ghelijck hy hem droegh.
Na deze geestelijke oefeningen, gehouden tijdens de lijdenstijd, krijgt Maria veel te lijden. Haar verstand
is zonder verlichting en ongevoelig voor alles wat God en deugd aangaat. Haar natuur ondergaat veel
pijnen en haar ziel is gewond als doorsneden met droefheid. Maria ervaart dat de Beminde toelaat dat zij
met hem de bittere kelk van innerlijke druk drinkt. Maria duidt dit als dat zij in de lijdenstijd gelijkvormig
wordt aan de lijdende mensheid van haar Beminde. Hoe meer haar gevoelens verharden en ongevoelig
worden des meer wordt zij gekweld in haar geest ofschoon er in het binnenste van haar hart een neiging
over blijft. Gaandeweg verliest zij de herinnering aan haar eigen pijnen en herkent zich in de lijdende
gemoedsgesteltenis van frater Arnoldus.

CCXIII. CAPITTEL. (21-I/213)
Datering: 1674

Om een ydel glorie lydt sy een gheestelijck Vaghevier, lamenteert, datse daerom veele gratien
moet derven, het duert by naer een jaer langh, het dient haer voor een Vaghevier; hoe dit
gheschiedt.
Ick hebbe diversche keeren een inlichtinghe ghehadt, ende479 verstaen de reden,
waerom dat Godt my soo langh heeft ghestelt ende ghelaeten in eenen donckeren

476 I Kor. 2, 2. Verg. de oefeningen van Maria Magdalena de’ Pazzi: “Den spieghel waer in wy moeten ons
selven bemercken, om te weten oft wy wel in onse saligheyt voortgaen is den ghecrusten Christus,
ghelijck den H. Apostel Paulus seght: Ick en hebbe anders niet getoont te weten dan Christus, en dien
ghekruyst, maer men moet den ooghen wel suyveren van alle ydelheyt, die daer wel wilt in-sien,
gheluckigh en saligh is de siele die dien spieghel altijdt voor hare ooghen heeft.” Wemmers (1671) tract.
2, deel I, cap. I, 77 e.v.
477 Margetekst: Ghelijck Frater Arnoldus.
478 Verg. Michaël à S. Augustino: “Als een ziel aldus getrouwelijck voort gaet […] trachtende in Godt te leven,
soo druckt’se in haer uyt het leven Christi.” Augustino (1669) tract. II, cap. XXX, 78.
479 Margetekst: Om een ydel glorie lydt sy een geestelijck Vagevier.
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nacht der Ziele; maer heden veel klaerder met een nieuwe bevestinghe der waerheyt, te
weten, om een ghebreck van ootmoedigheyt aen u Eerweerdigheyt bekent, bedreven
Saterdagh voor Palmen-Sondagh. Och hoe droeve ende beklaeghelijcke oorsaecke is my
daer toe ghegheven gheweest! Hoe veele goederen, hoe veele gratien zijn om die faute
verloren oft niet ghegheven, soo voor my, als voor andere! Het ghene ick daervan sien,
ende verstaen, is onuytsprekelijck; die schaede, dat verlies is met bloedighe traenen
te beweenen; want die schaede en zal noyt konnen inghehaelt worden, die gratien, de
welcke andersins van Godt voor my, ende voor andere bereydt waeren; zal ick in der
eeuwigheyt moeten derven.
Naer alle ghewaer-worden is my wel die sonde vergheven, als ick over eenighe
maenden hebbe ghestelt gheweest in die rouwighe ende penitentiele ghesteltenisse;480
maer daer resteert noch te voldoen voor de pyne ende straffe, die ick nu onderstaen,
ende noch soo haest niet eyndighen en zal; ick ghevoele wel somwylen passender-wyse,
eenighe versoetinghe, ende verminderinghe481 vande inwendighe pynelijckheden,
quellinghen, duysternissen, benouwtheden ende schroomelijcke verlaetinghen, die
somtydts soo ghevoelijck, ende uytterlijck groot zijn, datter de natuere schynt onder te
blyven ende te beswycken; maer noch soo haest niet en zal dit eyndighen.
Maer nochtans schyn ick te verstaen, dat het maer een daghelijcksche sonde482 en is
gheweest; het verschoont my noch veel by Godt, dat ick altoos soo inde weir gheweest
ben, op dat niemant in kennisse soude komen vande gratien, die my Godt ghegunt heeft,
want ick altoos eenen vyant gheweest hebbe van sulcken openbaeringhen, om onbekent
te blyven, vreesende, dat ick door menschelijcke kranckheyt ghebeten soude worden
van ’t helsch serpent door eenighe eydel glorie, daer ick oock uytter nature niet toe
gheneghen en was, ende nochtans door occasie, ben ick’ er inghevallen:483 och hoe zyn
de gheestelijcke Vaders verbonden te swyghen, ende gheen mentie te maecken vande
secreten der Zielen, die hun bevolen zyn, noch sy en behoorden niet te spreken van
480 Jean de Saint-Samson plaatst penitentie in het kader van rechtvaardigheid: “Or, la bonté de Dieu infinie
en nostre endroit nous donne ses sacremens pour nostre remede et nostre guerison, mais elle veut aussj
que sa justice soit satisfaite de nous par nostre volontaire et amoureuse penitence, accepteé en toute
humilité et demission de nous mesmes, de nos peres spirituels au sacrement de penitence.” Samson (ed.
1993) 12, 89.
481 Tractaet, 269.
482 “Aengaende de daghelyckse <zonden>, die en zyn gheen noot-sakelycke materie van biechten.”
Augustino (1661) 31. Men moet zich echter hoeden voor de glijdende schaal. Verg. Michaël à S. Augustino:
“Oversulx alle die begeeren het Rycke Iesu in hunne zielen te bewaeren, moeten voor altoos daer
uyt bannen […] naer hun vermoghen, de daeghelijcksche <zonden>; want al ist, dat dese Iesum niet
absolutelijck en jaghen uyt syn Ryck, nochtans, ist dat sy daer beginnen te nesten ende te regneren door
gewillighe quade gewoonten, soo maecken sy syn Ryck seer onsterck.” Augustino (1669) tract. II, 7.
483 Zie Van de Vate (2015c) 92-95.
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hunnen gheestelijcken voortganck tot verweckinghe ende stichtinghe van andere, soo
langh als die leven; ten hooghsten moghen sy jet segghen, sonder jemant te noemen, op
datmen niet en come te weten, wie het is.
Hoe veele ick om die ydel glorie hebbe moeten lyden, sal ick hier verklaeren; weet
Eerweerdighen Vader, dat den Beminden484 voortgaet in my gheheel te vernietighen,
ten onder te bringhen, ende te suyveren door den staet van beneminghe ende
verlaetinghe; het verstant wort ghesuyvert door duysternissen, ende onwetentheyt; de
memorie door verghetentheyt, ende verdwelmtheyt; den wille door onghevoelijckheyt,
vervremtheyt, herdigheyt, ende machteloosheyt;485 de passien en roeren, noch en
bestryden my soo seer niet meer, ick ben soeter, stilder, eenvoudigher, ende meer
gheset van ghemoet, door een ghewilligh derven van alles, dat den Beminden, oft niet
Godt-vormigh en is, ghelijck in eenen stervenden gheest der armoede, ende andere
bangigheden, overvallentheden,486 pynen in Ziele ende Lichaem uytlydende, alhoewel,
datse my somtydts seer ghevoelijck aenvallen; want den Beminden laet somtydts toe,
dat alle gheschaepen dinghen my contrarie zijn ende pynighen, ’t zy wat dat het zy, eten,
drincken, slaepen, waecken, gaen, staen, spreken, swyghen, lesen, bidden, niet bidden,
hooren, sien, ghevoelen, smaecken, &c. soo487 dat het al pynelijck, bitter, ende een seker
torment is, wat de Ziel ontmoet, ’t zy binnen, oft buyten in de krachten, oft sinnen; het
lydt al wat in de Ziele, oft Lichaem is, nochtans met luttel bekoringhen, ten zy voor eenen
weynighen tydt; alswanneer de Ziele het spits moet af-byten, ende als eenighe doodtpoosen moet onderstaen; de natuere ghelijck alle haere krachten versaemende, om
teghen die gheestelijcke doot te worstelen.
Hoe ghevoelijck ende nypende dit in zijn werck gaet, en kan niet gheseyt worden;
men is metter daet, ghelijck jemant, die de lichaemelijcke doodt sterft; de werelt schynt
te enghe, het sweet berst uyt, de doodt-verwe is in’t aenschyn, de litmaeten trecken ende

484 Margetekst: Hoe dese suyveringe gheschiedt door ontrecken van gratien, &c.
485 Verg. Johannes van ’t Kruis: “Gemerckt dat men nu de maniere, ofte middel moet gaen geven, ende
beschryyen om de dry Crachten der ziele, te weten het verstant, de memorie, ende den wille, in desen
geestelijcken Nacht te leyden, den welcken is den middel om tot de Goddelijcke vereeninghe te gheraken,
soo is’t noodich […] te betoonen, hoe dat de dry Goddelijcke deughden (’t Gheloove, Hope, ende Liefde,
door de welcke de ziele haer vereenicht met Godt volghens hare Crachten) de selve ontledinghe, ende
duysterheyt veroorsaken, elcke in hare Cracht, het Geloove, in’t Verstandt, de Hope inde Memorie,
ende de Liefde inden Wille. Daer naer sullen wy betoonen, hoe het Verstant moet vervoordert, ende
volmaeckt worden inde duysterheyt des Gheloove, het ydel der Memorie inde Hope, ende hoe dat oock
den Wille moet gaen inde beroovinghe, ofte ontblootinghe van alle aftectie, om tot Godt te moghen
gaen.” Cruyce (ed. 1693) boek 2, cap. 6, 63.
486 Margetekst: Met groete pynelijcheden in Ziel en Lichaem.
487 Tractaet, 270.

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

beven, ende het herte begheeft hem, 488 dit gheschiedt al met een by-blyvende gheruste
conscientie van jet swaers.
Het is noch eenighen troost, dat my in den tydt van vrede ende innighe stilte, oft
ruste in Godt, seer klaer te kennen wort ghegheven, waerom ick nu soo veel maenden,
op diversche manieren inwendigh in lydende staeten hebbe moeten passeren, te
weten, dat het dient tot suyveringhe ende voldoeninghe van de sonde van ydel glorie u
Eerweerdigheyt bekent.
My is klaerlijck te kennen ghegheven, dat het maer een daghelijcksche sonde
gheweest en is, die aen Godt meer mishaeght heeft, als alle de sonden, die ick oyt binnen
mijn leven hebbe ghedaen: Item dat de selve my vergheven is, maer dat ick moet voldoen
voor de pyne, ende daerom in dit hert, ende soet Vaghevier489 ghestelt ben, tot dat die
sonde, ende smette in myne Ziele gheheel uytghebrant is.
Ondertusschen490 komt’er ghelijck een verpoosinghe ende ontlastinghe der
inwendighe pyne, op dat de natuere haeren aessem wat soude herscheppen, in
welcken tydt ick gheniet eenighe goddelijcke jonsten, ende sien myne Ziele aen, al oft
sy begonst klaer, suyver, schoon ende blinckende te worden, ende opghetrocken491 uyt
488 Verg. Maria Petyt: “het selve gheschiede oock aen my; ten waer dat de Ziele ondersteunt wierde
van eenighe over-natuerlijcke sterckte, sy soude van die beroerte sterven, ende men in dien tydt
gheduerende inde bangigheyt, benauwtheyt, ende pyne van eenen stervenden mensch; ick hebbe van
desghelijcke ghelesen in Taulerus van die beroerte, &c. maer ick en verstont alsdan niet; de ghebeenten
des lichaems dan te lossen, ende van een te gaen.” Petyt (1683) vol. 3, 194.
489 Verg. Jean de Saint-Samson: “Et tout ainsi qu’en purgatoire il y a specialement un certain temps de
douleur, amour et delices, ainsi ceux ci, constitués en leur purgatoire, le souffrent et le passent en amour
et delices qui accompagnent leur douleur, au moins s’ils sont parfaitement veritables. Et en un certain
temps on ne scauroit dire les maux, les croix, les traverses et angoisses, qui arrivent de toute parts au
vrai religieux, (et) qui assaillent, comme par succés continuel de divers mouvemens et assauts, son ame
et son coeur.” Samson (ed. 1993) 26, 159. Verg. ook Catharina van Genua: “Je sens en moy mesme depuis
deux ans cette forme purgative que je voy des Ames de Purgatoire; & de jour en jour je la sens & la vois
plus claire. Je vois que mon ame demeure en mon corps, comme en un Purgatoire, toutefois avec la
mesure que le corps peut supporter, afin qu’il ne meure pas: la peine croissant neanmoins toûjours
peu à peu, jusques à ce qu’il meure. Je voy que mon esprit est aliené de toutes les choses; mesme des
spirituelles qui peuvent luy donner quelque consolation.” Demarets (ed. 1695) livre III, 224.
490 Margetekst: Wort somtijdts wat verlicht.
491 Deblaere expliciteert opghetrocken: syn. voor opghetoghen: “van de geest: plots verheven boven zichzelf
en zijn vermogens, met schorsing van hun werking en het in werking treden van bovennatuurlijke
perceptievermogens, terzelfder tijd een intense vereniging met en inneming door God belevend.”
Deblaere (1962) 400. Verg. Teresa van Avila: “De Op-ghetrockentheyt gheschiedt seffens door eene
kennisse alleen, die syne Goddelijcke Majesteyt geeft in het alder-innichste der ziele, ende dat gheschiedt
soo haestelijck, ende met sulck een ghewelt, dat het schynt, dat hy van haer het opperste deel weghneemt, ende dat in sulcker voeghen, dat haer dunckt, dat dit deel sich van haer lichaem scheydt. Ende
hierom moet sy in’t beginsel eene groote moedicheyt hebben, om haer selven geheel te stellen tusschen
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die plaetse der pyninghe in een licht, tot een goddelijck vernaerderen; nochtans met een
inwendigh verstaen, dat dit optrecken maer en is, voor wat tydts, dat ick wederom neder
zal ghelaeten worden in de plaetse der suyveringhe, tot dat al voldaen is aen de oneere
aen Godt, het verlies van soo veele gratien, beletsel van goedt voor my, ende voor veele
andere.
Naer492 dese voorseyde ontlastinghe, &c. worden de volghende pynen ende
verlaetentheyt elcken keer minder, soeter, vredelijcker, 493 ende door ootmoedigheyt
verdraeghelijcker, my viel eens in, dat het ontrent een jaer soude dueren.
Den gheest van bidden is nu selden, dan somtijdts: den gheest van lijden,494 oft
pyninghe is ghemeyn; daerom offere495 ick den Beminden dien staet op, oock tot
voldoeninghe voor andere, daer ’t hem voor belieft.
Dit is’t ghene my nu te vooren komt; alhoewel datter meer passeert, maer verghete
dat dagh voor dagh, jae van ure tot ure; de eenvoudigheyt dicteert dat alsoo, ende dient
tot groote ruste des ghemoets: ick ben als eenen reysenden man, die maer de ooghen
open en heeft op den wegh, die voor hem is, maer niet die achter hem is; dat is, de
ooghen open hebbende op Godt, ende op sijnen Bemindens wille, ende de reste onverlet
passerende, oft trachtende onverlet te laeten, ghelijck een schaepken, dat daghelijcx ter
doodt wordt ghelevert ter liefde vanden Beminden. Dit in eenen brief den 7. December
1674.
Maria beschrijft hoe zij de donkere nacht van dat moment kan begrijpen. Zij meent, dat deze te wijten is
aan haar gebrek aan haar ootmoedigheid. Zij betreurt de genadegaven, die door deze fout verloren zijn

de ermen van Godt, om haer wegh-te-voeren, daer het hem sal believen.” Theresia van Jesus, Brieven vande
H. Moeder Theresia van Jesus, Fondatersse vande Herstelde Order van onse L. Vrouwe des Berghs Carmeli, Gent (Michiel
Maes) 1700, vol. I, brief XVIII, 108.
492 Margetekst: Duert ontrent een Jaer.
493 Tractaet, 271.
494 Verg. Michaël à S. Augustino: “Vervolghens alle haere leyden sal godelijck wesen […] als sy van de hant
Godts genomen worden, ende naer syn behaeghen geleden worden; daer en resteert maer, dat de
Godt-minnende ziel dit goddelijck ende godt-vormigh leyden oock leere onderstaen in Godt, met een
verduldigh, minnelijck uyt-leyden in Godt, door een aessemen ende toevoeginghe van haeren leydenden
geest in Godt, die’se gelooft in haer, ende met haer dese pynen te helpen draghen.” Augustino (1669)
tract. II, cap. XXXIV, 92.
495 Verg. Michaël à S. Augustino: “Oock kan sy haer devotelijck oeffenen in alle haere leydelijcke krachten aen
Jesus op te offeren tot synen dienst, om met den H. Apostel Paulus in haer lichaem te voldoen het gene
daer gebreeckt aen’t leyden Christi op dat het selve soude vruchtbaer worden in syne andere litmaeten,
in andere uyt verkoren naer de voorschickinghe Godts […] Ende dese practycke is seer godtvormigh, ende
verdienstigh, principaelijck, als iemant daer in vanden Goddelijcken geest bevrocht wort met een soet,
ende gelijck van selfs vloeien der goddelijcke liefde.” Augustino (1669) tract. II, 125.
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gegaan. De dagelijkse zonde die zij op dat moment beging, is haar weliswaar vergeven, maar er is nog niet
voldaan aan de straf. Maria benadrukt hoe geestelijke vaders gehouden zijn om te zwijgen over wat hen ter
ore komt. Later in de brief verhaalt zij hoeveel zij moet lijden vanwege een gebrek aan ootmoedigheid. De
Beminde gaat door met haar te zuiveren. Maria beschrijft deze zuivering als een geestelijke dood. Zij weet
zich getroost door het verkregen inzicht en ervaart de pijn als een zoet vagevuur dat gaandeweg vermindert.
Deze staat van lijden wordt door Maria aan haar Beminde geofferd tot voldoening van de zonden van
anderen. Zij probeert dit lijden gelaten op zich te nemen.

CCXIV. CAPITTEL. (21-II/214)
Datering: prob.1674496

Sy wordt bevanghen met vreese vande oordelen Godts; daer naer heeft sy eenen vryen toeganck
tot Godt; blyft versaemt inde eenheyt Godts.
Den Beminden gaet voort in my te verootmoedighen, ende tot niet te brenghen, voor
ende naer de H.Communie tot 497 nu toe, naer den middagh, blyve ick, als boven, in
quellinghe ende druck; die seer ghevoelijck is, ter oorsaecke van de onsekerheyt, daer
mijne Ziele in is; somtydts eenighe verschricktheden om de onsekere ende verborghen
oordeelen Godts bevatten subietelijck mijn herte, soo ghevoelijck, dat mijn hert ghelijck
gheperst ende overvallen wordt, ende de traenen ten ooghen uytbersten; ick en wete
niet waer blyven, oft schuylen door anxst ende benouwtheyt, nochtans uytwendigh
en kanmen in my niet mercken; want ick trachte te behouden myne ghewoonelijcke
soetigheyt ende een vriendelijck ghelaet.
Somtyts subietelijck ophoudende allen anxst, vindt mynen geest 498 eenen inganck,
ende wooninghe in de eenvoudigheyt Godts, ontmoetende, ende in alle dinghen ende
over al minnelijck beschouwende het Goddelijck Een, al oft’er tusschen Godt ende de
Ziele niet-met-allen en middelde499; daerom myne Ziele in dese maniere van ontmoeten
496 Dit hoofdstuk sluit aan op het vorige. Daarom is het opgenomen in dezelfde reeks.
497 Margetekst: Vreese van de oordeelen Godts.
498 Margetekst: Vindt somtijts subietelijck eenen inganck ende wooninghe in Godt.
499 Canfield <in Canfield (ed. 1631) 291 e.v.> citeert in deze o.a.: Bonaventura, de Mystie. Theol. questione unica:
“Spiritui sancto immediate amoris, vinculo est unibilis.”; <foutief toegeschreven aan Bonaventura, zie
echter Hugo de Balma, Quaestio difficilis, nr 35. Hugues de Balma, Théologie mystique, T. 2 (texte latin, trad.,
notes et index de Francis Ruello; introd. et apparat critique de Jeanne Barbet), Parijs 1996, deel II, 216>;
Harpius, de Theolo. Mys. lib. 3 parte 3 cap. 18, <760>: “Deo similiter immediate uniuntur.” en Origenes,
geciteerd door <pseudo->Bonaventura in lib de 7 iteneribus aeternitatis, itinere 3, distinctione 5 par 3:
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gheeft haeren Beminden eenen minne-kus; al en500 beantwoordt den Beminden van
sijnen t’weghe luttel, oft niet, maer hem eer wat vremdt ende rypelijck draeght, het
welcke aen de Ziele veroorsaeckt een minne-wonde.501
Als den gheest aldus boven is, ende den meester speelt, dan en beletten hem de
beroerten ende persinghen van’t nederste deel, luttel oft niet; want zy worden van den
gheest lichtelijck onverlet ghelaeten, en worden niet aenghetrocken, noch ghevoedt, oft
schynen soo kleyn, ghelijck sandekens die daer vlotten in de onghemeten Zee van de Alheyt Godts.
Als502 den gheest hem soo versimpelt, ende versaemt kan houden in de eenheyt
Godts, dan ghevoeldt hy oock in den voorseyden staet, een seker smilten, verdwynen,
ende verliesen sijns selfs in Godt, soo dat den gheest met het ghewaer-worden van alle,
datter in ’t nederste deel passeert, ghelijck in Godt verandert worden; ende dan worden
alle dinghen Een in Godt, sonder onderscheyt van dit, oft dat; maer soo saen als den
gheest eenigh ghesicht 503 heeft buyten dat goddelijck Een, ende Al, dan ghevoelt de Ziele
wederom die benouwtheden, persinghen, &c. ghelijck te vooren.504
Dit vertreck in Godt, dit vernieten in alle dinghen wort my somtydts voor eenighen
tydt ghejont, ende somtydts en kan ick dat niet bekomen; ick trachte nochtans met een
soet indringhen oft indrucken, altoos ghekeert te blyven tot den Beminden, ende in alles
my te ghelaeten ende te waeghen in sijn behaeghen; het is even-eens, op wat maniere
den Beminden ons te niet brenght ’tzy door verlichtingen, ’tzy door vernederingen, ’tzy
door herdigheyt, ’tzy door vriendelijckheyt, mits hy maer over ons en magh triumpheren,
ende volle besittinghe nemen ende behouden.

“Tibi incumbens sine medio, te videns sine nubilo.” Rudolf von Biberach, De septem itineribus aeternitatis,
Nachdruck der Ausgabe von Peltier 1866, Stuttgart-Bad Cannstatt 1985, 434.
500 Tractaet, 272.
501 Verg. in de Alleenspraken van Teresa van Avila: “Een herte, het welck met eene vierighe liefde bevanghen is,
en ontfanght geenen raedt, noch vertroostinghe, ten zy vanden ghenen selver, die het met syne liefde
ghewondt heeft, wel wetende dat het van hem alleen is, vanden welcken sy de verlichtinghe in hare
pyne moet verwachten. Ghy zyt het, ô mynen Salighmaker, die dese wonde veroorsaeckt hebt, ende ghy
geneest die wel haest, als’t u belieft.” Theresia van Jesus, Wercken van de H. Moeder Theresia van Jesus, Ghendt
(Michiel Maes) 1697, deel II, meditatie XVI, 456.
502 Margetekst: Ghebedt van versaminghe in de eenheyt Godts.
503 Margetekst: Godt verniet de ziele, om haer heel te besitten.
504 Verg. Michaël à S. Augustino: “Hier uyt kan-men mercken, dat alle onse verstroeytheden, bekoringhen,
verbeeltenissen, sorghvuldigheden, on-rust, ende benauwtheden ons over-komen, om dieswille,
dat wy de creaturen buyten Godt als verscheyden dinghen aen-sien: want voorwaer hoe de schepsels
meer buyten Godt bemerckt worden, hoe sy, voor soo veel sy den voor-worp zyn van ons verstandt,
oft imaginatie, meer wycken van de on-eyndelycke eenvoudigheyt, ende onveranderlyckheydt Godts.”
Augustino (1661) 462.
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Maria schrijft hoe de Beminde doorgaat met haar te verootmoedigen. Zij wordt gekweld en leeft onder
de druk van de verborgen oordelen van God. Soms houdt de angst op en vindt haar geest toegang tot de
eenvoudigheid van God. Dan ontmoet zij in alle dingen het goddelijke Eén. Niets verwijdert de ziel van God.
Zij ervaart een liefdesspel, waarin de Beminde zich afzijdig houdt. Als de geest in het opperste deel van haar
ziel is, dan lijkt alle beroering weg te vallen. De geest concentreert zich op God en lijkt in God te worden
veranderd. Het is alsof alle dingen één worden in God. Maria probeert zich over te geven aan de wil van de
Beminde, hoe hij haar ook te niet wil brengen en bezit wil nemen van haar leven.

CCXV. CAPITTEL. (22/215)
Datering: 1672

Den Beminden leert haer, hoe sy hem in eenvoudighyt moet aenhanghen, sonder te letten op de
oordeelen der menschen; ende hoe sy in bekoringhe moet blyven in’t binnenste camerken des
herten met den Beminden vereenight.
Als my somtyts eenighe droefheyt aenkomt, om dat ick mercke dat de susters, oft iemant
op mijne woorden afgaen, daer op steunen, ende gheloof gheven, in saecken van eenighe
importantie, om dat dit my dunckt te zyn tegen alle reden, ende als dwaesheyt, dan
worde ick inwendigh gheleert ende onderwesen op dese505 maniere, laet die droefheyt,
ende dat letten506 vaeren, dat letten, die ghepeysen zijn overtolligh, die maecken een
middel tusschen my ende u; wilt ghy met my inden gheest vereenight blyven, soo moet
ghy die reflexien met alle andere imaginatien meer vernieten; jae ghy en moest gheen
wesen hebben, oft jemant kleyn, oft groot betrauwen oft gheloof in u heeft, sonder te
begheeren, oft u te verheughen, datghe kleyn gheacht wort, oft sonder u te bedroeven,
oft te quellen, alsmen van u goede opinie heeft, oft op u woordt afgaet ende ghelooft; dat
moet ghy al onverlet passeren; verliest dat al in my, ende blyft met my vereenight in uwen
grondt; terwylen ghy daer mede besigh zijt, ende met sulcken imaginatien verwerret zijt,
soo scheyt ghy u van my, ende staet in u selven; ghy laet my hier alleen staen, die verlanghe,
ende begheere my door liefde, ende door mede-deelinghe mynder Godtheyt met u te
vereenighen, ghelijck ghy nu siet ende ghevoelt; ghy en disponeert, noch en bereydt u
daer toe niet door een ghestaedigh versimpelen,507 ende ontmenghelen des gheests.

505 Tractaet, 273.
506 Margetekst: Sy leert inwendigh hoe sy alle letten op menschen onverlet moet laeten, en alles in Godt
verliesen.
507 Verg. Maria Petyt: “Daerom dunck’et my beter te zyn, het verstant met de imaginatie te sluyten, om niet
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Ander-werf in andere dierghelijcke ghevallen worde ick inwendigh gheleert: Ghy en moest
nievers gheen wesen508 van hebben, als van my alleen, soo buyten, als binnen u; ende alsdan dunckt
my dat soo licht om doen, als myn handt te keeren, mits ick maer een weynigh en wil
ghetrauw zijn, om het inwendigh licht te beantwoorden, siende alle dinghen in Godt,
ende Godt in alle dinghen.
Over eenighe daghen onderstaende eenigh tumult, &c. in’t 509 nederste deel, wiert ick
door een inwendighe verlichtinghe, oft kennisse onderwesen, dat ick die baeren maer
en moest laeten aenspoelen ende aenvloeyen aen de uytterste mueren van het Casteel
der Ziele,510 die my niet aentreckende, noch daer op lettende, dat ick daer-en-tusschen
moest onberoert, ende gherust blyven in’t binnenste kamerken met mynen Beminden,
in een t’samen voeghende, oft vereenighende liefde, oft in een eenvoudigh beschouwen
van syne naere, ende innighe teghenwoordigheyt aldaer; ick dede alsoo, ende het was
my licht om doen: Aldus was ick in bekoringhe, beroerte, strydt, &c. al oft ick daer niet
in gheweest en hadde; den gheest sach somtijdts dat spel eens aen, al oft het buyten my
hadde gheweest, in eenen anderen persoon. Dit schryft sy 1672.
Maria wordt inwendig geleerd, dat ook overpeinzingen haar gescheiden houden van God. Wil zij in de geest
verenigd blijven, dan moet zij haar reflecties en beelden ‘vernieten’, ook als zij erom gewaardeerd wordt
door haar omgeving. God verlangt zich met haar te verenigen in liefde en door haar zijn godheid mee te
delen. Maria kan zich hierop voorbereiden door zich voortdurend te vereenvoudigen. Zij wordt innerlijk
aangespoord zich met haar Beminde terug te trekken in de binnenste kamer van het kasteel van haar ziel en
alle tumult aan te laten spoelen als golven tegen de buitenmuren van dit kasteel.

met verbeeldinghe op Godt te peysen, maer die krachten ghevanghen te houden in een onwetende
donckere kennisse van het bloot gheloof, versimpelende, ende vernietende alle natuerlijcke kennisse
ende begryp van Godt, oft jet goddelijcx, het ghene ons soude moghen inkomen in’t Ghebedt.” Petyt
(1683) vol. 3, 201.
508 sic! Dit is waarschijnlijk een zetfout, te lezen als weten.
509 Margetekst: Hoe sy haer in tumult van ’t sinnelijck deel moet draghen.
510 Een vroeg motief in het spirituele leven van Maria. Verg. haar noviciaatsaantekeningen: “maer de geest
hem separerende van de nature met haer lachende ende geensints hem en laet bewegen, houdende hem
als doof in Godt in het rijck ende casteel der sielen daer Godt is, laetende de nature lyden soo lanck het
Godt belieft.” Petyt (1647) 71.
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CCXVI. CAPITTEL.511 (23-I/216)
Datering: 1672

Eens biddende voor twee Novitien, die niet wel gheroepen en schenen, wort bevolen te bidden,
dat Godts hun wille roepen, kryght den gheest van bidden, ende tot hun een moederlijck hert; sy
schynt hun te ontfanghen ende te baeren door den Gheest.
Als ick eens wat ghedruckt was, uyt medelyden met twee Novitien, die apperentelijck
moesten doorghesonden worden, als tot de Relegie512 onbequaem, ende in mijnen
gheest oock verworpen, als van Godt niet gheroepen (het welcke ick oock te kennen gaf)
gevoelde ick my wat benouwt, vreesende, dat ick misschien daer in bedroghen was, ende
datse daer-en-tusschen op mijn woordt souden uytghesonden worden.
Daer naer scheen my inwendigh gheseyt te worden, waerom513 en bidt ghy voor hun
niet, dat Godt hun tot de Religie wille roepen; is’t tot noch toe hunnen waerachtighen
roep niet gheweest, bidt, dat hy sulcks magh worden, bidt, dat Godt hun meerdere gratie
gheve, om hun te beteren; ende siet, terstont, dat gheseyt zijnde, kreegh ick een groot
betrauwen van sulcks te verkryghen, ende ick ghevoelde een moederlijcke geneghentheyt
tot hun, met een soete begheerte, om hun in Christo te baeren;514 ick ghevoelde oock een
teer ende innigh betrauwen tot mijnen Beminden, om hem die Zielen af te vraeghen; die
moederlijcke affectie bleef, ende vonckte in den grondt, ende die te vooren scheenen
verworpen te zijn, scheenen nu binnen ghelaeten in mijn herte, neffens mijne andere
gheestelijcke Kinderen; jae ick scheen daer af gheestelijck bevrucht 515 te zijn, ende den
minne-gheest 516 hadder veel mede te doen.
511
512
513
514
515

Tractaet, 274.
sic! Dit is waarschijnlijk een zetfout, te lezen als Religie.
Margetekst: Moet bidden om den roep van twee Novitien.
Zie excurs in par. 2.4.2.
Verg. Maria Petyt: “Conformelijck aen dit heeft my den Beminden doen verstaen, dat als ick lestmael was
verslonden in’t Ghebedt, ende daer in hadde een aenraeckinghe der Godtheyt, ende wiert vervult met
een goddelijck, onbegrypelijck Goedt, &c. ick dan gheestelijck ben bevrucht gheweest met menighte
Zielen, die ick ter saligheyt moest baeren aen Christo; ende siet, naer weynighe uren begonst hem dese
bevruchtinghe te openbaeren, ende dese baeringhen metter daedt te gheschieden, veele Zielen aen
Christo winnende door’t gebedt, ende door instantien vanden minne-gheest, die dan werckt in qualiteyt
van een seer jeverighe, teere, ende by den Beminden veel vermoghende Bruydt. Als den minne-gheest
aldus werckt, ende over-natuerlijck bestiert wort, dan ben ick altoos versekert van groot ghewin der
Zielen.” Petyt (1683) vol. 3, 36 e.v.
516 Het toelaten van de minnegeest roept tegenstrijdige gevoelens op. Verg.: “Ick scheen gewaerschouwt,
ende vont my oock daer toe gheneghen, om aenden minne-gheest wat meer weygerachtigh te zyn, ende
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Daer naer was ick wederom twyffelachtigh ende perplex nopende dese ende
dierghelijcke werckinghen van den minne-geest, uyt vreese, dat het misschien eenen
dolenden gheest waer, daer ick gheduerigh mede ghedreven wiert van d’een in d’ander,
om soo onnuttelijck mijnen tijdt over te brenghen; dus al was ick vierigh, ende in
mijn herte ghevoelde een soet minne-vier, ende den minne-gheest mijn herte met
verscheyden manieren seer aerdelijck517 aendreef, verweckte, beweeghde, bestierde,
ende alsoo het selve besigh hiel; nochtans ick en paste daer niet op, peysende, dat het
al natuerlijck was; waer door in my oprees eenen dicken nevel, ende eenen stuyf-reghen
van veele inwendighe drucksels ende quellinghen,518 die ick qualijck kost verwinnen,
ende overmeesteren, soo dat ick bynaer gheheel den moedt verloren gaf, ende bynaer
verdroot, het nauw bewaeren mijns selfs, het innigh ghebedt, ende den gheestelijcken
voortganck te beherten.
Ick dede hier van myne klachten by den Beminden, dat het my soo hert was, gheleyt
te worden door soo veele perplexiteyten, vreesen ende benauwtheden des gheests, niet
wetende, waer aen my vast houden, om versekerlijck ende gherustelijck voort te519 gaen;
waer op my scheen gheantwoordt te worden; waer is nu uwe resignatie, waeghen ende
rusten in den wille Godts, in tijdt ende eeuwigheyt? dat hy met u soude doen naer het
voornemen van sijnen wille? laet u selven, ende laet Godt met u betyen: dit vertrooste
ende versterckte my seer, ende gaf my nieuwen moedt, om my gheheel aen Godt te
bevelen, ende my gheheel aen hem over te leveren. Dit den 22. Jannuarius. 1672.
Maria verhaalt hoe zij bedrukt is vanwege twee novicen die mogelijk weggezonden moeten worden als
ongeschikt voor het religieus leven. Zij wordt innerlijk aangespoord voor hen te bidden, dat zij zich mogen
beteren. Plotseling overvalt haar een groot vertrouwen en een moederlijke genegenheid om hen in Christus
my meer te houden aen de innighe eenvoudigheyt, ende eensaemheyt des geests, ghelijck ick pleghe,
want daer meerdere gestadigheyt, ende volmaecktheyt in is. Inden minne-gheest heeft de natuer meer
gevoelijck steunsel, smaeck, voldoeninghe ende levendigheydt.” Petyt (1683) vol. 3, 97. Maria komt
daarvan terug: “Ick hebbe in’t voorgaende gheseyt, dat ick scheen geleert te zyn, my aenden minnegheest wat weygherachtigh te toonen, om reden aldaer vermelt; nu schyne ick geleert, den selven
niet te weygheren. […] Sedert dat dit geschreven is, hebbe ick allen een nieuwe ondervindinghe, ende
nieuw licht (ick en wete niet, van wat gheest) my dunckt, datter geenen Reghel en magh ghestelt, noch
onderhouden en kan worden inde werckinghen vanden minne-gheest.” Petyt (1683) vol. 3, 99.
517 Deblaere expliciteert: “levendig.” Deblaere (1962) 391.
518 Tractaet, 275. Verg. Michaël à S. Augustino: “want als desen nevel, oft duystere wolcken op deser wyse
niet verspreyt en worden, soo worden sy zwaerder en zwaerder, dat is, meer de ziele buygende naer
aerdtsche dingen, tot dat se beginnen ontbonden te worden in eenen ghedurighen ende dicken stuyfregen van uyt-werckinghe der passien, van in-volghinghe der sinnen, ende eyghen liefde, by-naer in alle
haere wercken, ende ghepeysen.” Augustino (1661) 363.
519 Margetekst: Wort aenghestouwt tot volle overgeven haers selfs aen Godt.
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te baren. Maria laat hen binnen in haar hart bij haar andere geestelijke kinderen. Het is alsof zij geestelijk is
bevrucht en de minne-geest in haar werkzaam wordt. Later twijfelt Maria echter of dit geen dolende geest
is geweest. Als zij deze minne-geest echter voor een natuurlijke beweging houdt, rijst er in haar een dikke
nevel van inwendige kwellingen, die zij maar moeilijk kan overwinnen. Wanneer zij zich hierover bij haar
Beminde beklaagt, wordt haar innerlijk gevraagd hoe zij rust vindt in de wil van God. Zij krijgt het advies
zichzelf en God te laten betijen.

CCXVII. CAPITTEL (23-II/217)
Datering: prob. 1672520

Sy wort van Godt gheleydt door herde ende verscheyden weghen; blyft meestendeel met den
gheest vast in Godt, onvermiddelt tot den Beminden ghekeert in’t midden der benauwtheden
ende bekoringhen; waer toe een groote aendachtigheyt van noode is.
Maer om dese gheheele overghevinghe, ende abandonneren mijns selfs tot alle
ghehenghenissen, ende schickinghen der521 goddelijcke voorsichtigheyt in tijdt ende
eeuwigheyt, ghetrauwelijck te vervolghen ende uyt te voeren in alle ghesteltenissen der
Ziele, die my overkomen, heeft de nature veel te lyden, ende ghevoelt dickwils de alderbitterste smerten; want den Beminden stelt my dikwils voor, seer herde spysen om te
eten, ende te verteiren, door dien dat hy myne Ziele leydt door rauwe, ende moeyelijcke
weghen, in de welcke myne natuer moet onderstaen menighvuldighe dooden; want
myne Ziele wort seer ghevoelijck bevochten met veele bekoringhen ende assauten
van de duyvels, besonderlijck door terghinghen ende opstokinghen van Satanas,
door vreesen, benauwtheden, perplexiteyten, &c. daer myn herte somtijdts soo mede
bevanghen wort, dat het schynt te beswijcken; waer toe oock dienen die inwendighe
mistroostigheden, verdriet van te leven, ongheloovigheyt in veele, dickwils in’t Alderheylighste Sacrament, &c.
Den522 gheest lacht somtijdts met de natuere, qualijck gheweerdighende op haere
redenen, oft opwerpinghen te antwoorden, ende blyvende in de binnenste wooninghe,
tot den Beminden, tot den goddelijcken voorworp minnelijck ghekeert, ende hem vry
houdende van alle toekeeringhe der natuere tot eenighe creaturen, ende oock van alle
aenklevende reflexien op de selve.
520 Deze datering is gesteld, omdat dit hoofdstuk aansluit op het vorige hoofdstuk.
521 Margetekst: Wort gheleydt door herde weghen.
522 Tractaet, 276. Margetekst: Den gheest blyft tot Godt ghekeert.
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Den523 Beminden verleent my nu die gratie, dat den gheest in sijnen inwendighen,
onvermiddelden toe-keer kan blyven in’t midden van die assauten, bekoringhen,
quellinghen, &c. sonder eenighe verduysteringhe, oft verminderinghe van de
inwendighe puerheyt ende klaerheyt, waer in den gheest nu ghemeynelijck is met een
naere beschouwinghe Godts binnen in den grondt; hier in nochtans moet den gheest
ghebruycken een groote toesicht, ghetrauwigheyt, ende vromigheyt, om in Godt vast te
blyven, boven soet ende bitter, boven lief, oft leet, boven voorkominghe, oft derven, soo
dat hy dit altemael onverlet passerende, in Godt alleen sijne ruste magh nemen.
Maria vervolgt hoeveel haar ziel te lijden heeft om tot overgave te komen aan de beschikkingen van God.
De Beminde leidt haar langs moeilijke wegen en haar ziel moet veel aanvallen van de duivel doorstaan.
Toch lacht haar geest soms om de natuur en trekt zich terug om zich in haar binnenste te keren. De Beminde
verleent haar de genade om hem in al deze aanvallen toegekeerd te blijven in de grond van haar ziel. Haar
geest blijft rustig en vroom in God.

CCXVIII. CAPITTEL. (23-III/218)
Datering: 1672

Den Beminden vertroost haer, segghende, dat sy gheerne moet gheleydt worden door herde
weghen, om de natuere ghelijck te doen sterven; wort door een valsch licht vertwyffelt, ende
volght dat teghen het waerachtigh licht.
Den 7. Februarij 1672. doen ick ’s avonts te ruste gonck, wierden524 my inwendigh
gheseydt dese woorden, waerom beklaeght ghy, om dat ick u leyde door soo herde, duystere ende
verstelde weghen? en weet ghy niet, dat ick best weet, wat u dienstigh ende profytigh is? ende dat ick
daer in een wonder voorschickinghe verborghen hebbe, de welcke ghy nu niet en siet, noch en verstaet?
Dese woorden wierden my inghesproken inden gront met een groote minnelijckheyt,
soetigheyt; aenlockinghe, vrede, stilligheyt des ghemoets, ende met over-soete
salvinghen des gheests.
Onder die voorsz. woorden scheen ick heymelijck te verstaen,525 dat alle mijne, ende
U-Eerweerdigheyt versteltheden, &c. ten langhen lesten op een goet eynde zullen uytkomen, met wenschelijcke vruchten ende effecten, al schynen de apparentien hun heel
523 Margetekst: Oock in ’t midden van quellingen &c.
524 Margetekst: Sy verstaet datse geerne moet gaen die herde weghen.
525 Margetekst: Met versekeringhe van goede uytkomste.
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contrarie te verthoonen; dat den Beminden aldus vremt met my handelt, om de natuere
ten uyttersten te drucken, te verootmoedighen,526 ende te verpletteren; dat dit altemael
een minne-spel is vanden Beminden tot een meerder goet; alhoewel dat dit minne-spel
aende natuere niet en bevalt, maer sy daer eer veele herde dooden in onderstaet.
Op den selven dagh seer ghequelt ende ghedruckt zynde van gheest, om dat ick
apprehendeerde bevrocht gheweest te hebben527 vanden gheest van leughen-tale,528
ende opghestockt, om te ghelooven, dat het sekerlijck soo was; soo verthoonde hem
alsdan eenigh Goddelijck goet, binnen my, het welcke my aentrock, aenlockte, soetelijck
vertrooste, versterckte, onderwees, &c. op dat ick my daer toe soude keeren, daer in
rusten, ende blyven, in’t midden van alle myne bekoringhen ende quellinghen, daer ick
somtydts, als van eenen heelen Legher, van omringhelt ben, maer in teghendeel.
Soo wiert my ghelijck in d’oore gheblaesen, hoe soudt ghy u daer toe keeren? dat en is
Godt niet, verstoot dat aenlocken, &c. wilt ghy wel doen; ghy siet wel, hoe dikwils, dat ghy
daer in bedroghen zyt, als ghy u aldus tot dien innighen gront zyt keerende, datghe daer
ontmoet eenen gheest van leughen-tale, die u veele dinghen wys maeckt, ende belooft,
die niet waer en vallen; waerdoor datghe komt in veele quellinghen, ende drucksels
des gheests; ten is gheenen goeden gheest, die u van binnen aenspreeckt, vertroost
ende leert; dat siet ghy immers wel; ’t ghene dat dien gheest u vraeght, datghe uwen
inwendighen staet, ende ’t ghene in u passeert, soudt aenteeckenen, en doet dat niet;
ten dient nievers toe, dan om u quellinghen aen te brenghen, uwen tydt te verliesen,
ende soo voorts.
Dus ick gaf gheloof aen dese inblaesinghe, ende ick verstootte dien inwendighen
treck, ende ick keerde my krachtelijck af van mijnen gront, ende van dat aenlockende,
troost biedende, &c. minnelijck Goddelijck goet, het welcke hem in myn binnenste
verthoonde, ende ick stelder my heel teghen, teghen de inwendighe beweginghen,
inspraecken, &c. die ick daer binnen ghewaer wiert, ick hiel my daer aen, als doof.
Niet lang daarna schrijft Maria hoe haar innerlijk te verstaan wordt gegeven, dat de Beminde weet wat
profijtelijk voor haar is en dat ook voorbeschikt heeft. Zij ontleent hieraan de hoop dat de situaties,
waarover zij en Michaël geschokt zijn, tot een goed einde zullen komen, hoewel het tegenovergestelde
lijkt te gebeuren. Dat haar natuur zo verootmoedigd wordt, lijkt haar een minnespel van de Beminde. Nog

526 Tractaet, 277.
527 Margetekst: Sy siet in haer een goddelijck Goedt, om in te rusten oock in bekoringhen.
528 Verg. Maria Petyt: “Als ick op den selven tydt inwendelijck ghedreven was, om jevers voor, oft voor jemant
te bidden, wiert my gheseyt (soo ick nu verstaen) vanden boosen, schaemt ghy u niet te derren Godt
bidden, &c. ghy, die soo ellendighe ende sulcken onweerdighe creature zyt; ghy die zyt vol bedroghs,
ende den gheest van leughentale in u hebt.” Petyt (1684) vol. 4, 255; febr. 1672.
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diezelfde dag is Maria bedrukt door een geest die haar inblaast dat het een leugengeest is, die haar vanuit
haar zielengrond aanspreekt en dat ze daardoor zo bedrukt is. Maria wordt door deze inblazing aangezet
om geen aantekeningen te maken van haar gemoed. Zij schenkt geloof aan deze inblazing en verzet zich
tegen de innerlijke beweging die haar troost wil geven.

CCXIX. CAPITTEL.529 (23-IV/219)
Datering: prob. 1672530

Door een valsch licht wort sy af-ghetroken van’t waerachtigh licht, volghende het valsch licht,
wort van Godt vervremt; waer door verootmoedight, neemt voor, altoos te volghen het innigh
licht.
Soo531 dan, door ’t voorseyde valsch licht, oft inblasinghe, ghelijck gheseydt is, wiert
ick afghetrocken van ’t waerachtigh, onder eenighen schyn van goet, om vry te zijn van
quellinghen, &c. maer terstont ghevoelde ick een groot verwyt, berispen, ende vroeghen
van conscientie, als van een groot misdaet; daer beneffens wiert ick met een groote
duysternisse ende vervremdinghe van Godt bevanghen.
Soo ick dit ghewaer wiert, soo verootmoedighde ick my,532 ende badt om
vergiffenisse, maeckende een vast propost van voortaen altoos te volghen de goede
beweginghen, inspraecken, ende inlichtinghen, de welcke ick kan bevroeyen voort te
komen uyt dien innighen, Godt-vormighen gront,533 sonder meer daer aen te twyffelen;
midts immers het onderscheyt klaer ghenoegh was om daer in niet te konnen dolen, al
waert dat somtyts eenighe dinghen aldaer gheleert, belooft, oft toe-gheseydt, soo niet
terstont en volquamen, met onderwysinghe, dat ick sukcx inde beliefte des Beminden
moet laeten, die somtyts goet vindt, voor eenighen tydt uyt te stellen, op te houden, oft
niet te laeten volkomen het ghene my belooft scheen, om my te oeffenen in grondigh
laeten, verloochenen, abandonneren, overgheven, verootmoedighen ende vernieten
mijns selfs, want hy daer in oock al ghenoechte heeft, ende in sulcx vereert is, &c.

529
530
531
532
533

Tractaet, 278.
Dit hoofdstuk heeft deze datering gekregen omdat Maria verwijst naar het vorige hoofdstuk.
Margetekst: Door valsch licht komt in duysternissen.
Margetekst: Kryght onderscheyt des geests.
Deblaere expliciteert innigh, o.a. als “hoedanigheid van de wezensgrond, waarin het innigh gebed
beoefend wordt.” Deblaere (1962) 396.
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Maria vervolgt hoe ze weggetrokken wordt van het waarachtig licht. Ze voelt verwijt en wroeging in haar
geweten. Ook wordt ze bevangen door een grote duisternis en vervreemding van God. Als Maria dit gewaar
wordt, verootmoedigt zij zich en neemt zich voor de goede inspraken te volgen, die uit de grond van haar ziel
komen, ook als ze niet onmiddellijk gebeuren. Het kan zijn dat het de Beminde belieft om zijn belofte uit te
stellen. Maria ervaart dit gebeuren als een oefening in het verootmoedigen en vernieten van zichzelf.

CCXX. CAPITTEL. (23-V/220)
Datering: prob. 1672534

Sy bekomt den inwendighen vrede met versekeringhe van eenen goeden gheest, dat het Rijcke
Godts in haer is; gheluckigh is hy die den innighen gront der Ziele ghevonden heeft, daer den
duyvel gheenen toeganck en heeft.
Naer535 dat dit ghedaen was, kreegh ick terstonts den peys, ende dat soet ghewaer-worden
binnen my, als van te vooren; als-wanneer my wederom gheleert wiert, dat ick immers
wel kost mercken, dat het eenen goeden gheest was, die my bewerckte,536 aenleyde,
leerde, aensprack, &c. aenghesien dat ick in my bevondt, ende sach de vruchten des
goeden gheests, de welcke den H.Apostel Paulus beschryft:537 ende soo langh, als dese
teeckenen ende vruchten des gheests in my waeren, dat ick niet en moeste bevreest
zijn, &c.538
Item aenghesien, dat, naer het segghen vanden selven Heylighen Apostel, wy
Tempels zijn vanden Heylighen Gheest, ende naer de leeringhe Christi, het Rijcke Godts
binnen ons is, dat ick my niet beter keeren en konde, als in den gront der Ziele, daer
desen Tempel, ende dit Rijcke Godts in is, om aldaer alle waerheyt te leeren; dat in dien
Godt-vormighen gront de waerheyt verborghen licht, dat daer alle waerheyt uyt-vloeydt,
ende gheen bedrogh, oft leughen-taele.

534
535
536
537
538

Zie voetnoot 520.
Margetekst: Wort versekert van eenen goeden gheest.
Tractaet, 279.
Gal. 5, 22-23a.
Verg. Michaël à S. Augustino: “soo moeten sy letten op de vruchten, die uyt dese beschouwinghen, oft
innighe kennissen, ende in-wendighe treckinghen des gheests spruyten: want is’t dat sy van Godt zyn, in
de ziele sal ontsteken worden een terre ende suyvere liefde tot Godt, om dat hy is, die hy is; dat is, puer om
sy-selven sonder oogh-merck op eyghen baet, ende profyt; van gelycken een loutere liefde tot den evennaesten, om Godts wille, niet gefondeert in iet dat sinnelyck, oft natuerlyck is, maer in Godt alleen, oft in
’t beeldt ende ghelyckenisse Godts, die in alle redelycke schepsels te vinden is.” Augustino (1661) 444.
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Ick verstondt oock, dat hy hem voor gheluckigh ende wel begaeft 539 moet achten, die
desen innighen gront is ontdeckende, daer inganck in vindt, ende hem daer in kan
vertrecken, daer in rusten, &c. want hy aldaer scheut-vry is, ende boven alle winden,
sonder dat hem jet kan deiren, soo van weghen den boosen vyandt, als vande creaturen,
ende van sijn eyghen natuere, die hem den meesten vijandt is, ende meeste werck
is leverende, om hem uyt 540 sijn eyghen landt te dryven, ende daer uyt ghedreven te
houden, sonder eenighen inganck meer te willen gheven.
Maria vervolgt dat zij zich daarna weer in vrede is. Haar wordt te binnen gebracht, dat zij aan de vruchten
van de geest kan ontdekken of het een goede geest is die haar leidt. Zij leert ook dat zij zich moet inkeren naar
de grond van haar ziel, omdat het rijk van God binnen in de ziel is. In die godvormige grond ligt de waarheid
verborgen. Tot slot begrijpt zij hoe gelukkig de mens is die deze innige grond ontdekt, daar toegang toe heeft
en erin kan rusten zonder dat hem iets kan deren, zelfs niet zijn eigen natuur, die zijn grootste vijand is.

CCXXI. CAPITTEL. (23-VI/221)
Datering: 1672

Desen innighen gront der Ziele is haer ghegheven, maer niet sonder aerbeydt ghekreghen; sy
lydt veel vanden boosen ende vande natuere, die haer vanden inganck des selven trachten te
beletten; maer sy wort versterckt, ende gheleert, hoe de inwendighe puerheyt verkreghen wort
met inwendigh stil-swijghen.
Dese gheluck-salighe vertreck-plaetse wort my ghejont, alhoewel, dat het my veel
kosten moet; want die my niet ghegheven en wort sonder veel strydts ende veel lydens
te onderstaen541 van weghen de natuere; soodanigh, dat ick dit vertreck-plaetse, als
met vechtender-handt moet in-nemen, ende noch daghelijckx daerom vechten ende
stryden moet, om daer meester over te blyven, ende een vry besit daer van te hebben,
wat aenstooten oft swaerigheden my over komen.
De boose vyanden doen oock daghelijcx hun beste, om my542 daer uyt te trecken, oft
beletsels te stellen inden inganck; maer soo veel, als sy my af-trecken, soo veel treckt
den gheest wederom teghen, ende maeckt daer in te dringhen, oft als den inganck
ghestopt is, oft belet wort, soo blyft hy ootmoedelijck ende stillekens, als voor de
539 Margetekst: Gheluck vanden innigen gront ghevonden te hebben.
540 Margetekst: Den duyvelen heeft daer gheen in-ganck toe.
541 Margetekst: Hoe sy den innighen grondt bekomen heeft.
542 Tractaet, 280.
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deure ligghen, tot datmen hem in-laet; daer-en-tusschen onderstaende veele slaeghen,
ende moeyelijcke aenvallen vande boose vyanden, ende vande eyghen natuere, die
den gheest alsdan ghelijck van alle kanten aenvallen ende aentasten, al oft hy hun tot
roof ghegheven waere; maer den gheest blyft dan vast sonder hem van daer te willen
bougeren,543 oft eenighsins naer hun te luysteren, ende hy lydt die aenstooten, slaghen,
&c. stillekens uyt, op al dat ramoer niet passende, sijne ooghen alleen hebbende op dien
gront, om inghelaeten te worden, &c.
Maer hier toe moet hy alle sijne vromigheyt besighen, die hy heeft, om hem niet te
keeren tot alle het ghene de natuere voorwent; welck voor-wenden somtydt gheschiedt
met soo groote gevoelijckheyt, ende levendigheyt, dat het schynt onmoghelijck te zijn,
daer door te vechten, oft hem daer van te keeren: Dit zijn minne-stryden,544 daer den
gheest sijne ghetrouwigheyt tot den Beminden moet in thoonen; het door-gaet somtydts
het merch der beenderen, &c. dat is, dat de inwendighe perssinghen ende nypinghen soo
ghevoelijck zijn, dat sy de krachten als af-maelen, verteiren, &c.
Ick was heden in een ghevoelijcken strydt met mijn natuere, die den gheest als met
ghewelt overviel, ende uyt den gront wilde545 trecken; sy beswaerde my met droefmoedighe, ende verdrietige ghedachten, &c. alsdan wiert my inwendigh gheseyt, weest
vroom, ende doet mannelijck, waer door den gheest eenen nieuwen moet ende couragie
schepte, om de natuer stillekens te laeten sincken, uyt te sluyten, onverlet te laeten,
ende hem van haer te scheyden; alhoewel het kost moeyte ende nauwe toesicht; maer dit
was, dat van my ghevraeght wiert, doet mannelijck, dat is te segghen, wederstaet u selven
met eenen mannelijcken moet, niet vervaert zijnde van een kleyn gheruchte.
Als ick ter Heylighe Communie gonck, wiert my inwendigh gheseyt, de volmaeckte
suyverheyt des herten en verkryghtmen niet door ghepeysen, ende werckinghen van het verstant, ende wille,
maer door inwendigh stil-swyghen ende stille rusten in den gront. Dit schryft sy 22. Januarij 1672.

543 In de regio Antwerpen: bewegen, zie www.vlaamswoordenboek.be. <glossarium van woorden die
ingeburgerd zijn in Vlaanderen, maar niet als Nederlandse standaardtaal worden aanvaard>
544 Minnestrijd is een bekend motief bij Jean de Saint-Samson: “Si bien que, mon Amour et ma Vie, comme
la solitude est le lieu et la lice ordonné pour les combats de l’amour, aussi se fait-il que le meme amour,
prenant son extreme plaisir en l’aspect des fidelles et genereux combatans, donne tousjours, en temps et
lieu, plaine et entiere victoire de ses propres ennemis au vrai et amoureux solitaire.” Samson (ed. 2000)
30, 247. Deze minnestrijd verandert in een minnespel: “Si bien que le commencement de la solitude au
solitaire, en vos premieres derelictions et soustractions de votre concours et attraction sensible, est une
rude, facheuse et penible guerre; mais par sa fidelité et patiance à vous soustenir amoureusement, et
à vous endurer sur la diversité des croix, tant d’esprit que de corps, auquel il lui convient estre crucifié
et y mourir tout vivant, puis après sa guerre se convertit en un jeux amoureux, plaisant et delicieux, qui
fait qu’il se joust de tous ses ennemys et de tous leurs stratagemes, en la tres grande confiance qu’il a en
vous, son amour, sa vie et son tout.” Samson (ed. 2000) 30, 247.
545 Margetekst: Worstelinghe met de natuere.
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Ofschoon het Maria veel strijd kost, wordt haar in de grond van haar ziel een rustplaats gegund. Zij moet
echter dagelijks strijden voor het behoud van deze plaats. Op momenten dat haar de toegang wordt belet,
blijft haar geest ootmoedig voor de deur liggen, totdat zij weer binnengelaten wordt. Maria ervaart dit als
een minnestrijd, waar de geest trouw in moet tonen. Wanneer zij bezwaard wordt met allerlei droevige
gedachten, wordt haar innerlijk verteld vroom en mannelijk te zijn. Dit betekent dat zij zichzelf met
mannelijke moed moet weerstaan. Wanneer Maria ter communie gaat, ontvangt zij de inspraak dat de
volmaakte zuiverheid van hart niet gewonnen wordt door het verstand en de wil maar door een stilzwijgen
en rusten in de grond van de ziel.

CCXXII. CAPITTEL.546 (24/222)
Datering: prob. 1669547

Sy wort gheleert, hoe sy haer in’t ghene de nature mede-gaet, moet draghen naer ’t exempel van
Jesus ende Maria.
Somtydts ondervindt een Ziele, dat den gheest beghint te staen ghelijck in een
verheventheyt, ende beghint te leven in Godt, in een afghetrockentheyt van alle
creaturen; ende schynt somwylen gheleert te worden, hoe een ghetrouwe Ziele
haer moet 548 draghen in dinghen, die de nature toeven,549 ende vermaecken, ende
aenghenaem zijn aende sinnen, als sy de selve uyt noodtsaeckelijckheyt, oft uyt
betamelijckheyt, oft naer discretie moet ghebruycken; te weten, dat sy moet toesichtigh
ende sorgvuldigh zijn, om de selve inden gheest te trecken, ende met een daedelijck
uytsluyten, ende ontmenghelen van alle aenklevende affectie in Godt te gebruycken.550
546 Tractaet, 281.
547 Deze brief is zo gedateerd vanwege een tekstparallel met Michaël’s Onderwysinghe tot een grondighe
verloogheninghe syns selfs, zie voetnoot 549.
548 Margetekst: In dingen die de nature medegaen, moet men ons voegen naer’t exempel van Jesus ende
Maria.
549 Deblaere expliciteert: “vriendelijk bejegenen, koesteren, liefkozen.” Deblaere (1962) 403. Verg. Michaël
à San Augustino: “Hier uyt kanmen oock verstaen, hoe de minnelijcke Moeder haer kindeken Iesus soo
moederlijck, teerelijck, minnelijck handelde, te suyghen gaf in doeckckens (sic!) wont, omhelsde, op
haeren schoot toefde, t’eten inden mont stack &c. want sy dit niet en dede in opgetoghentheyt, oft
vervremden der sinnen, buyten en boven alle menghelinghe der gevoelijcke krachten; maer door dien
dat sy was inden staet van onnooselheyt, het werckter in haer al mede, met den geest die t’samen met
den goddelijcken Geest (daer sy vol van was) dit al uytvrocht naer eysch van haer Moederschap tot haer
klyn kindt.” Augustino (1669) tract. II, 39.
550 Verg. Maria Petyt: “Ick schyne daghelijcks van nieuws te beginnen inden wegh der volmaecktheyt […]

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

Dit heeft plaetse in alle, dat den smaeck, het gesicht, het ghehoor, den reuck, ende het
ghevoelen op eenighe maniere kan vermaecken; och oft een puer Godt-soeckende, ende
Godt-meynende Ziele hier kost leeren, hoe de minnelijcke Moeder, oft oock het Kindt
Jesus hun daer in hebben ghedraghen! sy gebruyckten op zijnen tijdt het lichaemelijck
voedtsel; sy waren in de Bruyloft van Cana Galileen,551 sonder eenigh beletsel vanden
gheest: de minnelijcke Moeder hadde een teer ende Moederlijcke affectie tot haren Sone,
sy toefde hem, kusten, omhelsden hem, &c. ende het Kindeken Jesus droegh hem oock
naer den eysch van sijne kindtsheyt, suyghende de borsten, ligghende op den schoot,
liet hem toeven, droegh hem kinderlijck tot sijne Moeder in volle onnooselheyt, al was
hy de wysheyt sijns Vaders: och wie zal ons gheven, de creaturen te moghen ghebruycken
naer hun exempel, in den gheest, in Godt!
Maria beschrijft hoe een ziel kan leven in verhevenheid, maar toch afgescheiden van alle schepselen. Zij
moet er zorgvuldig op toe zien dat zaken die aangenaam zijn voor de natuur in de geest worden getrokken
en in God worden genoten ontdaan van alle affectie. Deze manier van omgaan is van toepassing op de
zintuigelijke krachten die het gevoel kunnen vermaken. Maria spiegelt deze omgang met affecties aan
moeder Maria en het kindje Jezus.

De creaturen suyverlijcker te ghebruycken in hunnen oorspronck, in Godt, naer eysch, ende noodt
der nature, met een daedelijck letten, ende aendachtigheyt tot Godt, in eenen vrydom des gheests,
sonder aenhangh, eygen-soecken, &c. in een volkomen indifferentie; ten zy de Ziele de creaturen soo
suyverlijck in Godt kan ghebruycken, soo en magh sy haer niet veel betrauwen, de nature daer in veel
toe te gheven op pretext van eenighe werckelijckheyt, &c. want de sinnelijckheyt, eyghen liefde, ende
eygen-soeckelijckheyt, &c. kryght daer door te grooten voedtsel.” Petyt (1684) vol. 4, 25 e.v.
551 Joh. 2, 1-11. Verg. Michaël à S. Augustino: “Och oft een Godt-mynende ziele hier kost leeren, hoe Christus
onsen Salichmaecker ende de minnelijcke Moeder sich hier in hebben gedragen; sy nutteden op synen
tyt den lichaemlijcken noodtdruft, waeren in de bruyloft van Cana Galileen, begaven hun tot slapen oft
rusten, sonder eenich belet van den geest of beter sy lieten dese goddelijcken geest sulx al, op tyt ende
stondt in hun dat uytwercken.” Augustino (1669) tract. II, cap. VIII, 47.
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CCXXIII. CAPITTEL. (25/223)
Datering: ?552

Sy beschryft haren staet van inwendighe verlatinghe, ende hoe alle de krachten, van den duyvel
ghetenteert worden.
Jesus is vanden gheest gheleydt inde woestyne, om ghetenteert te worden, vanden duyvel;553 van
ghelijcken ick oock; want naerdemael, dat ick, soo ick betrouwe, gheroepen, ende
ghetrocken ben gheweest 554 tot een heel eensaem leven, soo veroorsaecken my den
boosen gheest, ende mijne eyghen nature veele stryden op een onghewoone ende
onbekende maniere; satan doet my de eensaemheyt,555 ofte Celle verschynen als seer
pynelijck, ende als eenen verdrietighen kercker, alwaer ick overgoten ben met een
inwendigh ende uytwendigh verdriet, smerten ende verscheyden pynen des lichaems;
ick ghevoele een teghenheyt, afkeer ende walghe van alle, daer ick handt aensteeck, ende
dat ick moet doen, ende van al, dat my in’t ghemoet komt, oft in de sinnen ontmoet.
Ick ghevoele een uytterste verduysteringhe in’t verstant, een ontbondentheyt van
alle mijne krachten, een onbequamigheyt tot alle goedt, ende in alle uytwendighe
oeffeninghen; het gheloof is ghelijck doodt, sonder werckinghe, ende de liefde ghelijck
uyt-gheblust; daer resteert alleen eenen goeden wille,556 om aen Godt ghetrouw te
blyven; het ghebedt is my een torment; want ick en wete niet, wat doen, oft waer
beghinnen, om my in Godt besigh ende aendachtigh te houden; het sweet breeckt
my somtijdts uyt door aerbeyt, verdriet, ende teghenheyt, die ick ghevoel in al, dat
Godt aengaet, oft tot Godt streckt; het welck oock veroorsaeckt pyn in’t hooft, ende
vermoeytheyt in de hersenen, door den aerbeydt, ende moeyte in gheduerigh teghen
stroom op te vaeren.

552 Deze brief stamt waarschijnlijk uit 1662 of 1668. Dat is af te leiden uit cap. 120 van de autobiografie. Maria
had het echter vaker moeilijk met haar cel.
553 Mt. 4, 1.
554 Tractaet, 282. Margetekst: Staet van inwendige verlatinge.
555 Margetekst: Wordt ghepynight in lichaem, ende in alle krachten der Zielen.
556 Verg. Maria Petyt: “Dit is alleen, soo my dunckt, een kleyn voncxken van eenen goeden wille, die’er
noch resteerde, om Godt in alles te soecken believen, eenen goeden wille, om van hem nerghens af te
wycken, door plaetse te gheven aen eenighe ondeughden; maer dit voncxken van eenen soo goeden
wille, ende t’ samen de verkreghen, oft inghestorte deughden, oft habitude tot het goedt, light dan
soo diep verborghen in den gront der Zielen, dat ick hunne werckinghen niet, oft weynigh ghewaer en
worde.” Petyt (1683) vol. 1, 133 e.v.

Tractaet van verscheyden ghesteltenissen

De557 nature soude wel eenigh verset willen hebben, maer ick en derve gheen soecken,
ghedachtigh zijnde de dreyginghe Godts, is’t dat ick het soecke; den duyvel steeckt my
oock in, een levende gheneghentheyt om te spreken, ende om my te moeyen558 met
de saecken ende affairen van de familie, ghelijck ick pleghe; hy vervult mijn verstant
met ydelheden, waer door ick ghedreven worde tot onghereghelde dinghen, tot
onghebondentheden, uytghestortheden, &c. hy verweckt in mijn ghemoet een furieuse
colere teghen alle, die my ontmoeten, met een seer quaedt ende somber humeur; het
schynt, dat ick een jeghelijck wel soude slaen, ende met grammoedigheyt toespreken;
de quade ghepeysen reghenen in’t verstant, ende inde phantasie; als ick eenighe
hebbe vermeestert, oft afgheweirt, soo komend’er andere veel quadere aen, ick worde
daghelijckx ghetenteert op verscheyden manieren; den boosen vyandt maeckt my wys,
dat ick noch zal sot, ende uytsinnigh worden, dat ick daerom beter soude de eensaemheyt
verlaten, ende doen, ghelijck te vooren; aenghesien559 dat die quade dispositien, ende de
vruchteloosheyt inde selve te onderhouden een blijckelijck teecken is, dat de voorgaende
ghesteltenisse, ende inspraecke, die tot de eensaemheyt aenlockte, ende toedreef, maer
en is gheweest een puere tentatie, aenghesien dat de dinghen niet en volghen, noch
ick en kan doen, de welcke my daer scheenen ghetoont, ende bevolen te zijn, te weten,
dat ick in de eensaemheyt soude leyden een goddelijck leven, ende nu beghint het heel
contrarie.
In deze brief schrijft Maria hoe het eenzame leven haar tegenstaat. De cel lijkt haar een verdrietige kerker
toe. Zij ervaart het als een bekoring, dat ze overgoten wordt door inwendige en uitwendige pijnen. Haar
blijft slechts een goede wil over, de intentie om trouw te blijven aan God. Maria’s natuur zou wel enige
afleiding willen hebben, zoals praten en zich met familiezaken bemoeien, maar zij is steeds boos op wie
zij ontmoet, heeft veel kwade gedachten en is bang om uitzinnig van woede te worden. Maria meent dat
haar roeping tot het kluisleven een temptatie is geweest. Alles keert zich tegen haar. Zij meent dat zij geen
goddelijke leven in eenzaamheid leidt.

557 Margetekst: Sy en magh gheen verset soecken.
558 Margetekst: Wort van den boosen opgestockt ende verscheydelijck ghetenteert.
559 Tractaet, 283.
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CCXXIV. CAPITTEL. (26/224)
Datering: ?

Sy heeft verscheyde ghesteltenissen, somtijdts inghetrocken, ende vanden Beminden alleen
ghelaten; somtijdts als rustende in de aermen des Beminden; somtijdts is sy in licht, het welcke
worstelt teghen de nature, ende deselve krachtelijck overmeestert.
Ick hebbe dickwils een naturelijcke begheerte ende wille, om eenighe dinghen aen te
teeckenen van mijne inwendighe ghesteltenissen ende oeffeninghen, om U-Eerw. daer van
op sijnen tijdt informatie te gheven, maer ick en kan tot het uytwercken niet komen, door
dien dat my de memorie ontnomen wort, ’t zy door ghebreck der selve, oft door eenigh
inwendigh beletsel, ende teghenheyt, waerdoor gheschiedt dat ick niet en kan voortgaen.
My dunckt dat den Beminden begheert, dat ick daer in sterve560 een bittere doodt,
ende de aermoede des gheests oeffene, ende bewaere in haere suyverheyt, stellende
den gheest buyten alle naturelijcke steunsels, ende buyten alle voldoeninghe in eenighe
saecke, heel bloot in Godt alleen, op een gheestelijcker ende abstracter maniere; als ick
dit bemercke, soo moet ick die begheerte van aen te teeckenen, laten varen, ende daer in
sterven om Jesus wille; somtijdts schynt my den Gheest Godts, oft eenigh goddelijck licht
inwendigh te leyden, ende den wegh te thoonen, om te klimmen boven de sinnen.
Somtijdts bevinde ick een groote inghetrockentheyt, met een onbequamigheyt,
teghenheyt, ende verdriet in alle doen en laten, in spreken, &c. dit gheschiet met
een pyne ende doodt in de nature, die ick inwendigh lyde seer ghevoelijck; want den
Beminden verberght hem; daerom quele ick, ende worde krachteloos door de groote
verlatinghe, ende alleenheyt, oft, om dat ick561 my ghevoele soo alleen ghelaten van
mijnen Beminden; mijne Ziele en kan dese alleenheyt, oft afwesen van den Beminden
niet langher verdraghen; want sy daerom onderstaet de benauwtheden des doodts.
Daer naer blyft wel de afghetrockentheyt, ende eensaemheyt al562 even groot,
maer met een stil ende gherust lief-hebben, waer door oock de natuer ghetoeft wort,
ende eenighe voldoeninghe heeft; want sy ghevoelt haer, als rustende inde ermen des
Beminden, daer sy wilt blyven ende ontslapen; als-dan zijn de memorie, het verstant,
den wille, de imaginatie, ende andere krach-563ghebonden, ende van alle werckinghen

560 Margetekst: Sy is in armoede des gheests.
561 Tractaet, 284.
562 Margetekst: Eensaemheydt met een stille lief hebben toeft oock de natuere.
563 sic! Waarschijnlijk is dit een zetfout en mist ten.
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gheschorst; daer naer blyft’er een mystiecke slaeperachtigheyt,564 ende onbequamigheyt
tot spreken, oft tot eenighe andere bekommeringhen.
Somtijds worde ick ghewaer een goddelijck licht, het welcke565 sijne plaetse ende
residentie heeft in den oppersten gheest, ende heeft daer de overhandt, ende doet in my
verscheyden uytwerckinghen;566 het dient voor eenen bandt, om de Ziele te verheffen
boven haer selven ende boven alle geschaepen dinghen, ende om haer aldaer met Godt
t’saemen te binden, op datse Godt aenhanghende eenen gheest met hem soude worden;
daer gaet somtijdts mede eenigh ghenieten der Godtheyt, onbescheydelijcker-wyse,567
maer nochtans sekerlijck, dat is, men kan aen dat ghenieten gheenen naem gheven;
want het ghelijck een ghenieten der Godtheyt is; dit t’saemen voeghen oft binden der
Ziele met Godt gheschiedt op een wonderlijcke maniere; want de Ziele is alsdan veredelt,
bekleedt met een wondere klaerheyt,568 ende schynt in haer jet glorieus te bevinden.
Item als in den ondergheest, dat is, in’t neder redelijck deel569 oprysen eenighe
natuerlijcke beroerten, ende dese eenigh tumult, oft lyden, oft pynelijckheyt jevers
in willen aenbringhen, dan gheschiedt’er ghelijck eenen strydt, ende worstelinghe
tusschen dat licht, ende het sinnelijck deel, al oft d’een en d’ander wilde de overheyt
kryghen; het welcke soo ghevoelijck is, al oft jemant voor syn leven waer vechtende;
als ’er jet sulcks gheschiedt, dan is het goet, ende het baet seer, den toevlucht te nemen
tot het ghebedt, op dat dit licht sijne kracht beter soude konnen uytstrecken; ende ick
hebbe by experientie ondervonden, dat dit licht hem ghelijck met een goddelijcke
564 Verg. Maria Petyt over mystieke slaperigheid: “ja ick was soo bevanghen met dese mystiecke
slaperachtigheyt, dat ick my van dien minne-slaep, oft ten minstens van die diepe ruste in Godt niet en
konde onthouden; mijn verstant, memorie ende wille, ende de andere krachten waeren soo vast in dese
ruste, datse niet en schenen konne ontweckt te worden, om jet ghewaer te worden, oft eenighe vaste
reflexie te formeren; het verstant was ghelijck verdooft, ende soo vereenvoudight, besloten, ende als
verloren in Godt, dat het hem tot de kennisse der creaturen niet en scheen te konnen openen.” Petyt
(1683) vol. 2, 357 e.v.
565 Margetekst: Wort ghewaer een Goddelijck licht met een genieten Godts.
566 Verg. de uittreckende tuck van Herp: “Voert dese wttreckende tuck maket ons leuendich inden geest, ons
veruollende mit sijnre gracien ende settende in die teghenwoerdicheit Gods, oec ons ontholdende mit
moghender cracht, dat wi alle smaec ende beuoelicheit ende alle die toeuloeyende gauen Gods sonder
faelgeren moghen draghen.” Herp (ed. 1931) cap. 56, 351.
567 Deblaere expliceert onbescheyden: “onduidelijk: een natuurlijk begrip of kennis verzakend.” Deblaere
(1962) 398.
568 Verg. Maria Petyt: “Somtydts ben ick in ’t Ghebedt over-lommert, doorschenen ende gepenetreert van
een goddelijcke claerheyt, de welcke my is treckende, ende verheffende boven, ende als buyten my
selven, van Godt inghenomen, als in hem verslonden, ende verniet, sonder eenigh ghewaer-worden
oft ghedencken van jet anders, ten waere somtydts met een lichte voor-by passerende reflexie, maer
terstont in Godt verloren.” Petyt (1684) vol. 4, 153.
569 Margetekst: Wat den onder geest is.
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authoriteyt, ende kracht daer teghen steldt, doende ghelijck verdwynen, ende stillende
die natuerlijcke570 beroerten, inghevinghen, tumult, oft passien der natuere, ende
de gheheele Ziele stellende in vrede, ende innighe ruste; ende als-dan spreyt het sijne
klaerheyt voorder uyt de heele Ziele door, de welcke aldus op het alder-edelste bereydt
ende ghedisponeert is, om van den goddelijcken Gheest, beseten te worden, ende de
goddelijcke inwerckinghe te lyden.571
Maria komt niet tot schrijven aan Michaël, omdat haar de herinnering is ontnomen. Op deze wijze, zo
meent zij, oefent de Beminde haar in armoede van geest. In het verbergen van haar Beminde voelt zij de
benauwdheid van de dood. Dit keert zich echter in een stil liefhebben en een mystieke slaperigheid. Een
enkele keer ervaart Maria in de grond van haar ziel een goddelijk licht dat dient om haar te verheffen in God.
De ziel is dan als veredeld en lijkt iets glorieus te hebben. Maria’s natuur verzet zich hiertegen. Wanneer
zij haar toevlucht tot het gebed zoekt, stelt het goddelijk licht zich echter met autoriteit te weer en doet het
tumult in de ‘ondergeest’ verdwijnen. Langs deze weg wordt de ziel voorbereid om door de goddelijke geest
in bezit te worden genomen.

CCXXV. CAPITTEL. (27/225)
Datering: ?

Sy wort versekert, van een goeden gheest bevrocht te zijn, uyt de volghende ootmoedigheyt,
ende inwendighen vrede, die ghefondeert is in de verloocheninghe ende vernietinghe haers selfs.
Onlanghs wiert ick gheleert, ende ghevraght, waerom dat ick soo twyffelde, ende
vreesde beseten, bevrocht, ende bestiert 572 te zijn van eenen quaeden ende dolenden
gheest, aenghesien dat de aendryvinghen ende werckinghen des gheests nievers anders
toe en trecken, als tot de liefde Godts, tot meerder puerheyt, ende ootmoedigheyt,
ende dat de Ziele daer door gheduerigh ootmoedigher, ende ootmoedigher wort, ende
mijnen gheest merckelijck voordert, ende versterckt wort in alle volmaeckte deughden;
alle welcke uytwerckinghen in de Ziele niet en konnen veroorsaeckt worden van eenen
quaeden gheest, mits aen hem heel contrarie.
570 Tractaet, 285.
571 Verg. Maria Petyt: “In desen staet van vereeninghe, ende vereenighende liefde, en doen ick niet met
allen meer door my selven; den Beminden wilt, dat ick my in alles lydelijck draghe, laetende hem alles
wercken met my, ende door my, alleenelijck met den vryen wille toestemmende, ende ghedooghen de
al’t ghene den Beminden in my, oft door my, wilt wercken, oft niet wercken; hy bemint sy selven in my,
&c.” Petyt (1683) vol. 2, 166 e.v.
572 Margetekst: Wort versekert van te hebben eenen goeden gheest.
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Voorwaer het is de moeyte weerdt, een weynigh te aerbeyden, ende gheene kosten te
spaeren, noch aerbeydt ende moeyte te ontsien, om tot dien gheluck-salighen ende
innighen grondt te573 moghen gheraecken; want dien verkreghen hebbende, heeft
de Ziele al, watse in dese werelt soude moghen begheeren; soo veel als my belanght,
my dunckt, dat ick besitte alle goedt; al ben ick arm van gheest, ende niet besonder
goddelijcks in my en bevinde; jae al ben ick ghelijck soberlijck naer de Ziele ghestelt, ende
in dorrigheyt; door dien, dat ick in dien grondt vinde ende besitte eenen wesentlijcken
vrede, die my niemant en kan ontnemen; want hy niet ghefondeert en is, noch en steunt
in jet te hebben, oft in hebben, oft ghevoelen, oft ghewaer worden, maer alleen in een
wesentlijcke resignatie, blootheyt, verloocheninghe, ende vernietinghe mijns selfs,
ende van alle gheschaepen dinghen, ende is vergheselschapt met een wesentlijck, bloot
gheloof van Godts teghenwoordigheyt binnen my, sonder verbeeldinghe, sonder574
ghevoelijckheyt, sonder ghewaer wordelijckheyt, oft eenighe pretentie tot jet sulcks.
Maria wordt gevraagd waarom zij vreest bezeten te zijn door een kwade geest. Alle bewegingen van
haar geest voeren haar immers tot de liefde van God. Gesterkt door de deugden wordt haar ziel steeds
ootmoediger. Deze uitwerking kan toch niet veroorzaakt worden door een kwade geest? Maria spoort aan
zich in niets te ontzien om tot de grond van haar ziel te raken. Men bezit daar alles in de wezenlijke vrede, die
eigen aan is het geloof in Gods tegenwoordigheid, zonder verbeeldingen, gevoelens of pretenties.

CCXXVI. CAPITTEL. (28/226)
Datering: 1672

Sy twyffelt ende is beanxst, oftse van gheenen quaeden gheest bestiert en is gheweest, uyt
eenighe naervolghende effecten, maer wort daer naer gestilt.
Al575 hadde ick den 20. Mey 1672.576 een inwendighe versekeringhe ghehadt, dat in
diversche dinghen, dier in den gheest ghepasseert waeren, gheen bedrogh en was
573
574
575
576

Margetekst: Sy besit in den innigen grondt alle goedt.
Tractaet, 286.
Margetekst: Vreest van eenen dolenden geest.
Verg. Maria Petyt: “Vanden 8. tot den 17. Mey 1672. ben ick meestendeel ghetrocken geweest tot groote
innigheyt, stilte ende ruste des gheests; myne inwendighe krachten waeren ghebonden, ende als
slaeperigh, sonder jet te connen wercken; de vervremdinghe der sinnen was grooter, als ordinair; het
verstandt en hadde bykans gheen begryp van eenigh dinck; de memorie was oock seer ghesloten, ende
ick en kost niet met allen onthouden, het ontviel my terstont; ick was tot het uytwendigh onbequaem
[…] Nu heden den 17. dito’s morghens opstaende ghevoelde ick myne inwendighe krachten liber […] den
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gheweest, ende daer door tot groote innigheyt hadde ghetrocken gheweest; nochtans
was ick ’s anderdaeghs bevanghen met veele vreesen ende benouwtheden van bedrogh;
eensdeels, om datmen ghemeynelijck seght, datmen den gheest moet oordeelen,
oft hy van Godt is, oft niet, aen de naervolghende vruchten ende ghesteltenissen des
gheests, ende om dat ick den gheest verduystert ende ghetroubleert ghevoele, ghelijck
met eenen inwendighen onvrede, wat verwerret, ende vermenighvuldight, sonder die te
konnen bringhen tot stilte ende eenvoudigheyt, maer blyft woelen met een pynelijcke
woelinghe, &c.
Daerom oordeel ick, dat die voorgaende gratie, oft bewerckinghe van Godt niet en
is; want daer andere vruchten in den gheest souden moeten van blyven; ende oock, om
dat de Heylighe Teresia schryft, dat den boosen vyant oock somtydts by haer ghekomen is,
oft hem aen haer vertoont heeft op de maniere, ghelijck Jesus hem aen haer vertoonde,
ende haer aensprack op de selve maniere, veele goede dinghen aen haer segghende,
ghelijck haeren Beminden ghewent was te doen; maer dat sy ghewaer wiert, dat het
van den boosen quam, om dat haere Ziele, naerderhandt met eenighen troubel ende
onghevredigheyt bevanghen was, sonder te konnen bevroeyen de reden oft oorsaecke
van dien onvrede ende turbatie des gheests, niet konnende gheraecken tot haeren
ghewoonelijcken inwendighen vrede, ruste ende vryheyt des gheests; ghelijck ick nu
oock desen dagh gheweest hebbe, sonder oock te konnen achterhaelen de oorsaecke
waerom, ende waer door.
Den 22. dito, eenighen tijdt voor de Heylighe Communie veranderde mijne
inwendighe ghesteltenisse, alswanneer den gheest ontmenghelt wiert van de onderste
krachten; hy scheen,577 als een stille, suyvere, klaere locht,578 ende bleef, als in een
hooghde579 in’t beschouwen van den onverbeelden, goddelijcken Voorworp, oft van
jet goddelijcks met stilte ende eenvoudigheyt: De onderste krachten waeren als in een
leeghde, van den gheest licht onverlet ghelaeten; allen voorgaenden troubel, onvrede,
ende inwendighe persinghe, &c. was verdwenen, ende ick scheen te verstaen, dat den
minne-geest was vanden Beminden ghelijck uyt sijne ruste ontweckt, ende uyt-ghesonden hier ende
daer, daer hy my commande, oft teeckenen van sijnen behaeghelijcken wille scheen toe te gheven.”
Petyt (1684) vol. 4, 263 e.v.
577 Tractaet, 287.
578 Verg. Michaël à S. Augustino: “ende affectien overklimmende tracht hy voortaen sy selven ghestadelijck
te bewaeren in een suyvere onghemenghelde, ende aldersoetste locht des Goddelijcken Wesens, daer
in levende, daer in aesemende, daer in werckende, daer in minnelijck suchtende, daer in somtyts door
eenen overloop der liefde ghelijck ontgheestigende.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XLVI, 534. Verg. ook:
“In dese kleyne werelt vanden mensche, schept Godt de loecht, en den Hemel dat is den vrijden wille
die hy den mensch gegheven heeft, die voorwaer is ghelijck eenen Hemel, als hy over een komt met den
Goddelijcken wille.” Wemmers (1671) tract. 1, cap. I, 2.
579 Margetekst: Wordt gestilt van geest, ende ontmenghelt vande onderste krachten.
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Beminden dit alsoo toeghelaeten hadde, om dat hy van sinne is, my somtijdts te laeten
proeven seer ghevoelijcke lydende staeten naer den ondersten gheest, ghelijck hy my
scheen toegheseydt te hebben op Paesch-avondt; oft dit meer te ghelooven is, als het
voorschreven, laete ick in den Beminden.
Ick was ontrent 24. uren, naer de nature in soo groote persinghe,580 ghedrangh,
druck, ende weedom, dat ick ghelijck aen een cruys ghenaghelt was; het was seker wel
een ghecruyste ghesteltenisse, sonder dat my jet kost dienen tot solaes oft versoetinghe;
de natuer was soo teer in’t ghevoelen, dat ick om niet met-allen wel soude gheweent hebben, alhoewel met Godts gratie, ick behiel de overhandt over my selven.
Maria wordt heen en weer geslingerd. De ene dag wordt haar innerlijk bevestigd, dat de voorgaande
werking geen bedrog is geweest. De andere dag raakt zij bevangen in haar vrees voor bedrog. Hierdoor
oordeelt Maria dat het niet van God kan zijn geweest wat in haar geest is gebeurd. Zij haalt Teresa aan waar
die verhaalt dat de boze vijand haar als Jezus is verschenen, en dat zij dit bemerkte toen zij niet tot haar
innerlijke vrede kon komen. Twee dagen later is Maria’s geest weer gestild. Haar wordt te verstaan gegeven,
dat de Beminde soms haar natuurlijke krachten beproeft met een gevoelige en lijdende gemoedsgesteltenis.
Zij voelt zich gedurende vierentwintig uur als gekruisigd.

CCXXVII. CAPITTEL. (29-I/227)
Datering: 1673

Sy lydt groote inwendighe weedommen, soo dat-se by naer sterft, ende veele teeckenen
gheeft van ghevoelijckheyt, waar door sy verstaet, aen Godt niet mishaeght te hebben; hoe de
Gheestelijcke Vaders dan moeten handelen.
Den 25. Junij 1673 schryft sy aldus; ick hebbe nu eenighe 581 daghen onderstaen soo
pynelijcken staet van inwendighe verlatenisse, dat ick noyt te vooren ondervonden en
hebbe eenen ghevoelijcker ende bitterder; soo dat door’t ghewelt vande inwendighe
pynen, &c. mijn herte scheen te bersten, niet sonder peryckel, van daedelijck daer van te
sterven; te weten, als de Susters op eenen avont U-Eerw. quamen haelen, vreesende, dat
ick in die benauwtheden, daer sy my in saghen, mijnen gheest soude ghegheven hebben.

580 Margetekst: Sy lydt een gecruyste ghesteltenisse.
581 Margetekst: Inwendighe verlatinghes eer nypende.
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Die daghen ghepasseert zijnde in de alder-meeste ghevoelijcke pynelijckheyt, ende
inwendighen druck, gaende ’s avonts te ruste, wiert ick ghewaer, dat den gheest Godts in
my was, ende seer innighlijck vrocht; ten eersten onder het Avont-ghebedt, hadde ick een
vereeninghe des gheests met hem, met kennisse, dat ick den Beminden niet en hadde
mishaeght, noch jet teghen hem misdaen582 en hadde in de voorgaende lydende staten,
exessen, turbatien, bekoringhen, ende lyden der natuere,583 daer U-Eerweerdigheyt my
in ghesien ende ghehoort hadt; ick en hebbe niet de minste knaghinghe, oft berispinghe
daer van ghevoeldt; maer alleen een diepe verootmoedinghe mijns selfs door het
ondervinden van mijne machteloosheyt, ende krachteloosheyt, om veel ende groote
dinghen voor den Beminden te verdraghen, ten zy dat den Beminden met een sterckere
handt my ondersteune, ende verstercke; ick verstondt oock, dat den Beminden dat hadde
toeghelaten tot eenigh goet.
Item584 dat de Gheestelijcke Vaders, die onder hunne bestieringhe hebben eenighe
Zielen, de welcke van Godt door besondere weghen gheleydt worden, moesten kennisse
ende ondervindinghen hebben van dierghelijcke beproevinghen, op dat sy de selve in
sulcke staten souden weten te verdraghen, met hun te dissimuleren,585 hun vertroosten,
ende met een vaderlijcke sachtmoedigheyt, ende patientie met hun handelen, ende
hun wel wachten, om die Zielen gheen occasie te gheven van verbitteringhe, oft
kleynmoedigheyt, ende hun ghelaeten al oftse gheen reflexie en namen op hunne
viese, onghewoonelijcke, ende naer apparentie, onverduldighe, bittere, oft colericke
manieren van spreken, oft doen; want dierghelijcke, naer den uytwendighen schyn,
ghebrekelijcke,586 ende onbetamelijcke manieren zijn alleenelijck inde natuere,
sonder hunne schuldt, ende consent, veroorsaeckt door’t ghewelt van de pyne, strydt,
benauwtheyt, anxst, inwendighe duysternissen, &c. daer sy alsdan in ghestelt zijn, waer
van sy dan ghelijck overweldight worden, ende alsoo en zijn huns selfs niet machtigh,
ende en schynen gheen ghenoeghsaem ghebruyck te hebben van hunnen vryen wille,
om te sondighen; waer door komt, dat sy uytbersten in suchten, in overvloedighen

582 Tractaet, 288. Margetekst: Sy en heeft Godt niet mishaeght in lydende staeten door ’t uyt toonen van
eenigh ghevoelen.
583 Verg. Jean de Saint-Samson: “Supposé donc que les maux d’vne deuote personne soient aigus &
violens, ses cris & ses gemissemens ne témoignent autre chose, sinon qu’autant que Dieu est grand,
saint & amoureux, il est autant paternel & juste en nostre endroit. C’est le témoignage que nos cris, nos
doleances, & nostre gemissemens rendent aux Anges & aux Saints, de nostre amour, joye & loüange Bon
Dieu: quel paradoxe aux hommes communs, qui n’ayans pas la raison bien luminieuse pour penetrer les
Esprits.” Samson (ed. 1658) livre 12, cap. II, 786.
584 Margetekst: Hoe de Geestelijcke Vaders hun moeten dragen met Zielen in die gevoelijcke ghesteltenissen.
585 Zijn eigenlijke meening of kennis verbergen (over); veinzen (iets) niet te weten; ontveinzen. W.N.T.
586 Margetekst: Die Zielen en misdoen dan niet naer den gheest.
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tranen, ende andere droeve ende kermende exclamatien, al oft sy haeckten naer den
lesten snack van hun leven, door dien, dat de tormenten, die sy lyden, onverdraghelijck
schynen te wesen; want sy onderstaen ghelijck een martelie, dat niemant en verstaet, oft
imagineren, oft begrypen en kan, dan die het gheproeft heeft.587
Maria heeft nog nooit een groter innerlijk lijden gedragen dan nu. Haar hart lijkt te barsten. Enkele
dagen later wordt zij gewaar dat de geest van God daarin werkt. Zij verstaat dat haar pijnlijke staat haar
Beminde niet heeft mishaagd. In het ondervinden van haar eigen machteloosheid ervaart Maria een diepe
verootmoediging. Alleen met de steun van de Beminde zelf kan zij deze lijdende gesteltenissen verdragen.
Maria begrijpt nu ook hoe geestelijke begeleiders kennis moeten hebben van dergelijke beproevingen,
zodat zij de zielen die deze bijzondere weg moeten gaan op een goede manier kunnen ondersteunen. Deze
zielen worden overweldigd door een marteling, die slechts begrepen kan worden door wie het zelf heeft
meegemaakt.

CCXXVIII. CAPITTEL.588 (29-II/228)
Datering: prob. 1673589

Die pynelijckheden des gheests worden ghenoemt een vreede doodt des gheests, het Vaghevier
der liefde, ende zijn bereydinghe tot meerder gratie; hoe den gheest Godts in haer bidt.
Van sulcke pynelijcke staten wist veel te segghen, ende heeft veel ondervonden onsen
weerdighen Broeder Joannes à Sancto590 Samsone,591 ende noemt de selve vreede mystieke
587 Verg. Catharina van Genua: “Helas! que je voy une oeuvre cruelle en cette partie humaine, qui est
comme enfermée dans une fournaise ardente, sans pouvoir vivre ny mourir: & sans pouvoir éviter d’estre
reduite en poudre. […] O doux & cruel Purgatoire qui n’est pas connu en ce monde! il est tres doux, en
comparaison de celuy de l’autre vie; & il nous semble cruel à nous qui sommes aveugles, voyant un corps
en terre avec des martyres intolerables: mais cequi nous semble estre une cruauté est à Dieu une grande
misericorde, bien qu’elle ne soit pas connuë.” Demarets (ed. 1695) livre II, cap. 2, 99.
588 Tractaet, 289.
589 Deze datering is vanwege de context van dit hoofdstuk en omdat in de eerste zin verwezen wordt naar
de vorige brief.
590 Margetekst: Mystiecke dooden.
591 Verg. Maria Petyt: “Ick laete my eensdeels voorstaen, dat den Beminden my dickwils toesendt eenighe
pynelijcke ghesteltenissen, eensdeels tot oeffeninghe van ootmoedigheyt, eensdeels tot een meerder
ende volder suyveringhe der Ziele van alle […] ghebreken, sonder de welcke dit leven nietwel en
kan wesen; daerom onsen weerdighen Broeder Joannes à Sancto Samsone noemt die staeten, oft
ghesteltenissen der Ziele het Vaghevier der liefde, ende cruële ende mystiecke dooden, die hy seer

299

300

hoofdstuk 5

dooden des gheests,592 ende het Vaghevier der liefde,593 ende seght, dat alsdan in
sulcke594 Zielen passeren soo vremde, ende onghewoone bewerckinghen, beroerten,
ende ghevoelens, dat jemant, die sulcke weghen niet gheproeft, noch ondervonden en
heeft, die Ziele soude veroordelen, als ondeughdelijcke, onverstorven, onverduldighe,
choleriecke, ende seer onvolmaeckte; maer die sulcke weghen bewandelt heeft, kan
daer van ghetuyghenisse gheven, dat alle de595 voor-ghemelde dinghen, naer den schyn
quaet, ende de uytwerckinghen naer apparentie ghepassiet,596 onvolmaeckt, ende
ondeughsaem, niet en komen tot het opperste deel, maer alleenelijck volbrocht worden
in’t onderste deel ende dienen ghelijck voor een vaghevier, om die Zielen te suyveren,
ende te bereyden tot nieuwe gratien, ghelijck ’t dikwils met my gheschiedt is, ende als nu
oock is gheweest.
Soo dan, den Gheest Godts in my ghewaer gheworden hebbende, ende dien in my
werckende, bevondt ick oock, dat dien597 gheest in my begonst te bidden boven alle
wijse, ende verstandt, sonder woorden, oft ghepeysen; dese maniere van bidden is heel
verborghen,598 ende aen weynighe bekent; de Ziele en doet daer niet-met-allen van’t

592

593

594
595
596
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598

dickwils schynt onderstaen te hebben, segghende in’t 12. Capittel sijns Levens <Samson (ed. 1651) 6468>, dat sulcke staeten ende minne-dooden te onderstaen hem seer ghemeyn en dickwils was.” Petyt
(1684) vol. 4, 299. Verg. ook Michaël à S. Augustino: “Onsen weerdighen Broeder Joannes à sancto
Samsone, nietteghen-staende dat hy soo gheconsummeert was in de Goddelijcke liefde, soo verlicht in
’t schouwende leven, heeft voor syne doodt dit vaghe-vier van de schricken der oordeelen Godts onderstaen.” Augustino (1661) 126.
Verg. Jean de Saint-Samson: “Ces angoisses & ces morts mistiques, dans le sentiment de nostre excellent
Contemplatif, sont le plus haut degré de l’estat de simplicité, qu’il appelle diuine, Estat, qui consiste, dit-il,
en la pure & mortelle souffrance selon le fond & la racine plus intime de l’ame; & qui supprime, tant au dedans qu’au dehors, tout
ce qui luy peut donner vie & consolation hors de Dieu.” Samson (ed. 1651) cap. XII, 68.
Verg. Maria Petyt: “Als ’t voorseyde licht hem alsoo verberght, ghevoele ick een onverdraghelijcke smerte,
[…] maer, soo my dunckt, den Beminden wilt my door dat inwendigh lyden bereyden, om die gratien,
dat nieuw licht, ende myn verhevender leven, daer ick toe ghenoyt worde, te connen ontfanghen ende
ghestadelijck bewaeren; al oft die inwendighe pynelijckheyt my moest dienen tot suyveringhe, oft voor
een vaghevier der liefde, om daer door tot die nieuwe gratien, ende jonsten bequaem te worden.” Petyt
(1684) vol. 4, 205 e.v.
Margetekst: En vaghevier der liefde.
Margetekst: Die lydende ghesteltenissen en zijn in’t opperste deel niet.
Onder folteringen ter dood worden gebracht (den marteldood sterven). M.N.W.
Margetekst: Den gheest Godts bidt in haer.
Maria Petyt maakt dit vaker mee. Verg.: “Somtijdts schynt hem den werckelijcken minne-gheest te
verbergen, ende alle werckinghe van liefde te schorsen […] Dit gheschiedt soo heymelijck, eenvoudelijck,
ende gheestelijck, datter van dat ghebedt, van dat vertoogh, ende praemende bede gheen woorden,
noch discoursen expresselijck geformeert worden; daerom maght ghenoemt worden een werckinghe
van een verborghen liefde, oft minne-gheest, om dat daer van gheen kennisse en komt in’t verstant, ten
zy ghelijck onghewaerwordelijck, ende alleen confuselijck. Den Gheest Godts selver bidt dan inde Ziel,
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haere toe, maer ghedooght alleenelijck, ende staet toe, dat den Gheest Godts in haer
bidt, sy en moet maer letten, dat sy hem niet en verstoore, oft belette, daer jet willende
toe doen; maer moet haer ledigh ende stille houden, ende hem laeten gheworden.
Als dit alsoo gheschiedt, dan wort sy van den Gheest Godts ghelijck beseten; den
oppersten gheest der Ziele door de goddelijcke verlichtinghe gheleert zijnde scheydt
hem van den onder gheest, ende vereenight hem met den goddelijcken Gheest; ende
alsoo alle twee te saemen bidden in een; dit ghebedt is in my somtijdts gheweest, voor
een ghewichtighe sake, maer duerde eenen weynighen tijdt.
Met betrekking tot deze pijnlijke staat heeft Jean de Saint-Samson veel gesteltenissen ondervonden.
Hij noemde dit de mystieke dood van de geest ofwel het vagevuur van de liefde. Wie deze gesteltenissen
ondervonden heeft, kan getuigen dat deze het opperste deel van de geest niet bereiken. Zij dienen om de ziel
te zuiveren en voor te bereiden op een nieuwe genadegave. Wanneer Maria de geest van God in haar gewaar
wordt, merkt zij dat die geest in haar begint te bidden zonder woorden of gedachten. Haar geest gedoogt dat
de geest van God in haar bidt en belet dat niet. Maria wordt zo door de geest van God in bezit genomen. Het
opperste deel van haar ziel verenigt zich met deze geest van God in het gebed.

CCXXIX. CAPITTEL.599 (30/229)
Datering:?

Oock volmaeckte Zielen zijn de veranderlijckheyt onderworpen, nu ghelijck in’t hooghste, nu
ghelijck in ’t leeghste; nu in’t licht, nu in duysternissen, oock sonder hunne schult.
Ick 600 vinde my gheneghen om aen u Eerweerdigheyt te openen verscheyden
ghesteltenissen mijnder Ziele, soo van voorkominghe, als van verlaetinghe, &c. op dat
u Eerweerdigheyt van alles gheinformeert zijnde, mynen gheest beter soudt konnen
onderkennen, ende onderscheyden; ende ten waer dat ick selver dat ondervondt, ick en
soud’et niet konnen ghelooven, dat in een seer verstorven, ende wel gheoeffende Ziele
soo veel veranderinghen van ghesteltenissen soude konnen ghevonden worden.

ende door de Ziel; ende daerom en weet sy niet, wat, oft waerom sy bidt; want Godt verberght voor haer
sijne intentie; sy doet instantien ende praemt het Hert Godts, ende sy en weet niet hoe dit gheschiedt.”
Petyt (1683) vol. 3, 47 e.v.
599 Tractaet, 290.
600 Margetekst: Oock seer gheoeffende Zielen zijn verscheyden gesteltenissen onderworpen.

301

302

hoofdstuk 5

De Gheestelijck Schryvers, die van de meeste volmaecktheyt handelen,601 ende de Ziele
daer toe soecken te stieren, ende te gheleyden, schijnen van sulcke veranderinghen
luttel, oft gheen mentie te maecken, ghelijck oock niet van den opganck ende onderganck
der gratie, van den staet van ontreckinghe ende verduysteringhe des gheests, van de
inwendighe aermoede, ende dierghelijcke; want sy schynen voor ghewis te houden ende
te supponeren, dat als een Ziele eens van deghe den gheest ontdeckt, ende ghevonden
heeft, sy alsdan volkomelijck vry ende los is van alle dinghen, ende oock van haer selven,
ende dat sy dan altoos den gheest daedelijck opgherecht, ende tot Godt onvermiddelt
ghekeert kan houden, ende sonder ophouden continueren ende blyven in de innighe
werckinghe des gheests, met een volle liberteyt Godt ghestaedelijck aenhanghende,
ende hem gheduerighlijck aenschouwende, ten minsten door een simpel opsicht des
gheloofs dat sy ghelijck wesentlijck moet hebben, sonder dat het nederste deel dat kan
beletten, oft verduysteren, ten sy door haere schult ende ontblyven.
Ick ben oock van sulcken opinie ende sin, als ick ben in het 602 licht, ende als Godt
in my werckt; maer de dickwilsche experientie dwinght my anders te spreken, ende te
ghetuyghen; want oock sonder occasie ghegheven te hebben, ende sonder myn eyghen
schult, faute, oft versuymenisse, ghevoele ick somtijdts subietelijck uyt den gheest neder
sincken, ende ghelijck neder ghelaeten in my selven, uyt het licht in de duysternissen
ende603 onwetentheyt, uyt de overvloedigheyt inde aermoede ende ghebreck,604 ja tot de
aermoede selver, uyt de innighste eensaemheyt ende diepste woestyne tot het tumult,
ramoer, ende menighvuldigheyt der sinnen ende krachten, soo dat dese zijn ghelijck
wilde voghels, diemen niet en kan dwinghen, in stilte houden, oft versamen.
Maria staat versteld dat er in een goed geoefende ziel zoveel veranderingen kunnen optreden. Geestelijke
schrijvers maken in haar ogen nauwelijks melding van de opgang en ondergang van de genadegaven. Maria
daarentegen heeft uit ervaring geleerd dat zij – zonder dat zij een fout heeft gemaakt – uit de geest kan
neerzinken in het gewemel van haar zinnen en krachten.
601 Verg. bijv. Zachmoorter: “Tot desen edelen staet <éénheid met God> wort den mensch verheven door
’t schouwende leven, daer des menschen wercken door transformatie meer Goddelijck als menselijck
worden, welcken edelen staet, soo seer wel P. Alvarez de Paz noteert, jaren lanck, ja tot het eynde des
levens blijft durende, want dese alder-volmaeckste contemplatie, seght hy, non est brevis & quasi
transiens, sed satis longa, & per multum tempus protracta; nam mensibus & annis & usque ad finem
vitae, non tamen in eadem intensione, in aliquibus iustus durare solet.” (p. Alvarez de Paz. Tom 3, liber 5
§ 3, cap. 14 § haec visio. <ed. 1614, c. 1843>. Michiel Zachmoorter, Thalamus sponsi oft t’Bruydegoms beddeken:
waer alle minnende sielen ghenoodt worden om te ghaen rusten in soete contemplatie naer den arbeydt der meditatie, die hier
seer wel gheleert wordt, 2e druk, Antwerpen (Jan Cnobbaert) 1635, deel II, cap. VI, 79 e.v.
602 Margetekst: Sy sincken somtijdts van den gheest inde natuere.
603 Tractaet, 291.
604 Margetekst: Van het licht in duysternissen, &c.
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CCXXX. CAPITTEL. (31/230)
Datering:?605

Hoe sy in den staet van verlatinghe; de gratie versterckt haer, datse niet t’onder en blyve;
sy oeffent oock de deughden, ende de eyghen liefde schynt’er uytghebannen te zijn.
In dien staet van verlatinghe en vindt den gheest nievers gheenen toeganck, oft inganck,
noch en kan jevers sijnen voet vestighen,606 noch boven, noch onder; hy vindt sy selven
sonder steunsel, sonder licht, sonder kennisse, sonder ghewaer-worden, sonder treck,
sonder smaeck, sonder eenigh beantwoorden des Beminden op alle sijn trachten, op alle
sijn soecken, ende arbeyden; hy schynt te vergheefs te roepen, te kloppen, te soecken, hy
en kryght gheen antwoordt.
Den gheest ghevoelt hem dan ghelijck eenen vremdelinck, ende pelgrim,607 die
ghelijck eenen vagebondt loopt sonder eenighen wegh tot Godt, ghelijck niet konnende
vinden eenigh huys oft wooninghe in Godt, noch ruste; wat hy doet, oft ter handt treckt,
’t zy door ’t bloot gheloof, oft jet anders, hy en voordert niet, ende schynt te kloppen aen
een dooven mans deur, soo dat den tydt van’t Ghebedt langh ende verdrietigh schynt
te wesen; alle voorgaende lichten, kennissen, ende onderwysinghen, die ick te vooren
ontfanghen hebben, en konnen my in desen staet niet dienen, noch helpen.
Maer evenwel ick blyve ghevredight, wel ghemoet, vroom,608 genereus, ende sterck,
om nievers in te ontblyven, ende volle overhant te houden over het sinnelijck deel, ende
het lichaem, om nievers in sijne begheerlijckheyt te volghen, oft meer toe te gheven,
als ’t en behoort; waer toe my ghegheven wort een versterckende gratie,609 die my
doet d’overhant hebben, ende triumpheren over my selven, ende over alle gheschapen
dinghen, meer als oyt; soo dat de natuere, ende het lichaem ghelijck krachteloos
verwonnen ligghen onder den gheest.

605 Hoewel deze brief vanwege een tekstparallel mogelijk te dateren is rond 1671, blijft dit hoofdstuk toch
ongedateerd. Er is te weinig grond om dit vast te stellen.
606 Margetekst: Staet van verlaetinghe.
607 Verg.: “L. V. ick ghevoele my nu als een vremdelinck ende passagier op dese werelt, niet en lust my niet
en gaet my ter herten, niet konnende myne ooghen staen op jet dat verganckelijck is, door dien dat ick
die gheluck-salighe eeuwigheyt soo gheduerigh hebbe in ’t ghemoet, inde affectie ende ghedachten.”
Petyt (1684) vol. 4, 310; waarschijnlijk 1671.
608 Margetekst: Blyft even-wel vroom en sterck.
609 Verg. Michaël à S. Augustino: “Hij heeft de ziel eenen valhoet aen-gedaen van syne versterckende gratie,
om van groote quetsuren der sonden bevreyt te blijven.” Augustino (1669) tract. I, cap. XVI, 41.
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In610 voorvallende occasien ondervinde ick de inwendighe ende uytwendighe deughden
in eenen volmaeckten graet,611 ende datse ghelijck wesentlijck in my hunne werckinghen
hebben, ende ick schyne door de gratie in veel ghelijck in eenen anderen mensch
verandert te zijn; de eyghen liefde, ende soecken van eyghen baet schynt uyt den
gheest ende natuere ghebannen te zijn; van jemant, oft jevers van te klaghen, als my jet
gebreeckt, oft jet aende sinnelijckheydt contrarie overkomt; oft jet qualijck te nemen,
&c. dunckt my onmoghelijck; verre is oock van my, jevers in eenigh verkiesen, oft verschil
te thoonen, oft te ghevoelen; ick ondervinde in my ghelijck een onkeurigheyt,612 ende
ghelijckheyt in alle dinghen, ten waer, dat den treck Godts jevers in dadelijck contrarie
waer.
Maria beschrijft een staat van verlating, waarin haar geest nergens toegang toe krijgt. Haar geest voelt
zich als een vagebond die geen woning in God vindt. Met dit alles blijft Maria echter welgemoed en houdt
zij, met hulp van een versterkende genadegave, de overhand over het zinnelijke deel van haar ziel en over
haar lichaam. Nu beleeft zij de deugden in een volmaakte graad, in die zin dat deze op een wezenlijke manier
hun werking in haar hebben. In veel opzichten meent zij een ander mens te zijn geworden: haar eigenliefde
en eigenbaat zijn uit haar natuur gebannen. Bovendien ervaart Maria zich onbekommerd ten opzichte van
alles, tenzij haar zielsbeweging naar God daaraan tegenover gesteld is.

610 Tractaet, 292. Margetekst: Heeft volmaeckte deughden.
611 Verg. Michaël à S. Augustino: “op den selven sin moetmen dit woordt, wesentlijck oock verstaen in veel
saecken het gheestelijck leven raeckende, alser mentie is van eenighe deughden wesentlijck, dat is, op
het aldervolmaeckste te kryghen, te besitten, ende te oeffenen; noch men kan-se niet op’t volmaeckste
oeffenen, ten zy datmense verkreghen heeft, ende in sulckenen volmaeckten graet besitte, dat-se door
een vaste, ghewortelde habitude oft ghewoonte aen de ziel ghelijck natuerelijck gheworden zyn ende
in natuer verandert; het welcke vervolghens blyckt in seer weynighe, ende alleen in die, de welcke in alle
volmaecktheydt wel gheconfyt zyn, ghevonden worden.” Augustino (1659) tract. 4, cap. XXXVIII, 500 e.v.
612 syn. voor liberteyt. Deblaere (1962) 397. Verg. Jean de Saint-Samson: “Faites donc votre mieux pour vous
exercer continuellement selon tout cecy, vivant en votre exercitation tres jndifferament; constituant
tout votre plaisir et vos ebas en la vie et au plaisir infini de sa seule Maiesté, vivant perdu en elle, comme
si il n’i avoit qu’elle et vous, comme je vous l’ai souvent dit.” Samson (ed. 1992) art. 3, 67.
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CCXXXI. CAPITTEL. (32/231)
Datering:?

De Gratie Godts volmaeckt in haer de deughden, ende doet te niet de contrarie ondeughsaeme
gheneghentheden.
Door613 de gratie Godts, ben ick, dat ick ben, ende sijne gratie en is in my niet ledigh
ghebleven,614 maer heeft wegh ghenomen veele quade gheneghentheden, ende heeft
de deughden meer inde Ziele doen wortelen; ick pleghe gheneghen te zijn, om wat
te begheeren, blyde zynde wat te ontfanghen, als my wat ghegheven wiert; ende nu
ghevoele ick een gheneghentheyt, om te weygheren, ende te bidden, datse ’t aen
andere, die ’t meer van doen hebben, willen gheven, als meer apprehenderende de
nootsaeckelijckheden van andere, als de eyghen; ick hebbe ghelijck een meerdere goetgunstigheyt tot andere, als tot my selven.
Ick plocht kleyn ghevoelen, ende compassie te hebben met de aerme, ende
met de nootsaeckelijckheden van andere; maer nu ben ick daer in veel teerder; ick
plocht seer sparigh, ende houw-vast te zijn; nu ghevoele ick een mildt hert, om de
nootsaeckelijckheden van andere te voor-komen ende te verlichten uyt den gront van een
oprechte liefde, ende gelijck van een moederlijck herte; gelijckelijk tot allen gheneghen
sonder uytnemen van persoonen; ist niet metter daet, ten minsten met de affectie; want
onse aermoede en laet niet veel toe, dan hier en daer een weynigh; evenwel het hert is
uytghestort ende uytghespreyt tot een ghelijcke liefde tot den even-naesten,615 ende ick
soude wel somtijdts segghen met 616 den Apostel, wie isser kranck, ende ick en ben niet
kranck? wie isser in lyden, oft ick hebbe medelyden? &c.617
De liefde oock tot de armoede is grooter, als zy plocht; daer door komt, dat ick liever
hebbe luttel te hebben, als veel; want veel te hebben schroomt my, ende maeckt my
besorght, ghelijck den gheest beswaerende; want een kleyn ghewicht beswaert weynigh,
ende is licht om draeghen.
Ick laete my voorstaen, dat de Heylighen neffens de beweghinghe der liefde; oock
ghehadt hebben de beweghinge der aermoede; daerom die overvloedigh waeren van
613 Margetekst: De gratie Godts volmaeckt de deughden.
614 I Cor. 15, 10.
615 Verg. Maria Petyt: “Somtyts brandt de liefde vanden even-naesten in my, op een seer puere maniere,
de welcke mynen gheest in sijnen onvermiddelden toekeer tot Godt, in sijne inghekeertheyt, oft
beschouwinghe Godts niet en vermiddelt, noch en belet.” Petyt (1683) vol. 3, 127.
616 Tractaet, 293.
617 2 Cor. 11, 29.
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tijdelijcke goederen, reyckten de selve liberaelijck uyt aen de arme; daerom de Heylighen
hun ghelijck beswaert ghevoelende, ontlastighden hun, ende wierpen die packen af,
op dat den gheest aldus vryelijcker, ende lichter hem soude konnen bekommeren met
hemelsche dinghen, ende met goddelijcke beschouwinghen hem besigh houden; waer
in ick de Heylighen gheerne soude naervolghen, alhoewel ick noch verre ben van hunne
volmaecktheyt.
Eerweerdighen Vader verghevet my, dat ick hier wat hebbe gheseydt van mijne
onvolmaeckte deughden, het was buyten myn intentie, als ick begonst; dit is my soo
stillekens in’t ghemoet ghekomen, ende is soo ghevloeyt, niet wetende, waerom, oft
waer toe dat het dienstigh is, ten zy, om mijnen Beminden, te bedancken, dat hy alsoo
mijne bandekens heeft ghebroken, op dat den gheest liberlijcker in Godt soude konnen
leven, ende ghelijckvormigher worden aen ’t Beeldt 618 vande H. Menscheyt Christi.619
Door de genade van God is Maria geworden wie zij is. Gods genade heeft veel kwade neigingen weggenomen
en de deugden dieper in de ziel doen wortelen. Zij voelt de neiging om zijn genadegaven te weigeren en te
bidden, dat die aan anderen worden gegeven. Vroeger had zij weinig compassie met de armen, nu is zij
daar veel zachter en milder in geworden. Ook haar liefde tot de armoede is groter. Maria verbindt deze
bewegingen met elkaar en wil de heiligen navolgen die uitdeelden aan de armen om hun geest vrijer te
maken, en zich meer om hemelse dingen te bekommeren. Zij bedankt de Beminde dat hij de banden van de
onvolmaakte deugden heeft gebroken om haar geest vrijer in God te doen leven en gelijkvormiger te doen
worden aan het beeld van Christus.

618 Verg. ook Maur de l’Enfant Jésus: “L’operation de Dieu qui se fait au plus profond de l’ame advance si
merueilleusement & transforme la Creature en l’Image de Dieu si viuement et si secretement qu’il faut
efin que ce pouvoir mesme qui luy restait de s’abandonner & de se perdre en Dieu luy soit osté & tout à
fait aneanty.” Maur (1661) 379.
619 Zie pag 80.
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CCXXXII. CAPITTEL. (33/232)
Datering: ?620

Vande sympatie, oft overeenkominghe vande ootmoedigheyt met de liefde Godts; sy hebben
nochtans verscheyden uytwerckinghen, ende temperen malckanderen.
Ick hebbe my somtijdts verwondert, waerom de ootmoedigheyt 621 niet ghetelt en wordt
met de dry andere goddelijcke deughden, Gheloof, Hope, ende Liefde,622 gemerckt dat
sy is een deught soo naer ghebuer, ende sulcken sympatie heeft met de liefde, ende
naer mijn oordeel, de eene sonder d’ander in de Ziele niet wesen en kan, altoos niet in
eenighen volmaeckten graet; al oft de liefde ende de ootmoedigheyt waren als twee
lieve ghesusters,623 t’samen ghebonden, ende vereenight; ende al is ’t dat de liefde, ende
ootmoedigheyt hebben verscheyden werckinghen, ende effecten die aen malkanderen
contrarie zijn; te weten, dat aen de liefde eyghen is, de Ziele om hoogh te dryven, ghelijck
het vier naer sijnen center, ende aende ootmoedigheyt eyghen is de Ziele om leegh te
trecken, ende te doen sincken in haere kleynigheyt, ende nietheyt.
Nochtans de experientie is daer van klaer, dat die omhooghstieringhe der liefde,
ende dat nedersincken door ootmoedigheyt, op eenen ende den selven stont vanden
goddelijcken Gheest ghelijckelijck inde Ziele gheoeffent ende ghevrocht wordt, op een
maniere, die ick niet en verstaen, ende veel min met woorden kan uytspreken; daerom
soude ick de ootmoedigheyt oock geerne noemen een goddelijcke deught, om dieswille,

620 Hoewel Maria rond 1668/1669 veel over de ootmoedigheid schreef, laten we deze brief ongedateerd. Er
is te weinig grond om een datum te geven.
621 Verg. Daniël à Virgine Maria over Teresa van Avila: “Ten eersten, voor al is hier toe van noode diepe
Ootmoedigheyt; want dese is’t fondament van’t Geestelijck bouwsel, sonder t’welck te meynen
Contempleren is verwaentheyt en hooveerdigheyt. Hier van schrijft seer heerlijck de H. Theresia in
XII. Capittel haers levens: Soo veel als ick verstaen heb, seght sy het geestelijck bouwsel des Gebedts
is ghefondeert op ootmoedigheyt: ende hoe dat een ziele haer meer vernedert in’t Ghebedt, hoe Godt
haer oock meer verheft.” Daniël (ed. 1710) deel II, cap. XVII, 171.
622 Margetekst: De ootmoedigheydt komt overeen met de liefde. Verg.: “De dry Goddelijcke deughden ende
de wesentlijcke oeffeninghe der selver ondersteunen de vleughelen mijnder Ziele, waer mede ick my
verheffe, ende alsoo, snellijck tot Godt, ende in Godt opvlieghen kan.” Petyt (1683) vol. 4, 135.
623 Tractaet, 294. Margetekst: Hebben contrarie werckingen. Verg. Teresa: “Want ick en verstaen, noch en
can niet verstaen, hoe dat oodtmoedicheydt gevonden wordt, oft oock can ghevonden worden sonder
liefde, oft liefde sonder oodtmoedicheydt: jae t’en is niet moghelijck dat dese twee deuchden in haere
volmaecktheyt connen ghevonden worden, sonder een groote verlaetenheyt van al datter gheschaepen
is.” Teresa (ed. 1634) cap. XVI, 111 e.v.
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dat sy neffens de liefde de Ziele oock soo over goddelijck 624 schynt te maecken, ende haer
doet leven een over menschelijck leven.
De twee extremiteyten625 vande liefde ende ootmoedigheyt komen seer wel overeen inde Ziele, die daer mede begaeft is; sy zijn daer, aen malckanderen ghelijck
noodtsakelijck, om malkanderens626 extremiteyten wat te temperen, te matighen, ende
in goede orden te bewaeren; want de liefde sonder ootmoedigheyt is te staut, ende
te driftigh, sonder behoorelijcke toesichtigheyt, ende gaet lichtelijck te buyten het
betamelijck respect; ende de ootmoedigheyt sonder de liefde, is te vreesachtigh, ende
te seer ghedruckt; maer als dese twee dinghen t’samen gaen, dan luck’et al wel, ende sy
deelen malckanderen mede hunne eyghendommen.
Maria verwondert zich erover dat de ootmoedigheid niet tot de drie goddelijke deugden wordt gerekend.
Deze deugd staat immers na aan de liefde en is onmisbaar op de weg van de volmaaktheid. Liefde en
ootmoedigheid hebben tegengestelde werkingen: de liefde drijft omhoog, de ootmoedigheid doet zinken in
het niet. Maria ervaart hoe deze deugden door de goddelijke geest worden geoefend. Daarom wil zij dat de
ootmoedigheid een goddelijke deugd wordt genoemd. Beide deugden houden elkaar in toom: de ootmoed
maakt de liefde oplettender, maar ootmoed zonder liefde maakt angstig.

CCXXXIII. CAPITTEL. (34/233)
Datering: ?627

Naer den staet van een minnelijck voorkominghe wort-se ghebracht tot een ghemeynder
ghesteltenisse, tot de donckerheyt des gheloofs, om beter in ootmoedigheyt bewaert te worden.
Naer628 dat ick eenighen tijdt voorkomen hadde gheweest met grooten jonsten Godts,
met goddelijcke mede-deelinghen, met minnelijck conversatie met den Beminden,

624 De betekenis van de term ‘over-goddelijk’ is onbekend. Vooralsnog hebben we deze term alleen
teruggevonden bij de biograaf van Michaël à San Augustino: Timotheus à Praesentatione B.M.V.,
Brandende lampen voor het Alderheylighste Sacrament des Autaers, Antwerpen (Petrus Jouret) 1729, vol. 4, 21.53.
Waarschijnlijk is de term te duiden in de spiritueel-ruimtelijke betekenis van ‘Verder aan gene zijde
gelegen’, zie M.N.W.
625 Uiterste, extreme, hevigste vorm waarin iets zich kan voordoen. W.N.T.
626 Margetekst: Dese deughden temperen malckanderen.
627 Ofschoon dit hoofdstuk vanwege de bruydelijcke confidentie geplaatst kan worden in de jaren ’70, is er
geen datering gegeven.
628 Margetekst: Naer voorkominghen komtse tot de blootheydt des gheloofs.
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met een Bruydelijcke confidentie, &c. soo heeft het aen mijnen Beminden belieft, my
wederom te stellen in eenen leegheren, ende ghemeynderen staet, te weten, in een
sekere goddelijcke ruste, ende629 stilte, in een heylighe ledigheyt, ende afghetrocken
eensaemheyt des gheests, in een blootheyt van alle beelden, formen, ghedaenten, ende
in een donckerheyt des gheloofs,630 om alsoo met een simpel, bloot gheloof Godt te
beschouwen.
Alsdan worden alle voorgaende goddelijck faveuren, jonsten, salvinghen,
verlichtinghen, ende gratien onverlet ghelaeten, noch daer en blyft gheen memorie
van in de Ziele, ende zijn bynaer al oft zy niet gheweest en hadden; daer en is nochtans
gheene twyffelinghe van de waerachtigheyt der selve; maer ick ghevoele my tot de selve,
al ofte ick noyt ghehadt en hadde, sonder aenklevinghe, sonder eenighe pretentie daer
toe, sonder naer staen, sonder droefheyt, om de ontreckinghe der selve.
Siet Eerweerdighen Vader den Beminden weet my wel te bewaeren631 in mijne
kleynigheyt, ende nietheyt, niet veele betrouwende op mijne natuere, die niet bestant
oft capabel en soude zijn, eenen langhen tijdt, soo hemelsche ende goddelijcke
ghenietinghen, soo bruydelijcke ghemeynsaemheden, ende jonsten te verdraghen,
sonder die jevers in te misbruycken; daer-en-tusschen heeft den Beminden eenighen
tijdt toeghelaeten, dat de natuere in kennisse soude komen van sijne excessive ende
uytstekende liefde tot my onweerdighe; al oft den Beminden my, voor ende naer, bevool,
dat ick alle kennisse, ende ondervinden der goddelijcke632 gaven, jonsten, minnelijcke
bewerckinghen, goddelijcke ghenietinghen, ende andere gratien, voor de natuere soude
verberghen, stoppen, ontkennen, ende ghelijck voor haer niet en soude bekennen, op
datse daer ter avonturen met een eyghenaerigh ghemoet niet en kome ongheregheltlijck
aen te kleven; haer is nochtans voor eenen weynighen tijdt toeghelaeten gheweest, daer
wat van te weten, ghewaer te worden ende de ondervinden, om haer ghewilligher aen
629 Tractaet, 295.
630 Verg. Maria Petyt: “Ick schyn gheduerlijck voorder onderwesen te worden, te weten, dat als die
inlichtinghen, oft kennissen komen in ’t verstandt, ende het verstandt hem daer toe wilt keeren, om
daer mede te wercken, den gheest hem dan moet verberghen inden grondt, voor als dan vliedende,
ende die inlichtinghen onverlet latende, om soo beter te blyven in die innighe eensaemheyt, ruste, ende
donckerheyt des gheest, om Godt te beschauwen boven alle verlichtinghen, ende verbeeldinghen in
de donckerheyt des gheloofs, hem hoorende sonder ghedruys van woorden, ende hem omhelsende
sonder lichaem, in een heylighe ledigheyt, ende diepe stil-swyghentheyt van alle de krachten der Ziele.”
Petyt (1683) vol. 2, 237 e.v. Maria oriënteert zich hier aan de Vlaamse mystiek: “soe is te weten, dat dese
duysternisse niet begrepen en mach wesen mit reden of mit verstande; want daerin so wort die gheest
ontgeest ende een mit God; ende dan is God sijn ghebruken, sijn vrede en sijn ruste.” Herp (ed. 1931) cap.
59, 365.
631 Margetekst: Godt bewaert haer in ootmoedigheyt.
632 Margetekst: Sy moet als onbekendt voor de nature leven.
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den gheest te onderwerpen, ende naer hem liever te voeghen, op hope van somtijdts
met den gheest wat mede te deelen; alhoewel, dat den gheest oock dese hope onverlet
moet voor-by gaen.
Nadat Maria enige tijd veel goddelijke dingen heeft ontvangen en vaak mocht spreken met haar Beminde, is
zij nu in een heilige ledigheid en donkerheid van geloof gekomen. De herinnering aan eerdere genadegaven
ontglipt haar. Hierdoor weet de Beminde haar in kleinheid te bewaren. Maria zou immers niet bestand zijn
om de hemelse gaven voor lange tijd te genieten. Het is haar slechts voor een korte tijd te beurt gevallen,
opdat haar geest zich des te gewilliger zou onderwerpen.

CCXXXIV. CAPITTEL.633 (35/234)
Datering: 1669

Den Beminden hem aen haer van binnen, op een gheestelijcke maniere, openbaerende,
leerdt haer, dat alle goedt van hem komen moet, ende dat een ghetrouwe Ziele met hem moet
vereenight zijn, ghelijck een rancke met den wijngaert.
Op634 den feest-dagh van den Heylighen Cyrillus 1669. vertoonde hem den Beminden
aen my, binnen my, nochtans op een onverbeelde maniere, oft, sonder lichaemelijcke
forme, oft ghedaente: soo dat ick klaerelijck sach syne over-naere ende overinnighe
teghenwoordigheyt binnen my, veel naerder ende innigher, als ick my selven
teghenwoordigh ben635; jae veel innigher, als de innighste ghepeysen, die ick van syne
teghenwoordigheyt soude konnen verwecken; ick sach my als in Godt besloten, van hem
heel doordroncken, ghepenetreert, ende van alle kanten en sach ick anders niet, als
Godt.
Welcke innighe Godts teghenwoordigheyt ick soo klaer ghewaer-wordende,636 wiert
ick eensdeels beschaemt, bemerckende mijne groote onwetentheyt ende verblindheyt;
want nu sach, ende verstont ick dat dien goddelijcken Al alles in my ende door my
moest wercken, midts ick klaerelijck kende, ende ondervondt, dat mijnen Beminden
was de Ziele ende het leven van myne Ziele, ende dat door hem, ende van hem moesten

633 Tractaet, 296.
634 Margetekst: Siet Godt onverbeelt binnen haer.
635 Verg.: “waer en tusschen ghy dieper waert als’ diepste mijns gheests, ende hoogher als’t hooghste mijns
vernufts.” Augustinus (ed. 1636) boek III, cap. 6, 115 e.v.
636 Margetekst: Verstaet dat hy alles in haer werckt als de Ziel van de Ziele.
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voort-komen alle roeringhen der Ziele, soo inde uytwendighe sinnen, ende litmaeten
des lichaems, als inde inwendighe krachten; ick verstont, dat alle de krachten, sinnen
ende litmaeten van hem, ende door hem moesten hebben hunne werckinghen.
Tot bevestinghe ende klaerder kennisse van dese waerheden, klonck my inwendigh
in, dese sententie vande eeuwighe Waerheyt, ghelijck eenen wyngaert-ranck gheene vrucht en
kan voort-brenghen637 uyt sy selven, ten zy dat hy blyve inden wyngaert; alsoo ghylieden oock niet, ten
zy dat-ghe in my blyft;638 waer door te kennen ghegheven wordt, dat den wijngaert-ranck
gheduerigh vast ende onverscheyden vereenight moet blyven met den wyngaert, om
daer uyt te suyghen sijn sap ende voedtsel, waerdoor hy soude konnen hebben sijnen
wasdom ende vruchtbaerheyt, buyten de welcke hy gheene vruchten en soude konnen
voort-brenghen, noch wasdom hebben, noch blaederen, noch botten, noch bloemen,
noch639 vruchten voort-brenghen en kan; maer vanden wijngaert, van den struyck
afgesneden zijnde, soo verliest hy terstont sijne groenigheyt, kracht, ende fleur, ende
verdrooght ten leste.
Eerweerdighen Vader hoe kost onsen Jesus ons klaerder te kennen gheven, hoe
noodigh dat het is, dat wy soo gheduerigh ende sonder ophouden in hem blyven, ende
met hem vereenight zyn, als door die simpel ghelijckenisse, om in ons ende in andere
vruchten te konnen voort-brenghen? hoe kan ons klaerelijcker kenbaer worden, dat, ten
zy wy alsoo in hem blyven, wy onvruchtbaer ende vruchteloos zijn, jae ghelijck sonder

637 Margetekst: Hoe wy in Godt moeten blyven om vruchtbaer te zyn.
638 Joh. 15, 4. Verg. hoe Wemmers deze metafoor uitwerkt in de levensbeschrijving van Maria Magdalena de
Pazzi: “Den mensch moet […] een ghelijckenisse nemen van den wijngaert, als den wijngaert eerst geplant
wort, soo en heeft hy gheenen wortel in d’aerde, maer het is ghenoegh datmen een tacxken van den
struyck in d’aerde steckt, en dat sal soo waschen sonder andere wortel. Soo oock is’t ghenoegh aen den
mensch datmen gheen groote affectie inde aertsche dingen en stelt, maer sijn selven overlevert inden
wille Godts; als den wijngaert in ’t eerste wat ghesneden is van sijne rancken soo brenght hy meerder en
beter vrughten voort; Soo moet oock den mensch sijn selven snijden van te veel bekommeren met ydele
en wereltsche dinghen, en dan sal hy beter, en meerder vruchten van deughden voort brenghen. Den
wijngaert moet oock met eenen stock onderset worden, soo moet oock den mensch sich ondersetten
en wapenen met het Kruys Christi teghen alle quade bevechtinghen en quellinghen die hem altijdt
overkomen. […] Men moet ook wat hebben om den wijngaert vast te binden. Soo moet oock den
mensch wat hebben om sijn selven vast te hechten aen Godt, dat is een oprechte meyninghe die men in
alle wercken hebben moet om alle dinghen soo inwendighe als uytwendighe, soo nae de siele als den
lichaem, wel te doen ter eeren Godts.” Wemmers (1671) cap. VII, 45 e.v. Michaël à S. Augustino gebruikt
de metafoor in de Spieghel: “Voorwaer sulckenen wijngaert is gheweest onsen Fr. Arnoldus, die van den
Hemelschen Vader des huysgesins verkoren, ende inde H. kerck is gheplant, ende daer, in den Bergh
Carmelus afgesondert om overvloedighe vruchten des geests voort te brenghen; Godt heeft desen
wijngaert oock omset met eenen tuyn sijnder Goddelijcke behoedenisse, hem bevestighende in sijne
gratie.” Augustino (1677b), cap. XXIX, 141.
639 Tractaet, 297.
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leven, soo dat wy noodtsaeckelijck ten lesten naer den gheest moeten verdrooghen;
andersints hoe wy oock mogten aerbeyden, ten kan gheen kracht hebben, ten kan
niet dueren, ten penetreert niet, ten deught niet tot het eeuwigh leven, ten baet niet
tot eenighe vruchten des gheests; hoe soo? om dat wy dat voeyende oft groeyende sap,
die640 krachtighe ende goddelijcke vochtigheyt niet gheduerigh en suyghen uyt dien
goddelijcke struyck, uyt den waerachtighen wijngaert Christus, die alleen onse Ziele
levendigh, ende vruchtbaer maeckt, ende in ons, met ons, door ons overvloedighe
vruchten moet voort-brenghen: maer is’t dat wy jevers elders, ick en wete niet waer,
meynen te steunen op eenighe eyghen vernuftheyt, oft op eenighe natuerlijcke gaven,
als daer eenigh vruchtbaerigh sap meynende uyt te suyghen, wy zijn verre verdoolt, ende
seer bedroghen; wy zullen alsoo eer verdrooghen, ende heel onvruchtbaer blyven.
Dus willen wy kryghen een vruchtbaeren gheest, soo en moghen wy niet, oock eenen
weynighen tijdt ghescheyden blyven vanden levenden struyck, van onsen waerachtighen
wijngaert, van Christo Jesu; wy moeten van hem alleen suyghen het levent-maeckende sap
der goddelijcke gratie, ende dit doende zullen wy sonder twyffel in ons bevinden een
goddelijck leven, te weten, den Gheest, ende het leven van Jesus in ons; met wie wy op
dese maniere zullen een worden, ende een blyven, levende, ende werckende in hem,
ende door hem, ghelijck eenen wijngaert-ranck inden wijngaert, ende met den wijngaert
vereenight blyvende, in hem, ende door hem, ende met hem, vruchten voort-brenght.
De Beminde toont zich op een onverbeelde manier aan Maria. Zij weet zich als in God besloten en door
drenkt door zijn innige tegenwoordigheid. Maria begrijpt nu dat het goddelijk Al in haar moet werken.
Ter bevestiging ontvangt zij innerlijk woorden uit het Johannes’ evangelie over de wijnrank. Christus is de
waarachtige wijngaard die de ziel levendig en vruchtbaar maakt.

CCXXXV. CAPITTEL.641 (36/235)
Datering: ?

Sy wordt, onverwacht, van Godt beweeght, om aen te nemen de sorghe van een Ziele; sy moet
wesen tot den wille ende winck van den Beminden, die alleen wilt in de Ziele wercken, ende zyn
de Ziele van de Ziele.
Den Beminden is wonderlijck in sijne schickinghen; want al heeft hy my gheroepen tot
een soo abstracten ende eensaem leven, ghelijck uyt veele teeckenen klaer-blyckelijck is;
640 Margetekst: Sonder Jesus en is geen vloeyende gratie.
641 Tractaet, 298.
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soo642 dat ick met niemant hoe goeden Ziele het moghte wesen, buyten huyse en magh
handelen, noch sorghe van jemant hebben, op dat ick alsoo gheheel soude moghen
zijn voor mijnen Beminden alleen, ende my gheheel met hem eenighlijck besigh
houden; nochtans hebbe ick my besonderlijck beweeght ghevoelt, om t’samen met
U-Eerweerdigheyt aen te nemen de sorghe van S.N. met inwendighe onderwysinghe, hoe
ick my tot haer, ende in andere occasien draghen moet.
Dit wiert my voor ooghen ghestelt, als seer licht om doen; het welcke my te vooren
onmoghelijck docht, daer apprehendeerde ick nu een groote lichtigheydt in, aldermeest, om de innighe ende over-naere teghenwoordigheydt van mijnen Beminden, die
my daer toe, ende tot andere wercken scheen te presenteren, ende toe te segghen sijn
helpende handt; waer door het gheschiede, dat ick vastelijck steunde op sijne hulpe,
ende op hem eenighlijck betrouwde, ende van my selven gheheel mistrouwde; alle
dinghen schenen my nu moghelijck, ende licht met hem, ende door hem; ende ick soude
wel segghen met den Apostel, ick kan ’t al, in den ghenen, die my versterckt,643 in hem vermagh
ick’t al; wie zal vreesen? waerom zal ick beanxst wesen? al stondt de heele helle teghen
my op, ick en zal gheen quaedt vreesen; want ghy, ô goeden JESU, met my zyt.
Ick wiert terstont ghebooghsaem, ende soet, met een Moederlijck herte ende affectie
tot haer gheneghen, seer onverwacht, ende buyten alle apparentie; soo dat sy nu in mijn
ghemoet is ghelijck mijn kindt, het welcke ick t’samen met U-Eerweerdigheyt 644 schyn
moeten op te queecken, sonder hulpe van jemandt anders; want den Beminden alleen
ghenoegsaem is, om dat kindt door ons voor hem te winnen.
Siet Eerweerdighen Vader hoe wonderlijck dat den Beminden alle dinghen schickt;
hoe werckt hy, alsmen het minste peyst, oft verwacht; jae alsmen op een menschelijcke
maniere, andere middelen in’t sin hebben, alsdan blijck’et klaerelijcker, dat hy alleen
is den bewegher, ende versachter645 der herten, oock op eenen ooghenblick, het ghene
alder-verste scheen te wesen, dat brenght hy te weghe; dan wordt’et klaer-blijckelijcker,
dat het van hem komt; ende, ghelijck my dunckt, tot dien eynde heeft hy dese gratie, acht
daghen opghehouden, ende gheschorst: Hy zy ghebenedydt in der eeuwigheyt, Amen.
Kost ick my draghen ende voeghen naer de gratie, die my ghegunt is, het soude al
selfs vloeyen, sonder aerbeyt, ende by-naer sonder reflexie; my dunckt, dat ick soude
wesen ghelijck een statue, die ick eens hebbe ghesien in een comedie, de welcke met

642 Margetekst: Wort beweeght om een Ziele aen te nemen in haere sorghe.
643 Fil. 4, 13.
644 Tractaet, 299.
645 Verg. Michaël à S. Augustino: “ter oorsaecke vande voorcomende, medegaende, ende naervolghende
gratie, de welcke het aenscheyn der ziele verheught in olie der liefde, maeckt sacht, t’ghene hert scheen,
versoet t’ghene bitter was, maeckt smaeckelijck, ’tghene onsmaeckelijck was.” Augustino (1659) tract. 2,
cap. XIX, 250.
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eenighe verborghen ende onsienelijcke instrumenten gheroert wierdt, ja die statue was
soo konstelijck ghemaeckt, datse scheen te gaen, ende te spreken, bykans ghelijck een
levende mensch; maer alles wel inghesien, ende overleydt zijnde, daer was jet van binnen
in die statue verborghen, het welcke die staue dede roeren, gaen, ende spreken; van646
ghelijcken mijne Ziele behoorde te zijn ghelijck een onghevoelijcke ende stomme statue;
soo dat mijnen Beminden in my blyvende, selver alle mijne wercken soude doen, alle
roeringhen der Zielen, alle de sinnen, ende krachten soo uytwendighe, als inwendighe
soude regeren ende roeren; my dunckt, dat ick alsdan metter waerheyt soude moghen
segghen, ick en ben, noch ick en leve niet meer, maer het is mijnen Beminden, die in my
is, in my leeft, in my alles roert ende verweckt.
Och hoe, hoe wenschelijcke bereydinghe waer dit! om haest te komen tot een
volkomen vereenighe met Godt, soo dat de Ziele Godt aenhanghende, eenen gheest
met hem soude worden, ghemerckt dat de Ziele nu647 niet meer en soude leven in haer
selven, noch om haer selven, maer in hem, ende door hem, die haer soo innighlijck
teghenwoordigh is, ende haer is ghevende het wesen ende wercken, haer eenigh
goddelijck Lief.
Het Tractaet besluit met een brieffragment waarin Maria zich geroepen voelt om samen met Michaël à San
Augustino de zorg op zich te nemen voor een zuster. De tegenwoordigheid van haar Beminde biedt haar de
helpende hand. Alles lijkt nu mogelijk. Zij voelt een moederlijke genegenheid voor deze zuster. Maria getuigt
hoe wonderlijk de Beminde het leven schikt. Mocht zij zich voegen naar de genadegaven, dan zou zij zijn
als een beeld dat zij eens in een toneelstuk heeft gezien, een beeld dat van binnen uit werd bediend. Op deze
wijze beroert de bruidegom haar ziel. In haar ogen is dit een goede gesteltenis om zich met God te verenigen.
De ziel leeft niet meer in zichzelf en voor zichzelf maar in hem en door hem die haar zo innig tegenwoordig is.

646 Margetekst: Men moet zijn als een statue, daer Godt in is werckende.
647 Tractaet, 300.
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Maria’s orativiteit in de collocaties en de
semantische prosodie van het Tractaet

Al oft ick in’t ghebedt gheweest waere.1
De onderzoeksinteresse van deze dissertatie betreft de orativiteit van Maria Petyt in het
Tractaet. De vraagstelling die in het eerste hoofdstuk werd geformuleerd, luidt als volgt:
Welke oratieve beweging tekent zich af in de significante collocaties van het Tractaet? Wat
communiceerde Maria Petyt en wat was de pragmatische werking van deze collocaties?
Kunnen wij uit deze collocaties bepaalde ontwikkelingen lezen? Zo ja welke? En tot slot:
wat draagt het digitale onderzoek van de woordcombinaties bij aan het verstaan van de
Maria’s orativiteit?2
In het voorliggend hoofdstuk worden Maria’s taalpatronen onderzocht om zicht te
krijgen op de orativiteit in het Tractaet. Na een korte voorbeschouwing (6.1) wordt in
het eerste gedeelte van dit hoofdstuk (6.2) de inhoud beschreven van de verbindingen
die Maria legt. Daarbij wordt gekeken welke woordcombinaties kenmerkend zijn voor
Maria’s schrijven over de goddelijke werkelijkheid en wat hun achtergrond is binnen het
discours van de eerste helft van de zeventiende eeuw en in de Vlaamse mystiek. In het
tweede deel van dit hoofdstuk (6.3) wordt de pragmatische werking van Maria’s orativiteit geanalyseerd aan de hand van de semantische informatie die wordt gevonden in de
zinsneden waarin een term voor de goddelijke werkelijkheid wordt verbonden met de
eerste persoon enkelvoud van Maria Petyt (6.3). Er wordt afgesloten met een terugblik op
de eerste paragraaf (6.4).

1
2

Petyt (1684) vol. 4, 33.
Zie pag. 37
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6.1 Een ideaalbeeld als uitgangspunt?
In paragraaf 1.2.2 werd met een enkel citaat onderbouwd dat er in het briefcontact van
Maria Petyt met haar geestelijk begeleider Michaël à San Augustino sprake was van orativiteit. Voor Maria bekleedde hij immers de plaats van haar Beminde. Deze veronderstelling werd toegelicht vanuit de historische context en behoeft wellicht enige nuancering
nu de tekst van het Tractaet bekend is. Ofschoon de inhoud van het Tractaet deze aanname
nergens weerspreekt dringt zich de vraag op of deze is gegrond op een ideaalbeeld van
Maria’s gebedsleven. Maria’s relaties – zeker waar wij ons haar dorrigheid en perioden
van weerzin herinneren – kenden veel ‘ups en downs’, zowel in het contact met haar
Beminde als in het contact met haar geestelijk begeleider. Mag dan worden verondersteld dat Maria haar Beminde voor ogen had, als zij Michaël over haar geestelijk leven
schreef? Deze twijfel – die alleszins te begrijpen en mogelijk ook terecht is – laten wij in
deze fase van het onderzoek staan. Alleen in het geheel van Maria’s geestelijke weg kan
zichtbaar worden of Maria haar dialoog met de goddelijke werkelijkheid telkens weer
heeft hernomen, zelfs wanneer haar beleving werd getekend door het ‘contrarie’ van een
weerbarstige goddelijke werkelijkheid.

6.2 Collocaties en theologale pragmatiek
De orativiteit in het Tractaet wordt, zoals reeds beschreven in hoofdstuk 1.3.2, onderzocht aan de hand van de collocaties die expliciet verwijzen naar Maria’s beleving van
de goddelijke werkelijkheid. In de eerste subparagraaf wordt het werken met de collocaties geïntroduceerd (6.2.1). Daarna volgen nog twee voorbereidende subparagrafen
over de methodische keuzes die zijn gemaakt om beter zicht te krijgen op de collocaties
die Maria Petyt gebruikte om de goddelijke werkelijkheid te beschrijven (6.2.2 en 6.2.3).
Deze voorbereiding wordt gevolgd door een beschrijving van de onderzoeksresultaten
(6.2.4) en een synthetiserend beeld van de bevindingen (6.2.5).

6.2.1 Collocaties en andere fraseologische tekstpatronen
De term collocatie werd geïntroduceerd en benoemd als een woordcombinatie die
herhaaldelijk voorkomt en dus niet langer toevallig is.3 Ofschoon deze omschrijving in
statistisch opzicht adequaat is, is zij te beperkt om een collocatie als linguïstisch fenomeen te omschrijven. J.R. Firth (1890-1960) – leermeester van John Sinclair – beschrijft

3

Zie pag. 36
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de werking van collocaties als volgt: “The collocation of a word or a ‘piece’ is not to be
regarded as mere juxtaposition, it is an order of mutual expectancy. The words are mutually expected and mutually prehended.”4 Met deze opmerking verwoordt Firth de wederzijdse beïnvloeding van woorden en woordcombinaties binnen een tekstomgeving.
Dankzij de bevindingen van de corpuslinguïstiek zijn deze onderlinge relaties in de laatste zeventig jaar beter in beeld gekomen en gedocumenteerd.
In zijn onderzoek naar lexicale items5 onderscheidt John Sinclair vijf componenten
die richtinggevend zijn voor de fraseologische patronen binnen een tekst. Als eerste
component ziet hij de ‘core’6 van een lexicaal item. Dat is de invariabele kern van een vaste woordcombinatie. Naast deze kern signaleert Sinclair een viertal andere componenten die de wederzijdse beïnvloeding van woorden binnen een tekst bepalen.7 Allereerst
noemt hij twee fraseologische fenomenen: de semantische prosodie en de collocatie.8
Beide relaties worden door hem gezien als noodzakelijk voor een lexicaal item, hetgeen
wil zeggen dat in elk lexicaal item sprake is van semantische prosodie en collocatie. Als
laatste twee componenten in de fraseologische beïnvloeding noemt Sinclair colligatie,
dat is de beïnvloeding vanuit de grammaticale vorm,9 en de semantische preferentie van
een tekst. Deze term staat voor de onderlinge verwachting van woorden die eenzelfde
semantische kenmerk dragen.10 Beide componenten worden door Sinclair als niet noodzakelijk voor een lexicaal item beschouwd.
Om de inhoudelijk achtergrond van Maria’s orativiteit te bestuderen wordt in dit
eerste gedeelte van het onderzoek gezocht naar slechts één van de bovengenoemde
4
5

J. R. Firth, F. R. Palmer (ed.), Selected papers of J.R. Firth, 1952-59, Harlow 1968, 181.
Een ‘lexical item’ geeft de betekenis van een taalelement op lexicaal niveau, d.w.z. als woordelement.
Zie voor de achtergrond van deze term Sinclair (2004) 131-148.
6 “The core is one of the obligatory elements of the structure of a lexical item, and it consists of one or
more words which are either invariable or subject to certain grammatical variations. Variation beyond
the limits makes it impossible for the lexical item to create its meaning or even to be recognised.” Sinclair
(2003) 171 e.v. Ik werk deze kern niet uit, omdat dit onderzoek niet focust op vaste verbindingen maar op
patronen van wederzijdse beïnvloeding.
7 Zie Sinclair (2004) 141.
8 Zie par. 1.3.2.
9 “Colligation is the occurrence of a grammatical class or structural pattern with another one, or with a
word or phrase. […] The term was first used by J. R. Firth, and has been widened a little for corpus work.”
Sinclair (2003) 171.
10 Zie Sinclair (2004) 142. Verg. ook: “Sometimes in the structure of a phrase there is a clear preference
for words of a particular meaning. The word class is not important, and any word with the appropriate
meaning will do (though there are often collocational patterns within semantic preference). While the
majority of the choices will show the preference clearly, there may be a small number of marginal cases
where the preferred meaning has to be interpreted in a rather elastic fashion, and some which appear to
be exceptions. For this reason we do not use a word like “restriction” instead of “preference”.” Sinclair
(2003) 178.
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fraseologische patronen, nl. de collocatie. Op het eerste oog lijkt dit de best aanwijsbare
relatie binnen het geheel van tekstpatronen. Deze observatie – die overigens enigszins
verraderlijk is – betreft alleen de syntagmatische structuur van een tekst. Daar geldt als
simpele vuistregel, dat de wederzijdse beïnvloeding tussen woorden sterker is naarmate de woorden dichter bij elkaar staan. Vanuit een paradigmatisch oogpunt is het echter
minder eenvoudig om de aantrekkingskracht tussen woorden vast te stellen. Een onderzoeker kan gemakkelijk verkeerde verbanden leggen binnen het ruwe onderzoeksmateriaal. Als voorbeeld geeft Sinclair dat zowel hand-(werk) als restauratie significante collocaties zijn bij de term werk, maar onderling geen sterke beïnvloeding vertonen.11

6.2.2 Het werkproces. De interne span, de cut-off en de exclusielijst met
functiewoorden
Voor het genereren van de co-occurenties in het Tractaet werd de interne span op vier
gezet.12 Dat betekent dat er in het overzicht van de onderzoeksresultaten sprake is van
maximaal vier woorden tussen de beide constituenten van het concgram. Dit geldt ook
voor de externe span. Aan weerszijden van het concgram worden dus ook vier woorden
betrokken bij de analyse. Deze afstand kan gangbaar worden genoemd.13 Ofschoon de
software ook concgrammen van drie of meer woorden kan genereren, wordt in dit onderzoek slechts naar concgrammen van twee woorden gezocht. Het Tractaet telt te weinig
woorden om de inbreng van concgrammen met drie constituenten te honoreren.
Om een cut-off te hebben binnen de onderzoeksresultaten werden de co-occurenties
gemeten naar hun statistische specificiteit. Dit gebeurde aan de hand van M.I.‑waarden.
Deze afkorting staat voor mutual information. M.I.‑waarden meten de relatieve frequentie
11 Sinclair (2004) 142.
12 Om een homogeen overzicht van de co-occurenties van Maria’s brieven te hebben, zijn enkele wijzigingen
in de tekst aangebracht: cap. CLVI en de resumés van Michaël à San Augustino zijn weggelaten; H. en HH.
zijn samengevoegd met de woorden waar zij betrekking op hebben. Dat geldt ook voor los geplaatste
persoonlijke voornaamwoorden, zoals myselve. Bij voornaamwoordelijke bijwoorden is het voorzetsel
samengevoegd met het bijwoord. ‘Er is veranderd in < >er; ’t, d’ en t’ zijn los geplaatst van het woord en
het voorvoegsel Sta. is veranderd in S. In de interpunctie zijn de koppeltekens weggehaald. Het prefix
is bij het volgende woord gevoegd. Na deze bewerking telt het Tractaet 31455 woorden. Deze zijn terug
te leiden tot 4272 ‘unieke woorden’ in het Tractaet, dat zijn de afzonderlijke lexicale woorden waar het
softwareprogramma mee werkt. Bovengenoemde bewerking van de tekst is niet opgenomen in de
hoofdtekst van hoofdstuk 5. Daar wordt de tekstuitgave van 1683 gegeven.
13 De maximale woordafstand om de onderlinge beïnvloeding te bestuderen is die van vijf tussenliggende
woorden zowel links als rechts van een item. Philip (2011) 43. Krishnamurthy schrijft: “We must realize
that the wider the span, the lower is the significance in general. The span ±2 can still be very powerful,
but once we come to ±4 or ±5, significance will decrease.” Krishnamurthy (2005) xxvii.
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van een co-occurentie. Eenvoudig gezegd wil dit zeggen dat de frequentie van deze woorden wordt vergeleken met hoe vaak deze woorden onafhankelijk van elkaar voorkomen
in de gegeven tekst.14 In dit onderzoek worden de gegeven resultaten beperkt tot woordcombinaties met een M.I.‑waarde ≥ 3.0.15 Een vergelijking met de T.-scores die de absolute frequentie van een co-occurentie meten, was gewenst geweest maar niet haalbaar.
De termen voor de goddelijke werkelijkheid tellen in het Tractaet te weinig collocaties om
langs deze weg een goed overzicht te krijgen van de verbindingen die Maria Petyt legt.
Het meten van alleen de M.I.‑waarden betekent dat zeldzame co-occurenties hoge scores
genereren binnen de overzichten.16 Voor deze co-occurenties is immers minder vergelijkingsmateriaal voor handen dan voor co-occurenties met een hoge frequentie in de
tekst. Het meten van de M.I.‑waarden geeft dus weliswaar een vertekening van de onderzoeksresultaten, maar heeft als belangrijk voordeel dat het een duidelijk profiel laat zien
en dus een indicatie geeft welke co-occurenties in de tekst onderzoekswaardig zijn.
Daarnaast werd er bij het genereren van de co-occurenties gebruik gemaakt van een
exclusielijst met functiewoorden. Dit wil zeggen dat de functiewoorden werden weggelaten uit het overzicht. Volgens van Dale zijn functiewoorden: “woorden die ervoor zorgen dat de elementen in een zin één syntactisch geheel vormen. Ze hebben doorgaans
een algemene, vage, moeilijk of niet te omschrijven betekenis en drukken de verbanden tussen zinsdelen uit. Tot de functiewoorden behoren de lidwoorden, telwoorden,
voegwoorden, voornaamwoorden, voorzetsels, tussenwerpsels, partikels en hulpwerkwoorden.”17 Het samenstellen van een exclusielijst met functiewoorden bleek allerminst
een eenvoudige opgave. Het ontleden van een zin is namelijk geen eenduidig gebeuren

14 Stubbs noemt de waarde van ‘mutual information’ de I-value en schrijft over deze waarde: “I is a measure
of the relative frequency with which words occur in collocation and independently. […] I has the following
characteristics. First, it compares the frequency of words within a given span of the node with their overall
frequency in the whole corpus. It is sensitive to the relative proportion of mutual and independent
occurrences of node and collocate. Second, it also takes into account the size of the corpus.” Michael
Stubbs, ‘Collocations and semantic profiles. On the cause of the trouble with quantative studies’, in:
Functions of language 2 (1995) 1, 34.
15 De grens van ≥ 3.0 is weliswaar gangbaar maar ook ruim genomen. Church en Hanks melden dat een
M.I.-score ≥ 5.0 niet discutabel is. Kenneth Ward Church & Patrick Hanks, ‘Word Association Norms,
Mutual Information, and Lexicography’, in: Computational Linguistics 1990 (16) 1, 24. Deze veilige grens is in
dit onderzoek niet getrokken omdat ook de meer arbitraire waarden tussen 3.0 en 5.0 de bevindingen
kunnen ondersteunen en omdat de M.I.‑waarden in dit onderzoek slechts als cut-off worden gebruikt.
Voor de ondergrens van ≥ 3.0 is gekozen op grond van Jeremy Clear, ‘From Firth Principles. Computational
Tools for the Study of Collocation’, in: John M. Sinclair, Mona Baker, Gill Francis & Elena Tognini-Bonelli
(eds.), Text and technology: in honour of John Sinclair, Amsterdam 1993, 280.
16 Stubbs (1995) 34.
17 Van Dale Online, geconsulteerd via www.vandale.nl.
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en verhoudt zich slecht met een digitale onderzoeksmethode. De vuistregel die daarbij
werd gehanteerd was, dat bij onduidelijkheid een woord beter niet dan wel op de exclusielijst kon worden gezet. De rest van het onderzoekstraject zou immers uitwijzen of een
terechte keuze werd gemaakt. Overigens was bij de keuze voor een exclusielijst met functiewoorden ook in methodologisch opzicht voorzichtigheid geboden. Binnen de pragmatiek18 is de rol van functiewoorden nog niet volledig verklaard.19 Desalniettemin werd
deze lijst toch toegepast. Voorliggende dissertatie betreft namelijk een onderzoek naar
de spiritualiteit van Maria Petyt en wil geen bijdrage leveren aan de conceptualisering
binnen het pragmatisch discours.

6.2.3 Werken met een zoeklijst
Een methodische manier om het onderzoek nader te bepalen bij de zoektocht naar orativiteit is gebruik te maken van een zoeklijst met woorden die verband houden met de goddelijke werkelijkheid. Het computerprogramma zoekt dan naar co-occurenties waar in
tenminste één constituent de goddelijke werkelijkheid wordt genoemd. Deze werkwijze
heeft als groot voordeel dat het onderzoek beter op de vraagstelling wordt toegespitst.
Toch kunnen er enkele inhoudelijke vraagtekens bij het gebruik van een zoeklijst worden
gezet.
Allereerst kan de vraag worden opgeworpen of een onderzoeker langs deze weg niet
te veel voorsorteert op Maria’s God-talk in het Tractaet. Kan hij/zij niet beter het hele taalveld van het Tractaet bestuderen om Maria’s orativiteit op het spoor te komen? Deze vraag
is invoelbaar. Vooralsnog is het immers nog onduidelijk of de teksten in het Tractaet expliciet handelen over Maria’s ervaring van de goddelijke werkelijkheid of dat Maria deze ervaring communiceert in andere woorden. Deze bezorgdheid kan worden weggenomen.
Van de vijftien meest frequente concgrammen in het Tractaet20 tellen er zeven een term
die betrekking heeft op de goddelijke werkelijkheid. Gezien deze hoge frequentie mag
worden aangenomen dat het Tractaet een verzameling van teksten betreft, waarin Maria
direct schrijft over haar Godservaring en deze als zodanig ook benoemt. Het kan daarom
18 Zie pag. 33 e.v.
19 Winnie Cheng, ‘Income/interest/net: Using internal criteria to determine the aboutness of a text’, in:
Karin Aijmer (ed.) Corpora and Language Teaching, Amsterdam/Philadelphia 2009, 163.
20 De vijftien meest frequente concgrammen: ‘deel/sinnelijck’ (13 x) 0,064%; ‘gheest/Godt’ (13 x) 0,064%;
‘dinghen/Godt’ (12 x) 0,059%; ‘Eerweerdighen/Vader’ (11 x) 0,054%; ‘gratie/Godts’ (11 x) 0,054%; ‘Godts/
liefde’ (10 x) 0,049%; ‘Godt/leven’ (9 x) 0,044%; ‘deel/opperste’ (8 x) 0,039%; ‘boosen/vyandt’ (8 x)
0,039%; ‘dolenden/gheest’ (8 x) 0,039%; ‘goddelijck/licht’ (8 x) 0,039%; ‘gratien/Godt’ (8 x) 0,039%;
‘gheest/Godts’ (8 x) 0,039%; ‘glorie/ydel’ (7 x) 0,034% en ‘minnelijcke/Moeder’ (7x) 0,034%. De termen
voor de goddelijke werkelijkheid zijn door mij onderstreept.
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nauwelijks een inperking van het onderzoek worden genoemd, als een onderzoeker zich
richt op Maria’s expliciete articulatie van de goddelijke werkelijkheid.
Een tweede vraagteken kan worden gezet bij de perspectiefverschuiving die de keuze
voor een zoeklijst met zich meebrengt. Wat zeggen de gevonden woorden – God-talk dus!
– over Maria’s orativiteit? Trekken haar woorden óver God de aandacht niet weg van de
beleefde godsrelatie? Praten of schrijven over de goddelijke werkelijkheid ligt immers
een nuance anders dan deze dialoog zelf aangaan en doorleven. Ook op deze vraag kan
het antwoord kort zijn. Voor wie de pragmatische werking van Maria’s brieven los ziet
van de gegeven collocaties in de tekst zal dit onderscheid zwaar wegen. Binnen het fraseologisch discours wordt echter steeds duidelijker dat de pragmatische werking van een
tekst geen bijkomend gegeven is dat wordt geordend in het hoofd van wie de tekst formuleert.21 De pragmatische werking van een tekst is inherent aan de door de auteur gebruikte collocaties en kan niet los van de tekstomgeving worden bestudeerd. Ook theologale pragmatiek – lees orativiteit – zit diep verweven in de tekst en stopt niet waar God
een abstract onderwerp van gesprek is.22
Deze antwoorden weerleggen de opgeworpen vraagtekens wellicht niet ten volle
maar wegen zwaar genoeg om dit onderzoek toe te spitsen op Maria’s expliciete schrijven
over de goddelijke werkelijkheid en dus te kiezen voor een zoeklijst die Maria’s schrijven
over de goddelijke werkelijkheid in kaart brengt. De zoeklijst die daarvoor wordt gebruikt
bestaat uit de volgende woorden: ALDERHEYLIGHSTE, BEMINDEN, BEMINDENS, CHRISTI,
CHRISTO, CHRISTUS, DRYVULDIGHEYT, GODDELIJCK, GODDELIJCKE, GODDELIJCKEN,
GODDELIJCKER, GODDELIJCKS, GODDELIJCX, GODT, GODTHEYT, GODTMENSCH, GODTS,
HEERE, HEYLIGH, HEYLIGHE, HEYLIGHEN, JESU, JESUS, SALIGHMAKER. Maria’s woordenschat voor de goddelijke werkelijkheid is groter dan deze selectie, maar een uitbreiding
van deze groslijst zou aan de strekking van de zoektermen tevens een grotere ambivalentie meegeven. De aanduiding gheest kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de goddelijke werkelijkheid, maar ook op een boze geest die Maria belaagt. In het laatste geval

21 Michael Stubbs schrijft hierover: “Traditionally, semantics has often been seen as a theory of those
aspects of meaning which are expressed by sentences independent of context, whereas pragmatics is
a theory of those aspects of meaning which are intended by speakers in context. However, it has also
been questioned whether this distinction can be coherently maintained, and at the beginning of his
textbook on pragmatics, Levinson (1983: 8) poses this as a serious problem for the field: ‘aspects of
linguistic structure sometimes directly encode (or otherwise interact with) features of the context’.”
Stubbs (2001a) 438. Stubbs duidt hier op S. C. Levinson, Pragmatics, Cambridge 1983.
22 De Certeau zegt over de Dichos van Jan van ’t Kruis: “Partou se développe l’advenue plurielle de la parole
ou du ‘dicho’. Elle ne change pas de nature quand elle passe de l’‘oratio’ supposée solitaire (dialogue avec
l’âme et avec Dieu) à la verbalisation entre locuteurs ou à l’écriture destinée à des lecteurs.” De Certeau
(2013) 155.
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hoort de term dus niet thuis in een rijtje met zoektermen voor de goddelijke werkelijkheid waar Maria mee in contact wil komen.

6.2.4 Concgrammen die betrekking hebben op de goddelijke werkelijkheid
Gebruikmakend van een exclusielijst met functiewoorden en gemeten met een span
van maximaal vier tussenliggende woorden staan er in het Tractaet 171 inhoudswoorden
in de buurt van een term die zonder meer duidt op de goddelijke werkelijkheid.23
Dat zijn de volgende woorden: aendachtigheyt, aengaen, aenhanghen, aenlocken, aenschyn,
Apostel, beantwoorden, beginnen, behaeghen, bekoringhe, believen, Beminden, beschouwen, besigh,
besonder, besonders, beter, bevinden, bewaeren, bewerckinghen, bidden, binden, binnenste, bloot,
blyven, Christo, claerheyt, Communie, contrarie, creaturen, deel, deught, dienen, dinghen, duyvel,
eenvoudigh, eenvoudigheyt, Eerweerdighen, eeuwigheyt, eyghen, gaven, ghebruycken, doen, delen,
gheduerigh, Gheest, ghenieten, ghenietinghen, ghenoegh, gheschickt, ghesmaeckt, ghesmolten, ghestelt,
ghesteltenisse, gheve, ghevoelen, ghevoelijck, ghewaer, ghewaerworden, gheweerdight, Goddelijck,
Godt, goedt, Goedtheyt, gratie, haet, hemelsche, houden, inghenomen, inwendigh, inwerckinghen,
Jesu, jonsten, kennissen, kermende, kindt, klaer, komt, krachten, laet, levende, leyden, liberteyt, licht,
liefde, lyden, lydenden, maniere, mededeelinghen, menschen, minnekus, minnelijck, minnespel, minste,
Moeder, nemen, nieuwe, occasien, oeffenen, ondervinde, ondervondentheden, onghevoelijck, ontdeckt,
ontfanghen, ontmoeten, onveranderlijck, onverbeeldt, onvermiddelt, ooghe, oordeelen, open, opperste,
opsien, puere, puerlijck, rechten, rechtveerdigheyt, redelijcken, reflexie, Rijcke, ruste, saemen, sap,
schynen, schickinghen, segghen, sien, simpel, staet, steunsel, stille, strael, strecken, suyghen, swemde,
teghenwoordigheyt, Tempels, tijdt, toekeer, toelaeten, trachten, treck, trecken, Vader, vast, verborghen,
verdraghen, vergrammen, verlichtinghen, verlies, verliesen, verre, versoecken, verstaen, vinden, vloeyen,
vol, volmaecktelijck, voorkomen, voorsichtigheyt, voorworp, vreesen, weet, wegh, Wesen, wesentlijck,
werpen, wille, wonderlijck, wooninghe en Ziele. Om deze lijst met collocaties enigszins
hanteerbaar te houden wordt er – we meldden het reeds in par. 6.2.2 – in de volgende
subparagrafen slechts gewerkt met de 87 concgrammen die een M.I.‑waarde ≥ 3.0
hebben. Deze concgrammen en hun waarden worden gegeven aan het begin van elke
(sub)paragraaf waarin deze verbindingen worden behandeld.
De gevonden concgrammen kennen een grote variatie aan co-occurerende woorden. Om zicht te krijgen op de diversiteit aan invalshoeken waarmee Maria Petyt over
de goddelijke werkelijkheid schrijft werden de gevonden collocaties in categorieën ingedeeld. Als uitgangspunt daarvoor werd het betrekkingsgebeuren tussen de goddelijke
23 Er is geteld naar lemma’s. Waar een woordsoort veranderde is dit geteld als een nieuw lemma. Waar
twee aanduidingen voor de goddelijke werkelijkheid in hetzelfde concgram voorkwamen, is het cooccurerende woord meegeteld.
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en menselijke werkelijkheid gekozen, te beginnen met de termen die Maria gebruikt om
de goddelijke actor te benoemen en te eindigen met de termen die Maria associeert met
de menselijke actor in het betrekkingsgebeuren. Het spreekt voor zich dat hierbij geen
scherpe onderscheidingscriteria konden worden gehanteerd.
Voortkomend uit het onderzoeksmateriaal werden de volgende categorieën aangebracht: concgrammen met bijvoeglijke bepalingen bij de goddelijke werkelijkheid
(6.2.4.1), concgrammen met betrekking tot de persoon van Christus (6.2.4.2), concgrammen met betrekking tot andere bemiddelingen die gezonden zijn vanuit de goddelijke
werkelijkheid (6.2.4.3), concgrammen met betrekking tot genade (6.2.4.4), concgrammen met betrekking tot Gods schikkingen (6.2.4.5), concgrammen met betrekking tot
het perspectief van Maria Petyt (6.2.4.6), concgrammen met betrekking tot haar geestelijke weg (6.2.4.7), concgrammen over Maria’s betrekking met de goddelijke werkelijkheid (6.2.4.8), waaronder concgrammen van affectiviteit (1), van kennis (2) en de overige
concgrammen van betrekking (3), concgrammen met betrekking tot de sacramenten
(6.2.4.9) en concgrammen met een bepaling van tijd (6.2.4.10). In de beschrijving van
deze categorieën is, waar mogelijk, de achtergrond van het discours verdisconteerd.

6.2.4.1 Concgrammen met bijvoeglijke bepalingen bij de goddelijke werkelijkheid
De volgende concgrammen verwijzen naar een bijvoeglijk naamwoord bij de
goddelijke werkelijkheid:24 ‘Godtheyt/onverbeelde’ (M.I.‑waarde: 7,712), ‘goddelijcken/
onverbeelden’ (M.I.‑waarde: 6,786), ‘goddelijck/onverbeeldt’ (M.I.‑waarde: 5,439),
‘Godts/onverbeelt’ (M.I.‑waarde: 4,864), ‘goddelijck/eenvoudigh’ (M.I.‑waarde: 4,954),
‘Godts/puere’ (M.I.‑waarde: 3,957), ‘Godt/onveranderlijck’ (M.I.‑waarde: 3,891) en ‘Godt/
onghevoelijck’ (M.I.‑waarde: 3,569).
In deze categorie werden negen concgrammen gevonden met spellingvarianten op de
term onverbeeld.25 Deze bepaling vonden we als bijvoeglijk naamwoord bij de benamingen
‘Wesen Godts’ (3x), ‘Godtheyt’ (2x), ‘goddelijcken Al’, ‘goddelijcken Voorworp’ (296)26
en in de uitdrukkingen ‘eenigh goddelijck onverbeeldt Goedt’ (209) en ‘onverbeeldt, ende

24 Ook in andere categorieën worden bijvoeglijke naamwoorden gegeven. Deze hebben echter geen
betrekking op de goddelijke werkelijkheid.
25 Onverbeelde, onverbeelden, onverbeeldt, onverbeelt.
26 De paginering verwijst naar het Tractaet zoals gegeven in dit onderzoek. Bij de interpunctie van de citaten
is gekozen voor enkele aanhalingstekens bij frases en korte zinsneden, voor dubbele aanhalingstekens
bij langere citaten.
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eenvoudigh Goddelijck Een’ (209). De term werd tevens gevonden als bijwoord bij opsien. Dit meerduidig gebruik van onverbeeld – nl. als bijvoeglijke bepaling bij de goddelijke
werkelijkheid en als bijwoord – was gangbaar in de zeventiende eeuw. Eén van de toonaangevende kapucijnen, Evangelista van ’s Hertoghenbosch (ca. 1588-1635), gebruikt de
term onverbeeld in verband met het bloot geloof27 en verwijst voor de achtergrond naar
Bonaventura: “Daerom leert seer wel den H. Bonaventura, dat voor de ziel die naer de
waerachtige vereeninghe met Godt staet, alle Beelden, beletselen zijn; ende noemtse
smetten oft vlecken.”28
In de twee concgrammen met eenvoudigh gebruikt Maria deze term als bepaling bij
‘Goddelijck Een’ (209) en in de zinsnede ‘een stille, eenvoudigh, innigh, goddelijck, in
Godt rustende, ende vereenighende leven’ (212). Ook hier functioneert de gevonden
concgram dus in een meervoudig gebruik, in die zin dat de term niet alleen Maria’s
beleving van de goddelijke werkelijkheid beschrijft, maar ook geldt voor haar geestelijke
weg. Deze analogie kan worden geïllustreerd aan de hand van een passage in het vierde
boek van Maria’s Leven waar zij de bovennatuurlijke ontmoeting beschrijft in het leven
en werken van Jean de Saint-Samson: “Dit is’t ghene den weerdighen Broeder Joannes
à Sancto Samsone soo dickwils verheft, dat de Ziele in desen staet als ghesmolten
ende verslonden is in de eenvoudigheydt, oft in’t eenvoudigh wesen Godt, boven liefhebben, boven kennen, dat is, boven het letten, oft weten, van het lief-hebben ende
kennen Godts. Alsdan gevoele ick in mynen handel ende wercken een buyten ordinaire
eenvoudigheydt ende liberteyt des gheests, sprekende, al oft ick niet en spraecke; sonder
aenhangh oft letten; hoorende een ander, oft ick niet en hoorde.”29
De ontmanteling van de zintuigelijke waarneming, waar Maria in dit citaat over
schrijft, komt naar voren in de drie concgrammen waarin de goddelijke werkelijkheid
wordt gecombineerd met de term onghevoelijck.30 Hoe Maria deze term opvat kan
begrepen worden uit een ervaring die zij beschrijft, wanneer zij de lijdende Christus
ziet: “Dese beelden bevatten terstont soo leventlijck myne sinnen ende verstant,
ende beweghen soo teerlijck den wille, al oft ick mynen Beminden Jesus lichaemelijck
waer ontmoetende, ende aenschouwende: Inde Kerck, oft elders treckt myn ghesicht
onghevoelijck tot mynen ghecruysten Beminden, latende al de rest onverlet; ghelijck
jemant die habituelijck, ende van selfs ghedreven wort tot sijn eenigh lief.”31 Het contact
met de goddelijke werkelijkheid houdt Maria’s zintuigen en hogere vermogens zo in de
greep dat zij welhaast ongevoelig is in het contact met haar Beminde.
27
28
29
30
31

Zie hoofdstuk 4, voetnoot 41.
Evangelista (1659) cap. XIV, 213.
Petyt (1684) vol. 4, 294 e.v.
Dit betreft drie concgrammen op eenzelfde vindplaats, nl. pag. 220
Petyt (1683) vol. 2, 104.
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De vindplaats met de drie concgrammen met de term onghevoelijck geeft ook twee
concgrammen met de term onveranderlijck. Deze concentratie van concgrammen met
een M.I.-score ≥ 3.0 is een bijzondere vindplaats voor het bestuderen van de orativiteit
van Maria Petyt. Beide collocaties worden aangetroffen in Maria’s beschrijving van het
divinisatieproces dat zich voltrekt: “dat ick oversulcx […] ghelijck leefde boven de nature,
oft een overnatuerlijck, ende onveranderlijck leven, ghelijck Godt onveranderlijck is,
onghevoelijck, ghelijck Godt onghevoelijck is.” (220) Deze concgrammen passen bij het
thomistische kader van Maria’s geestelijke weg. Middels de afstand die zij neemt van het
natuurlijke en zintuigelijke leven wordt zij verheven in de bovennatuur.
Maria’s geestelijke weg als een opgaan in de goddelijke werkelijkheid wordt versterkt
in twee concgrammen die de verbinding leggen met puere. Beide keren betreft dit de
frase ‘puere liefde Godts’ (2x) als bron van kennis: ‘voort-komende uyt een puere liefde
Godts’ (187) en ‘hoogher opklimmende inde puere liefde Godts’ (200). Dankzij de
doorwerking van de École Française32 was de ‘puere liefde’ in Maria’s jeugdjaren een
bekend motief, onder meer door het werk van de kapucijn Lucas van Mechelen. Hij
schrijft in zijn Bliiden Requiem: “Pur’ liefde slaet vroegh ende spaed’ ‘den ghenen, die sy lief
heeft, gaed’.”33 Deze en andere dichtregels zullen Maria bij zijn gebleven op haar latere
zoektocht naar de Beminde.
Ten aanzien van deze eerste categorie kan samenvattend worden geconcludeerd, dat in
de gevonden concgrammen met bijvoeglijke naamwoorden bij de goddelijke werkelijkheid meerdere traditielijnen samenkomen. Elk van deze traditielijnen kan in verband
worden gebracht met de revival van de Vlaamse mystiek aan het begin van de zeventiende eeuw. De gevonden concgrammen duiden op een alsmaar verdergaande ontmoeting
met een beeldloze werkelijkheid die zich consolideert in de kenwijze van Maria Petyt. De
ontmanteling van haar zintuigelijke waarneming wijst op een fundamentele paradox in
Maria’s orativiteit die, gezien het meervoudig gebruik van enkele bepalingen, niet alleen
de ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid betreft maar ook uitstraalt op haar geestelijke weg.

6.2.4.2 Concgrammen met betrekking tot de persoon van Christus
Tussen de concgrammen met een M.I.‑waarde ≥ 3.0 treffen we een tiental concgrammen
die een direct verband leggen met Jezus: ‘Jesus/lydenden’ (M.I.‑waarde: 7,227), ‘Jesus/ooghe’
32 M. Dubois-Quinard noemt ook Jean de Saint-Samson in haar overzicht van schrijvers van de École Française
du pur amour. M. Dubois-Quinard, ‘Laurent de Paris: une doctrine du pur amour en France au début du XVIIe siècle’, Rome
1959, 347-350.
33 Mechelen (1631) 90.
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(M.I.‑waarde: 6,812), ‘Jesus/kermende’ (M.I.‑waarde: 6,812), en ‘Jesus/maniere’ (M.I.‑waarde:
3,602). Daarenboven wordt de combinatie van Jezus met Christus gevonden in de frase: ‘de
liefde Godts, dewelcke is in Jesu Christo’ (240) en ‘onsen waerachtighen wijngaert, van
Christo Jesu.’ (312) Beide hebben als M.I.‑waarde: 9,034.
Het merendeel van deze concgrammen draagt een connotatie met het lijden van Christus.
Er zijn twee concgrammen met lydenden: ‘lydenden/Jesus’ (2x) en twee concgrammen met
drie woorden ‘kermende/ooghe/Jesus’: ‘kermende ooghe op mijnen Beminden Jesus’
(225) en ‘met een kermende ooghe […] ghelijck Jesus ghedaen heeft’ (240).34 Deze laatste zinsnede verwijst naar de geestelijke dood die Maria Petyt onderging toen zij in de
geest met Christus werd gekruisigd, de eerste naar de blik waarmee Maria Petyt in contact stond met de goddelijke werkelijkheid. De goddelijke en de menselijke werkelijkheid lopen in beide concgrammen door elkaar. Deze interactie wordt ook duidelijk in de
twee concgrammen met maniere. Zij onderstrepen Maria’s identificatie met Jesus: ‘op de
maniere, ghelijck Jesus’ (296) en ‘de maniere ghelijckmen ghelooft, dat Jesus’ (237).
In de tweede categorie treffen we dus verbanden die een belangrijke dynamiek in Maria’s
orativiteit typeren. In haar vernietingsproces identificeert Maria zich met de lijdende
Christus. Zij ziet deze versterving als een ontmoeting met de Beminde. In tegenstelling
tot de concgrammen met bijvoeglijke bepalingen bij de goddelijke werkelijkheid wordt in deze categorie de zintuigelijke waarneming van Maria Petyt geaccentueerd.

6.2.4.3 Concgrammen met betrekking tot andere bemiddelingen die gezonden
zijn vanuit de goddelijke werkelijkheid
Buiten de concgrammen die expliciet betrekking hebben op Christus bevatten de concgrammen van het Tractaet nog vier andere bemiddelingen vanuit de goddelijke werkelijkheid: ‘goddelijck/strael’ (M.I.‑waarde: 5,761), ‘goddelijck/goet’ (M.I.‑waarde: 4,439),
‘goddelijck/licht’ (M.I-waarde: 3,695) en ‘Godts/treck’ (M.I.‑waarde: 3,472).
Er werden acht concgrammen gevonden die een verbinding leggen tussen God en het
licht. De vindplaatsen daarvan zijn: ‘dit vier, oft goddelijck licht’ (176), ‘eenen strael van
eenigh goddelijck licht’ (193), ‘eenen strael, oft goddelijck licht’ (205), ‘een Goddelijck
licht’ (245), ‘sonder eenigh goddelijck licht oft kennisse’ (268), ‘Gheest Godts, oft
eenigh goddelijck licht’ (292), ‘een goddelijck licht’ (293) en tot slot ‘die plaetse der
pyninghe in een licht, tot een goddelijck vernaerderen’ (274).35 Deze bemiddeling
34 ‘kermende/ooghe/Jesus’ betreft dus vier concgrammen van twee woorden.
35 Deze vindplaats geeft geen bemiddeling maar beschrijft de omvorming van een pijnlijke ervaring in een
goddelijk naderen.
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van de goddelijke werkelijkheid middels een goddelijk licht kent diepe wortels in de
Vlaamse mystiek. Ruusbroec, als haar grootmeester, beschrijft de volmaakte mens als
volgt: “Want hi es boven heme gode geenicht met bloeter minnen in godleken lichte;
ende hi heeft in hem selven ene gelijcheit gods, overmids gratie ende wel geordentheit
van doechden; ende hi es beneden heme ghelijc der minscheit ons heren Jhesu Cristi,
overmids penitentie ende een versmaden vleeschs ende bloets ende alle ongeordender
neygingen sijnre naturen.”36
De tweede en derde vindplaats in deze reeks van concgrammen kennen de combinatie met strael, hetgeen vanzelfsprekend past binnen de metafoor van het licht.
Er zijn twee concgrammen met de frase ‘Goddelijck/goet’. Ook deze term was
gangbaar in de Vlaamse mystiek. Michaël à S. Augustino schrijft over “het onverbeelt,
ende onghemeten Wesen van het opperste Goet.”37 In zijn veel gelezen Konste der Konsten
schrijft Daniël à Virgine Maria: “Godt dan wordt in de Contemplatie aen’t verstandt
voor‑ghestelt, ghelijck een besloten packet van boven-natuerlijcke dinghen, ende
alderley goet.”38 Maria legt in de brieven van het Tractaet een ander accent dan het
besloten pakket dat Daniël à Virgine Maria beschrijft. Zij gebruikt de frase voor een
actieve bemiddeling vanuit de goddelijke werkelijkheid en dynamiseert daarmee
Daniëls opvatting van contemplatie: “soo verthoonde hem alsdan eenigh Goddelijck goet,
binnen my.” (283) en ‘dat aenlockende, troost biedende, &c. minnelijck Goddelijck goet,
hetwelcke hem in myn binnenste verthoonde’ (283). In deze dynamisering wordt een
besloten packet gepersonifieerd en een verstandelijke communicatie opengebroken in een
visueel contact.
De vierde bemiddeling die voorkomt in de concgrammen met een M.I.-score ≥ 3.0
is treck, in de Nederlandse mystiek ook wel tuck genoemd. Herp kent de tuck als een
belangrijke kracht in het vernietingsproces: “so wert die gheest mit desen tuck inwaert
ghetoghen in dat binnenste der zielen, ia in dat binnenste van Gode te ghebruken,
eyschende dat wi in ons seluen smelten sullen ende te niete gaen in die godlike
eenicheit ende heel steruen in die ewighe salicheit.”39 Deze bemiddelende kracht kent
twee concgrammen in het Tractaet met als vindplaatsen: ‘buyten den daedelijcken treck
Godts tot deselve’ (249) en ‘ten waer, dat den treck Godts jevers in dadelijck contrarie
waer.’ (304) Opvallend is hoe in beide concgrammen de combinatie met dadelijk wordt
gelegd. Wellicht kan hieruit worden afgelezen dat Maria aan deze tuck een zelfstandige en
actieve werking toekende.
36 Jan van Ruusbroec, ‘Vanden seven sloten’, G. de Baere (ed.), in: Opera Omnia 2, Tielt/Turnhout 1989, 163.
<Ruusbroec (1989b)>
37 Augustino (1659) tract. 4, cap. III, 374.
38 Daniël (ed. 1646) boek 2, cap. 13, 125.
39 Herp (ed. 1931) cap. 57, 355.
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Uit de bevindingen van deze categorie kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde
bemiddelingen een sterke aantrekkingskracht op Maria’s ziel hebben gehad. De goddelijke werkelijkheid zelf mag dan onverbeeld zijn geweest, haar bemiddelingen waren Maria
tot grote steun op haar geestelijke weg. Wat betreft orativiteit duiden deze concgrammen op het belang van intercessies in het contact met de beeldloze goddelijke werkelijkheid en de dynamiek die zij brengen in het geestesleven van Maria Petyt. De persoonlijke
ontmoeting met deze bemiddelingen dringt door tot in het diepst van Maria’s ziel en mobiliseert daar een krachtig verlangen zich met de goddelijke werkelijkheid te verenigen.

6.2.4.4 Concgrammen met betrekking tot genade
Vijf frasen leggen een expliciete verbinding met genade: ‘goddelijcke/jonsten’
(M.I.‑waarde: 4,454), ‘Godts/gaven’ (M.I.‑waarde: 3,820), ‘goddelijcke/gaven’ (M.I.‑waarde:
3,802), ‘Godts/gratie’ (M.I.‑waarde: 3,529), ‘goddelijcke/gratien’ (M.I.‑waarde: 3,261).
Deze concgrammen werden niet opgenomen in de vorige categorie van bemiddelingen,
omdat ze in Maria’s beleving geen zelfstandige entiteiten zijn maar tegemoetkomingen
vanuit de goddelijke werkelijkheid.
Er zijn vijf concgrammen met als co-occurent woord gaven: ‘gaven Godts’ (3x), ‘groote
gaven, ende mededeelinghen Godts’ (214) en ‘goddelijcke gaven, jonsten, minnelijcke
bewerckinghen, goddelijcke ghenietinghen’ (309; doublure).40 Een strikte definitie
van de term gaven is niet te geven maar de term hoort bij de woorden waarmee Maria het
motief van Gods leidende presentie in haar leven omspeelt en kan in verband worden
gebracht met de ‘heiligh-makende genadegaven’ die de mens bij zijn doop ontvangt. 41
Als deze gaven niet worden verwaarloosd, worden zij telkens weer vernieuwd en openen
zij de weg naar een hoger leven.42
Het concgram ‘Godts/gratie’ wordt op elf plaatsen in het Tractaet aangetroffen: ‘Godts
gratie’ (3x) en ‘gratie Godts’ (8x). Deze combinatie betreft een krachtige combinatie, in
die zin dat de frase op zichzelf staat en niet is opgenomen in een van de vele woordreeksen die Maria Petyt gebruikt. Binnen het karmelitaanse discours van de zeventiende
eeuw werd Gods genade intentioneel uitgelegd. Michaël à S. Augustino schrijft: “Godt
40 Een doublure doet zich voor waar één tekstplaats twee of meer concgrammen met dezelfde
constituenten genereert.
41 Zie par. 4.4.2.1.
42 Ruusbroec schrijft daarover: “Want god ghevet altoes nuwe gaven, ende onse gheest keert hem altoes
weder in na diere wisen dat hi van gode gheeyschet ende ghegavet es, ende in dien ontmoete ontfeet
hi altoes een hogher nuwe; ende aldus neemptmen altoes toe in een hogher leven.” Ruusbroec (1988)
207 e.v.
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a lmachtigh […] geeft u syne gratie tot eenigh eynde, ende alsoo heeft hy een intentie in all
de wercken die ghy door middel van syne gratie sult beoeffenen, ghy door een inwendigh
licht van Godt vervult zynde, siet dat de intentie Godts is de alder-volmaeckste.”43
De co-occurentie ‘goddelijcke/gratien’ geeft vier concgrammen die niet op zich
staan maar voorkomen in een reeks: ‘alle Goddelijcke gratien, ende de liefde, en
goetgunstigheyt’ (202), ‘de goddelijcke gratien ende inwerckinghen’ (213), ‘gaven,
jonsten, minnelijcke bewerckinghen, goddelijcke ghenietinghen, ende andere gratien’
(309), ‘met veele andere overvloedighe gratien, goddelijcke verlichtinghen, ende
inwerckinghen der goddelijcke liefde’ (169). Uit deze vindplaatsen blijkt dat de term
gratien binnen het werk van Maria Petyt fungeert als een overkoepelend begrip met veel
nuances.
De combinatie ‘goddelijcke/jonsten’ geeft vier concgrammen: ‘alle kennisse, ende
ondervinden der goddelijcke gaven, jonsten, minnelijcke bewerckinghen, goddelijcke
ghenietinghen’ (309; doublure), ‘goddelijcke jonsten’ (273), en ‘grooten jonsten
Godts, met goddelijcke mededeelinghen’ (308). Ook de term jonsten valt in het weidse
spectrum van woorden dat Maria gebruikt voor de genade. De concgrammen bevestigen
een soeverein godsbeeld en roepen de associatie op met de bijzondere genadegaven die
Maria ontvangt.
Samengevat geeft deze categorie zicht op een genadebegrip dat niet getekend wordt
door een forensische vrijspraak maar door het transformerende karakter van Gods genadegaven. Maria’s ervaring van genade wordt gekenmerkt door een zich alsmaar vernieuwende dynamiek die haar verder voert op haar geestelijke weg.

6.2.4.5 Concgrammen met betrekking tot Gods schikkingen
Nauw verwant met de vorige categorie zijn de concgrammen die de goddelijke schikking in
Maria’s leven vertolken: ‘goddelijcke/voorsichtigheyt’ (M.I.‑waarde: 6,262), ‘goddelijcke/
rechtveerdigheyt’ (M.I.‑waarde: 5,677), ‘goddelijcke/schickinghen’ (M.I.‑waarde: 5,039),
‘goddelijcken/wille’ (M.I.‑waarde: 4,564), ‘Godts/toelaeten’ (M.I.‑waarde: 4,542), ‘Godt/
gheschickt’ (M.I.‑waarde: 3,891), ‘Godts/behaghen’ (M.I.‑waarde: 3,864), ‘Beminden/
toeghelaeten’ (M.I.‑waarde: 3,343), ‘Beminden/belieft’ (M.I.‑waarde: 3,343), ‘Heylighen/
wille’ (M.I.‑waarde: 3,168), ‘Godts/oordeelen’ (M.I.‑waarde: 3,109) en ‘Beminden/
toelaeten’ (M.I.‑waarde: 3,021).

43 Augustino (1661) 531.
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Co-occurenties met toelaeten (ook in de vervoeging van toeghelaten) kennen een frequentie
van zeven keer: ‘dat den Beminden dit alsoo toeghelaeten hadde’ (296), ‘daerentusschen
heeft den Beminden eenighen tijdt toeghelaeten’ (309), ‘het toelaeten des Beminden’
(172), ‘besonder toelaeten des Beminden’ (269) en ‘door Godts toelaeten’ (3x). De
spanning rond deze concgrammen tekent niet alleen Maria’s souvereine godsbeeld,
maar geeft ook blijk van een voortdurende overgang van weerstand naar overgave. Op
momenten van aanvechting zoekt Maria haar leven te verstaan als geleid door God en
komt zij tot rust bij haar Beminde.
De woordcombinatie ‘Godts/beha(e)ghen’ komt voor in vijf concgrammen: ‘Godts
behaghen’ (2x) en ‘alle behaghen ende schickinghen Godts’ (245), ‘naer’t behaeghen
der Beminden’ (240) en tot slot ‘naer’t behaeghen van den Beminden, van de
minnelijcke Moeder, ende van den minnelijcken Vader’ (257). De context van deze
concgrammen laat zien dat Maria breedsprakig wordt als zij over het behagen van God of
haar Beminde spreekt. De reden voor deze plechtige benadering ligt waarschijnlijk ook
in haar soevereine Godsbeeld.44
Het concgram ‘Beminden/belieft’ blijkt een hechte combinatie te zijn: ‘Beminden
belieft’ (2x). De context van het eerste concgram is hoofdstuk 209, waar Maria schrijft
over haar geestelijke kruisiging. Het andere concgram is te vinden in een zinsnede die
als prequiëtistisch kan worden uitgelegd: “soo heeft het aen mijnen Beminden belieft,
my wederom te stellen […] in een heylighe ledigheyt.45” (309) Het verband tussen beide
vindplaatsen kan slechts gevonden worden in de schikking van de Beminde.
Het concgram ‘oordeelen/Godts’ komt twee maal voor in de frase ‘oordeelen Godts’:
“somtydts eenighe verschricktheden om de onsekere ende verborghen oordeelen Godts
bevatten subietelijck mijn herte” (275) en “tot inden afgront der helle, aloft die plaetse
my eyghen waere, ende door de rechtveerdighe oordeelen Godts toequam” (202).
Deze vindplaatsen getuigen van Maria’s existentiële onzekerheid ten aanzien van haar
zaligheid.
Deze existentiële onzekerheid geldt minder voor de twee concgrammen met
de frase ‘Goddelijcke/rechtveerdigheyt’: “Ick hebbe door een inwendigh licht noch
voorder onderwesen gheweest inde deught, ende inde eyghendommen van een
gheheele vernietinghe mijnsselfs, te weten, dat ick de werckinghen vande Goddelijcke
rechtveerdigheyt, […] in danck moet nemen, ende omhelsen, als de werckinghen van
44 Verg.: “the Spanish notion of Majesty (or of service of God’s Majesty) found its processual and dynamic
outlook with the Flemish contribution of phases, degrees, stages, notions of contemplation and love.”
Macario Ofilada Mina, ‘Between Semiotics and Semantics. An Epistemological Exploration of Spanish
Mysticism and Literature and its Contribution to Spirituality in the Academy’, in: Studies in Spirituality 22
(2012), 83.
45 De term ledigheid wordt in het Tractaet echter niet gehanteerd vanuit een quiëtistisch perspectief. Zie
hoofdstuk 5, voetnoot 630. Het volledig citaat wordt gegeven op pag. 150.
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sijne goedtheyt, ende bermhertigheyt” (217) en “my docht dikwils te zyn eenen
brantstock der helle, ende derrewaerts daelde ick neder, ende vernederde my als
tot een plaetse die my van rechts weghen toe comt, my geheelijck ende grondelijck
overleverende aende Goddelijcke rechtveerdigheyt, om daer de pynen ende tormenten
te onderstaen, als ’t Godt soude believen.” (224) Maria’s inwendige onderwijzing in
het eerste citaat is rustiger gekleurd dan haar gedachte een brandstok in de hel te zijn.
Het laatste citaat is met meer vastberadenheid getoonzet. Een mogelijke reden is dat
deze rechtvaardigheid de plaatsvervangende boetedoening impliceert waar Maria zich
in de Cluyse op toelegt. Michaël à San Augustino beschreef Maria’s verlangen om haar
medemens te redden als volgt: “Waer ’t dat het de gehoorsaemheyt, hadde toe-gestaen,
sy soude haer laten kappen hebben in stucken,46 en vernietighe tot asschen toe, om
alsoo te voldoen aen de Goddelycke Rechtveerdigheyt, voor de sonden van de menschen.
Ja sy offerden haer‑selven op, om uyt te staen de pynen der hellen, tot den dagh des
oordeels, oock voor een ziel alleen […] biddende dat sy moghten saligh worden.”47
Het concgram ‘Goddelijcke/schickinghen’ wordt op drie plaatsen in wisselende
context gevonden: ‘Goddelijcke schickinghen’ en ‘schickinghen der goddelijcke
voorsichtigheyt’ (2x). Een van deze concgrammen betreft een gedachte die Maria
invalt: “is dat goet, datghe soo met verkiesen, Godt een wet wilt stellen, […] waeght
u inde Goddelijcke schickinghen.” (243). De twee andere vindplaatsen verhalen de
weerstand van Maria’s natuur tegen de goddelijke voorzienigheid: “om dese gheheele
overghevinghe, ende abandonneren mijnsselfs tot alle ghehenghenissen, ende
schickinghen der goddelijcke voorsichtigheyt […] uyt te voeren in alle ghesteltenissen
der Ziele, die my overkomen, heeft de nature veel te lyden” (281) en “myselven onverlet
passerende […] met soo gheheel abandonneren mijnsselfs tot alle schickinghen der
goddelijcke voorsichtigheyt over my in tijdt ende eeuwigheyt, dat de nature schroomt”
(203 e.v.). Deze weerstand verhaalt niet alleen hoe Maria’s natuur opspeelt in haar
overgave aan Gods schikkingen maar ook dat haar geest langs deze weg wordt gevormd.
De gevonden zinsneden maken echter niet duidelijk binnen welke context Maria
deze overgave beleeft. Plaatst zij goddelijke schikkingen binnen de oefening van de
tegenwoordigheid Gods of geeft zij in de gevonden zinsneden taal aan de zeventiendeeeuwse controverse rond de predestinatie?
Het concgram ‘goddelijcke/voorsichtigheyt’ doet zich tweemaal voor in de frase
‘schickinghen der goddelijcke voorsichtigheyt.’ Deze twee concgrammen staan in dezelfde context als de twee voorgaande concgrammen en getuigen dus ook van de onzekere weg die Maria gaat wanneer zij zich in de goddelijke schikkingen waagt.

46 Petyt (1683) vol. 3, 117.
47 Augustino (1681a) 45.
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Het concgram ‘Godt/gheschickt’ wordt tweemaal gevonden in het Tractaet. De eerste
zinsnede geldt een inblazing van de tenteerder: “nu siet ghy immers wel, waer toe u Godt
gheschickt heeft.” (234) In de tweede zinsnede zijn het de ‘invallen, ende indruckinghen
inde imaginatie’ die Maria vertellen: ‘ghy en zyt van Godt niet gheschickt tot de eeuwige
saligheyt’ (259). Opvallend is de directe manier waarop Maria aangesproken wordt
wanneer deze ‘inval’ of ‘indrukking’ haar overvalt. Vragen rond Gods schikking moeten
een grote invloed op haar gemoed hebben gehad.
Er zijn zeven concgrammen met wille in combinatie met de term voor de goddelijke
werkelijkheid: ‘Heylighen wille’ (2x) en ‘Goddelijcken wille’ (5x). De eerste concgrammen
vinden we in Maria’s antwoord op de eerdergenoemde invallen ende indrukkingen: “Waer
op ick somtyts resolutelijck antwoorde: ist de eeuwighe schickinghe Godts my inde helle
te werpen, sijnen Heylighen wille moet gheschieden” (259). Enige zinnen later zegt zij
tegen de Beminde: “ick gheve my over aen uwen Heylighen wille, mits conditie nochtans,
dat ick u inde helle beminnen magh, ende niet haeten, noch blasphemeren.” (260) De
meeste concgrammen betreffen de (kennis van) de wil van God (of de Beminde) waar de
menselijke wil mee verenigd moet worden: “een daedelijck letten op den goddelijcken
wille” (182), “dat den goddelijcken wille alsdan jet anders van my versoeckt” (182),
“de kennisse vanden Goddelijcken wille” (210) en “haeren Beminden, oft sijnen
Goddelijcken wille.” (250) Eenmaal betreft het concgram een opeenvolging van termen,
waaruit begrepen kan worden dat de frase ook een andere connotatie heeft: “myselven
gheheel overghevende, ende in het onseker abandonnerende ende my als verdrinckende
inde zee van sijnen Goddelijcken wille, ghehenghenisse, ende schickinghen van my,
ende over my, in tydt ende eeuwigheyt.” (227)
Aan het eind van deze categorie kan worden gesteld, dat de concgrammen in deze categorie veel turbulentie in en rond zich mee dragen. Deze turbulentie zal wellicht verder
hebben gereikt dan Maria’s onzekerheid en eigen zijn geweest aan het discours rond de
predestinatie en de verschuivingen in de zeventiende-eeuwse mentaliteit.48 Maria leefde
immers in een angstige eeuw met veel controverses.

6.2.4.6 Concgrammen met betrekking tot het perspectief van Maria Petyt
Naast bijvoeglijke bepalingen bij en bemiddelingen vanuit de goddelijke werkelijkheid
verwijst menig concgram naar het perspectief waarmee Maria Petyt naar de goddelijke
werkelijkheid kijkt. Dit zijn zowel bijvoeglijke als zelfstandige naamwoorden:
‘Heylighen/Tempels’ (M.I.‑waarde: 8,297), ‘goddelijcken/voorworp’ (M.I.‑waarde: 6,956),
48 Zie pag. 109.
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‘Heylighe/steunsel’ (M.I.‑waarde: 6,919), ‘Heylighen/Tempel’ (M.I.‑waarde: 5,712), ‘Godts/
Rijcke’ (M.I.‑waarde: 5,279), ‘goddelijcke/hemelsche’ (M.I.‑waarde: 5,262), ‘goddelijck/
aenschyn’ (M.I.‑waarde: 4,954), ‘goddelijcke/claerheyt’ (M.I.‑waarde: 4,677), ‘ goddelijcke/
Goedtheyt’ (M.I.‑waarde: 4,092), ‘Beminden/wonderlijck’ (M.I.‑waarde: 3,758), ‘Godts/
Tempel’ (M.I.‑waarde: 3,694), ‘Godts/teghenwoordigheyt’ (M.I.‑waarde: 3,472),
‘Godts/aenschyn’ (M.I.‑waarde: 3,472), ‘Godt/nieuwe’ (M.I.‑waarde: 3,306) en ‘Godt/
wonderlijcke’ (M.I.‑waarde: 3,306).
Om te beginnen worden in deze categorie drie concgrammen gevonden met de frase
‘goddelijcken/Voorworp’. In de introductie op het Tractaet lazen we reeds hoe Michaël à
San Augustino God beschreef als ‘qualiteit van voorworp in de krachten der ziele.’49 Deze
term betreft niet zozeer de goddelijke werkelijkheid maar kan worden gezien als het goddelijke omvormingsperspectief van de ziel. Maria richt zich op deze goddelijke kwaliteit
die haar ziel de weg naar een overnatuurlijk leven wijst.
Het Tractaet bevat vier concgrammen met betrekking tot het aenschyn van God:
‘aenschyn Godts’ (2x) en ‘Goddelijck aenschyn’ (2x). Opvallend is dat de twee
laatstgenoemde concgrammen gerelateerd zijn aan Maria’s angst om verworpen te
worden: ‘my te werpen in de helle, ende my van u Goddelijck aenschyn te berooven’
(259) en ‘de rauwe, die ick ghevoele, van sijn Goddelijck aenschyn misschien te moeten
derven.’ (260) De term aenschyn verwoordt de presentie van de Goddelijke werkelijkheid
zonder dat deze een actief bemiddelende rol krijgt toebedeeld. De betekenis van deze
term is groot gezien de dubbele score ≥ 3.0 die binnen de gegeven spellingvariatie wordt
gegenereerd.
Er zijn twee concgrammen van drie woorden gerelateerd aan het licht: ‘schynende/
Goddelijcke/claerheyt’. Beide concgrammen zijn terug te vinden in hoofdstuk 200 waar
Maria het onderscheid tussen echte en valse visioenen beschrijft. Zij verhaalt daar over
de claerheyt in valse visioenen: “maer het en is Godt niet, die de Ziele aenhanght ende
gheniet, maer dat licht, oft die claerheyt, dewelcke in’t verstandt schynt, hetghene dat
sy neemt voor Godt; maer als de visioenen zijn waerachtig ende Goddelijck, soo laete
ick myselve, ende alles als onverlet, sonder deselve oft eenigh licht, oft ghevoelijcken
smaeck, oft ghenieten, oft myselven aentehanghen buyten Godt.” (248) In de
gevonden zinsnede is claerheyt geen goddelijke bemiddeling maar kan worden benoemd
als verlichting van het verstand.50

49 Augustino (1659) tract. 4, cap XII, 403.
50 Verg. bijvoorbeeld Ruusbroec: “Sijn beelde dat es sine godleke claerheit. Daer mede heeft hi
overvloedegh vervult den spieghel onser zielen, alsoe dat daer en gheene andere claerheit noch andere
beelde in comen en mach. Maer die claerheit en es gheen middel tusschen ons ende gode, want si es
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Twee concgrammen met de co-occurentie ‘goddelijcke/Goedtheyt’ doen zich voor als
de waardigheid van God of Maria in het geding is. De eerste vindplaats – “dat ick door
onwetentheyt de goddelijcke Majesteyt ende Goedtheyt doodelijck vergramt hadde.”
(168) – verhaalt Maria’s angst voor ongebiechte zonden. De tweede vindplaats is “hierin
gheeft my de goddelijcke Goedtheyt een inwendighe blijdschap.” (213) Deze vindplaats
volgt op haar verlangen door iedereen veracht te worden. De term Goedtheyt staat in een
ervaring van contrast. De goedheid van God steekt schril af tegen de ongebiechte zonden
en de door Maria verlangde verachting. Maria beleeft haar godsrelatie in boetedoening
en verborgenheid.
Het concgram ‘Rijcke/Godts’ kent twee vindplaatsen: ‘het Rijcke Godts binnen ons’
(285) en ‘der Ziele, daer desen Tempel, ende dit Rijcke Godts in is’ (285). Dit concgram
wordt getekend door een sterk binnenperspectief. Er is sprake van een introverte
orativiteit.
Dit binnenperspectief tekent zich ook af in de concgrammen die betrekking hebben
op Tempel(s). Er zijn zes concgrammen met vijf vindplaatsen: ‘wy altemael zijn levende
Tempelen van den Heylighen Gheest’ (187), ‘uwe litmaeten zijn den Tempel van den
Heylighen Gheest’ (188), ‘weet ghylieden niet, dat den Tempel Godts moet Heyligh zijn’
(188), ‘der Ziele, daer desen Tempel, ende dit Rijcke Godts in is’ (285) en ‘wy Tempels
zijn vanden Heylighen Gheest’ (285; doublure). In de Nederlandse mystiek wordt dit
Paulinische motief51 onder andere omspeeld in het geschrift Vanden tempel onser sielen,
geschreven door de schrijfster van de Evangelische peerle: “O siele, nu hebdy gehoort, hoe
dat ghi zijt een tempel Gods, daer Christus selve die overste priester ende offerhande
in is, die ghever ende die ontfanger, ende onsen geest mede geheylicht heeft, een
gheestelike priester te zijn.”52 Dit perspectief op goddelijke inwoning past bij Maria’s
ervaring van het geestelijk moederschap, in die zin dat zij Christus’ verlossende kracht
in haar ziel ervaart en aan deze kracht meewerkt door middel van boetedoeningen voor
haar geestelijke kinderen.53
Het binnenperspectief van Maria’s geestelijke weg geldt ook voor het concgram
‘Godts/teghenwoordigheyt’. Dit concgram kent twee vindplaatsen in het Tractaet:
‘wesentlijck, bloot gheloof van Godts teghenwoordigheyt binnen my’ (295) en
‘innighe Godts teghenwoordigheyt’ (310). De achtergrond van de oefening van de
dat selve dat wi sien ende oec dat licht daer wi mede sien, maer niet onse ooeghe die siet. Want al es
dat beelde gods sonder middel in den spieghel onser zielen ende heme gheeenecht, nochtan en es dat
beelde de spieghel niet, want god en wert niet creature. Maer de eeninghe des beelds in den spieghel es
soe grooet ende soe edel, dat de ziele ghenoemt es dat beelde gods.” Ruusbroec (2001) 375 e.v.
51 1 Korintiërs 3, 17.
52 Alb. Ampe, Den tempel onser sielen: door de Schrijfster der Evangelische peerle, Antwerpen 1968, 277.
53 Zie par. 2.4.2.2.
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tegenwoordigheid Gods is reeds beschreven in par. 4.3.2. Ook hier is geen sprake van een
actieve bemiddeling, maar van een aanwezigheid die gaandeweg wordt ontdekt.
De co-occurentie van ‘Goddelijck/Wesen’ kent in het Tractaet drie vindplaatsen met
vier concgrammen, waarvan één een doublure is. Deze frase duidt op Gods onmiddellijke
aanwezigheid in de grond van de ziel en wordt gevonden binnen de context van de
oefening van de tegenwoordigheid Gods. Dit laatste is de reden waarom dit concgram
wordt gerubriceerd onder deze categorie van het perspectief vanwaaruit Maria Petyt
de goddelijke werkelijkheid benadert. Gabriël van Antwerpen, ook wel pseudo-Tauler
genoemd, verbindt de term Wesen met de weg van het bloot geloof: “Dat ander grijpen
<i.e. niet d.m.v. een middel> dat is een bloot Godt-grijpen uyt alle creatueren in sijn
eenvuldigh wesen. Ende dat gheschiet in ledigher afghescheydentheyt alder creatueren,
ende van alle creatuerlijcke wercken. Ende daer dringht den blooten ledighen gheest
door allen middel in dat onmiddelijck bloot Goddelijck Wesen.”54 Op één vindplaats, aan
het slot van het Tractaet wordt het concgram ‘goddelijck/wesen’ niet in betrekking tot dit
Goddelijck Wesen gevonden maar in een omschrijving van deze wezenlijke vereniging zelf.
Maria schrijft daar over de vereniging van haar ziel met God: “in hem, ende door hem, die
haer soo innighlijck teghenwoordigh is, ende haer is ghevende het wesen ende wercken,
haer eenigh goddelijck Lief” (314). De orativiteit van deze concgrammen met Wesen
getuigt van een onmiddellijke aanwezigheid in de ziel waar toch een ontmoeting mee
mogelijk is. Dit motief wordt nader uitgewerkt bij het concgram ‘onvermiddelt/Godt’,
dat is gecategoriseerd onder de concgrammen met betrekking tot de geestelijke weg.
Tot slot van deze zelfstandige naamwoorden moet het concgram ‘heylighe/
steunsel’ worden genoemd. Hier bepaalt het bijvoeglijke naamwoord echter niet de
aard van het zelfstandig naamwoord. Eenmaal staat er ‘steunsel […] vande Heylighe
ghehoorsaemheyt’ (244). Een andere keer verwijst dit concgram naar de pijn die
Christus ervoer in zijn lijden: ‘smerte in syn Heylighe Ziele ghevoelende, sonder eenigh
steunsel’ (269). Dit concgram is syntactisch dus valide, maar legt paradigmatisch geen
correcte verbinding en wordt daarom niet meegenomen in het onderzoek.
Binnen deze categorie van het perspectief waarmee Maria Petyt naar de goddelijke werkelijkheid kijkt werden ook drie bijvoeglijke naamwoorden gevonden.
Het concgram ‘hemelsche/goddelijcke’ kent twee vindplaatsen: ‘soo hemelsche ende
goddelijcke ghenietinghen’ (309) en ‘bekommeren met hemelsche dinghen, ende
met goddelijcke beschouwinghen’ (306). Het perspectief van het ‘hemels leven’ stond
54 Gabriel van Antwerpen, Naer-volginghe des armen leven Christi, ghemaeckt door den verlichten leeraer Joannes Taulerus;
waer in ons gheleert worden verscheyden der wariger armoede, ende hoemen tot een arm leven sal gheraecken, Antwerpen,
(Hieronymus Verdussen) 1645, deel II, cap. XXVIII, nr. 116, 95.
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centraal in Maria’s verlangen en in de roeping van de zusters in de Cluyse.55 In hoofdstuk 2
werd reeds geschreven over de oude reminiscenties van dit motief in het werk van Willem
van Saint Thierry. Hoe de horizon van dit motief in het werk van Maria Petyt zal verschuiven wordt uitgewerkt in par. 7.4.1.1
Het tweede bijvoeglijke naamwoord uit de categorie van het perspectief waarmee
Maria Petyt naar de goddelijke werkelijkheid kijkt, betreft de term wonderlijck(e). Er zijn
vier plaatsen waar dit concgram wordt gevonden: ‘Den Beminden is wonderlijck in sijne
schickinghen’ (312), ‘hoe wonderlijck dat den Beminden alle dinghen schickt’ (313),
‘dit t’saemen voeghen oft binden der Ziele met Godt gheschiedt op een wonderlijcke
maniere’ (293) en ‘Godt is eenen afgront van wonderlijcke dinghen’ (214). Twee
van deze vindplaatsen hebben betrekking op Gods schikking en duiden op Maria’s
vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid. De overige vindplaatsen getuigen van
Maria’s verwondering over de goddelijke werkelijkheid in haar leven.
Bovengenoemd concgram heeft verwantschap met het concgram ‘Godt/nieuwe’.
De vindplaats van dit concgram blijkt een doublure te zijn: ‘in Godt worden gheduerigh
nieuwe gaven ontdeckt; want Godt is eenen afgront van wonderlijcke dinghen’ (214).
Het concgram ‘Heylighe/inwendigh’ maakt deel uit van een concgram van drie woorden bij heilige communie: ‘naer de Heylighe Communie, met een inwendigh licht’ (170)
en ‘Als ick ter Heylighe Communie gonck, wiert my inwendigh gheseyt’ (287). Hier
wordt paradigmatisch geen relevante verbinding gelegd. Daarom wordt dit c oncgram
niet betrokken in het onderzoek.
Hoewel tegen de achtergrond van deze concgrammen verschillende motieven spelen
verwijzen de concgrammen in deze categorie in grote lijn naar een proces van verinnerlijking, dat voert naar een wezenlijke vereniging met de goddelijke werkelijkheid. Het kader voor deze wezenlijke ontmoeting wordt gevonden in de oefening van de tegenwoordigheid Gods. De orativiteit die hieruit spreekt is een proces van diepgaande ontbloting
die zich voltrekt in Maria’s ontmoeting met de beeldloze goddelijke werkelijkheid.

6.2.4.7 Concgrammen met betrekking tot de geestelijke weg
Tussen de concgrammen met een M.I.‑waarde ≥ 3.0 zijn tien woordcombinaties te vinden
die gerelateerd zijn aan het gaan van de geestelijke weg. Deze categorie bevat twee
zelfstandige naamwoorden, vijf bepalingen (zowel bijvoeglijk als bijwoordelijk) en twee
werkwoorden. In volgorde van hun M.I.‑waarden zijn dat: ‘Heylighen/haet’ (M.I.‑waarde:
7,297), ‘Heyligh/begonst’ (M.I.‑waarde: 6,919), ‘Heylighen/Apostel’ (M.I.‑waarde:

55 Zie par. 2.1.2.
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6,075), ‘Heylighen/ghedaen’ (M.I.‑waarde: 5,712), ‘Godt/volmaecktelijck’ (M.I.‑waarde:
4,891), ‘Godt/rechten’ (M.I.‑waarde: 3,891), ‘Godt/puerlijck’ (M.I.‑waarde: 3,891), ‘Godt/
onvermiddelt’ (M.I.‑waarde: 3,891) ‘Godt/redelijcken’ (M.I.‑waarde: 3, 891), ‘Godt/
liberteyt’ (M.I.‑waarde: 3,306).
De frase ‘Heylighen haet’ wordt gevonden op twee plaatsen: “’s Anderdaghs hebbe
ick ontfanghen de gratie van eenen Heylighen haet mijnsselfs” (198) en “Die desen
heylighen haet synsselfs verkryght, heeft een groote hulpe” (198). Deze heilige
zelfhaat wordt ook gevonden in de werken van Johannes van ’t Kruis. Hij formuleert –
in zijn uitleg bij de eerste strofe van het Geestelijk Hooglied waar de bruid klaagt: “Ben
naer u uyt-gegaen al roepende, maer gy waert nu al weghe ghegaen” – twee manieren
om uit zichzelf weg te gaan. Eén van die manieren is ‘gaende uyt sy selven door eene
vergetentheyt van sy selven, het welck door eenen heylighen haet van sy selven, in de
liefde Godts geschiet.’56 Deze manier van uitgaan stemt overeen met de zelfhaat bij Maria
Petyt en bevestigt de spiritualiteit van Johannes van ’t Kruis in haar werken.
De tweede woordcombinatie met een zelfstandig naamwoord die in deze categorie wordt gevonden, is ‘liberteyt/Godt’. Deze combinatie wordt aangetroffen in twee
concgrammen: ‘met een volle liberteyt Godt ghestaedelijck aenhanghende’ (302) en
‘Heylighe liberteyt des gheests, om Godt alleen te beschouwen’ (211). In het tweede
boek van haar Leven schrijft Maria Petyt over de vrijheid van geest: “My dunckt oock, door
de gratie Godts, verkreghen te hebben, een groote liberteyt des gheests, […] dat is, dat
ick schyn te ondervinden, dat het gheestelijck deel der Ziele, is ghelijck afghetrocken,
ende ontmenghelt van’t sinnelijck deel, hier over ghelijck ghebiedende met volle recht,
ende aen Godt alleen onderworpen; welck redelijck deel van binnen verschynt als een
over-suyvere locht, oft beter, als een gheestelijcke substantie, ghemaeckt naer’t Beeldt
ende ghelijckenisse Godts (het welcke ick niet anders met woorden en kan uytlegghen)
ende dit deel staet onvermiddelt in Godt, tot hem ghekeert, ende gheneghen met een
over-puere liefde, als tot sijnen oorspronck, ende saligh eynde.”57 De vrijheid die Maria
voor ogen staat is verankerd in de aanwezigheid van het beeld van God in haar ziel.
In het Tractaet staan drie concgrammen met de frase: ‘Heylighe/Apostel’. Hoewel
slechts eenmaal genoemd, hebben deze concgrammen betrekking op de apostel Paulus.
Zijn geschriften waren een inspiratiebron in het karmelitaans discours van de zeventiende eeuw. We merkten dit reeds op in de concgrammen met de term Tempel(s).
In de categorie van concgrammen over de geestelijke weg werden naast bovengenoemde
zelfstandige naamwoorden ook vijf bepalingen gevonden:
56 Cruyce (ed. 1697) 513.
57 Petyt (1683) vol. 2, 183.
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De co-occurentie ‘onvermiddelt/Godt’ telt vijf concgrammen over vier vindplaatsen
verspreid: ‘tot Godt onvermiddelt ghekeert’ (302), ‘onvermiddelt in Godt wierp, in
Godt vloeydde’ (194; doublure), ‘haer onvermiddelt tot Godt bringhende’ (180),
‘onvermiddelt door Godt, oft door eenighe creaturen’ (192). Anders dan de bijvoeglijke
bepalingen bij de goddelijke werkelijkheid doen vermoeden worden deze concgrammen
gevonden in het gebied van de geestelijke weg. De onvermiddelde kenwijze – die een
ontmoeting van de minnende geest met God behelst – was wijd verspreid in de zeventiende eeuw en ontleend aan het gedachtegoed van Vlaamse mystiek.58
Het concgram ‘Godt/puerlijck’ kent twee vindplaatsen: “om in Godt alleen te rusten,
puerlijck in den gheest” (181) en “hoe seer ick trachte, oft niet en trachte puerlijck Godt
te soecken.” (253) Beide vindplaatsen zijn bijwoordelijke bepalingen bij belangrijke bewegingen op Maria’s geestelijke weg: rusten en zoeken. Deze bepalingen zijn bovendien
gerelateerd aan het reeds behandelde concgram ‘Godts/puere’.59
Het concgram ‘Godt/rechten’ wordt twee maal gevonden in de uitdrukking ‘den
rechten wegh tot Godt’. De eerste keer schaamt Maria Petyt zichzelf voor haar hoogmoed
bij de gedachte dat zij een ‘goede Ziel’ op de rechte weg naar God zou kunnen houden.
De tweede keer vraagt zij zich af wie haar de rechte weg naar God kan tonen, al was
het maar een kind of de meest simpele ziel. In beide situaties klinkt verwarring door
en zoekt Maria naar de ootmoed als geestelijke deugd. De orativiteit van deze deugd is
nauw verbonden met Maria’s angst voor ijdele glorie. Zij zoekt de communicatie met God
door aan zichzelf voorbij te gaan in een doorleven van haar eigen nederigheid binnen de
godsrelatie.
In verband met de geestelijke weg van Maria Petyt geeft het Tractaet twee concgrammen met de constituenten ‘Godt/redelijcken’. Deze concgrammen hebben betrekking
op de redelijcken wille: ‘Godt aenhangende met eenen redelijcken wille’ (227) en ‘dat
mijnen redelijcken wille soo vast in Godt gheanckert was’ (236). Beide keren wordt het
concgram gevonden in een context van bekoringen. Hoewel het niet verwonderlijk is
dat Maria te midden van alle woelingen een vast punt in haar redelijke wil zoekt, legt dit
concg ram op paradigmatisch vlak geen correcte verbinding en zal dus niet worden betrokken in het onderzoek.

58 Verg.: “Dit ontmoet ende dese eenicheit die de minnende geest in gode vercrighet ende besit zonder
middel, die moet gheschien inden weselijcken begripe, diepe verborghen al onsen verstane, het en si
weselijc verstaen na wise der eenvoldicheit. In deser ghebrukelijcker eenicheit sele wij altoes rasten
boven ons selven ende boven alle dinc. […] Ende hier en is niet dan god, ende die gheest vereenicht
zonder middel met gode.” Ruusbroec (1988) 481.
59 Zie pag. 327.
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Het concgram ‘volmaecktelijck/Godt’ betreft een doublure: ‘eenen goeden gheest,
waerdoor ick volmaecktelijck naer Godt, ende in Godt soude connen leven.’ (253) Deze
bijwoordelijke bepaling legt een verbinding met Maria’s volmaaktheidsstreven.
De drie werkwoorden in deze categorie zijn de volgende:
Een werkwoord betreft de voltooid tegenwoordige tijd van doen in de co-occurentie
‘heylighen/ghedaen’. Er werden drie concgrammen gevonden: ‘ghelijck de Heylighen
hebben ghedaen’ (224) en ‘de levens van verscheyde Heylighen, die soo ghedaen
hebben, als vanden Heylighen Alexius’ (251; doublure). Deze concgrammen
verwoorden de voorbeeldfunctie van heiligen op Maria’s geestelijke weg.
Het concgram ‘Godt/verlies’ kent twee vindplaatsen: ‘de oneere aen Godt, het verlies
van soo veele gratien’ (274) en ‘op dese maniere verlies ickse eenvoudelijck in Godt’
(180). Dit betreft een zelfstandig naamwoord en een werkwoord. Hoewel dit concgram
dus niet als sterk kan worden beschouwd, geeft het wel een indicatie van de geestelijke
weg waarop Maria zichzelf probeert te verliezen.
Het concgram ‘goddelijck/leyden’ wordt aangetroffen in twee betekenissen:
‘den Gheest Godts, oft eenigh goddelijck licht inwendigh te leyden’ (292) en ‘in de
eensaemheyt soude leyden een goddelijck leven.’ (291). Om deze reden wordt dit
concgram niet betrokken in dit onderzoek.
Het concgram ‘heyligh/begonst’ wordt gevonden als een doublure in de zinsnede:
“ick heyligh was, oft begonst heyligh te worden” (232). Het werkwoord beginnen
betreft in deze setting een hulpwerkwoord van aspect. Dat betekent, dat het hier als
functiewoord fungeert en dus niet wordt betrokken in het onderzoek.
Samenvattend kan worden gesteld, dat zich een verdwijnpunt aftekent in de orativiteit
van Maria’s geestelijke weg. Deze perspectieftekening wordt gekleurd door haar streven
naar verinnerlijking dan wel vernieting tot in de grond van haar ziel. De hieraan verbonden zelfhaat is voor Maria geen negatief gegeven, maar een manier om uit zichzelf weg te
gaan en in contact te komen met het Wesen van God in haar ziel. Maria verbindt deze weg
aan de ervaring van geestelijke vrijheid.

6.2.4.8 Concgrammen over Maria’s betrekking met de goddelijke werkelijkheid
Het betrekkingsniveau tussen Maria en de goddelijke werkelijkheid kent in het Tractaet
31 concgrammen. Hiertoe worden die woorden gerekend die expliciet taal geven aan het
contact van Maria met God en haar Beminde. Binnen deze categorie worden drie subcategorieën onderscheiden: 1. concgrammen van affectiviteit, 2. concgrammen van kennis
en 3. overige concgrammen van betrekking.
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6.2.4.8.1 Concgrammen van affectiviteit
Binnen de concgrammen van betrekking is een belangrijke plaats weggelegd voor
concgrammen van affectiviteit: ‘Godtheyt/ghenieten’ (M.I.‑waarde: 7,160), ‘Beminden/
minnekus’ (M.I.‑waarde: 5,343), ‘goddelijck/minnelijck’ (M.I.‑waarde: 4,954), ‘goddelijcke/
minnelijcke’ (M.I.‑waarde: 4,387) en ‘Beminden/minnespel’ (M.I.‑waarde: 3,343).
De co-occurentie ‘ghenieten/Godtheyt’ geeft twee concgrammen met de vindplaats
‘ghenieten der Godtheyt’ en ‘ghenieten vande Godtheyt’. Deze twee vindplaatsen handelen over het goddelijke licht in de opperste geest: “het dient voor eenen bandt, om
de Ziele te verheffen boven haerselven […]; daer gaet somtijdts mede eenigh ghenieten
der Godtheyt, onbescheydelijckerwyse, maer nochtans sekerlijck, dat is, men kan aen
dat ghenieten gheenen naem gheven; want het ghelijck een ghenieten der Godtheyt is.”
(293) In de tweede vindplaats vertelt Maria over de visioenen die zij in de opperste geest
ontvangt: “De visioenen oft vertooninghen, die sy <i.e. de Ziele> alsdan ontfanght, zijn
gemeynelijck heel verstandigh ende gheestelijck sonder lichaemelijcke formen, ende
ist dat sy somtydts imaginair zyn met lichaemelijcke ghedaenten, soo eyndighen dese
altoos, oft meerderen deel in verstandighe ende in een puer ghenieten vande Godtheyt
onverbeelt van jet imaginair.” (250) Beide concgrammen geven een beeld van een wezenlijke vereniging die zich voltrekt in de ontmoeting met de beeldloze werkelijkheid
van God.
De co-occurentie ‘Goddelijcke/ghenietinghen’ geeft drie concgrammen in de frase:
‘Goddelijcke ghenietinghe’. In de context van deze frasen wordt meer distantie gevonden
dan in de concgrammen met ghenieten. De eerste frase wordt gevonden waar Maria in de
derde persoon aan haar geestelijk begeleider schrijft: “dat U-Eerweerdigheyt niet en moet
meynen, dat het voor haer altoos kermis is, dat sy altoos voorkomen wort in segheninghe
van soetigheyt, van Goddelijcke ghenietinghen, verlichtinghen ende minnelijcke
bewerckinghen, &c.” (262) In de context van het tweede concgram vertelt Maria hoe
de Beminde haar in kleinheid bewaart: “mijne natuere, die niet bestant oft capabel
en soude zijn, eenen langhen tijdt, soo hemelsche ende goddelijcke ghenietinghen,
soo bruydelijcke ghemeynsaemheden, ende jonsten te verdraghen.” (309) Enkele
regels verder schrijft zij: “al oft den Beminden my […] bevool, dat ick alle kennisse, ende
ondervinden der goddelijcke gaven, jonsten, minnelijcke bewerckinghen, goddelijcke
ghenietinghen, ende andere gratien, voor de natuere soude verberghen, stoppen,
ontkennen.” (309) Deze distantie verklaart waarschijnlijk waarom Maria het zelfstandig
naamwoord ghenietinghen telkens in een opsomming gebruikt.
De woordcombinatie ‘Goddelijck/minnelijck(e)’ kent vijf vindplaatsen: ‘aenlockende,
troost biedende, &c. minnelijck Goddelijck goet’ (283), ‘overal minnelijck beschouwende
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het Goddelijck Een’ (275), ‘alle kennisse, ende ondervinden der goddelijcke gaven,
jonsten, minnelijcke bewerckinghen, goddelijcke ghenietinghen, ende andere gratien’
(309; doublure) en ‘in segheninghe van soetigheyt, van Goddelijcke ghenietinghen,
verlichtinghen ende minnelijcke bewerckinghen, &c.’ (262) Ook deze concgrammen
worden deels gevonden op plekken die duiden op meer distantie. De laatste twee
concgrammen werden reeds aangehaald in de vorige alinea bij het concgram ‘Goddelijcke/
ghenietinghen’. De eerste twee concgrammen worden getroffen in situ
aties van
aanvechting, maar verwijzen dan uitdrukkelijk naar een moment of plaats van verlichting.
Het concgram ‘Beminden/minnespel’ verwijst op twee plekken naar een moment van
vervreemding tussen Maria en haar Beminde: “dat de voorgaende subiete veranderinghe
ende verlaetinghe des Beminden een minnespel was, tot mijn meerder goedt.” (255) en
“dat dit altemael een minnespel is vanden Beminden tot een meerder goet.” (283)
Het concgram ‘Beminden/minnekus’ voldoet weliswaar aan de criteria, maar is een
doublure: “in dese maniere van ontmoeten gheeft haeren Beminden eenen minnekus;
al en beantwoordt den Beminden van sijnen t’weghe luttel, oft niet” (275 e.v.) Dit concgram wordt dus niet in het onderzoek betrokken.
Waar deze subcategorie wordt hernomen, dringt zich de conclusie op, dat de affectief
geladen concgrammen in het Tractaet minder invloed hebben op Maria’s orativiteit dan
de concgrammen die betrekking hebben op haar paradoxale ontmoeting met een beeld
loze goddelijke werkelijkheid.

6.2.4.8.2 Concgrammen van kennis
Het betrekkingsniveau in deze subcategorie telt vijf concgrammen: ‘goddelijcke/
ondervondentheden’ (M.I.‑waarde: 7,262), ‘goddelijcke/kennissen’ (M.I.‑waarde: 5,847),
‘Godts/mededeelinghen’ (M.I.‑waarde: 5,279), ‘Godt/ghedeelt’ (M.I.‑waarde: 4,891),
‘goddelijcke/verlichtinghen’ (M.I.‑waarde: 4,525).
Het concgram ‘goddelijcke/kennissen’ heeft twee vindplaatsen. Een daarvan geldt een
doublure: ‘hetwelcke vol is van goddelijcke kennissen, ende van ondervondentheden der
goddelijcke waerheden’ (184). De ander is ‘eenen overvloedighen reghen van kennissen
ende goddelijcke uytspraken’ (184). Deze vindplaatsen worden gevonden in hoofdstuk
164, waar Maria over de haar ‘inghestorte waerheden’ zegt: “noch ick en wete dan niet
van maete, reghel, oft Ordre te houden.” (184) Zij kan de kennis die zij ondervindt niet
bevatten. Het past niet binnen haar kader en ontregelt haar functioneren als overste van
de gemeenschap.
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De co-occurentie ‘Godts/mededeelinghen’ kent drie concgrammen: ‘grooten jonsten
Godts, met goddelijcke mededeelinghen’ en ’mededeelinghen Godts’ (2x). De
laatstgenoemde concgrammen – die overigens geen tussenliggend woord kennen
– getuigen van een grote intensiteit: “want dat minnevier, hetwelcke de voorgaende
mededeelinghen Godts in haer hebben achterghelaten, die dryft haer daer al boven”
(250) en “De wonderlijcke ende groote gaven, ende mededeelinghen Godts, die ick
daghelijcx in mijn inwendigh ondervinde, ende smaecke, en kan ick niet uytspreken.”
(214) Uit deze concgrammen blijkt eens te meer, dat de mededelingen vanuit de
goddelijke werkelijkheid aan abstracte kennis voorbij gaan en in een niet-verbale ruimte
worden beleefd.
Het concgram ‘goddelijcke/verlichtinghen’ wordt op twee plaatsen gevonden. De
eerste vindplaats betreft een doublure: ‘goddelijcke verlichtinghen, ende inwerckinghen
der goddelijcke liefde’ (169). Hier speelt Maria’s angst, dat zij zich op goddelijke
verlichtingen laat voorstaan. Het tweede concgram is ‘segheninghe van soetigheyt, van
Goddelijcke ghenietinghen, verlichtinghen’ (262). Dit concgram wordt gevonden waar
Maria verzekert, dat haar leven niet altijd een kermis is. Beide concgrammen staan in een
opsomming en getuigen derhalve van meer distantie.
De subcategorie kent verder twee doublures die niet in het onderzoek zijn betrokken.
Het concgram ‘Godt/ghedeelt’ wordt gevonden in de zinsnede: ‘gratien ende jonsten van
Godt aen hun mede ghedeelt, de familiere conversatien met Godt.’ (251) De woordcombinatie ‘Goddelijcke/ondervondentheden’ wordt gevonden in ‘van 
goddelijcke
kennissen, ende van ondervondentheden der goddelijcke waerheden.’ (184)
Als deze subcategorie wordt hernomen, dan blijkt dat naast de opdrijvende kracht in het
Tractaet ook het ontregelende moment en de niet verbale ruimte van de goddelijke kennis
worden geaccentueerd.

6.2.8.4.3 Overige concgrammen van betrekking
Het betrekkingsniveau kent eenentwintig concgrammen die niet ondergebracht
kunnen worden in een van bovengenoemde categorieën: ‘Godt/vloeydde’ (M.I.‑waarde:
5,476), ‘Beminden/beantwoordt’ (M.I.‑waarde: 5,343), ‘goddelijcke/bewerckinghen’
(M.I.‑waarde: 5,262), ‘Godt/swemde’ (M.I.‑waarde: 4,891), ‘Godt/ghesmolten’
(M.I.‑waarde: 4,891), ‘Godt/wierp’ (M.I.‑waarde: 4,476), ‘Godt/binden’ (M.I.‑waarde:
4,476), ‘Beminden/ghebruyckt’ (M.I.‑waarde: 4,343), ‘Godt/aengaet’ (M.I.‑waarde:
4,306), ‘Godt/ghesmaeckt’ (M.I.‑waarde: 3,891), ‘Godt/aenhanghende’ (M.I.‑waarde:
3,891), ‘Godt/streckt’ (M.I.‑waarde: 3,891), ‘Godt/inghenomen’ (M.I.‑waarde: 3,891),
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‘Beminden/bevinden’ (M.I.‑waarde: 3,343), ‘Godt/rustende’ (M.I.‑waarde: 3,306), ‘Godt/
opsien’ (M.I.‑waarde: 3,306), ‘Godt/gheve’ (M.I.‑waarde: 3,306), ‘Godt/aentehanghen’
(M.I.‑waarde: 3,306), ‘Godt/aenlocken’ (M.I.‑waarde: 3,306), ‘Godts/ontmoeten’
(M.I.‑waarde: 3,279) en ‘Godts/ghewaerworden’ (M.I.‑waarde: 3,057).
In deze subcategorie is een belangrijke plaats weggelegd voor ‘Godt/aenhanghen’. Dit
concgram is gevonden in twee vervoegingen: ‘aenhanghende’ en ‘aentehanghen.’ Er zijn
zes vindplaatsen, waarvan één een doublure is. Vijfmaal heeft het concgram betrekking
op God, eenmaal op vier andere termen: “soo laete ick myselve, ende alles als onverlet,
sonder deselve oft eenigh licht, oft ghevoelijcken smaeck, oft ghenieten, oft myselven
aentehanghen buyten Godt.” (248) De term aenhangen correspondeert met het aencleven
bij Ruusbroec. Deze schrijft in het Boecsken der verclaringhe over de innige mens: “soe hevet
hi < i.e. de inneghe mensche> een anecleven ane gode, ende dat es een werden met gode,
sprect sinte Bernaerd.”60
Het concgram ‘Godt/aenlocken’ komt tweemaal voor in het Tractaet “dat en is Godt
niet, verstoot dat aenlocken” (283) en ‘aenlocken tot Godt’ (258). De eerste zinsnede
betreft een vermaning van ‘eenigh Goddelijck goet’ om de geest van leugentaal te weerstaan. Het andere concgram bevindt zich in een mijmering over het verzoek van Maria’s
broer om zich te laten uitschilderen. Maria overweegt dat dit portret mensen zou kunnen aanlokken tot God. Op zich is aenlocken een neutrale term, die zich ook buiten de context van Maria’s orativiteit voordoet. Het concgram opent echter wel het perspectief op
aantrekkingskracht als belangrijke factor in Maria’s zielsbewegingen.
De co-occurentie ‘bevinden/Beminden’ wordt gevonden op twee plaatsen in het
Tractaet: ‘een smaecken ende bevinden des Beminden aldaer teghenwoordigh’ (267)
en een ‘soet bevinden oft ghenaecken des Beminden in ’t binnenste’ (267). Deze conc
grammen staan in hoofdstuk 211 en verwijzen naar het ‘ghetuyghenisse des ghemoets’
(267), dat Maria van haar Beminde ontvangt. Dit concgram bevestigt, dat er in Maria’s
beleving sprake is van een ervaarbare ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid.
Het concgram ‘Godt/binden’ wordt door de software driemaal gegenereerd (waarvan
één doublure) en betreft een passage in het Tractaet over de waarde van het goddelijk licht.
Deze passage werd reeds gegeven bij het concgram ‘ghenieten/Godtheyt’61 en beschrijft
het verenigingsproces van de ziel als een samenbinden met God.
Het concgram ‘Beminden/ghebruyckt’ wordt tweemaal gevonden: ‘den Beminden
vindt ende ghebruyckt daer toe fraey vonden’ (218) en ‘dat den Beminden soo
60 Jan van Ruusbroec, ‘Boecsken der verclaringhe’ in: G. de Baere, Opera Omnia 1, Tielt/Turnhout 1989, 133.
<Ruusbroec (1989a)>
61 Zie pag. 342.
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krachtighe middelen ghebruyckt’ (176). De term ghebruycken heeft in deze teksten geen
verbinding met het Middelnederlands ghebruken dat vertaald wordt met genieten. Er is
sprake van een instrumenteel gebruik.
De woordcombinatie ‘Godt/gheve’ is geen sterk concgram omdat een van de vindplaatsen een tussenwerpsel betreft: “Godt gheve, wat ghaven, dat haer moghen g heiont
worden” (250) en “bidt, dat Godt hun meerdere gratie gheve, om hun te beteren.”
(279) De eerste zinsnede wordt gevonden in een beschouwing over de ziel. De tweede
zinsnede komt uit een inspraak waarin Maria gevraagd wordt te bidden voor twee novicen die dreigen weggezonden te worden.
De co-occurentie ‘Godt/inghenomen’ wordt gevonden in twee concgrammen:
“noch de Ziele en wort oock niet van Godt inghenomen” (248) en “Godt heeft in hem
inghenomen mijnen gheheelen mensch.” (210) Het eerste concgram betreft de werking van ‘valsche vertooninghen’ die verhinderen dat de ziel door God wordt ingenomen. Het tweede concgram wordt gevonden in een beschrijving van het godlijdende
leven. Dit motief heeft een belangrijke plaats in de orativiteit van Maria Petyt en werd
reeds uitgewerkt in par. 4.3.1.1.
Het concgram ‘goddelijcke/inwerckinghen’ wordt op vier plaatsen in het Tractaet gevonden: ‘met Goddelijcke salvinghen, inwerckinghen’ (263), ‘goddelijcke gratien ende
inwerckinghen’ (213), ‘overvloedighe gratien, goddelijcke verlichtinghen, ende ‘inwerckinghen der goddelijcke liefde’ (169; doublure). Opvallend is, dat dit concgram zich verbindt met vier verschillende termen. Dit verduidelijkt eens te meer over welk een rijke
woordenschat Maria Petyt beschikt, als zij haar relatie met de goddelijke werkelijkheid
beschrijft. Overigens is inwerkinghen een veelgebruikte term in de I n-leydinghe van Michaël
à San Augustino, die deze verbindt aan het oefenen door de Heilige Geest. Hij schrijft
over de “inwerckinghe des H. Gheests, de welcke ghelijck van binnen ende van selfs in
den grondt der ziele gheoeffent worden.”62
Het concgram ‘Godt/rustende’ wordt gevonden in twee gelijke frases: ‘in Godt
rustende.’ Eenmaal beschrijft Maria hoe alle onderscheid wegvalt, als zij op een
onverbeelde manier bezig is.63 Op de andere plek is deze een van de zes bepalingen in de
frase “een stille, eenvoudigh, innigh, goddelijck, in Godt rustende, ende vereenighende
leven” (60). God wordt in deze concgrammen door Maria gezien als een plaats van rust.
De verbinding brengt een contrapunt aan in de vele zielsbewegingen die Maria in haar
brieven beschrijft.
Het concgram ‘Godt/ghesmaeckt’ wordt gevonden op twee plekken: “al oft ick noyt
yet besonders van Godt en hadde ghesmaeckt, oft ondervonden” (191) en ‘jemant, die
62 Augustino (1659) tract. 4, cap. XIX, 422 e.v.
63 Petyt (1683) vol. 1, 217. <p. 199>
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Godt noyt ghekent, oft ghesmaeckt en heeft.’ (262) Beide frasen worden gevonden in
een periode van vervreemding en leegheid in Maria’s leven. Het lijkt daarmee een term
die afstand houdt van Maria’s directe beleving.
Er zijn drie vindplaatsen van het concgram ‘Godts/ghewaerworden’: “[…] Wesen Godts;
daer scheen eenigh ghewaerworden, dat de voorgaende subiete veranderinghe ende
verlaetinghe des Beminden een minnespel was” (255), ‘sonder eenigh ghewaerworden
Godts, oft van jet Goddelijcx’ (178), ‘sonder het ghewoonelijck ghewaerworden
Godts’ (190). Ofschoon deze vindplaatsen negatief zijn gesteld, verwijst dit concgram
naar Maria’s openheid en aandacht voor de oefeningen dan wel de gaven die zij vanuit
de goddelijke werkelijkheid ontvangt. Dit concgram staat voor één van de centrale
motieven in het Tractaet. Maria’s orativiteit focust zich op het gewaarworden van de
goddelijke werkelijkheid.
De twee concgrammen ‘Godts/ontmoeten’ worden gevonden in een context waar
de menselijke kenwijze haar grenzen nadert en de ziel verder wordt gevoerd: ‘tot een
wesentlijcker ontmoeten, oft vinden Godts inden binnensten grondt mijnder Ziele’
(200) en een ‘ontmoeten van het onverbeelt Wesen Godts.’ (255) Waar wij deze
concgrammen plaatsen binnen Maria’s orativiteit duiden zij op een ver gevorderd
stadium van haar geestelijke weg.
De twee vindplaatsen van het concgram ‘Godt/opsien’ weerspiegelen Maria’s
gebed van eenvoud: ‘een eenvoudigh, stille, onverbeeldt opsien tot Godt, verre van alle
onderscheydelijcke reflexie’ (208 e.v.) en ’een simpel opsien vloeyende in Godt alleen,
ende tot Godt alleen.’ (189) Ook hier gaat de oratieve dimensie van Maria’s opgang aan
woorden voorbij en duidt zij op een beweging van kijken en vereenvoudiging van de
innerlijke blik.
De concgrammen ‘goddelijcke/sap’ kent twee vindplaatsen: ‘het leventmaeckende
sap der goddelijcke gratie’ (312) en ‘voeyende oft groeyende sap, die krachtighe
ende goddelijcke vochtigheyt’ (312). Zij worden gevonden in hoofdstuk 234, waar
Maria schrijft over de ware wijnstok uit het Johannesevangelie. Dit is een karmelitaans
motief. Michaël à S. Augustino gebruikt de metafoor van de wijngaard ook in de Spieghel:
“Voorwaer sulckenen wijngaert is gheweest onsen Fr. Arnoldus, die van den Hemelschen
Vader des huysgesins verkoren, ende inde H. kerck is gheplant, ende daer, in den Bergh
Carmelus afgesondert om overvloedighe vruchten des geests voort te brenghen; Godt
heeft desen wijngaert oock omset met eenen tuyn sijnder Goddelijcke behoedenisse,
hem bevestighende in sijne gratie.”64
In hetzelfde hoofdstuk worden drie concgrammen gevonden met de woorden
‘goddelijcke/suyghen’ waarvan één een doublure is: ‘die krachtighe ende goddelijcke
64 Augustino (1677b), cap. XXIX, 141.
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vochtigheyt niet gheduerigh en suyghen uyt dien goddelijcke struyck’ (312) en ‘suyghen
het leventmaeckende sap der goddelijcke gratie.’ (312). Deze concgrammen kunnen in
verband worden gebracht met dezelfde metafoor.
Tot slot volgt een overzicht van de doublures en weglatingen in deze categorie:
Een veelvoud van concgrammen – allemaal doublures! – wordt gevonden in de passage: “dat den gheest […] met een volle liberteyt, binnen ende buyten, onvermiddelt in
Godt wierp, in Godt vloeydde, in Godt swemde, oft met uytghespannen vleughelen”
(193 e.v.). Het betreft de concgrammen ‘Godt/swemde’, ‘Godt/vloeydde’ en ‘Godt/
wierp’. De laatstgenoemde is een doublure die zelfs drie concgrammen genereert.
Het concgram ‘Godt/streckt’ betreft een doublure: ‘al, dat Godt aengaet, oft tot Godt
streckt’ (290) en zal daarom niet in het onderzoek worden opgenomen. Ook het conc
gram ‘Beminden/beantwoordt’ is een doublure: ‘haeren Beminden eenen minnekus;
al en beantwoordt den Beminden’ (276). Ditzelfde geldt voor het concgram ‘Godt/
ghesmolten’: ‘alle dinghen te nemen, als een in Godt, oft als ghesmolten in Godt’ (193).
Tenslotte betreft het concgram ‘goddelijcke/bewerckinghen’ een doublure: ‘goddelijcke
gaven, jonsten, minnelijcke bewerckinghen, goddelijcke ghenietinghen, ende andere
gratien’ (309). Deze concgrammen zullen niet worden betrokken in het onderzoek.
Het concgram ‘Godt/aengaet’ komt vier keer voor in het Tractaet waarvan één conc
gram een doublure is: ‘ende van alle, dat Godt aengaet’ (178), ‘alle, dat Godt ende den
gheest aengaet’ (262), en ‘in al, dat Godt aengaet, oft tot Godt streckt’ (290). De term
aengaet kan telkens worden vervangen door het voorzetsel aangaande. Dit maakt de invloed van dit concgram niet sterk. Een voorzetsel is immers een functiewoord.
Waar wij deze subcategorie samenvatten zien wij allereerst dat een belangrijke rol is
weggelegd voor de werkwoorden die Maria gebruikt. Deze dynamiek richt zich op een
vereniging met de goddelijke werkelijkheid in een zich herhalend proces van uitgaan en
weer tot rust komen. Veel van deze concgrammen bevestigen wat reeds eerder werd gevonden, namelijk de sterk ervaringsgerichte inslag van Maria’s spiritualiteit.

6.2.4.9 Concgrammen met betrekking tot de sacramenten
Twee concgrammen met de naam van een sacrament in één van de constituenten voldoen aan de gestelde criteria: ‘Alderheylighste/Sacrament’ (M.I.‑waarde: 10,034) en
‘Heylighe/Communie’ (M.I.‑waarde: 7,656).
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Twee concgrammen hebben betrekking op het ‘Alderheylighste/Sacrament’. Eenmaal
is dat een tijdsaanduiding bij een octaaf. Op een andere plaats klaagt Maria over haar
‘ongheloovigheyt in veele, dickwils in’t Alderheylighste Sacrament’ (281).
De frase ‘Heylighe/Communie’ kent vijf concgrammen. Voor het merendeel
zijn dit tijdsaanduidingen. Eenmaal is er sprake van devotie. Maria ervaart dan
‘onghevoelijckheyt der devotie in’t nutten van de Heylighe Communie’ (234).
Hoewel de hoge score van ‘Alderheylighste/Sacrament’ te denken geeft, kan uit het geringe aantal concgrammen in deze categorie slechts worden gesignaleerd dat Maria’s
sacramentele devotie niet noodzakelijkerwijs een belangrijke voedingsbron voor haar
spiritualiteit is geweest.

6.2.4.10 Concgrammen met een bepaling van tijd
Tot slot hebben enkele concgrammen met betrekking tot tijd een M.I.‑waarden ≥ 3.0:
‘Heylighe/tydt’ (M.I.‑waarde: 4,597), ‘goddelijcke/gheduerigh’ (M.I.‑waarde: 3,454) en
‘goddelijcke/tijdt’ (M.I.‑waarde: 3,308).
Concgrammen waarin de verbinding wordt gelegd tussen de goddelijke werkelijkheid en
tijdt/tydt komen vijf keer voor in het Tractaet. Twee keer treffen we dit concgram in de uitdrukking: ‘in tijdt ende eeuwigheyt’. Deze frasen verwijzen naar een vindplaats waar Maria
over de goddelijke schikkingen schrijft. De andere vindplaatsen zijn: ‘voor dien tijdt’,
‘eenen langhen tijdt, ‘inden tydt synder Heylighe Passie’ en ‘in desen Heylighen tydt’.
Het concgram ‘goddelijcke/gheduerigh’ blijkt een doublure te zijn: ‘goddelijcke
vochtigheyt niet gheduerigh en suyghen uyt dien goddelijcke struyck.’ (312) Dit concgram
zal daarom niet worden betrokken in het onderzoek.
Wat betreft Maria’s orativiteit kunnen niet al te veel conclusies uit deze categorie worden
getrokken. De connotatie met het voorzienigheidsdebat is reeds genoemd in par. 6.2.4.5.

6.2.5 Synthetiserend beeld van de bevindingen
De orativiteit van Maria Petyt ontleent haar kader aan de herbronning van de Vlaamse
mystiek tijdens de Tridentijnse hervormingen in de zestiende en zeventiende eeuw. Haar
ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid voltrekt zich in de vernieting van haar natuurlijke krachten en geestelijke vermogens en opent haar voor de beeldloze werkelijkheid van Gods wezen. Deze negatieve godsontmoeting creëert geen vacuüm in Maria’s
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gebed. Integendeel, aan de hand van hemelse bemiddelingen en genadegaven wordt
Maria steeds verder naar binnen gevoerd richting een wezenlijke vereniging en opent
zich haar ziel voor een godlijdend leven. De goddelijke werkelijkheid neemt haar krachten en vermogens in en wordt ten volle werkzaam in Maria’s boetedoening en gebed.
Het Tractaet kent een sterk dynamiserende orativiteit die beleefd wordt in het kader
van de oefening van de tegenwoordigheid Gods. Waar Maria de goddelijke werkelijkheid
gewaarwordt, leidt deze haar naar een hernieuwd en dieper beleven van Gods leiding in
haar leven. Een belangrijke locus in Maria’s orativiteit is haar weerstand en overgave aan
de goddelijke schikkingen. Blootgesteld aan een werkelijkheid zonder houvast waagt
Maria zich alsmaar verder in de schikkingen van God.
Plaatsen wij de gevonden concgrammen in het kader van de metonymische grondstructuur van Maria’s navolging van Christus, dan rijst de vraag of de verschuivingen in
Maria’s navolging gelezen kunnen worden in de linguïstische verbindingen die zij legt.
Dergelijke verschuivingen kunnen wij wellicht op het spoor komen in het tweede gedeelte van dit onderzoek waar aan de hand van de prosodische informatie een beeld wordt
gegeven van de ontwikkeling van Maria’s orativiteit in het Tractaet.

6.3 De semantische prosodie van de collocaties van het Tractaet
Het pragmatisch aspect van de collocaties in het Tractaet wordt bestudeerd aan de hand
van hun semantische prosodie. Na een korte inleiding (6.3.1), waarin de introductie uit
paragraaf 1.3.2 wordt voortgezet, worden enkele geschilpunten behandeld. Dan volgt het
onderzoek naar de semantische prosodie binnen de verschillende briefreeksen (6.3.2).
De paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting (6.3.3).

6.3.1 Semantische prosodie
Semantische prosodie is een semantische functie die vanuit een lexicale eenheid
wordt overgedragen op de tekstomgeving. Dit fraseologisch patroon heeft betrekking
op de attitude van de spreker of auteur en bergt in zich de reden waarom de auteur of
spreker juist deze woordcombinatie heeft gekozen. Sinclair beschrijft dit complexe
taalfenomeen als volgt: “The semantic prosody of an item is the reason why it’s chosen,
over and above the semantic preferences that also characterize it. It is not subject to
any conventions of linguistic realization, and so is subject to enormous variation,
making it difficult for a human to find it reliably. It is a subtle element of attitudinal,
often pragmatic meaning and there is often no word in the language that can be used
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as a descriptive label for it.”65 Semantische prosodie verhaalt dus de basale keuze die een
taalgebruiker maakt ten aanzien van het onderwerp waarover hij/zij communiceert.
Alle daarop volgende keuzes kunnen aan deze primaire keuze van de schrijver of spreker
worden gerelateerd.66 Dat deze keuze binnen het geheel van fraseologische patronen
slecht te benoemen is verklaart waarom dit taalfenomeen in de praktijk moeilijk te
conceptualiseren en te onderscheiden is.67
In het vervolg van deze subparagraaf worden de twee belangrijkste scholen van de semantische prosodie beschreven (6.3.1.1) en onderbouwd welke keuzes gemaakt zijn in dit
onderzoek (6.3.1.2). Daarna worden enkele ondersteunende categorieën en andere aanwijzingen beschreven die van dienst kunnen zijn bij het herkennen van de semantische
prosodie en dus de orativiteit van het Tractaet (6.3.1.3).

6.3.1.1 Twee zienswijzen
In de conceptualisering van de semantische prosodie tekenen zich twee tradities af, die
weliswaar niet te scheiden maar wel te onderscheiden zijn.68 Enerzijds zijn er linguïsten
die hun onderzoek baseren op Bill Louw, vriend van Sinclair en ‘uitvinder’ van de onderzoeksdiscipline van de corpus stylistics. Louw geeft in zijn definiëring van semantische
prosodie prioriteit aan de evaluatieve mening die gevonden wordt in de collocaties van
een tekst.69 Aanvankelijk werd semantische prosodie door hem verwoord als “a consistent aura of meaning with which a form is imbued by its collocates.”70 Deze omschrijving
65 Sinclair (2004) 144 e.v.
66 Sinclair (2004) 34.
67 Verg.: “Semantic prosody is a problematic concept, mainly because it has been used to speak of such
different things as connotation, evaluation, appraisal, pragmatic force, irony and insincerity, all of which
are kinds of secondary meaning, and none of which is the same as the others. Confusion is rife and
different camps seem bent on appropriating the term for their own ends, a matter not entirely helped
by the architects themselves.” Philip (2011) 58.
68 Philip (2011) 60. Wellicht is er sprake geweest van enige initiële verwarring. John Morley en Alan
Partington, ‘A few Frequently Asked Questions about semantic – or evaluative – prosody.’, in: International
Journal of Corpus Linguistics, 14 (2009) 2, 142. Deze uitspraak spitst zich weliswaar toe op de goed-slecht
onderscheiding (zie pag. 353) maar is m.i. ook van toepassing op andere aspecten van het concept.
69 Vaak wordt dit gegeven connotatie genoemd. Philip schrijft hierover: “A reader who does not already
know that connotation and pragmatic meaning are as alike as chalk and cheese would be likely to
misconstrue them as being one and the same. Yet connotation is subjective, largely private and wordbound while pragmatic meaning is bound to function and intent in communicative situations and very
much part of the shared system of language. Unfortunately, semantic prosody has been used to refer to
both these types of meaning.” Philip (2011) 59.
70 Dit citaat staat in de samenvatting voorafgaand aan het artikel: Bill Louw, ‘Irony in the text or insincerity
in the writer? The diagnostic potential of semantic prosodies’, in: Sinclair (1993), 157.
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stelde hij later bij tot de volgende definitie: “A semantic prosody refers to a form of meaning which is established through the proximity of a consistent series of collocates, often characterisable as positive or negative, and whose primary function is the expression
of the attitude of its speaker or writer towards some pragmatic situation.”71 De pragmatische functie van semantische prosodie wordt in deze definitie weliswaar verdisconteerd
maar blijft, wat Louw en zijn school betreft, gefocust op de evaluatieve betekenis van een
lexicaal item.
Andere linguïsten, meer in de lijn van Sinclair, accentueren in hun conceptualisering
de functie die een tekstitem heeft. De betekenis van semantische prosodie wordt dan
niet zozeer evaluatief geduid, maar gekoppeld aan de bedoeling van de tekstgebruiker.72
Dit betekent dat deze school semantische prosodie niet beschouwt als een toegevoegde
waarde aan de tekst maar waardeert als essentieel voor het verstaan van de betekenis.
Het is een discoursfunctie die eigen is aan de collocaties en die de bedoeling van de tekstgebruiker overbrengt.
Het tekstueel proces voltrekt zich volgens deze school van Sinclair in meerdere stappen: de tekstgebruiker selecteert de semantische prosodie en past die toe binnen het
veld van de semantische preferentie. Semantische preferentie beduidt, zoals reeds genoemd in par. 6.2.1 de aantrekkingskracht tussen woorden die eenzelfde semantisch
kenmerk dragen. In het tekstueel proces controleert de semantische preferentie vervolgens de collocationele en colligationele patronen van de tekst.73 De veelheid aan factoren die in het vaststellen van de semantische prosodie meespeelt betekent dat de onderzoeker moet abstraheren en generaliseren, wil hij of zij zicht kunnen krijgen op de basale
keuzes in het tekstueel proces en dus op de semantische prosodie van een ‘(extended)
unit of meaning’.74
Het linguïstische gesprek over semantische prosodie – een gesprek dat zich in grote lijn cirkelt rond deze twee benaderingen – is vooralsnog verre van afgerond. Men kan
zich zelfs afvragen of er sprake is van één concept of dat dit fenomeen beter opgebroken kan worden in verschillende concepten waarbinnen de uiteenlopende aspecten
worden uitgewerkt.75 Deze onduidelijkheid in conceptualisering betekent dat andere
71 Bill Louw, ‘Contextual prosodic theory: bringing semantics to life’, in: Chris Heffer en Helen Sauntson
(eds.), Words in Context, A tribute to John Sinclair On his Retirement, Birmingham 2000, nr. 2.9. De gegeven
definitie is daar iets uitgebreider. Zie ook Dominic Stewart, Semantic Prosody: a critical evaluation, Londen
2010, 14.
72 Philip (2011) 38.
73 Sinclair (2004) 34.
74 Morley (2009) 148. De statistiek kan hier slechts een helpende hand bieden.
75 Stewart (2010) 160. Zijn voorstel om de interpretatie van Sinclair voortaan ‘discourse prosody’ te noemen
en de interpretatie van Louw ‘semantische prosodie’ is aannemelijk. We nemen dit voorstel echter niet
over, omdat de discussie hierover nog niet is afgerond.
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 nderzoeksdisciplines een voortijdige keuze moeten maken in een nog niet afgerond
o
discours. De keuze voor dit onderzoek naar orativiteit baseer ik op de nuttigheid van het
concept voor het beantwoorden van de vraagstelling en de noodzaak van een consistente aanpak om tot een inzichtelijk onderzoeksresultaat te komen. Omdat voorliggend
onderzoek zich richt op de pragmatiek van de tekst en niet op de evaluatieve betekenisgeving van het Tractaet, prefereer ik als uitgangspunt voor dit onderzoek de conceptualisering in de school van Sinclair.

6.3.1.2 Werken met een niet afgerond concept. Gemaakte keuzes.
Dominic Stewart geeft enkele kenmerken die geprioriteerd worden in Sinclairs benadering van semantische prosodie, waaronder de volgende aspecten: “it is central to the unit
of meaning, one of the two obligatory elements; it is considered within a synchronic
framework; it is a feature of a unit which is larger than the single word/expression; […]
it is not restricted to descriptions in terms of ‘good’ and ‘bad’.”76 De eerste vier van deze
kenmerken zijn reeds bekend voor de lezer die in dit hoofdstuk kennis heeft gemaakt
met fraseologische tekstpatronen en weet heeft van de nadruk die Sinclair legt op de
(pragmatische) bedoeling van semantische prosodie. Een belangrijk geschilpunt binnen
het discours blijft echter het laatste punt, de vraag of semantische prosodie al dan niet
binair geduid moet worden, met andere woorden of een onderzoek moet uitgaan van de
tegenstelling positief-negatief.
John Morley en Alan Partington participeren in het gesprek over deze vraag met hun
artikel ‘A few Frequently Asked Questions about semantic – or evaluative – prosody.’77 Hierin
benadrukken zij een door Sinclair gesignaleerd aspect van semantische prosodie, namelijk dat dit tekstpatroon vooral uit een ‘goede’ of ‘slechte’ labeling bestaat.78 Zij
schrijven hierover: “Semantic prosody is an expression of the innate human need and
desire to evaluate entities in the world they inhabit as essentially good or bad. Different
terms are used in the literature: positive and negative, favourable and unfavourable, desirable

76 Stewart (2010) 161. Daarnaast geeft hij op deze pagina nog enkele meer algemene kenmerken: “it is
evaluative or attitudinal (and many scholars refer to connotational aspects); it’s hidden; it is contingent
up-on co-text, which is best revealed by computational methods.”
77 Zie voetnoot 68.
78 In Reading Concordances uit 2003 instrueert Sinclair bijvoorbeeld hoe de semantische prosodie van de
term regime kon worden vastgesteld: “Study the file 03_regime.doc. Read each instance in turn, and
select those where regime means government; note where it means something else. Look for words
and phrases which could indicate a good or a bad SEMANTIC PROSODY, and put as many instances as
possible in one category or the other, avoiding “neutral” whenever you can. Note what grammatical
relationship each expression has with the node word regime.” Sinclair (2003) 17.
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and undesirable, but evaluation at its most basic is a two-term system.”79 Aanvankelijk
riep deze simpele onderscheiding volgens beide auteurs de nodige kritiek op binnen het
discours.80 Het zou over-simplistisch zijn een dergelijk eenvoudig onderscheid te maken.81 Inmiddels – zo signaleerden zij in 2009 – tekent zich min of meer een consensus
af ten gunste van een binair onderscheid tussen goed en slecht.82 Morley en Partington
schrijven daarover: “Rather than “simplistic”, we would prefer to say that the good-bad
distinction is the essential simplicity at the heart of a complex system. If one loses sight
of this and treats every version, every variation of goodness and badness as a separate
prosody, one loses the fundamental original insight of the concept of semantic prosody, in other words, the extraordinary unifying explanatory power regarding the function
of communication that evaluation and semantic prosody provide.”83 Deze stellingname
van Morley en Partington wordt gepareerd door Susan Hunston, die opmerkt dat de tegenstelling tussen goed en slecht slechts gevonden wordt in de vroege werk van Sinclair
en dat Sinclair in een latere fase van zijn onderzoek – bijvoorbeeld in het eerste citaat van
deze paragraaf84 – heeft verwoord welke problemen hij ondervond bij het karakteriseren
van de semantische prosodie van de units of meaning, die hij bestudeerde.
Een keuze ten aanzien van de vraag of semantische prosodie een binaire structuur
kent, heeft vergaande gevolgen. Ook in dit opzicht lijkt het verstandig om, zolang er binnen het discours nog geen consensus voor handen is, de latere bevindingen van Sinclair
niet te verlaten. Deze keuze om niet mee te gaan in een binair concept bevordert zowel
de coherentie in de gehanteerde werkwijze als het werken met een open vizier. Wil men
een glimp opvangen van de semantische prosodie, dan doet men er goed aan bestaande
schema’s te degeneraliseren en zich te hoeden voor een dwingend systeem, ook al lijkt
enige vereenvoudiging op het eerste oog een welkome ontwikkeling ten aanzien van dit
complexe onderzoeksconcept.
Dezelfde opmerking over degeneralisering van dwingende systemen geldt ook het
gebruik van computerlinguïstiek. Over het algemeen wordt aangenomen, dat semantische prosodie langs digitale weg moet worden vastgesteld. Deze functionele eigenschap van een unit of meaning zou niet toegankelijk zijn voor intuïtie 85 of introspectie,
79
80
81
82

Morley (2009) 141.
Morley (2009) 142.
Susan Hunston, ‘Semantic prosody revisited’, in: International Journal of Corpus Linguistics 12 (2007) 2, 267.
Deze gelijkgezindheid wordt bestreden door Worlock Pope in Catherine Worlock Pope, Placing Come and
Go: Locating the Lexical Item, (thesis), University of Nottingham 2015, 32.
83 Morley (2009) 142 e.v.
84 Zie pag. 350 e.v.
85 Gill Philip schrijft hierover: “Semantic prosody […] while perceived subliminally, is not available to our intuitions
[…] and therefore is not chosen consciously as a means of conveying shades of meaning.” Philip (2011) 77.
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maar slechts op te sporen met hulp van de computerlinguïstiek.86 Deze veronderstelling
ervaart Dominic Stewart in zijn evaluatie van de literatuur rond semantische prosodie
echter als claimend en hij maakt aannemelijk, dat ook niet gecomputeriseerde methoden, zoals elicitatie en introspectie, als wetenschappelijk verantwoorde methoden kunnen worden toegepast. Semantische prosodie vraagt om een interpretatie door de onderzoeker die daarbij keuzes maakt in het materiaal en zijn of haar hypotheses toetst aan
een referentiecorpus.87
De uitdaging van het voorliggend onderzoek is dat de onderzoeksinteresse niet zozeer de semantische prosodie van enkele woordcombinaties betreft, maar tast naar de
theologaal pragmatische werking van de (extended) unit of meanings in de gegeven bloemlezing van het Tractaet. Dit laatste vraagt om een omdenken van het onderzoeksperspectief: van linguïstiek naar spiritualiteit. Daarnaast luistert de primaire bedoeling van
Maria’s gewetensrekeningen nauw. Maria participeerde in het karmelitaans discours van
haar tijd, maar dat was niet haar belangrijkste oogmerk. Zij zocht haar leven vruchtbaar
te maken voor God en haar geestelijke kinderen. Deze specifieke achtergrond van Maria’s
brieven betekent, dat een toetsing aan een of meerdere referentiecorpora het inzicht in
het karmelitaans discours weliswaar zou verrijken, maar tegelijkertijd zou overschaduwen dat de semantische prosodie uiteindelijk een tekstgebonden fenomeen is. De bedoeling van Maria’s schrijven wordt verwoord in de collocaties van de gegeven tekst.
Er bestaan enkele neven-categorieën die een analyse van de semantische prosodie kunnen vergemakkelijken. Deze worden beschreven in de volgende subparagraaf.

6.3.1.3 Ondersteunende categorieën en andere aanwijzingen om de
semantische prosodie van een tekst te herkennen
Als in een analyse de verschillende semantische en prosodische patronen binnen een
tekst worden onderscheiden en geordend, komt in het onderzoeksproces als vanzelf
ruimte om de semantische prosodie van een tekstfragment te ontwaren. Voor dit onderzoek zijn de semantische preferentie en de semantische associatie ingeroepen als ondersteunende categorieën. Beide categorieën worden aangereikt vanuit het discours.

86 Stewart (2010) 81. Vanaf pag. 125 e.v. geeft hij een overzicht.
87 Stewart past dit toe in Stewart (2010) 139 e.v.
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Monika Bednarek betoogt in haar artikel Semantic preference and semantic prosody re-examined88
dat de collocationele patronen van een tekst – positief dan wel negatief – niet doorslaggevend zijn voor de semantische prosodie van een lexicale eenheid, maar moeten worden gezien als onderdeel van de semantische preferentie van een tekst. De collocationele patronen horen bij het discours van de auteur of spreker, d.w.z. zijn semantische
preferentie, en zijn in de ogen van Monika Bednarek niet te verwarren met – en ook niet
doorslaggevend voor – de semantische prosodie van een tekst. Semantische prosodie
staat vaster dan de semantische preferentie.89 Als dit onderscheid expliciet wordt benoemd, raakt de onderzoeker niet verstrikt in de aantrekkingskracht van de semantische
preferentie van een tekst.
In haar lezenswaardige bijdrage ‘Why prosodies aren’t always present. Insights into
the idiom principle’90 roept Gill Philip voor haar analyse van semantische prosodie tevens de hulp in van een categorie, die reeds eerder werd geformuleerd door Hoey: semantische associatie.91 Semantische associatie is een samenvatting van de collocaties waarin
abstracte semantische kenmerken – dat zijn de kenmerken die gedeeld worden door de
collocaties van een woord – worden overgebracht op of geassocieerd met een woord.92
Deze categorie staat dus voor de secundaire meningen in een tekst: associaties, evaluaties en connotaties. De conceptualisering van de term semantische associatie maakt het
mogelijk om de abstracte betekenis van semantische kenmerken, die weliswaar een evaluatieve kracht hebben maar niet de pragmatische en functionele betekenis van een unit
of meaning weergeven, te honoreren in de analyse van een tekst. De term is een aanvulling op het onderscheid tussen de semantische preferentie – een fenomeen dat steunt
op de collocaties – en de semantische prosodie die de functie van een lexicale eenheid

88 Monika Bednarek, ‘Semantic preference and semantic prosody re-examined’, in: Corpus Linguistics and
linguistic Theory 4-2 (2008), 119-139.
89 Gill Philip is het in grote lijnen met haar eens en schrijft hierover: “Semantic prosody – the pragmatic
force underlying phraseological expressions – seems to be the “glue” that holds phraseological
meanings together. […] It works in tandem with the conceptual representation of the phrase, but while
that representation may be cast in various lights, activating different metaphoremes […], the prosody
stands firm. Were it not to do so, idioms – whether in their canonical form or a variant, located in their
canonical context, in an unusual context, or standing alone – would no longer be able to mean.” Philip
(2011) 209.
90 Gill Philip, ‘Why prosodies aren’t always present. Insights into the idiom principle’, in: Michaela
Mahlberg, Victorina González-Díaz, Catherine Smith (eds.), Proceedings of the Corpus Linguistics Conference
(CL2009) University of Liverpool, UK 20-23 July 2009.
91 “The definition of semantic association […] is that it exists when a word or word sequence is associated
in the mind of a language user with a semantic set or class, some members of which are also collocates
for that user.” Michael Hoey, Lexical Priming: A New Theory of Words and Language, Londen 2005, 24.
92 Philip (2011) 10.
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aangeeft. Semantische associatie is van semantische preferentie en semantische prosodie te onderscheiden doordat deze functie vaak een meer psychologische achtergrond
heeft die niet noodzakelijkerwijs wordt gedeeld door alle sprekers van het discours, en
dus niet eigen is aan de collocaties die voor de andere categorieën doorslaggevend zijn.93
Ook deze categorie helpt om de verschillende perspectieven binnen een tekst uiteen te
leggen en zicht te krijgen op de semantische prosodie van een tekst.94
Naast deze belangrijke toevoeging merkt Philip in bovengenoemd artikel op dat de
aanwijzingen voor semantische prosodie slechts voor de helft terug te voeren zijn op de
collocaties van een lexicaal item. Voor de andere helft kan semantische prosodie worden
gerelateerd aan de colligaties in de tekst. Zij schrijft daarover: “Semantic prosody […]
relies on collocates and colligates in roughly equal measure, if anything tending to
favour the patterns and participants involved in verbal processes over lexical-semantic
features per se […] Semantic prosody connects the meanings expressed by particular
wordings with the context of situation, and is inseparable from the phrasing. Semantic
prosodies cannot be controlled, manipulated or changed by the individual language
user, because they are an integral feature of the wording. Finally, and related to the
previous point, semantic associations may or may not be activated, while a semantic
prosody, “once it is identified with a phrasing […] will be part of the meaning even if it has
no clear expression.”95
Een laatste aanwijzing die gegeven kan worden om de prosodische informatie van
een unit of meaning op te merken, zijn de breuklijnen in een tekst. Over het algemeen
wordt semantische prosodie nauwelijks opgemerkt. Gill Philip schrijft: “Intuitions come
in when the semantic prosody is violated, making it come to our attention. This happens
when its preferred lexical realisation is altered, as for example in There is a beach in Vietnam
where the sand is whiter than driven cocaine […]. The appearance of a word (cocaine) which differs dramatically from the expected collocate (snow) creates what Louw […] calls a “fractured context of situation” which forces reinterpretation of the utterance.”96 Deze breuken in de semantische prosodie, preferentie of associatie kunnen zijn ingegeven door
verschillende factoren. Bednarek relateert deze breekmomenten in een tekst aan verschillende taaluitingen: de expressie van ironie of een ‘verborgen’ negatieve attitude van
een spreker of schrijver, de expressie van een evaluatieve mening van iemand anders dan
de schrijver of voortgekomen uit creatief taalgebruik. Ook andere dan bovengenoemde

93 Philip (2009) par. 2.2.
94 Het werken in schema’s – zij het met andere categorieën ingevuld – is overgenomen van Gill Philip in
Philip (2009).
95 Ibid.
96 Philip (2011) 79.
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taaluitingen kunnen dergelijke breuklijnen binnen een tekst veroorzaken.97 In haar explicatie van dit taalfenomeen haalt Bednarek dan ook Halliday aan, die beargumenteert
dat een spreker of schrijver altijd de keuze heeft om de waarschijnlijkheden in een taalsysteem te ondermijnen.98
De ontleding van deze ondersteunende categorieën vormen het uitgangspunt voor de
analyse van de semantische prosodie in het Tractaet. In de volgende paragraaf wordt de
gevolgde procedure verder uitgewerkt.

6.3.2 Analyse van het Tractaet aan de hand van de prosodische informatie
Om de orativiteit van Maria’s collocaties in beeld te krijgen en de eventuele verschui
vingen daarin, worden in de nu volgende paragraaf de zinsneden gegeven met daarin een
concgram bestaande uit een constituent die uitdrukkelijk verwijst naar de goddelijke
werkelijkheid99 (vet gedrukt) en een constituent die een vervoeging geeft van het persoonlijk voornaamwoord eerste persoon enkelvoud (cursief gedrukt). Deze concgrammen bieden een goede mogelijkheid om te bestuderen welke pragmatische dynamieken
in het Tractaet spelen tussen de goddelijke werkelijkheid en Maria Petyt.
Tussen de twee bovengenoemde constituenten kan sprake zijn van een intern span
van maximaal vier woorden. Links en rechts van het concgram zijn vier woorden onderstreept.100 Deze woorden zijn het meest van invloed op de gegeven collocatie. Om de
strekking van een bepaalde zinsnede te kunnen plaatsen is de lengte van een zinsnede
al dan niet uitgebreid tot een langer tekstfragment. De bedoeling daarvan is dat aan de
lezer een begrijpelijke eenheid tekst wordt gegeven. Om inzicht te krijgen in eventuele
verschuivingen in de loop van Maria’s kluisleven is het materiaal in jaren verdeeld en samengebracht in één subparagraaf. Achter elke zinsnede staat tussen haakjes vermeld uit
welke briefreeks de zinsnede is genomen.101
In de kolommen die gegeven worden in het tweede gedeelte van elke subparagraaf,
worden de semantische preferentie, de semantische associatie en aspecten van semantische prosodie en orativiteit in aparte categorieën geformuleerd. Ervan uitgaande dat
de semantische prosodie een synchroon gegeven is en over meerdere units of m
 eaning
is verspreid, kunnen in de derde categorie slechts de verschillende aspecten van

97
98
99
100
101

Bednarek (2008) 126-129.
Bednarek (2008) 129.
Zie de zoeklijst op pag. 323.
Daarbij is de hoofdstukindeling geëerbiedigd. Dit betekent dat niet altijd vier woorden zijn onderstreept.
Als er sprake is van meer concgrammen, dan wordt dit ook achter de zinsnede aangegeven.
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semantische prosodie en orativiteit worden benoemd. Aan het slot van elke paragraaf
worden deze aspecten bijeen gebracht en gesynthetiseerd.

6.3.2.1 Het jaar 1657
De briefreeksen 2 en 3 – geschreven in het jaar 1657 – kennen de volgende zinsneden met
concgrammen die een verbinding leggen tussen de goddelijke werkelijkheid en de eerste
persoon enkelvoud van Maria Petyt:102
1

“Naerdat den Beminden my verscheyden gratien hadde ghegheven” (2)

2

“dat eenighe Biechtvaders, die myne conscientie niet en kenden, sulcx
oordeelden: den Beminden scheen my te toonen een minnelijck ende
goedertieren aensicht” (2)

3

“gherust te hebben op de Ghebenedyde Borste myns Beminden, als daer
uytsuyghende een groot voetsel” (2)

4

“Biechtvader die seyde, dat ick door onwetentheyt de goddelijcke Majesteyt
ende Goedtheyt doodelijck vergramt hadde” (2)

5

“droevigh zijnde, ende lamenterende, dat ick dien Godt der liefde, ende mynen
boven al Beminden jevers in onteerdt hadde” 3x (2)

6

“te bidden, eensdeels omdat ick hunnen Godt soo seer onteert hadde” (2)

7

“noydde tot ruste, dat ick niet en moet vreesen, Godt jevers in doodelijck
vergramt te hebben” (2)

8

“al oft ick, naer myne apprehensie, gheweest waere buyten de gratie Godts,
gonck ick onbekendt tot eenen anderen Biechtvader” (2)

9

“tot alle behaeghen ende rechtveerdigheyt Godts, dat al hadde hy my willen
verwijsen tot de eeuwighe verdoemenisse” (2)

10 “onderworpen te wesen; nochtans hebbe ick, door het toelaeten des Beminden
noch somtijds onderstaen een swaere ende moeyelijcke bekoringhe” (3)
11 “Al hadde my mynen Beminden dickwils seer voorkomen inden gheest met veele
gratien” 2x (3) 103
102 De volgorde van de zinsneden is per reeks gerangschikt naar de alfabetische volgorde van de termen voor
de goddelijke werkelijkheid.
103 Begin van een nieuw hoofdstuk.
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12 “alleenelijck wete ick te segghen, dat hier jet Goddelijcx is, voor welcke waerheyt
ick wel soude derren sterven” (3)
13 “niet overwinnen, versetten, oft in Godt verliesen; als ick at, trock alle myne
aendachtigheyt” (3)
14 “door eenen werkelijcken toekeer des gheests tot Godt, trachtende my door
smeecken ende bidden” (3)
15 “innigheyt met het eenigh, ongheschapen Wesen Godts, dat ick scheen te
smilten, ende door teerigheyt” (3)

Aan deze zinsneden kan de volgende informatie worden ontleend:
’57 semantische preferentie semantische associatie aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

genade

dankbare herinnering

grondtoon orativiteit (in die zin dat Maria hier haar
basiservaring inbrengt)

2

oordeel; genegenheid

oordeel biechtvaders
versus dat van de
Beminde

sterk contrast tussen het eerste en het tweede deel
van de zin. Het hulpwerkwoord schijnen verwoordt
Maria’s voorzichtige onderscheiding. De grondtoon
van de orativiteit (1) wordt voortgezet.

3

intimiteit; voeding

intieme herinnering

grondtoon orativiteit; het voegwoord als verwoordt
Maria’s voorzichtige onderscheiding.

4

biecht; transcendentie;
schending

terugblik op oordeel
biechtvader; angst een
doodzonde te begaan

verdubbelingen scherpen weliswaar het contrast aan
tussen Maria’s onwetendheid en de schikking vanuit
de goddelijke werkelijkheid maar dit contrast is, net
als bij Teresia van Avila, overgeaccentueerd.

5

klagen; liefde; oneer

verontrusting

Maria’s referentiepunt in dit oordeel is de liefde
van God; het aanwijzend voornaamwoord dien
suggereert echter afstand.

6

oneer

smeking; zelfverwijt

contrast tussen eerste persoon ick en derde persoon
hunnen; ervaring van groeiende vervreemding ten
opzichte van de God van de biechtvaders.

7

geruststelling; schending

vrijwaring vanuit
goddelijke werkelijkheid

accentuering contrast door hernomen woorden
(zie 4)

8

genade; naar buiten treden morele verontrusting;
getrotseerde
onzekerheid

accentuering van de vervreemding door voorzetsel
buyten (ruimteperspectief) en onbekendt

9

schikking; rechtvaardigheid zich voegen naar een
transcendente wil

overgave aan hemelse schikking; voegwoord met
voorwaardelijke gebruik in interne span

10

verduren; schikking

ervaren tegenstelling;
zoeken naar vertrouwen
in moeilijke periode

toevertrouwen van tegengestelde
gemoedsbewegingen aan goddelijke werkelijkheid;
nochtans is een bijwoord dat tegenstellingen
benadrukt.

11

genade

dankbare herinnering

grondtoon orativiteit komt onder spanning te staan.
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12

overtuiging; offer

benadrukken van
overtuiging

Maria’s voorzichtige manier van onderscheiden
wordt doorbroken.

13

gevecht; voeding

strijd met gulzigheid

zelfdisciplinering in perspectief van goddelijke
werkelijkheid; aantrekkingskracht is belangrijke
factor.

14

toewenden; hogere
vermogens; bidden

inoefening van actief
smeekgebed

Het werkwoord trachten staat in intern span.

15

transcendentie; vloeibaar
worden

contact met goddelijke
werkelijkheid; ervaring
van verzachting

oratieve beweging wordt hervonden in contact met
de ongeschapen goddelijke werkelijkheid.

In 1657 wordt de orativiteit van Maria Petyt getekend door scherpe contrasten en tegenstellingen (2, 4, 6, 7, 8, 10). Ofschoon de openingszinnen een dankbare herinnering oproepen aan ontvangen genadegaven en een intieme omgang met de Beminde (1, 3, 11)
– in deze herinnering klinkt de grondtoon van haar orativiteit (1-3) – komt Maria’s contact met de goddelijke werkelijkheid onder druk te staan door het oordeel van vreemde
biechtvaders (2, 4-10) en opkomende aanvallen van gulzigheid (13, 14). Hierdoor dreigt zij
haar gewetensrust te verliezen. Maria’s levensontwerp – een leven in versterving – komt
onder spanning te staan. In deze eerste briefreeks maken wij kennis met Maria’s worsteling met haar eigen zaligheid.
Maria schildert haar tekortkomingen in heftige zelfverwijten. De boventoon, die
de grondtoon van deze briefreeksen overstemt, wordt gezet door zelfdisciplinering en
strijd. Deze scherpe toon raakt echter verzacht als Maria weer het contact met de goddelijke werkelijkheid ervaart. Belangrijke referentiepunten in Maria’s orativiteit zijn de
liefde van en voor haar Beminde en het diepe verlangen dat de goddelijke waarheid in
haar aan het licht mag treden.
Opvallend zijn de accenten die gelegd worden in de interne span van de concgrammen. Zij accentueren de spanning tussen de goddelijke werkelijkheid en Maria’s persoonlijke beleving.104

6.3.2.2 Het jaar 1658
Briefreeks 4, geschreven in het jaar 1658, kent twaalf zinsneden met concgrammen die
een relatie leggen tussen de goddelijke werkelijkheid en de eerste persoon enkelvoud
van Maria Petyt:

104 De uitkomst van deze analyse strookt met de samenvattingen van de hoofdstukken 157-160 in hoofdstuk
5. De focus op de prosodische informatie verdiept het zicht op Maria’s orativiteit.
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1

“dat desen gheest niet altijdt soo blyven en zal, maer zal nu sus, nu soo
veranderen volgens het behaghen des Beminden; maer ick moet my stillekens
voeghen, ende dien inwerckenden gheest stillekens volghen” 2x (4)

2

“van goddelijcke kennissen, ende van ondervondentheden der goddelijcke
waerheden. Als my dan eenighe Susters opwerpen eenighe vraeghen” (4)

3

“en daer eenighe onderwijsinghe, hoe ick dese goddelijcke Oeffeninghen
moest practiqueren, ende met eenen hoe diep, ende hoe verre ick, ende
U-Eerweerdigheyt daerin moesten voorderen” (4)

4

“eenen overvloedighen reghen van kennissen ende goddelijcke uytspraken,
soodat al hadde ick thien tonghen, die souden ghenoegh te doen hebben” (4)

5

“sonder een daedelijck letten op den goddelijcken wille; om dieswille, dat ick
inwendigh dickwils ondervinde, dat den goddelijcken wille” (4)

6

“sonder eenigh ghewaerworden Godts, oft van jet Goddelijcx, als op myselven
alleen ghelaeten; my dunckt nochtans, dat ick hier door seer ghevoordert ben in
ootmoedigheydt” (4)

7

“ende verlatenisse ghestelt ben, soodat ick van Godt niet-met-allen ghewaer en
worde” (4)

8

“leydende de Ziele buyten haer selven, ende buyten alle gheschapen dinghen,
ende haer onvermiddelt tot Godt bringhende. Ick ghevoele wel somtijdts
eenighen teghenstrijdt, ende verdriet” (4)

9

“soo en moghen wy ons selven, noch eenighe creaturen niet meer vinden oft
ghewaerworden buyten Godt; my scheen afghevraeght te worden, wel hoe?” (4)

10 “op dese maniere verlies ickse eenvoudelijck in Godt; alsoo dienen my alle
dinghen voor hulpe” 2x (4)
11 “in eenen quaden staet was, buyten de gratie Godts, meynende, dat ick beswaert
was met veel onbekende ende verborghen doodelijcken sonden” (4)
12 “wat ick ben, ende wat ick vermagh sonder de medewerckinghe Godts; ick en kost
my op dien tijdt niet houden” 3x (4)
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Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’58 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

(onder)schikking

voorgenomen berusting

aansporing tot een zich voegen in stilte

2

ervaringskennis;
uitwisseling

overdracht geloofskennis;
primaat bij ervaring
geloofswaarheden

contrast met nr. 1; ervaringsgerichte spiritualiteit

3

innerlijke onderwijzing;
praktische inoefening

bovennatuurlijke
begeleiding

directe onderwijzing vanuit de goddelijke
werkelijkheid; asymmetrie in de
begeleidingsrelatie wordt doorbroken.

4

regenmetafoor;
godservaring is bedoeld
bovennatuurlijke aanspraak; om gearticuleerd te
spraakorgaan
worden; overschrijding van
menselijke maat dan wel
potentie tot verbaliseren;
intermediaire functie

afgenomen zelfwerkzaamheid in de articulatie
van geloofswaarheden; voegwoord met
voorwaardelijke gebruik in interne span

5

alertheid; wil (van God);
onderscheiding

ontspanning in activiteit;
ervaringsmatig leerproces

toegenomen sturing vanuit ervaringskennis over
de goddelijke werkelijkheid

6

eenzaamheid;
onderscheiding; reflectie

verlating zet aan tot reflectie vereenzaming in godsrelatie

7

eenzaamheid; schikking;
donkere nacht

verduistering van
waarneming

8

geestelijke oefening;
voor God brengen als
herleving M.E.-spiritualiteit; oefening in het loslaten van
gevoelsmatige ervaring
menselijke werkelijkheid

poging om de weerstand ten aanzien van
goddelijke werkelijkheid te overwinnen

9

waarneming; vragen

aftasten van binnen en buiten; passivum
divinum; hulpwerkwoord schijnen om interventie
goddelijke werkelijkheid te duiden

10

herleving M.E.-spiritualiteit; verlangen om
geestelijke oefening
veelvuldigheid kwijt te
raken; oefening van de
tegenwoordigheid Gods

kenwijze wordt oefening.

11

morele verontrusting;
voorbereiding biecht

moreel onderscheid tussen binnen en buiten
Gods genade

12

identiteit; genade; onmacht associatie met Paulus;
genade opgevat als
medewerking

ervaring van
bovennatuurlijke leiding
in de oefening van de
tegenwoordigheid Gods

zelfverwijt nalatig te zijn
geweest op moreel vlak

ervaring van verlating en verduistering als
schikking

erkenning van afhankelijkheid van goddelijke
werkelijkheid

In het jaar 1658 ontwikkelt de orativiteit van Maria Petyt zich in het gemeenschappelijk discours van de Karmel. De functie van haar taal weerspiegelt de intermediaire rol
die zij heeft binnen de gemeenschap (2) en haar groei in het contact met Michaël à San
Augustino (3). Het leven in de Cluyse wordt door Maria ervaren als een bovennatuurlijke
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oefening om in contact te komen met de goddelijke werkelijkheid (10). Zij ontwikkelt
zich in het reflecteren op en articuleren van de bovennatuurlijke lering die haar bevattingsvermogen overstijgt (4). Hoe overweldigend deze ervaringen ook zijn, Maria’s articulatie heeft in 1658 nog een sterk horizontaal accent. Haar orativiteit is ingebed in het
gemeenschappelijk discours.
Maria ervaart haar godsrelatie in termen van waarnemen. Binnen dit waarnemen tekent zich een overgang af naar de donkere nacht die stilaan begint (6, 7). Er is sprake van
verduistering en Maria vereenzaamt in haar relaties. Het accent verschuift van de goddelijke waarheden (2, 4) naar een grotere aandacht voor de goddelijke wil (5).105

6.3.2.3 Het jaar 1659
Uit de brievenreeksen van het daarop volgende jaar (5, 6, 7 en 8) heeft Michaël à San
Augustino elf hoofdstukken samengesteld. De concgrammen waarin de goddelijke werkelijkheid verbonden wordt met de eerste persoonsvorm enkelvoud van Maria Petyt
staan in de volgende 37 zinsneden:
1

“eenighe onderwysinghe ende licht, hetwelck den Beminden subietelijck in myne
Ziele instorte, hebbe ick verstaen” (5)

2

“ende kranckheyt in occasien, soo scheen den Beminden my inwendigh als syne
wooninghe te behoeden” (5)

3

“de eyghendommen van den Niet, dewelcke den Beminden my verclaerde, te
weten, den Niet en kent gheen” (5)

4

“bekennende het goedt, hetwelcke den Beminden door sulcken verlatenisse in
my ghemeynt, ende gevrocht hadde” (5)

5

“want dien staet docht my onverdraghelijck; maer siet, den Beminden wilde my
maer bewaeren in ootmoedigheyt” 2x (5)

6

“my alle gratie, liefde ende jonsten des Beminden heel onweerdigh achte, ende
my laet voorstaen, dat ick niet-met-allen goedts en verdiene” (5)

7

“eenighe goede opinie van myn eyghen selven. Maer mynen Beminden in tijdts
toesiende stelde my vyf daeghen lanck in sulcken uytterste verlaetenisse des
gheests” 3x (5)

105 Deze analyse strookt in grote lijn met de orativiteit in de hoofdstukken 161-164. Dat Maria ook schrijft over
haar angsten en confrontatie met vreemde geesten, blijft grotendeels buiten het veld van de gevonden
concgrammen. Dit heeft als voordeel dat het zicht op de onderzoeksfocus wordt aangescherpt. Maria’s
groei in vrijheid blijft echter ook buiten het zicht van onderzoeker.
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8

“verdiende voor altoos berooft te worden van het ghewaerworden des Beminden;
daerom resigneerde ick my heel grondelijck tot alle Godts behaghen” 2x (5)

9

“met een walghe ende verdriet in alle Goddelijcke Diensten; ick was soo
verstroyt, dorre ende verduystert” (5)

10 “dat ick dat door myne sonden verdient hadde, ende dat ick om het versuymen
der Goddelijcke gratie verdiende voor altoos berooft te worden” (5)
11 “als ick ghewaer wierdt eenighe besondere inwerckinghe des gheests; ick peysde,
dat Godt jet wonders ende besonders door my wilde uytwercken” (5)
12 “ick bleef in’t ghebedt ghelijck eenen stock, aloft ick Godt noyt ghesien, noch
ghekendt en hadde.” (5)
13 “ende metter daet, dien troosteloosen staet (Godt zy ghelooft) heeft my daertoe
ghebrocht; och, ick ben nu soo kleyn” (5)
14 “jae ick ghevoele my so ledigh, ende vremt van alle verwachten, oft pretentie tot
eenighe gratie, aloft ick noyt yet besonders van Godt en hadde ghesmaeckt, oft
ondervonden” (5)
15 “des Beminden; daerom resigneerde ick my heel grondelijck tot alle Godts
behaghen in tydt ende eeuwigheyt,” (5) zie ook 8.
16 “wy altemael zijn levende Tempelen van den Heylighen Gheest; welcken
Tempel (ghelijck my docht) ick dickwils onteert ende ontheylight hadde” (5)
17 “medewercken met de gratien, dewelcke den Beminden als eenen versotten
Minnaer, my bynaer gheduerlijck is instortende” (6)
18 “met een nieuw ghewaerworden ende ontmoeten van mynen Beminden. Ick wiert
oock gheleert, dat ick op dese maniere” 2x (6)
19 “dit nieuw vinden, oft ontmoeten, dat ick mijnen Beminden ende den onbepaelden
goddelijcken Al, soo wesentlijck teghenwoordigh hadde” 2x (7)
20 “siet, seer haest verberghde hem wederom mijnen Beminden, my ontnemende dat
wesentlijck licht des gheloofs” 2x (7)
21 “dat ick door gheen creaturen meer en zal afghetrocken worden van mijnen
Beminden. Maer siet, seer haest verberghde hem wederom” (7)
22 “weet niet, wat dit gheweest is, oft jet Goddelijcx, oft jet naturelijcx; maer ick
vermoede meer, dat het” (7)
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23 “een soete stilte in alle myne krachten, onbescheydelijck in Godt rustende.” (7) 106
24 “om mijn hooft op te rusten, noch oock in Godt en kan ick vinden eenighe ruste,
oft toeganck” (7)
25 “op een onverbeelde maniere was ick in Godt besigh in het binnenste, niet
lettende” (7)
26 “te pretenderen, als heel voldaen zijnde met Godt wesentlijck, moghte ick alsoo
in mijne nietheyt maer blyven” (7)
27 “peysende, nu altoos hebbe ick mijnen Godt ghevonden op een gheestelijcke ende
ende onveranderlijcke maniere” 2x (7)
28 “in een volmaeckt overgheven mijnsselfs onder Godt, met een volle
onderwerpinghe in tijdt ende eeuwigheyt” (7)
29 “tot een wesentlijcker ontmoeten, oft vinden Godts inden binnensten grondt
mijnder Ziele, verre buyten ende boven de sinnen” (7)
30 “Ende noch hoogher opklimmende inde puere liefde Godts, overdochte ick, dat
Godt eenen oneyndelijcken meerderen dienst, aerbeydt, moeyelijckheyt, &c.
weerdigh is” 2x (7)
31 “hebbe ick ontfanghen de gratie van eenen Heylighen haet mijnsselfs, soodat ick
my ghevoelde onghenaedigh, strengh, ende onbermhertigh tot myselven” 3x (7)
32 “ende uytsluyten van alle creaturen, daer ick den Beminden niet in en sien, noch
en vinde.” (8)
33 “naerderinghe, ende toeganck tot mijnen Beminden op een seer gheestelijcke,
stille, eenvoudighe, abstracte maniere” (8)
34 “subtielijck ende klaerlijck eenen strael, oft goddelijck licht, hetwelcke my
ghelijck openbaert het onverbeeldt aenschyn Godts” (8)
35 “met soo gheheel abandonneren mijnsselfs tot alle schickinghen der goddelijcke
voorsichtigheyt over my in tijdt ende eeuwigheyt” 2x (8)
36 “tot verlichtinghe oft vertroostinghe in eenighe creaturen buyten Godt,
trachte ick alle die inwendighe persinghe, bitterheyt, pynelijckheyt, verdriet,
droefmoedigheyt ghestadelijck ende volstandelijck te doorbreken” (8)
37 “my ghelijck openbaert het onverbeeldt aenschyn Godts, ende my noch dieper
intreckt; soodat dien grondt dan heel klaer ende door-straelt is blyvende” (8)
106 Einde van hoofdstuk.
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Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’59 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

lichtmetafoor; genadegaven overvallen door een
plotselinge verlichting

verlichting wordt op betrekkingsniveau
begrepen.

2

inwoning

ervaring van behoed worden hulpwerkwoord schijnen duidt op Maria’s
voorzichtigheid in onderscheiding.

3

vernieting

het Niet wordt geplaatst
in een cognitief
verstaanskader

4

verlatenheid; bewerken

positieve waardering van de goddelijke actor in vormingsproces
donkere nacht

5

staat; dragen; deugden

erkenning van eigen
ontoereikendheid;
(plotseling) verstaan van
de goede intentie van de
Beminde

6

genadegaven

goddelijke voorkomendheid nederig zelfbeeld accentueert Gods
versus menselijke
soevereiniteit.
onwaardigheid; angst voor
zelfverheffing

7

eigendunk; tuchtiging

ervaring gecorrigeerd te
worden

goddelijke actor in vormingsproces; nadruk op
eigen persoon (3x) als versterking van zelfverwijt

8

waarneming; berusting

berusting als geestelijke
oefening en bezwering van
angst

onderbouwing van eigen onderwerping aan
goddelijke voorzienigheid; redengevend
bijwoord in interne span

9

weerstand; viering

verlies van concentratie

weerstand als onderdeel van donkere nacht

10

zondenbesef; nalatigheid

vrees voor goddelijke
vergelding

genadegave als opgave (twee maal verdienen);
verzuim wordt gestraft.

11

bijzondere genadegave;
exclusiviteit

bewustwording
bovennatuurlijk
vormingsproces

groeiende beschikbaarheid om als instrument
van God te dienen

12

betrekkingsniveau

donkere nacht
wordt ervaren als
bewegingsloosheid.

Maria’s godskennis ‘beweegt’ op het niveau van
haar zelfwaarneming.

13

troosteloosheid,
verootmoediging

erkenning van vorming in
moeilijkheden

gesteltenis als belangrijke factor in inoefening;
uitroep van verwondering

14

bijzondere genadegave;
zintuigelijke waarneming

mismoedigheid

ervaring van vervreemding ten aanzien
van genade; voegwoord van wijze duidt op
onderscheiding der geesten.

15

berusting; schikking

berusting als geestelijke
oefening en bezwering van
angst

diepe zelfverloochening; grondig in dubbele
betekenis: verwijst ook naar zielengrond.

substantivering van bovennatuurlijke ervaring
duidt op ‘verdinging’ van bovennatuurlijke
werkelijkheid.

contrastwerking; onbegrepen maar welwillende
actie van goddelijke actor in vormingsproces;
tussenwerpsel dient om het verstaan te
verhelderen.
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’59 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

16

godshuis; Heilige Geest;
(morele) eer

Paulinische theologie;
erkenning eigen
verantwoordelijkheid

(theologisch) kader van Maria’s orativiteit

17

genadegave; erotiek

genade als avance van een
flirtende Beminde

onontkoombaarheid van Gods liefde

18

waarneming; ontmoeting;
geestelijke onderwijzing

de ontmoeting is niet
vanzelfsprekend

gewaarworden en ontmoeten worden in een
zelfde verband geplaatst.

19

herleving M.E.-spiritualiteit; verlies aan contrast tussen vinden en ontmoeten worden in een zelfde
ontmoeting
intimiteit en transcendentie verband geplaatst.

20

minnespel; donkere nacht

de Beminde en zijn
bemiddeling worden aan
het zicht onttrokken.

de diepte in goddelijke waarneming wordt door
de goddelijke actor weggenomen.

21

aantrekkingskracht; inzicht

correctie van verwachting
door de Beminde

de ontmoeting met de Beminde is niet
vanzelfsprekend.

22

onderscheiding der geesten; binaire onderscheiding
veronderstelling

de onderscheiding van de goddelijke
bemiddeling wordt in voorzichtige termen
geduid.

23

intimiteit; rust

ervaring van diepe rust

overgave aan goddelijke werkelijkheid geeft rust
in de geestelijke krachten.

24

rust

connotatie met evangelie; goddelijke werkelijkheid in perspectief van
ongedurigheid, ervaring van ruimte
diepe onrust

25

herleving M.E.-spiritualiteit; ongerichte maar diepe
activiteit
concentratie

26

voldoening; herleving
M.E.‑spiritualiteit;
vernieting

concentratie op nietheid als analogie van wezenlijke godservaring en
verdwijnpunt
vernieting; bepaling bij goddelijke werkelijkheid
als kenwijze

27

betrekkingsniveau;
zoektocht

ontdekking van de kern

goddelijke werkelijkheid als resultaat van
zoektocht; bepaling bij goddelijke werkelijkheid
als kenwijze

28

volmaaktheid; overgave

overgeven als
onderwerping; dubbele
verwijzing naar vol en naar

soeverein godsbeeld; lijfeigenschap

29

herleving M.E.-spiritualiteit; ervaring van dichter bij
anatomie van de ziel
komen

nadering in spanning tussen binnen en buiten

30

stijgen; kern; dienstbaarheid groei in liefde
correspondeert met
bereidheid om dienstbaar
te zijn

de mystieke weg raakt aan lijfeigenschap.

31

genadegave; afkeer

zelfdisciplinering gezien als genadegave;
de mystieke weg raakt aan geïnterioriseerd
lijfeigenschap.

bepaling bij goddelijke werkelijkheid als
kenwijze

onder

zelfhaat wordt als heilig
ervaren en wordt gebruikt
als zelfdisciplinering
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’59 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

32

geestelijke weg

connotatie met geestelijk
hooglied; verdergaan dan
creatuurlijke werkelijkheid

sterk contrast tussen creaturen en de Beminde;
voorbijgaan aan zintuigelijke waarneming

33

(geestelijke) weg

connotatie met innerlijke
burcht; toegang via
verinnerlijking

toegang tot goddelijke werkelijkheid middels
intensivering van de kenwijze

34

herleving M.E.-spiritualiteit; plotseling inzicht; contrast
lichtmetafoor
tussen openbaring en het
niet-beeld van God

de goddelijke werkelijkheid breekt door in
plotse inzichten uit onzichtbare werkelijkheid;
prille ervaring

35

schikking; tijd

geïndividualiseerde
beleving van de
voorzienigheidsleer

de goddelijke werkelijkheid vraagt om een
verlaten van zichzelf en een toevertrouwen aan
het levenslot.

36

terugtrekking; geestelijke
oefening; inwendig lijden

zelfoverwinning;
veranderende zoekrichting

gesteltenissen nodigen uit tot zelfoverstijging.

37

herleving M.E.-spiritualiteit; openbaring van het
naar binnen trekken
onverbeeld aanschijn

Maria’s eigenmachtigheid wordt overgenomen;
zelfde paradox als in 34

In 1659 wordt de orativiteit van Maria Petyt gekenmerkt door een toenemende aandacht
voor het godmenselijk betrekkingsniveau als persoonlijke ontmoeting (1, 12, 18, 19, 21).
Zij ervaart in toenemende mate het vormingsproces dat de Beminde aan haar voltrekt
(4, 5, 6). Dit proces tekent zich deels af in termen van onderwerping (8, 15, 28) deels als
een minnespel (18, 21, 24). Dit vormingsproces lijkt echter nog in een vroege fase en is
niet consistent, laat staan vanzelfsprekend. Maria erkent volmondig Gods leiding, maar
blijft haar bovennatuurlijke ervaringen objectiveren (3, 4) en onderzoekt vooral haar
kenwijze van God (25, 26, 27). Het Niet is daarbinnen een belangrijke focus (3). Maria verwijt zichzelf haar onwaardige staat (5, 6, 10, 16) en schenkt veel aandacht aan zelfdisciplinering (16, 31, 36). Op een dieper niveau raakt de focus van de vernieting echter aan
een ervaren nadering (33). Haar geestelijke weg wordt tot een intieme ontmoeting met
de Beminde (32, 33).
Ondanks deze nadering wordt Maria nog altijd geteisterd door een donkere nacht (9, 12,
13). Zij laat zich daarin leiden door een lichtstraal die de goddelijke werkelijkheid bemiddelt
(34). In dit contact tekent zich een eerste besef af van haar bijzondere roeping (11, 14).107

107 De selectie van zinsneden, gemaakt aan de hand van de concgrammen, is behulpzaam om de orativiteit
in de bijeengebrachte brieffragmenten te benoemen en past binnen de lijn van de hoofdstukken. Alle
aspecten komen terug in de concgrammen, zij het soms fragmentarisch. Dit betreft onder meer Maria’s
deugdbeoefening en haar streven naar wezenlijke vereniging. De oefening van de tegenwoordigheid
Gods blijft voor een belangrijk deel buiten de onderzoeksresultaten, omdat de twee polen van het Al en
het Niet op de exclusielijst van de functiewoorden staan.
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6.3.2.4 Het jaar 1662
In de briefreeksen 9 en 10, geschreven in het jaar 1662, worden negen zinsneden gevonden met concgrammen waarin een verband wordt gelegd tussen een vervoeging van
Maria’s eerste persoon enkelvoud en een term die expliciet verwijst naar de goddelijke
werkelijkheid:
1

“dit my dient voor verhoedenisse, ende bewaerenisse, aen my vanden Beminden,
uyt een besondere jonste ghegunt” (9)

2

“vereenighende liefde met het opperste Goedt, mynen onverbeelden Beminden.
Naerdat ick eenighen tijdt dien strijdt hadde onderstaen, 2x” (10)

3

“alleen een ghenietelijck beschouwen van eenigh goddelijck onverbeeldt
Goedt, daer ick seer vast aenhangh, maer niet innighlijck, dan wat levende ende
ghewaerwordelijck” (10)

4

“een inwendighe versekeringhe, dat Godt sulcx oock van my versocht, ende ick
wiert’er heel soetelijck toe ghetrocken” (10)

5

“beweeght, om aen-te-teeckenen myne maniere van bidden, ende my in Godt
besigh te houden, ghelijck met een onderwysinghe” (10)

6

“sonder te onderscheyden watter in my al passeerde, oft wat Godt in my was
werckende; welcke onverletheyt, ende vryheyt van veele reflexien, ende
verbeeldinghen, ick vreese te verliesen” 2x (10)

7

“minnedoodt in alles daer ick noch subtielijck aenkleefde buyten Godt, ende
buyten het eenvoudigh, onverbeelt Wesen” (10)

8

“aenklevinghe aen die ruste in Godt, buyten alle reflexie op myselven, ende
sonder te oordelen” (10)

9

“heden den 24. April 1662. naer de Heylighe Communie, vondt ick my wat soeter
bevrocht, aenghelockt, ende beweeght” 2x (10)

Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’62

semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

bescherming; bijzondere
genadegave

dankbaarheid voor
bijzondere gunst

vormingsproces met goddelijke actor; groeiend
besef van bijzondere gunst

2

herleving M.E.-spiritualiteit; vrees uit de goddelijke liefde het hoogste goed en Beminde (nog dichter bij
strijd
te geraken
elkaar) worden genoemd in één verband.
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’62

semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

3

genot; herleving M.E.spiritualiteit; beschouwing

ervaring van vastheid in
onzekerheid

moeilijk definieerbare hechting aan de
goddelijke werkelijkheid; kan slechts worden
omspeeld.

4

verzoek; inwendige
bevestiging

ontvangen bijzondere
roeping

roeping wordt gepersonifieerd.

5

bidden; aandacht

schrijven en in de goddelijke schrijven, bidden en in God bezig zijn als één
werkelijkheid verkeren
activiteit
als vorming vanuit de
goddelijke werkelijkheid

6

onderscheiding der geesten; bezorgdheid om eigenheid
vorming; geestelijke vrijheid op te geven

7

minnedood; herleving van
M.E.- spiritualiteit;

uit liefde losmaken van alles dubbel godsbesef duidt op verschillende
wat buiten God is
gedaanten van de goddelijke werkelijkheid.

8

rust; oordeelsvorming

losmaken van eigen
geestelijk vermogens

eucharistie; vruchtbaarheid; ervaring van innerlijke
verlokking
beweging na communie

weerstand tegen onderscheidingsproces;
nadruk op ‘in’ als plek waar de goddelijke
werkelijkheid werkzaam is.

spanning tussen ‘in’ en ‘buiten’
de goddelijke werkelijkheid bevrucht en
lokt aan.

In het jaar 1662 tekent zich in de orativiteit van Maria een duidelijke beweging af richting
een bijzondere roeping (4). Haar ambiguïteit jegens deze roeping lijkt doorbroken, maar
de exclusiviteit daarvan moet nog worden afgetast (4, 5, 6). Maria’s geestelijke weg voltrekt zich in een perspectief van buiten naar binnen (6). Zij beleeft haar godsrelatie in
affectieve termen (2, 3, 9), zelfs haar weerstanden zijn in deze zin gekleurd (7). De donkere nacht lijkt nu voorbij, maar Maria is nog angstig uit de goddelijke liefde te vallen (2).108

6.3.2.5 Het jaar 1668
De brieven die Maria, naar alle waarschijnlijkheid, in 1668 naar haar geestelijk begeleider heeft gestuurd – deze bevinden zich in de briefreeksen 11 en 12 – kennen negentien
zinsneden met concgrammen waarin een term voor de goddelijke werkelijkheid wordt
samengebracht met een vervoeging van een persoonlijke voornaamwoord enkelvoud:

108 Op het eerste oog past deze analyse nauwelijks binnen het kader van de onderwerpen die Maria in deze
briefreeksen bespreekt, nl. de opdracht die zij van Michaël à San Augustino heeft gekregen om haar
innerlijke gesteltenissen op te schijven en de weerstand die zij daartegen voelt. Bij nader inzicht kan
echter worden geconcludeerd dat juist de gevolgde werkwijze Maria’s orativiteit binnen het zicht van de
onderzoeker brengt.
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1

“Den Beminden is my soo goedt, ende handelt met my soo goedertierlijck” (11)

2

“Den Beminden doet my dese gratie, dat ick nu niet en gevoele eenighe
beweginghen van ydel glorie” (11)

3

“want den wille des Beminden smaeckt my op het aldersoetste in alle
dinghen.” (11)

4

“Maer te vooren heeft my den Beminden oock door dese weghen gheleydt” (11)

5

“O hoe groote gratien ende faveuren ick vanden Beminden ontfanghe; al en ben
ick andersins niet ootmoedigh; het dunckt my” 2x (11)

6

“gheen veranderinghen meer en schenen te konnen aenkomen; dat de
Goddelijcke ghenaede my nu ghelijck vast ghestelt, ende bevestight heeft” (11)

7

“veracht ende onverlet ghelaten; hierin gheeft my de goddelijcke Goedtheyt een
inwendighe blijdschap” (11)

8

“meer achten als andere; want ick ondervinde altoos, dat de goddelijcke gratien
ende inwerckinghen zyn van sulcken nature, datse de Ziele fonderen” (11)

9

“ja, naer alle ghewaerworden, Godt heeft in hem inghenomen mijnen gheheelen
mensch” (11)

10 “de jonsten, voordelen ende gratien, die my Godt tot noch toe gheweerdight heeft
te gheven” (11)
11 “oft verheffen boven andere; maer ick ondervinde, dat hoe Godt my meerdere
ende sonderlingher gratien gheeft” 2x (11)
12 “inwendigh ondervinde ende smaecke, en kan ick niet uytspreken; in Godt
worden gheduerigh nieuwe gaven ontdeckt” (11)
13 “noch eens gheseyt hebbe, dat hoe ick meer ondervinde, dat Godt my meer, ende
meerdere teeckenen van sijn liefde, gratie ende vriendtschap is bewysende”
2x (11)
14 “hem jevers in te mishaegen, die ick door Godts gratie, noyt ghehadt en
hebbe.” (11)
15 “De wonderlijcke ende groote gaven, ende mededeelinghen Godts, die ick
daghelijcx in mijn inwendigh ondervinde, ende smaecke” 2x (11)
16 “ende goedtheyt, ende al te groote liefde Godts, die haer in my soo mildelijck
uytstort. De wonderlijcke ende groote gaven, ende mededeelinghen Godts” (11)
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17 “te weten, dat ick de werckinghen vande Goddelijcke rechtveerdigheyt, soo
vredelijck, stille, blyhertelijck, ende aenghenamelijck, in danck moet nemen” (12)
18 “ende is alleenelijck open tot Godt. Dit licht stelt my metter daet in sulcken
dispositie” (12)
19 “versaecken van alle, dat Godt niet en is, ende dat uyt een alderpuerste liefde
Godts. Ick hebbe door een inwendigh licht noch voorder onderwesen gheweest
inde deught” (12)

Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’68 semantische preferentie semantische associatie aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

weldaad

dankbaarheid

grondtoon orativiteit

2

genadegave

gunst

grondtoon orativiteit; groei op geestelijke weg

3

wil; smaken

welgevallen aan Gods wil prioritering van Gods wil als zintuigelijke ervaring

4

leiding; weg

herinnering aan voort
geleid te worden

terugblik op geestelijke reis

5

gunstbewijzen; deugden

erkenning eigen
incongruentie met
goddelijke werkelijkheid

eigen tekort versterkt dankbaarheid; voegwoord van
voorwaardelijke betekenis in interne span

6

genadegave

indruk van vastheid

genade als actor; omvormingsproces lijkt ten einde.

7

niet in tel; blijdschap

paradox: blijdschap in
verachting

goedheid als actor schenkt contrasterende ervaring.

8

achting; genadegaven

ervaren werking
genadegaven

genadegaven en inwerking als fundament van het
omvormingsproces

9

waarnemen; innemen

vereniging

contact met goddelijke werkelijkheid als ingenomen
worden (in lijn met aspiratief gebed)

10

gunstbewijzen;
waardigheid

dankbaarheid van een
bevoorrechte gunsteling

de goddelijke werkelijkheid wordt ervaren in
afhankelijkheid aan de gunstenaar.

11

bijzondere genadegaven

cumulatie en
verbijzondering van
genadegaven

vergelijking in dankbaarheid

12

smaken; articulatie;
vernieuwing

connotatie met
perspectief richt zich naar vernieuwing van de
evangelie; niet te
goddelijke werkelijkheid.
verwoorden, verrassende
transcendente ervaring

13

herhaling; tekenen

cumulatie genadegaven

vergelijking in dankbaarheid

14

ergeren; genadegave

dankbare erkenning
gespaard te zijn

terugblik in dankbaarheid

15

genadegaven; zintuigen

cumulatie genadegaven

grondtoon orativiteit
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’68 semantische preferentie semantische associatie aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

16

overvloeiende liefde

ervaring van liefde in
overvloeiende maat

liefde als bemiddelende actor

17

rechtvaardigheid;
verstilling

aansporing tot
dankbaarheid

dankbaarheid ten aanzien van goddelijke
rechtvaardigheid

18

lichtmetafoor; gesteltenis

verdichting van focus
op God

licht als bemiddelende actor die het vormingsproces
begeleidt

19

liefde; lichtmetafoor

leren van het licht in het
vernietingsproces

licht als bemiddelende actor die het vormingsproces
begeleidt

Maria’s orativiteit wordt in 1668 gekleurd door haar dankbaarheid voor de genadegaven
die zij ontvangt (1, 2, 5, 10, 15) en die haar funderen (8) in een steeds inniger vereniging
met de goddelijke werkelijkheid (9). Maria ervaart een overvloeiende en niet te verwoorden maat (11, 13, 15, 16). Opvallend zijn de vele actoren die de goddelijke werkelijkheid bemiddelen: genade (6), goedheid (7), liefde (16) en licht (18, 19). Maria’s geestelijke weg lijkt
zich te ontwikkelen in een opbouwend krachtenveld en ondervindt, hoewel in zichzelf
nog incongruent, nauwelijks meer (innerlijke) tegenstand (6, 8).
In de stabilisering van haar geestelijke weg tekent zich een vernieuwingsproces in
Maria’s orativiteit af (12). Zij opent zich voor de aanspraak vanuit de goddelijke werkelijkheid. Dit verdiept haar overgave aan de goddelijke schikkingen.109

6.3.2.6 Het jaar 1669
In de briefreeksen 18, 19 en 35, dat zijn de briefreeksen die Maria (naar alle waarschijnlijkheid) in 1669 heeft geschreven, worden de volgende zinsneden met concgrammen aangetroffen die bestaan uit een constituent met een term voor de goddelijke werkelijkheid
en een persoonlijk voornaamwoord voor de eerste persoon enkelvoud:
1

“suyvere intentie, die sy daerin heeft. Den Beminden scheen my noch voorder
aen te locken ende te bewegen” (18)

2

“nu qualijck ghestelt was, &c. maer den Beminden versekerde my, dat haere
ghesteltenisse soude veranderen, ghelijck het gheschiedt is” (18)

3

“myne verworpentheyt, onweerdigheyt, ende nietheyt blyft my ghelijck
inghedruckt. Ick peysde dat den Beminden dese soo slechte ende onredelijcke
maniere wilt ghebruycken tot eenigh goedt eynde” (18)

109 Deze analyse van Maria’s orativiteit past binnen de briefreeksen 11 en 12, zij het dat haar deugdbeoefening
nauwelijks aan bod komt in de gevonden concgrammen. Ook hier scherpt het gevolgde onderzoekstraject
dus het zicht op godmenselijk betrekkingsgebeuren aan.
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4

“soo hebbe ick daerin eenen grooten teghenstryt ghevoelt; maer ick staen
verstelt, wat den Beminden hiermede wilt te kennen gheven” (18)

5

“Beelden, eene met het ghesicht op den Beminden, volghens hetghene my
inwendigh scheen inghedruckt; ende een ander heel kleyn” (18)

6

“een schrift, oft een minnewoordt tot den Beminden, maer ick vreesde eenighe
te verergheren” (18)

7

“in een strael uyt den mondt, tot den Beminden; in’t kleyn soude ick gheerne
ghehadt hebben dit woordt, Bemindt meer” (18)

8

“beveele ende laete dat altemael aen mijnen goddelijcken Minnaer, ende aen de
minnelijcke Moeder” (18)

9

“met diepe versuchtinghen tot mijnen Beminden, door het aengheven ende
rauwe, die ick ghevoele” (19)

10 “beminnen, soo veel ick kan; ende my keerende tot den Beminden, segghe: mijnen
Alderliefsten ist uwe eeuwighe ordonnantie, ende wille my te werpen in de helle”
2x (19)
11 “my te werpen in de helle, ende my van u Goddelijck aenschyn te berooven, als
niet weerdigh zijnde” (19)
12 “aengheven ende rauwe, die ick ghevoele, van sijn Goddelijck aenschyn
misschien te moeten derven” (19)
13 “ick sal evenwel myn beste doen, soo langh als ick zal leven, om Godt te dienen,
om hem te believen ende te beminnen” (19)
14 “Waerop ick somtyts resolutelijck antwoorde: ist de eeuwighe schickinghe Godts
my inde helle te werpen, sijnen Heylighen wille moet gheschieden” (19)
15 “door uwe lautere bermhertigheyt, ick gheve my over aen uwen Heylighen wille,
mits conditie nochtans, dat ick u inde helle beminnen magh” (19)
16 “ist de eeuwighe schickinghe my inde helle te werpen, sijnen Heylighen wille
moet gheschieden; ick en hebbe gheen recht” (19)
17 “midts ick klaerelijck kende, ende ondervondt, dat mijnen Beminden was de Ziele
ende het leven van myne Ziele” (35)
18 “den Heylighen Cyrillus 1669. vertoonde hem den Beminden aen my, binnen my,
nochtans op een onverbeelde maniere” 2x (35)
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19 “want nu sach, ende verstont ick dat dien goddelijcken Al alles in my ende door
my moest wercken, midts ick klaerelijck kende” 2x (35)
20 “jae veel innigher, als de innighste ghepeysen, die ick van syne
teghenwoordigheyt soude konnen verwecken; ick sach my als in Godt besloten,
van hem heel doordroncken” 2x (35)
21 “van alle kanten en sach ick anders niet, als Godt. Welcke innighe Godts
teghenwoordigheyt ick soo klaer ghewaerwordende, wiert ick eensdeels
beschaemt” 2x (35)

Daaraan kan de volgende semantische informatie worden ontleend:
’69 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

onderscheiding binnen
begeleidingssituatie;
vermoeden

intensivering van
aantrekkingskracht

‘overleg’ met de Beminde over medezuster;
hulpwerkwoord schijnen in interne span

2

geruststelling;
veranderingsproces

eigen twijfel versus
gehoorzaamheid aan de
Beminde

ook gesteltenis van medezuster wordt
betrokken in onderscheidingsproces.

3

bezwaard gemoed;
afkeuring

positieve benadering
van negatieve
gemoedsgesteltenis

reflectieve integratie van eigen vernietingproces

4

weerstand; verbazing;
bedoeling

verbazing omtrent gegeven
inzicht

verrassende inbreng van de Beminde doorbreekt
weerstand.

5

afbeelding; inprenten

ontvangen inzicht

inwendige sturing via ‘indrukkingen’;
hulpwerkwoord schijnen geeft voorzichtig
onderscheidingsproces aan.

6

minnetaal; ergernis

getuigenis versus imago

imago wordt betrokken in
onderscheidingsproces.

7

afbeelding (spraakorgaan);
wens

geuite wens

geloofsgetuigenis aan ‘derden’

8

uit handen geven; intimiteit toevertrouwen

vertrouwvolle omgang met de goddelijke
werkelijkheid

9

verzuchting; onderscheiding versmeking

negatieve gesteltenis zet aan tot smeekgebed.

10

aanspraak; intimiteit;
schikking

berusting

communicatie over schikking in situatie van
beproeving; voorwaardelijke vraagzin

11

hel; beroving

angst voor verwerping

communicatie over schikking

12

onderscheiding; rouw

angst voor verwerping

communicatie over mogelijke schikking

13

dienstbaarheid

voornemen

weerwoord op mogelijke schikking

14

schikking; verwerping

aanvaarding

zelf buiten oordeel staan; voorwaardelijke zin in
situatie van beproeving
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’69 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

15

barmhartigheid; overgave;
voorwaarde

‘capitulatie’

liefhebben gaat boven hel.

16

verwerping; schikking

stelligheid als bezwering

zich nergens op voor kunnen laten staan;
voorwaardelijke zin in situatie van beproeving

17

zielservaring

ervaren levenskern

proces van interiorisatie en ondervinding van
Beminde

18

openbaren;
binnenperspectief

ervaren aanwezigheid

visionaire ontwikkeling zonder beeld; paradox
visioen-onverbeeld

19

inzicht; oefening van de
tegenwoordigheid Gods

inzicht in godlijdend leven

Al en godlijdend leven met elkaar in verbinding

20

waarneming; oefening van
de tegenwoordigheid Gods

vereniging in visionair
perspectief

doordronken van de goddelijke werkelijkheid

21

waarneming; oefening van
de tegenwoordigheid Gods

overstijgende ervaring van
de goddelijke werkelijkheid
in zichzelf

visionaire ontwikkeling gekoppeld aan oefening
tegenwoordigheid Gods

gebracht

In 1669 wordt Maria Petyt mondiger in de relatie met haar Beminde. Het betrekkingsniveau ontwikkelt zich tot een wederkerige communicatie van twee partners. Maria
overlegt met haar Beminde (1, 2, 4, 9, 10), verwoordt haar eigen positie en is soms verrast door zijn inbreng (2, 4). Het eerder ervaren vormingsproces lijkt afgerond en maakt
plaats voor een innerlijke sturing door haar Beminde (3, 5). Maria gehoorzaamt aan deze
presentie en stelt zich te weer tegen tegenstrijdige ingevingen (9-16). Haar overgave aan
een godlijdend leven treedt nu meer op de voorgrond (17,19) en verbindt zich met transcendente ervaringen (18-21). In het Tractaet is er voor het eerst sprake van een visionaire
ontwikkeling (18).110

6.3.2.7 Het jaar 1670
In briefreeks 13, de briefreeks die Maria waarschijnlijk in het jaar 1670 heeft geschreven
staan vijf concgrammen die een term voor de goddelijke werkelijkheid verbinden met
een vervoeging van een persoonlijk naamwoord eerste persoon enkelvoud:
1

“dueren zal, te weten, totdat den Beminden my zal ghebrocht hebben tot een
ghewenschte forme” (13)

110 Deze analyse lijkt haaks te staan op de bekoringen die Maria in het jaar 1669 ondergaat. Een onderzoeker die
hierin niet verstrikt wil raken maar zich richt op Maria’s orativiteit, kan echter opmerken dat deze bekoringen
haar mondigheid ten aanzien van de Beminde stimuleren. Het is maar de vraag of deze groei opgemerkt zou
zijn zonder de methodische toespitsing op Maria’s interactie met de goddelijke werkelijkheid.
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2

“aen jemant de waerheyt segghende, die hy niet gheerne en hoorde, hem qualijck
konnende laeten voorstaen, dat de saecke soo was: den Beminden heeft my
daerover berispt ende ghestraft” (13)

3

“ick en moet daerom niet verre gaen; den Beminden besorght my hiertoe veele
occasien, uyt een besondere liefde” (13)

4

“opdat ick daerdoor soude voorderen ende winste doen, oock sonder de schult
van deghene, die my oeffenen; want den Beminden hout expresselijck de ooghen
toe van sommighe” (13)

5

“my in den strydt teghen de nature ghetrauwelijck ghedraghen hebbe, worde
ick ordinairlijck ghewaer eenen Goddelijcken strael, waerdoor de Ziele wort
ghenoeyt” (13)

Daaraan kan de volgende semantische informatie worden ontleend:
’70 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

begeleiding

vertrouwen in de vormende inzicht in tijdspanne; vormingsproces met
kracht van de Beminde
goddelijke actor

2

corrigeren

acceptatie van berisping

3

gelegenheden; schikking

vertrouwen in de vormende vormingsproces dichtbij; intensivering vanwege
kracht van de Beminde
bijzondere roeping

4

oefenen; schikking

ook anderen worden
verblinding als deel van vormingsproces; ironie?
(onbewust) betrokken in het
vormingsproces.

5

beloning; lichtmetafoor

weten dat bewaring wordt
beloond.

voorzichtigheid in onderscheiding lijkt
doorbroken.

gewaarworden van goddelijke bemiddeling als
beloning voor trouw

Aangaande Maria’s orativiteit kan in deze analyse worden gesignaleerd hoe in 1670
Maria’s vormingsproces door haar Beminde wordt hernomen (1-5). Tekenend voor dit
vormingsproces is de toenemende overgave waarmee Maria zich aan haar Beminde toevertrouwt (1, 3). Dit proces betreft voor een belangrijk deel de verhoudingen in en om
de gemeenschap (2, 3, 4). Het al dan niet gewaarworden van Gods aanwezigheid is een
belangrijk oogmerk voor Maria Petyt (4, 5).111

111 Deze analyse van Maria’s orativiteit strookt met de inhoud van de brieven, zij het dat de geaccentueerde
dichotomie en strijd tussen de natuurlijke krachten en de geestelijke vermogens buiten het zicht van de
onderzoeker blijft. Deze ontwikkeling van Maria’s ziel staat weliswaar buiten de directe communicatie
met de goddelijke werkelijkheid, maar is wel een cruciaal gegeven op haar geestelijke weg.
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6.3.2.8 Het jaar 1671
In briefreeks 14 en 15 worden 53 zinsneden gevonden met concgrammen die de goddelijke werkelijkheid verbinden met een persoonlijk voornaamwoord van eerste persoon
enkelvoud. Maria heeft deze brieven waarschijnlijk in 1671 geschreven:
1

“op den lesten dagh vande Octave van’t Alderheylighste Sacrament heeft my den
Beminden ghestelt in eenen uytterlijck verlaeten” (14)

2

“een kermende ooghe op mijnen Beminden Jesus, die ick in’t opperste deel, inden
gheest noch soetelijck teghenwoordigh hadde” 2x (14)

3

“oft van u verscheyden en worde; mijnen Beminden ghy weet immers wel, dat ick
gheheel uwe ben” (14)

4

“Al dede ick op de voorsz. maniere aen mijnen Beminden veele minneklachten,
ende alsoo godtvruchtelijck tot hem kermde” (14)

5

“Ick bleve aldus rustenderwyse, ende slapenderwyse in mijnen Beminden
wesentlijck, bewaerende den inwendighen vrede” (14)

6

“ende bereydt, om daeraen t’samen met Jesus mynen Beminden ten uyttersten te
lyden, ende van het Cruys niet te willen afkomen” (14)

7

“niet luysterende naer’t ingheven des vyandts; aen mynen Beminden zy lof, eere,
glorie, ende dancksegghinghe” (14)

8

“aldus inden gheest gheseyt zijnde, scheen mijnen Beminden my te doen
verstaen, ende in te drucken” 2x (14)

9

“soo seyde ick tot hun, ick zal mijnen Beminden soo vastelijck omvanghen ende
omhelsen” 2x (14)

10 “druckte ick my, het beste dat ick kost, in mijnen Beminden, binnen in mijn herte,
trachtende hem aldaer ende oock in alles” 3x (14)
11 “ende seyde tot hem: Aldersoetsten Jesus, mijnen Beminden, hoe kan uwe
Goedtheyt ghedooghen” (14)
12 “Ick seyde ondertusschen oock tot mijnen Beminden, al waer’t datghe my met
stocken van u sloeght” 2x (14)
13 “segghende inwendigh met versuchten; mynen Beminden, laet uwen wille
gheschieden” (14)
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14 “Dit was een vondt van den Beminden, om my dat altemael met een resoluet
ghemoet te doen passeren” (14)
15 “liefde Godts, dewelcke is in Jesu Christo, mynen Beminden. Ende aldus honck ick
met mynen Beminden aen’t Cruys met een lydende stilligheyt” 3x (14)
16 “om van hun ghehandelt te worden naer’t behaeghen der Beminden; ende als
overweldight, leyde ick my op het Cruys, om daeraen ghenaghelt te worden” (14)
17 “met eenen veerdighen, ende bereydtsaemen gheest, wie zal my scheyden van de
liefde Christi? oft tribulatie, oft benouwtheyt, oft quellinghe” (14)
18 “soodat ick moght segghen, ick ben met Christo aen’t Cruys ghenaghelt, soo
seyde ick” (14)
19 “dat als de H. Dryvuldigheyt haere wooninghe in my gemaeckt hadde, het niet
en zyn gheweest de dry Goddelijcke persoonen” (14)
20 “Maer in alle dit lyden versterckte my de goddelijcke gratie, ende werckte
onghevoelijck in’t opperste deel” (14)
21 “de pynen ende tormenten te onderstaen, als’t Godt soude believen. Als ick my
trachtede af te keeren van dese ingevinghen” 2x (14)
22 “teghen heugh, ende teghen meugh; want my tot Godt keerende en scheen ick
anders niet te ghevoelen” 2x (14)
23 “in hem soo vast ghewortelt bleef, dat ick Godt nievers in en wilde vergrammen,
oft mishaghen” (14)
24 “alle besondere gratien, die ick oyt van Godt schijne ontfanghen te hebben” (14)
25 “myne conscientie ghetuyghde, dat ick altoos oprechtelijck Godt ghemeyndt,
ende ghesocht hadde, ende niet anders” (14)
26 “alle mijne hope, ende betrauwen vast stondt in Godt, ende alle mijne liefde tot
hem trock” (14)
27 “op den rechten wegh tot Godt; wat isser toch in my, dat ick dit soude
connen” (14)
28 “niet-met-allen en begheerde, dan dat den wille Godts in my soude volbrocht
worden; dat ick Godt soude loven en dancken” 2x (14)
29 “my versterckt heeft; niet ick maer de gratie Godts met my, ende waer’t dat dese
my de handt niet en hadde toeghereyckt” 2x (14)
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30 “van den duyvel beseten was, soo wierden my, door Godts toelaeten, op het
alderlevenste in’t besonder voorghestelt, alle soorten van lyden” (14)
31 “ghelijck de besetene doen; alhoewel ick my, door Godts gratie, ghenoegh kost
wederhouden” 2x (14)
32 “noch eenighe andere creature, en zal my afscheyden vande liefde Godts,
dewelcke is in Jesu Christo, mynen Beminden” (14)
33 “myne gheheele resignatie, ende overgheven mijnsselfs tot alle welbehaeghen
Godts, was in alle dat lyden soo vast ende volstandigh” (14)
34 “want door de gratie Godts, ben ick staende ghebleven, ende victorieus” (14)
35 “ghy zult evenveel hebben, &c. maer ick antwoorde, ick zal’t doen ter liefde
Godts, ende niet, om myn eyghen baet, ghemack, oft ghewin” 2x (14)
36 “moghen strecken tot meerdere eere, ende glorie Godts; want evenwel myne
conscientie ghetuyghde, dat ick altoos oprechtelijck Godt ghemeyndt” (14)
37 “als jemant soude connen verdencken, blasphemien, lasteringhen,
versmadinghen, kleynachtinghe Godts; waerdoor ick soo ghepynight, ghedruckt,
ende bedroeft was” (14)
38 “wiert ick ghequelt met mistrouwen vande Vaderlijcke goedtheyt, ende
voorsienigheyt Godts; ende daerdoor begonst ick met sorgvuldigheyt beangst te
zyn” (14)
39 “teghen de ootmoedigheyt gaf my satan in, dat ick heyligh was, oft begonst
heyligh te worden” 2x (14)
40 “bereydt, om daeraen t’samen met Jesus mynen Beminden ten uyttersten te
lyden” (doublure) (14)
41 “versaemtheyt der opperste krachten, als my moghelijck was, ben ick, (Godt lof)
dat peryckel ontkomen” 2x (15)
42 “met eenen pueren toekeer tot mijnen Beminden alsoo het scheen. Dit
voorschreven licht, &c.” (15)
43 “te voet ghevallen hebben, opdatse my vanden Beminden souden helpen
verbidden; maer daer quam my een ghepeys in” (15)
44 “Siet lieven Vader den Beminden ghedooght, dat ick nu wat vloeyenderwyse
mijnen inwendighen staet wat kan te kennen gheven” (15)
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45 “wegh van visioenen ghetrocken te worden; daerom begonst ick den Beminden te
bidden, dat hy door eenen anderen my tot hem soude believen” (15)
46 “volherden in het inwendigh enckel opsien van mijnen Beminden, naer sijn
onverbeeldt Wesen” (15)
47 “maer het is de eyghen liefde, ende luttel betrouwen op mynen Beminden, die my
aldus spel levert.” 2x (15)
48 “met soete inghekeertheyt, ende ick scheen met een Goddelijck licht
overschenen, overhelst, overgrepen” (15)
49 “als de visioenen zijn waerachtig ende Goddelijck, soo laete ick myselve, ende
alles als onverlet” 2x (15)
50 “moest ghy daerdoor verloren gaen: waeght u inde Goddelijcke schickinghen. Dit
en vredighde mijn herte niet besonders, want my wederom een vreese inviel” (15)
51 “myn onweerdigheyt om sulcke gaven van Godt te ontfanghen; daernaer liet ick
dat visioen onverlet henen gaen” (15)
52 “om my gheheelijck over te gheven in alle behaghen ende schickinghen Godts
over my; hetwelck ick oock dede met soeten vrede” 2x (15)
53 “want alle steunsel, oock vande Heylighe ghehoorsaemheyt, wort my alleneen
afgheslaghen, met schoone deckmantels” (15)

Daaraan is de volgende informatie ontleend:
’71

semantische
preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

liturgie; schikking

erkenning van Beminde als
goddelijke actor

grondthema: beproeving

2

pijn; anatomie van de ziel

smekende blik op de Beminde
in de hogere vermogens

weldadige presentie te midden van pijn

3

verwijderen

aanspraak; connotatie met
evangelie

toegezegde trouw naar model van Petrus

4

minneklacht

herinnering aan een tevergeefs voorwaardelijke openingszin over gedane
klagen
klachten

5

rusten; intimiteit

innige verbondenheid

ingenomen positie ten tijde van beproeving;
voorzetsel in (ruimtelijk perspectief) bij
Beminde

6

lijden

bereidwilligheid tot
identificatie met Christus

accent op voorzetsel met

De collocaties en sematische prosodie van het Tractaet

’71

semantische
preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

7

bekoring; lofprijzing

lofprijzing om het weerstaan
van de vijand

dankbaarheid om ontvangen verweer in
beproeving

8

anatomie van de ziel;
communicatie

doen verstaan in de geest

de Beminde communiceert in de geest;
hulpwerkwoord schijnen duidt op voorzichtige
onderscheiding.

9

communicatie;
vasthouden

verweer tegen boze geesten

Maria’s antwoord wanneer zij door boze
geesten wordt beproefd op trouw.

10

indrukken; hart

affectief vastklampen aan de
Beminde

ingenomen positie ten tijde van beproeving;
communicatie met de Beminde wordt gevoerd
op affectief niveau.

11

aanspraak; goedheid

afkeuring

drie aanspreektitels voor Jezus versterkt
aanspraak.

12

communicatie; wapen

vasthoudendheid

door de goddelijke werkelijkheid beproefd op
trouw; voegwoord met voorwaardelijke gebruik
in interne span.

13

communicatie;
toevertrouwen

connotatie met evangelie;
identificatie met Christus

aan het einde van haar kracht in de beproeving

14

communicatie

agogische impuls van de
Beminde

morele versterking in vormingsproces

15

kruisiging

identificatie met Christus

geestelijke kruisiging; (drie)dubbele godsnaam
versterkt de intensiteit van de ervaring

16

schikking; geweld;
kruisiging

overgave aan schikking;
identificatie met Christus

geestelijke kruisiging ervaren als schikking

17

bereidheid; verwijdering;
verdrukking

connotatie met Paulus; zichzelf spontane intertekst uit Rom. 8.
bemoedigen

18

kruisiging

identificatie met Christus

evangelische werkelijkheid nog altijd present

19

inwoning; redenering

ervaren beproeving

onderscheiding van cognitieve beproeving

20

lijden; genadegave

erkenning van werking en
benoemen van kwaliteit

de goddelijke werkelijkheid versterkt maar
wordt niet gevoeld.

21

beproeving; schikking;
weerstand

in spanning tussen overgave en innerlijke gevecht om de beproeving te
weerstand bieden
doorbreken; voegwoord met voorwaardelijke
gebruik in interne span

22

onwil; toewenden

ambivalentie

‘tegen heug en meug’ verhoogt het ervaren
contrast; hulpwerkwoord schijnen in interne
span duidt op voorzichtige onderscheiding.

23

vastheid

vaste intentie

ingenomen positie ten tijde van beproeving

24

(bijzondere) genadegave

terugzien op verlies

beproeving van het geheugen; hulpwerkwoord
schijnen duidt op verlies van zekerheid

25

verantwoording

gewetensrust

beaming vanuit eigen geweten

26

vertrouwen;
aantrekkingskracht

connotatie met drie goddelijke diep gevoeld goddelijk deugdenleven
deugden
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’71

semantische
preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

27

begeleiding;
zelfonderzoek

twijfel aan eigen kunnen

ambiguïteit ten aanzien van eigen spiritueel
leiderschap

28

schikking; lofprijzing

voorgenomen volharding

verweer op beproeving in krachtige
bewoordingen

29

genadegave

connotatie met Paulus;
dankbaar terugblikken en
herkenning afhankelijkheid

genade als actor; dankbaarheid na redding

30

bezetenheid; schikking

intensivering van beproeving

dieptepunt in beproeving; beproeving als
schikking

31

bezetenheid; genadegave

dankbaarheid dat zij zich in de
hand heeft weten te houden

vergelijking met bezetene; beproeving vraagt
om zelfoverwinning.

32

overtuiging; verwijderen

connotatie met Paulus;
identificatie met Christus

spontane intertekst geeft intensiteit van de
beproeving aan.

33

overgave; schikking

dankbare terugblik op
volharding tijdens doorstane
beproeving

gerijpte overgave aan goddelijke schikking

34

genade; strijd

dankbaarheid om overwinning erkenning van afhankelijkheid aan gratie

35

communicatie; belang

connotatie met Paulus;
antwoord in beproeving vraagt om sterke
voornemen het eigen belang te formulering.
overstijgen

36

eerbetoon; geweten

innerlijke toetsing aan geweten gewetensrust tijdens beproeving

37

godslastering; lijden

terugblik op eenzaamheid in
beproeving

beproeving d.m.v. godslastering;
onvoorstelbaarheid

38

ouderschap; schikking;
bezorgdheid

angst vanwege beproeving

beproeving d.m.v. wantrouwen in eigen
levenslot

39

bekoring; heiligheid

beproeving op hoogmoed

beproeving door satan raakt aan verlangen naar
heiligheid.

40

verbondenheid

identificatie met Christus

verlangen met de Beminde te lijden

41

ontkomen van gevaar;
anatomie van de ziel

dankbaarheid vanwege
ontsnapping aan gevaar

weerstaan van beproeving vraagt om eenheid
in de hogere vermogens.

42

toekeer

lichte twijfel over eigen
intentie

besef van eigen incongruentie; hulpwerkwoord
schijnen duidt op voorzichtige onderscheiding.

43

smeken

neiging om hulp in te roepen

wanhoop aan eigen gebed

44

stromen; gedogen

dankbaarheid voor toegestane taal over God kan stagneren en weer gaan
zielsbeweging
stromen.

45

bidden

angst voor roepingsweg

opkomende angst voor visioenen

46

herleving M.E.
-spiritualiteit; zien

zien maakt contact met
Beminde mogelijk.

contradictio in terminis: zien – onverbeeld

47

spel

doorzien eigen onzuiverheid

goddelijke werkelijkheid als tegenspeler

48

inkeer; licht; omvangen

verlichtingservaring

drie maal voorvoegsel: over om overmaat aan
te geven
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’71

semantische
preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

49

visioenen

visioenen vragen om een
indifferent ontvangen

visioenen staan op zich en dulden geen
menselijke inmenging.

50

schikking; onvrede

aansporing; twijfel

aanzet om de schikkingen vanuit de goddelijke
werkelijkheid verder te ontdekken

51

genadegave; visioenen;
indifferentie

schroomvolle omgang met
visioenen

waakzaamheid ten aanzien van visioenen

52

schikking; rust

instemming met schikking

overwonnen weerstand tegen schikking vanuit
goddelijke werkelijkheid

53

gevecht; evangelische
raden

beproeving van de levensvorm lege handen tijdens beproeving

Maria’s orativiteit wordt in 1671 gekleurd door haar omgang met de beproevingen die zij
te verduren heeft (1, 3, 9, 12, 13, 21, 23, 24, 30, 37, 38, 53) en de weg van de visioenen die zich
aan haar opdringt (49, 51). Zij probeert de herkomst van haar beproevingen te achterhalen. Onderscheidt Maria de satan of boze geesten, dan gebruikt zij sterke bewoordingen
om hen op afstand te houden (9, 28, 30, 32, 35). De communicatie met haar Beminde
daarentegen intensifieert zich op een affectief niveau (10). Zij klampt zich aan hem vast
(2, 7, 11). De Beminde blijkt in dit minnespel een geducht tegenspeler te zijn (47). Ondanks
deze heftige interacties kent Maria’s orativiteit momenten van rust en verlichting (33, 34,
36, 48).
Het vormingsproces, dat in 1670 is hernomen, lijkt voort te gaan (1, 14). Dit proces
voltrekt zich nu in de hogere vermogens (2, 8, 20, 41) en richt zich op Maria’s bijzondere
roeping die gestalte krijgt. Gedurende dit proces rijpt Maria in overgave aan de goddelijke
schikkingen (21, 22, 31, 33, 35). Haar identificatie met Christus’ lijden verdiept zich (6,
13, 40) en komt tot het moment dat zij zich overgeeft aan een geestelijke kruisiging (15,
16, 18).
De visioenen die zij in dit jaar ontvangt verhalen Gods schikkingen en nodigen Maria
uit om zich hierin te wagen (50). Deze visioenen roepen bij Maria een sterke weerstand
op (45). Zij leert de beelden en inspraken echter onverlet te laten (49, 51).112

6.3.2.9 Het jaar 1672
In het daarop volgende jaar 1672 schrijft Maria naar alle waarschijnlijkheid zes
briefreeksen: 16, 17, 22, 23, 27 en 28. Daarin zijn dertig zinsneden met concgrammen te
vinden die een verband leggen tussen de goddelijke werkelijkheid en het persoonlijk
112 Deze analyse van Maria’s orativiteit strookt met de inhoud van de twee briefreeksen. De emoties, die
werden gevonden, geven een extra profiel aan het beeld dat naar voren treedt.
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voornaamwoord van Maria’s eerste persoon enkelvoud. Deze vinden we in de volgende
zinsneden:
1

“een heel verborghen leven, soodat ick mijne inwendigheyt, ende gratien vanden
Beminden my ghejondt aen niemant, noch oock aen U-Eerweerdigheyt, en soude
openen” 2x (16)

2

“kenbaer maecken; ja dat den Beminden dat absolutelijck van my begheerde
ende afvraeghde, op pretext van meerdere ootmoedigheyt” (16)

3

“dat het veel volmaeckter was, ende Godt aenghenamer, dat ick soude leven een
heel verborghen leven” (16)

4

“Naerdat ick eens veele ende sonderlinghe gratien van Godt hadde ghenoten,
wiert ick met een bekoringhe ghequelt” (16)

5

“subiete veranderinghe ende verlaetinghe des Beminden een minnespel
was, tot mijn meerder goedt; ick kreegh oock hier en daer eenighe kennissen
onderwysende tot meerder volmaecktheyt” (17)

6

“gheconfyt te zyn in de kennisse mijnsselfs! wat vonden des Beminden om my te
fonderen in een alderdiepste ootmoedigheyt” 2x (17)

7

“sonder eenighen inganck tot het ghebedt te connen vinden, oft tot eenighe
aendachtigheyt tot Godt te connen gheraecken; hetwelcke my als verstelt
maeckte, ende ghelijck bedroefde,” (17)

8

“die my soude connen toonen den rechten wegh tot Godt, oft my ontdecken de
dolinghe ende bedrogh, daer ick in ben” (17)

9

“sonder behoorlijck ende ghestaedelijck te connen gheraecken op eenen goeden
wegh, ende kryghen eenen goeden gheest, waerdoor ick volmaecktelijck naer
Godt, ende in Godt soude connen leven” (17)

10 “blyven in’t binnenste kamerken met mynen Beminden, in een t’samen
voeghende, oft vereenighende liefde, oft in een eenvoudigh beschouwen van
syne naere, ende innighe teghenwoordigheyt aldaer” (22)
11 “ende begheere my door liefde, ende door mededeelinghe mynder Godtheyt113 met
u te vereenighen, ghelijck ghy nu siet ende ghevoelt” (22)

113 Dit betreft geen interactie van Maria Petyt met de goddelijke werkelijkheid, maar een locutie vanuit de
goddelijke werkelijkheid. Bij de ingegeven parameters wordt deze zinsnede echter wel gegenereerd.
Deze vindplaats is wel opgenomen, maar niet verdisconteerd in het onderzoek.
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12 “ghevoelt dickwils de alderbitterste smerten; want den Beminden stelt my
dikwils voor, seer herde spysen om te eten” (23)
13 “oock van alle aenklevende reflexien op deselve. Den Beminden verleent my nu
die gratie, dat den gheest in sijnen inwendighen, onvermiddelden toekeer kan
blyven” (23)
14 “al schynen de apparentien hun heel contrarie te verthoonen; dat den Beminden
aldus vremt met my handelt, om de natuere ten uyttersten te drucken” (23)
15 “dat somtyts eenighe dinghen aldaer gheleert, belooft, oft toe-gheseydt, soo
niet terstont en volquamen, met onderwysinghe, dat ick sukcx inde beliefte des
Beminden moet laeten, die somtyts goet vindt” (23)
16 “ick ghevoelde oock een teer ende innigh betrauwen tot mijnen Beminden, om
hem die Zielen af te vraeghen” (23)
17 “voortganck te beherten. Ick dede hiervan myne klachten by den Beminden, dat
het my soo hert was, gheleyt te worden door soo veele perplexiteyten” 2x (23)
18 “met een soete begheerte, om hun in Christo te baeren; ick ghevoelde oock een
teer ende innigh betrauwen” (23)
19 “dat aenlockende, troost biedende, &c. minnelijck Goddelijck goet, hetwelcke
hem in myn binnenste verthoonde, ende ick stelder my heel teghen” (23)
20 “soo verthoonde hem alsdan eenigh Goddelijck goet, binnen my, hetwelcke my
aentrock, aenlockte, soetelijck vertrooste, versterckte, onderwees” 2x (23)
21 “ende gaf my nieuwen moedt, om my gheheel aen Godt te bevelen, ende my
gheheel aen hem over te leveren” 2x (23)
22 “in mijnen gheest oock verworpen, als van Godt niet gheroepen (hetwelcke ick
oock te kennen gaf) gevoelde ick my wat benouwt” (23)
23 “wiert ick met een groote duysternisse ende vervremdinghe van Godt
bevanghen. Soo ick dit ghewaer wiert, soo verootmoedighde ick my” (23)
24 “ende naer de leeringhe Christi, het Rijcke Godts binnen ons is, dat ick my niet
beter keeren en konde als in den gront der Ziele” (23)
25 “niet vervaert zijnde van een kleyn gheruchte. Als ick ter Heylighe Communie
gonck, wiert my inwendigh gheseyt, de volmaeckte suyverheyt des herten”
2x (23)
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26 “al ben ick arm van gheest, ende niet besonder goddelijcks in my en bevinde; jae
al ben ick ghelijck soberlijck naer de Ziele ghestelt” (27)
27 “een wesentlijck, bloot gheloof van Godts teghenwoordigheyt binnen my, sonder
verbeeldinghe, sonder ghevoelijckheyt, sonder ghewaer wordelijckheyt” (27)
28 “oft dit meer te ghelooven is, als het voorschreven, laete ick in den Beminden. Ick
was ontrent 24. uren, naer de nature in soo groote persinghe” 2x (28)
29 “de natuer was soo teer in’t ghevoelen, dat ick om niet met-allen wel soude
gheweent hebben, alhoewel met Godts gratie, ick behiel de overhandt over
myselven” (28)
30 “Den 22. dito, eenighen tijdt voor de Heylighe Communie veranderde mijne
inwendighe ghesteltenisse, alswanneer den gheest ontmenghelt wiert” (28)

Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’72 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

levensvorm, genadegaven,
gunnen

schroom om bijzondere
roeping bekend te maken

inwendigheid als plaats van genadegave;
hang naar verborgenheid

2

overtuiging; verwachting

onderscheiding van
(bijzondere) roeping

doorziene beproeving

3

volmaaktheid; levensvorm

verlangen om God te behagen

verlangen naar grotere volmaaktheid

4

bijzondere genadegaven;
beproeving

opnieuw in beproeving
gebracht

te niet gedane ervaring van goddelijke
werkelijkheid

5

verlating, minnespel

waardering voor handelwijze
van de Beminde

vormingsproces met goddelijke actor

6

zelfkennis; minnespel

zelfkennis als verdieping van
geestelijke weg

vormingsproces in nederigheid

7

concentratie; verbazing

verdriet om dorheid in gebed

contact met goddelijke werkelijkheid komt
onder druk te staan.

8

spirituele begeleiding

vertwijfeling

hulp zoeken bij mogelijke verblinding
aangaande de rechte weg

9

geestesgesteldheid;
volmaaktheid

verwachting ten aanzien van de verlangen naar de kwaliteit van de goddelijke
juiste geestesgesteldheid
werkelijkheid

10

inwoning; intimiteit

groeiende intimiteit met de
Beminde

vereniging met goddelijke werkelijkheid
verlangt naar terugtrekking.

11

goddelijke aanspraak;
vereniging

onvervuld verlangen van de
Beminde

verwijt vanuit goddelijke werkelijkheid
vanwege niet gedisponeerd zijn

12

lijden; schikking

beklag

smartelijke gemoedsgesteltenis in
vormingsproces
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’72 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

13

reflectie; genadegave

dankbare erkenning van
genadegave

vormingsproces met goddelijke actor;
groeiende vrijheid van geest

14

omgang; anatomie van
de ziel

bevreemding over handelwijze paradoxale ervaring in het vormingsproces
van de Beminde

15

leerproces

innerlijke onderwijzing; leren
van indifferente houding

gebeurtenissen uit de goddelijke
werkelijkheid hebben hun eigen tijd, nl. die
de Beminde belieft

16

intimiteit; vragen om gunst

voorspraak

geestelijk moederschap als spreken ten beste
voor zielen

17

klagen; schikking

klacht vanwege pijnlijk
vormingsproces

mondige communicatie met Beminde over
ervaren levensweg

18

vruchtbaarheid; intimiteit

verlangen naar vruchtbaarheid
in de goddelijke werkelijkheid

geestelijk moederschap als baren van zielen

19

bemiddeling; inwendig
vertonen

onderscheiding van goddelijke weerstand tegen goddelijk goed als actor
werkelijkheid en reactie daarop vanuit de goddelijke werkelijkheid

20

bemiddeling;
aantrekkingskracht

steun vanuit de goddelijke
werkelijkheid

onderscheiding op gebied van innerlijke
beelden

21

zich vereigenen; zich
uitleveren

verdieping levenskeuze in
moeilijke periode

hernieuwde beslissing zich te vereigenen aan
de Beminde

22

oordeel; onderscheiding
van roeping

twijfel aan roeping (van
kandidaten)

open voor gesteltenis vanuit goddelijke
werkelijkheid

23

donkere nacht; waarneming een onverwacht invallen van de open voor correctie vanuit goddelijke
donkere nacht
werkelijkheid

24

onderwijzing; rijksgebied;
toekeer

lering vanuit evangelie; zoeken heroriëntatie binnen godmenselijke
naar richting
communicatie

25

liturgische tijd; inwendige
lering

innerlijke onderwijzing

antwoord vanuit de goddelijke werkelijkheid
tijdens het ter communie gaan

26

bijzondere genadegave

bekennen van eigen kleinheid
in spirituele zin

verootmoediging; bijwoord met
voorwaardelijk gebruik

27

herleving van M.E.
spiritualiteit; oefening van
de tegenwoordigheid Gods

resumé van eigen spiritualiteit

accentuering van binnenperspectief

28

vergelijking; (los)laten;
tijdsaanduiding

oordeel uit handen geven

indifferente houding groeit; verheviging
lijden in de natuur

29

genadegave; zelfcontrole

standhouden in
wankelmoedigheid

goddelijke werkelijkheid helpt zichzelf te
beheersen.

30

liturgisch tijdstip;
gesteltenis

onderscheiding van innerlijke
gesteltenissen middels
vergelijking

goddelijke werkelijkheid communiceert
middels gesteltenissen.

389

390

hoofdstuk 6

De analyse van Maria’s orativiteit in 1672 geeft een diffuus beeld in vergelijking met andere jaren. Desondanks kunnen wel enkele lijnen worden onderscheiden. Het vormingsproces vanuit de goddelijke werkelijkheid, een proces dat zich reeds aftekende, wordt
in dit jaar voortgezet (5, 6, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 30). Er lijkt in Maria’s roepingsbesef een
heroriëntatie gaande (24). Enerzijds is er sprake van een verdieping in haar verlangen
naar eenzaamheid – zelfs zo dat haar levensvorm onder druk komt te staan (1, 2) – anderzijds groeit Maria in de zorg voor haar geestelijk moederschap (16, 18). Deze ambivalentie
in Maria’s gemoed kan ook worden opgemerkt in de gelijktijdige intensivering van het
binnenperspectief (1, 10, 13, 24, 27) en een groeiende aandacht voor de generativiteit van
haar geestelijk leven (16,18, 22).
De beproevingen en de perioden van duisternis zijn nog niet voorbij (4, 5, 8, 12, 17,
23, 28), maar lijken niet langer veroorzaakt door een beleg van boze geesten of een inblazing van de duivel. De pijnlijke staten, waarin Maria door haar Beminde wordt geplaatst,
zijn bedoeld om haar natuur onder bedwang te houden (14, 29). Maria leert om te gaan
met de goddelijke verlichtingen die zij ontvangt. Daarin tekent zich een groeiende houding van indifferentie af (15, 28). Er zijn momenten van rust en helderheid aan te wijzen
(13, 27).
Ofschoon er sprake is een verdergaande vereniging (10), lijkt Maria’s relatie met de
Beminde minder onstuimig dan voorheen. De toewijding van haar leven verdiept zich
(21, 24). Maria komt tot een grotere overgave.114

6.3.2.10 Het jaar 1673
Uit het daarop volgende jaar is slechts één briefreeks opgenomen in het Tractaet: reeks 29.
Daarin worden vijf zinsneden gevonden met één of meer concgrammen waarin een verband wordt gelegd tussen de goddelijke werkelijkheid en de eerste persoon enkelvoud
van Maria Petyt:
1

“het ondervinden van mijne machteloosheyt, ende krachteloosheyt, om veel
ende groote dinghen voor den Beminden te verdraghen, tenzy dat den Beminden
met een sterckere handt my ondersteune, ende verstercke; ick verstondt
oock” (29)

2

“een vereeninghe des gheests met hem, met kennisse, dat ick den Beminden niet
en hadde mishaeght, noch jet teghen hem misdaen en hadde” (29)

114 De uitkomsten van deze analyse stemmen in grote lijn overeen met de inhoud van de brieven, zij het
dat het proces van verootmoediging – dat Maria’s orativiteit in grote lijn tekent – nauwelijks aan de dag
treedt in de prosodische informatie die aan de gevonden concgrammen kan worden ontleend.
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3

“sterckere handt my ondersteune ende verstercke; ick verstondt oock, dat den
Beminden dat hadde toeghelaten tot eenigh goet” (29)

4

“Soo dan, den Gheest Godts in my ghewaer gheworden hebbende, ende dien in
my werckende, bevondt ick oock, dat dien gheest in my begonst te bidden boven
alle wijse” (29)

5

“gaende ‘s avonts te ruste, wiert ick ghewaer, dat den gheest Godts in my was,
ende seer innighlijck vrocht” 2x (29)

Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’73 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

draagkracht; ondersteuning ervaren zwakheid in het
dragen van roepingslast

ervaring van gegroeide afhankelijkheid van de
goddelijke werkelijkheid

2

geruststelling

gewetensrust

bevestiging vanuit de goddelijke werkelijkheid in
periode van twijfel

3

versterken; schikking

innerlijk verstaan van de
intentie van de Beminde

erkenning eigen afhankelijkheid in
vormingsproces

4

waarneming

gewaarworden van de
inwonende geest van God

inwonende goddelijke werkelijkheid is ook uitwerkend; dit gaat alle kenvermogen te boven.

5

rust; waarneming

gewaarworden van de
inwonende geest van God

contact met de inwonende goddelijke
werkelijkheid

In 1673 staat Maria’s orativiteit in het teken van haar erkenning, dat zij in haar roepingslast afhankelijk is van de goddelijke krachten die in haar werkzaam zijn (1-5). Deels bestaat deze ondersteuning in kracht en inzicht, maar de geest van God werkt ook in wat
het kenvermogen van haar ziel te boven gaat (4, 5). Deze beweging duidt op een groei van
het godlijdend leven.115

6.3.2.11 Het jaar 1674
In de brieven van het laatste jaar waaruit Michaël à San Augustino brieven heeft geselecteerd voor het Tractaet, dat is briefreeks 21, werden tien zinsneden gevonden met
115 De pijn van Maria’s grote inwendige lijden blijft buiten het bereik van de onderzoeksresultaten. Dit
laat onverlet dat Maria’s orativiteit zich in deze pijnen uitkristalliseert richting een godlijdend leven.
Dit laatste aspect komt goed naar voren in de gevonden concgrammen. Ook hier wordt de focus van
het onderzoek dus bepaald bij de belangrijkste ontwikkeling in Maria’s orativiteit en voorkomt de
onderzoeksmethode dat de onderzoeker verstrikt raakt in de intensiteit van Maria’s pijnen en de lessen
die zij aan deze pijnen ontleent.
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concgrammen die een verbinding leggen tussen de goddelijke werkelijkheid en de eerste
persoon enkelvoud van Maria Petyt:
1

“weet Eerweerdighen Vader, dat den Beminden voortgaet in my gheheel te
vernietighen, ten onder te bringhen” (21)

2

“Den Beminden gaet voort in my te verootmoedighen, ende tot niet te
brenghen” (21)

3

“den gheest van lijden, oft pyninghe is ghemeyn; daerom offere ick den
Beminden dien staet op, oock tot voldoeninghe voor andere” (21)

4

“met een soet indringhen oft indrucken, altoos ghekeert te blyven tot den
Beminden, ende in alles my te ghelaeten ende te waeghen in sijn behaeghen” (21)

5

“haeren aessem wat soude herscheppen, in welcken tydt ick gheniet eenighe
goddelijcke jonsten, ende sien myne Ziele aen, aloft sy begonst klaer, suyver,
schoon ende blinckende te worden” 2x (21)

6

“ende verstaen de reden, waerom dat Godt my soo langh heeft ghestelt ende
ghelaeten in eenen donckeren nacht der Ziele” (21)

7

“die gratien, dewelcke andersins van Godt voor my, ende voor andere bereydt
waeren; zal ick in der eeuwigheyt moeten derven” (21)

8

“in kennisse soude komen vande gratien, die my Godt ghegunt heeft, want ick
altoos eenen vyant gheweest hebbe van sulcken openbaeringhen” 2x (21)

9

“een daghelijcksche sonde en is gheweest; het verschoont my noch veel by Godt,
dat ick altoos soo inde weir gheweest ben” 2x (21)

10 “de onsekere ende verborghen oordeelen Godts bevatten subietelijck mijn herte,
soo ghevoelijck, dat mijn hert ghelijck gheperst ende overvallen wordt” (21)

Daaraan kan de volgende informatie worden ontleend:
’74 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

1

begeleiding; vernietigen

een voortgaand
vernietigingsproces

vernietingservaring met goddelijke actor

2

verootmoedigen

een voortgaand proces van
kleiner worden

vernietingservaring met goddelijke actor

3

offer; staat

verlangen naar plaatsbekleding opdragen van de vernietingservaring aan
goddelijke werkelijkheid
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’74 semantische preferentie

semantische associatie

aspecten van semantische prosodie en
orativiteit

4

toekeer; resignatie

toevertrouwen aan de
schikking van de Beminde

bestendiging in overgave aan de goddelijke
werkelijkheid

5

ontspanning;
goedgunstigheid

ontvangen verkwikking tijdens herschepping vanuit de goddelijke
onderbreking donkere nacht
werkelijkheid

6

begrijpen; schikking

donkere nacht als straf

begrijpen van handelwijze van de goddelijke
werkelijkheid

7

genadegave

spijt over verlies van
contact met de goddelijke
werkelijkheid

angst voor definitief verlies van genadegaven

8

gratie; vijandschap

afkeer van openbaar maken
genadegaven

schroomvolle omgang met goddelijke
werkelijkheid

9

vrijpleiten; inzet

hopen op strafvermindering na levend contact met goddelijke vergeving
begane zonde

10

oordeel; hartstreek;
gevoelens

pijnlijk overvallen door
ongekende oordelen van God

levend contact met de oordelen van God.

In 1674 wordt Maria’s orativiteit getekend door haar ervaring van vernietigd te worden
door de goddelijke werkelijkheid (1-3). Maria ervaart deze vernieting als een offer dat
wordt gebracht ter genoegdoening van de zonden van anderen (3). Langs deze weg groeit
zij in haar identificatie met Christus (3).
Maria’s ervaring van vernietiging staat niet los van de donkere nacht die Maria doormaakt in deze periode (5, 6, 7). Deze nacht dient ter zuivering van haar ziel (5, 8). In dit
alles staat Maria in een levend contact met het oordeel van God (6-10).116

6.3.3 Resumerend beeld
De zielsgesteltenissen van het Tractaet bieden inzicht in Maria’s orativiteit, haar ‘niet-onverschilligheid’, ten aanzien van de goddelijke werkelijkheid en het vormingsproces dat
de Beminde aan haar voltrekt.
Reeds in de eerste brieffragmenten van het Tractaet wordt Maria gewekt uit haar
geestelijke rust. Van binnenuit en van buitenaf dringen zich controversiële zielsgesteltenissen aan haar op. De grondtoon van Maria’s orativiteit, aanvankelijk gekleurd door
dankbare herinneringen en een intieme omgang, wordt overstemd door heftige zelfverwijten. In deze en ook andere zielsgesteltenissen tekent zich een vormingsproces af.
116 Deze analyse van de Maria’s orativiteit stemt weliswaar overeen met de inhoud van briefreeks 21 maar
accentueert daarin Maria’s offergave. Haar overgave aan de goddelijke schikkingen komt hierdoor
minder in beeld. Deze vertekening wordt veroorzaakt door de zoektermen waarmee is gezocht.
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In Maria’s ontwikkeling kunnen reeds enkele referentiepunten worden aangewezen die
van waarde blijven in het hele Tractaet: Maria’s stellig voornemen in de goddelijke conversatie te treden en haar zoeken naar zaligheid.
In de beginjaren van haar kluisleven probeert Maria zich met alle macht te voegen
naar de karmelitaanse leefwijze. Zij wordt daarin gehinderd door een bovennatuurlijke
werkelijkheid die haar tegenspel levert in de articulatie van geloofswaarheden en het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid als overste van de gemeenschap. Ondanks deze
weerstand groeit Maria in haar waarneming van de goddelijke werkelijkheid. Deze ervaring verdiept zich wanneer een donkere nacht beslag legt op haar ziel.
In die nacht probeert Maria de bemiddelingen die vanuit de goddelijke werkelijkheid
worden aangereikt, nauwgezet te volgen en te bespreken met haar geestelijk begeleider.
Haar geest raakt dieper gefundeerd in de genadegaven die zij ontvangt. In deze verdieping zet Maria haar koers uit richting het Niet. Een verniete ziel staat de goddelijke genadegaven immers niet in de weg en laat zich nergens op voorstaan. Ondanks, of misschien
wel juist in, het tegenspel dat zij vanuit de goddelijke werkelijkheid ervaart, verschuift
het ruimtelijk perspectief van buiten naar binnen. Maria’s ziel volgt deze weg van inkeer.
Haar natuurlijke krachten komen binnen het bereik van haar geestelijke vermogens en
hun werking wordt geslecht. Maria wordt alsmaar verder naar binnen getrokken, naar de
wezenlijke grond van haar ziel.
Aan het eind van de jaren ’60 lijkt Maria’s vormingsproces, met haar Beminde als actor, zich te stabiliseren. Er ontwikkelt zich tussen beide partners een levendige communicatie. Maria gehoorzaamt aan de innerlijke sturing van haar Beminde en groeit in een
steeds dieper besef van het godlijdend leven.
Begin jaren ’70 lijkt zich een kentering te voltrekken op deze weg. Maria vertrouwt
zich in een intensiferend proces van overgave toe aan haar Beminde en verzet zich hevig tegen de visioenen die zich aan haar opdringen. In dit alles lijkt de goddelijke werkelijkheid haar dichter te naderen, in die zin dat Maria door haar visioenen weet krijgt van
Gods schikkingen over tijd en eeuwigheid. In deze periode groeit ook de confrontatie
met de kwade geesten die zich ook aan haar opdringen. Met alle macht verweert Maria
zich tegen hun aanvallen. In de hogere vermogens van haar ziel wordt zij haar bijzondere
roeping gewaar. Zij rijpt in haar overgave aan de goddelijke voorzienigheid en identificeert zich met het lijden van Christus.
In deze groeiende intimiteit en vereenzelviging met Christus ervaart Maria haar roeping om deelgenoot te worden aan Gods verlossend dienstwerk. Deze participatie aan
Christus’ lijden zet het schaarse gemeenschapsleven van Maria onder druk. Zij laat zich
leiden door de zorg voor haar generativiteit. Haar godlijdend leven groeit. Deze toewijding lijkt doorkruist door een ervaring van vernietigd worden. Maria ervaart dit als een
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offer dat wordt gebracht ter genoegdoening van de zonden van anderen. Dit laatste offer
complementeert haar navolging van Christus.

6.4 Tot slot
Om aan het slot van dit hoofdstuk kom ik terug op de vraag die werd gesteld in 6.1, namelijk of het Maria is gelukt haar dialoog met de goddelijke werkelijkheid telkens weer
te hernemen. Het perspectief binnen het Tractaet verandert met de jaren. Waar Maria in
de beginjaren van haar kluisleven naar de articulatie van goddelijke waarheden zoekt,
groeit zij na enkele jaren in het perspectief van het godlijdend leven en ervaart zij hoe
haar leven ten offer wordt gebracht. In deze perspectiefwisseling is nergens een passage
aan te wijzen waarin Maria’s aandacht niet uitgaat naar de goddelijke werkelijkheid. Zij
leeft met hart en ziel haar goddelijke Beminde tegemoet.
In hoofdstuk 7 worden de onderzoeksresultaten getoest aan de inzichten van Michel de
Certeau en conclusies getrokken ten aanzien van het gebruik van de linguïstische methode in het veld van de spiritualiteitstudies van de zeventiende eeuw.
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Maria’s orativiteit tegen de achtergrond
van de vroegmoderne pragmatiek

In Godt worden gheduerigh nieuwe gaven ontdeckt.1
De concgrammen in het Tractaet getuigen van een levendige dynamiek in de spiritualiteit van Maria Petyt. Naast theologisch getinte woordcombinaties, voortgekomen uit
de zeventiende-eeuwse herleving van de Vlaamse mystiek, komen gemoedsbewegingen, ‘innerlijke leringen’, tijdsaanduidingen en andere tekstkenmerken uit het Tractaet
naar voren. In enkele woordcombinaties kan haar Tridentijnse heiligheidsbeeld worden
gelezen.
Leggen wij de bevindingen uit hoofdstuk 6 naast de briefreeksen van hoofdstuk 5,2
dan kan de kennismaking met de methode van de concgrammen bevredigend worden
genoemd in die zin dat de uitkomsten in grote lijn stroken met de inhoud van het Tractaet.
De informatie die werd gevonden over de goddelijke werkelijkheid was relevant en de
prosodische informatie was behulpzaam om zicht op Maria’s orativiteit te krijgen. Toch
laten de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 6 – zeker voor wie Maria Petyt beter kent
– behalve herkenning ook enkele leemtes zien, die om nader onderzoek vragen. Hierbij
kan worden gewezen op de verschillende perspectieven die worden gesignaleerd3 en de
spanningen die zich aftekenen in Maria’s opgang naar het godlijdende leven. Enerzijds
gaat Maria op in het onveranderlijk leven van God, anderzijds identificeert zij zich gaandeweg sterker met het verlossend dienstwerk van Christus. Hernemen wij daarenboven
Deblaeres vraag naar Maria’s fundamentele onmacht om tot eenheid te komen, 4 dan
wordt deze dissertatie tot meer reflectie uitgedaagd dan zij op grond van hoofdstuk 6 kan
staven.

1
2
3
4

Petyt (1683) vol 1, 228. <p. 214>
Deze toetsing wordt gegeven in de voetnoten aan het eind van de subparagrafen van par. 6.3.2. De
toetsing is verifieerbaar aan de hand van de samenvattingen bij de afzonderlijke kapittels in hoofdstuk 5.
Zie vooral par. 6.2.4.4.
Zie pag. 27.
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Om in een afrondende reflectie te voorzien worden in dit slothoofdstuk de concgrammen van het Tractaet getoetst aan de studie van Michel de Certeau naar de pragmatiek van
vroegmoderne mystici.5 Het eerste deel van zijn La Fable mystique sluit aan bij de vraagstelling van deze dissertatie en biedt een geschikt kader om de orativiteit van Maria Petyt
binnen de context van de zeventiende-eeuwse pragmatiek te plaatsen. Zijn onderzoek
betreft mystieke processen – ‘opérations’6 – zoals die zijn ingeschreven in het ‘corps’7
van historische en sociale gegevens.8 In mystieke teksten kunnen deze ‘opérations’ worden onderzocht aan de hand van de woorden en de syntaxis die zich vormen tegen de
historische en culturele achtergrond van de gegeven tekst.9
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt het Tractaet geplaatst in de
pragmatische ontwikkelingen van de zeventiende eeuw (7.1). In de daarop volgende paragraaf wordt Maria’s orativiteit nogmaals beschreven aan de hand van vier indicaties die
volgens De Certeau eigen zijn aan de zeventiende-eeuwse geloofsarticulatie (7.2). Daarna
volgt een korte toelichting op de term ‘écriture’ als concept om de ‘open plekken’ in de
zeventiende-eeuwse mystieke geschriften te onderzoeken (7.3). Met het oog op deze
open plekken wordt vervolgens de fundamentele paradox in Maria’s spiritualiteit omschreven (7.4). In de daarop volgende paragraaf wordt nagegaan in hoeverre deze paradox herkenbaar is in de concgrammen van het Tractaet (7.5) en een synthetiserend beeld
van haar orativiteit gegeven (7.6). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een metareflectie
over de gebruikte onderzoeksmethode (7.7).

7.1 Het vroegmoderne pragmatische kader in de werken van Maria Petyt
In La Fable mystique wijst Michel de Certeau op een veranderend postulaat in de zestiende- en zeventiende-eeuwse mystiek. Na het uiteenvallen van de Middeleeuwse kosmologie kon de werkelijkheid niet langer vanuit ontologische kennis10 worden begrepen,

5
6
7
8

De criteria zijn ontleend aan het eerste deel van La Fable mystique (1982).
De Certeau (2013) 49 e.v. Zie hoofdstuk 1, voetnoot 61.
Zie hoofdstuk 1, voetnoot 39.
Over epistemologisch onderzoek van de mystiek schrijft hij: “La mystique n’a pas de propre ; c’est un
exercice de l’autre par rapport à un site donné ; elle se caractérise par un ensemble d’ “opérations”
spécifiques dans un champ qui n’est pas le sien – par une manière de procéder ou de dire.” De Certeau
(2013) 49 e.v.
9 De Certeau (2013) 50.
10 Zie hoofdstuk 1, voetnoot 79.
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maar werd het ‘weten’ van de mens gegrond op zijn ervaring.11 Deze omwenteling bracht
in de pragmatiek van de vroegmoderne mystieke geschriften een ingrijpende transitie
op gang. De communicatie met de lezer werd niet langer gekenmerkt door een deiktisch
taalgebruik – d.w.z. dat de taal aanwijst en/of organiseert – maar door een referentiëel
taalgebruik. De taal van de mysticus bevestigde (of ontsnapte daarentegen) aan de ervaring van de lezer.12
De meest diepgaande verandering in deze transitie betrof de plaatsbepaling van de
auteur. Voortaan werd geschreven vanuit de persoonlijke ervaring van het ‘ik’ en werd de
mysticus in de ruimte van het eigen inzicht geplaatst.13 Zijn (referentiële) aanspraak organiseerde een persoonlijk getoonzette dialoog, een “espace d’entre-deux”14 met de lezer
van zijn geschrift. Fundamenteel voor deze communicatie was de wil van de schrijver. De
Certeau schrijft hierover: “Pour établir ces espaces dialogaux, il est une première condition de possibilité, essentielle. Elle reçoit partout la forme d’une restriction exclusive (ne …
que…) : la relation ne tolère que des personnes entièrement résolues, ou qui “en veulent”.
Un “vouloir” constitue l’a priori que le savoir ne peut plus fournir.”15 Door deze verschuiving naar het ‘ik’ van de auteur en zijn wilskracht werd de focus verlegd van inhoud naar
adressant.16 De laatste werd in het pragmatisch kader van de zeventiende eeuw steeds
meer gezien, omdat hij of zij moest worden overtuigd van de persoonlijke boodschap
van de auteur.
In zijn analyse van het voorwoord van La science expérimentale des choses de l’autre vie van
J.J. Surin geeft De Certeau vier indicaties om deze transitie naar de eigen ervaring van de
auteur nader te verkennen.17 Het vermoeden is dat deze vier kenmerken dit onderzoek
van dienst kunnen zijn om de openliggende vragen te bestuderen.
Hierbij geldt wel een methodische opmerking vooraf. Om deze indicaties te kunnen onderzoeken moest de eerder gehanteerde methode om de statistische specificiteit van
de concgrammen te meten worden bijgesteld. Werd in het vorige hoofdstuk slechts gekeken naar de M.I.-scores, in dit hoofdstuk worden ook de T.-scores bij het onderzoek
betrokken. T.-scores meten de absolute waarden van een concgram binnen het geheel
11
12
13
14
15
16

De Certeau (1982) 175 e.v. en 170.
De Certeau (1982) 170.
De Certeau (1982) 195.
De Certeau (1982) 234.
De Certeau (1982) 227.
“Le tournant de la modernité se caractérise d’abord, au XVIIe siècle, par une dévaluation de l’énonçé et
une concentration sur l’énonciation.” De Certeau (1990) 204.
17 De Certeau (1982) 247 e.v. De indicaties zijn te vinden van pag. 249 tot pag. 255.
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van de tekst.18 Om deze waarden te valideren wordt de gangbare ondergrens van ≥ 2.0
gehanteerd.19 De reden om het onderzoeksmodel op dit punt aan te passen is, dat de indicaties voor de genoemde transitie voor een belangrijk deel rusten op de syntactische
structuur van de tekst. Deze werd in het vorige hoofdstuk buiten beschouwing gelaten,
omdat eerst de inhoudswoorden rond de termen voor de goddelijke werkelijkheid werden onderzocht en later de semantische prosodie aan de hand van specifieke concgrammen. Het aantal inhoudswoorden rond de goddelijke werkelijkheid in het Tractaet bleek
te gering om te werken met T.-scores. In het nu voorliggende hoofdstuk kan breder worden gekeken dan alleen de M.I.-scores, omdat de studie van De Certeau een gerichte focus voor het onderzoek van de syntactische structuur biedt. Uiteraard zullen ook de bevindingen uit de vorige hoofdstukken in de reflectie over de genoemde transitie worden
betrokken.
De vier indicaties die door De Certeau werden geformuleerd zijn: de distributie van de
persoonlijke voornaamwoorden (7.1.1), het gebruik van semantische tegenstellingen
(7.1.2), de genealogische aanspraak (7.1.3) en de modale hulpwerkwoorden van de tekst
(7.1.4).

7.1.1 De distributie van de voornaamwoorden
Als eerste kenmerk noemt De Certeau de distributie van de persoonlijk voornaamwoorden in de tekst.20 Deze zijn in de organisatie van het communicatieve veld een belangrijke indicatie om de plaats van de auteur te ontwaren.
In de spreiding van de persoonlijke voornaamwoorden ligt, zoals te verwachten in
een autobiografisch document als het Tractaet, het zwaartepunt bij de eerste persoon
enkelvoud. Er worden zesenvijftig concgrammen met een T.-score ≥ 2.0 gevonden
met in één van de constituenten een eerste persoonsvorm enkelvoud.21 Dit aantal ligt
18 Stubbs beschrijft de T.-score als volgt: “T takes into account mainly (in some cases only) the absolute
frequency of joint occurrence of node and collocate.” Stubbs (1995) 36.
19 Stubbs (1995) 40. Deze grens wordt genoemd in Geoff Barnbrook, Language and computers: a practical
introduction to the computer analysis of language, Edinburgh 1996, 98.
20 De Certeau (1982) 249.
21 T.-scores ≥ 2.0 met een eerste persoonsvorm enkelvoud in één van de constituenten: ‘ick/’t <of t’>’
7,382; ‘ick/dat’ 6,938; ‘ick/ben’ 6,707; ‘my/’t <of t’> 6,134; ‘ick/soude’ 5,252; ‘ick/hebbe’ 5,059; ‘mijnen/
Beminden’ 4,529; ‘ick/en’ 4,403; ‘ick/wiert’ 4,325; ‘my/docht’ 4,207; ‘my/dunckt’ 3,803; ‘my/in’ 3,771;
‘ick/ghevoele’ 3,525; ‘my/Beminden’ 3,436; ‘ick/hadde’ 3,424; ‘ick/wat’ 3,378; ‘mijn/herte’ 3,367; ‘ick/
wete’ 3,111; ‘myne/Ziele’ 3,082; ‘myne/Ziele’ 3,082; ‘myn/eyghen’ 3,049; ‘mynen/Beminden’ 3,037; ‘ick/
niet’ 3,035; ‘ick/soo’ 3,009; ‘ick/daerom’ 2,995; ‘ick/peysde’ 2,971; ‘ick/zal’ 2,963; ‘ick/was’ 2,919; ‘ick/
ondervinde’ 2,901; ‘ick/ghevoelde’ 2,891; ‘ick/doen’ 2,782; ‘ick/gheleert’ 2,69; ‘my/binnen’ 2,673; ‘ick/
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aanzienlijk hoger dan de concgrammen in het veld van de tweede persoon, waar slechts
tweeëntwintig concgrammen een T.-score ≥ 2.0 hebben.22 De derde persoon enkelvoud
– over het algemeen wordt deze persoonsvorm in het Tractaet gebruikt voor de Beminde –
telt slechts zeven concgrammen met een T.-score ≥ 2.0.23 De meervoudsvormen van het
persoonlijk voornaamwoord zijn nagenoeg verwaarloosbaar.24
Ofschoon de setting van het Tractaet wordt gedicteerd door het ‘ik’ van Maria Petyt
mag niet worden vergeten dat het communicatieve veld diepgaand wordt beïnvloed door
de persoon van Michaël à San Augustino. Als Maria’s geestelijk begeleider en adressant
van haar brieven bekleedt hij een belangrijke positie in het Tractaet.25 Maria zal hebben
geanticipeerd op zijn oordelen. Deze achterliggende ordening komt niet naar voren in
de concgrammen van het Tractaet, maar is wel een cruciaal gegeven in het verstaan van de
pragmatisch kader van het Tractaet.

7.1.2 Het gebruik van semantische tegenstellingen
Een tweede indicatie die De Certeau geeft voor de veranderende plaatsbepaling binnen
de pragmatiek is het gebruik van semantische tegenstellingen in zowel diachroon als
epistemologisch opzicht.26 De eigen ervaring van de auteur wordt in de zeventiende eeuw
immers dominant en deze ontwikkeling vertaalt zich in de semantische verschillen.
De onderzoeksresultaten bij deze tweede indicatie vragen om een wijziging in het
onderzoeksperspectief: van semantisch naar syntactisch. Wat betreft inhoudswoorden laten de concgrammen namelijk nauwelijks tegenstellingen zien. De verbanden

22

23

24
25
26

worde’ 2,627; ‘mijne/nietheyt’ 2,554; ‘my/dat’ 2,546; ‘my/teghen’ 2,447; ‘myselven/op’ 2,42; ‘ick/moest’
2,408; ‘ick/hoe’ 2,395; ‘myne/ende’ 2,393; ‘myne/ende’ 2,393; ‘mijnen/tot’ 2,383; ‘my/seer’ 2,374; ‘ick/
gratie’ 2,371; ‘ick/wist’ 2,29; ‘my/aen’ 2,269; ‘mijnen/in’ 2,261; ‘ick/als’ 2,209; ‘ick/inwendigh’ 2,151; ‘ick/
verstaen’ 2,144; ‘my/inghedruckt’ 2,142; ‘mijn/was’ 2,135; ‘mynen/Vader’ 2,125; ‘ick/handt’ 2,118; ‘my/
omdat’ 2,062.
T.-scores ≥ 2.0: ‘u/Eerweerdigheyt’ 6,067; ‘ghy/u’ 3,889; ‘u/aen’ 3,731; ‘ghy/siet’ 3,602; ‘u/te’ 3,263; ‘u/
van’ 3,067; ‘ghy/wel’ 2,782; ‘u/dat’ 2,692; ‘u/’t <of t’>’ 2,637; ‘ghy/nu’ 2,526; ‘ghy/wilt’ 2,509; ‘u/en’ 2,473;
‘ghy/zult’ 2,392; ‘ghy/zijt’ 2,384; ‘u/zal’ 2,323; ‘u/om’ 2,282; ‘u/met’ 2,116; ‘ghy/schyn’ 2,111; ‘u/selven’
2,076; ‘ghy/al’ 2,049; ‘u/niet’ 2,045; ‘u/heeft’ 2,006.
T.-scores: ‘hem/met’ 2,88; ‘hem/’t <of t’>’ 2,811; ‘hy/heeft’ 2,293; ‘door/hem’ 2,271; ‘hem/zal’ 2,221;
‘sijnen/wille’ 2,142; ‘alleen/hem’ 2,127. Het persoonlijk voornaamwoord in de derde persoon vrouwelijk
is niet te traceren, omdat deze vorm een overlap vertoont met de meervoudsvorm. Opmerkelijk is
overigens wel dat een relatief hoge T.-score is weggelegd voor het concgram ‘Beminden/haeren’: 3,387.
Voor de eerste persoon meervoud worden in het Tractaet geen T.-scores ≥ 2.0 gevonden. De tweede en
derde persoon zijn niet te traceren in het overzicht.
Zie pag. 27.
De Certeau (1982) 249 e.v.
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die Maria op dit niveau legt, liggen voor een belangrijk deel in elkaars verlengde en
brengen weinig contrast in de tekst. Deze bevinding geldt echter niet voor de syntactische opbouw van de tekst. In de functiewoorden in het Tractaet worden meer contrasten
zichtbaar, zoals in de concgrammen: ‘d’een/d’ander’ (T.-score: 2,232) en ‘anderen/eenen’
(T.‑score: 2,788). Beide concgrammen laten zien dat Maria Petyt in haar denken gegevens
tegen elkaar uitzet en semantische verschillen accentueert.
Bovengenoemde concgrammen zijn niet de enige en wellicht ook niet de belangrijkste aanwijzing om de tegenstellingen in het pragmatisch kader van het Tractaet te
benoemen. Het veld van de ruimtelijke voorzetsels kent uitgesproken verschillen. Het
Tractaet telt 849 concgrammen met in, inde, inden of inder als een van de constituenten. 36
van deze concgrammen hebben een T.-score ≥ 2.0.27 Deze hoge aantallen weerspiegelen
niet alleen Maria’s weg naar haar in-nerlijkheid maar ook de ruimtelijke contrastwerking
in Maria’s spiritualiteit. Opvallend is dat de één na hoogste score 28 in dit veld is weggelegd voor het concgram ‘Godt/in’.29 De hoogste T.-score van de concgrammen met buyten
betreft ook de constituent Godt.30 In deze ruimtelijke ordening van het Tractaet komt aan
het licht op welke wijze Maria de ruimte van de goddelijke werkelijkheid aftast. Zij toetst
haar ervaringen op hun in of buyten de goddelijke werkelijkheid zijn. Het concgram ‘in/
Godt’ staat daarbij voor een belangrijk convergerend punt in Maria’s perspectief. Gezien
het veranderend postulaat binnen de vroegmoderne pragmatiek mag worden aangenomen dat dit centrale punt in Maria’s orativiteit niet ontologisch is bedoeld maar perspectivisch mag worden geduid.31

27 T.-scores ≥ 2.0: ‘in/‘t <of t’>’ 11,117; ‘in/Godt’ 5,488; ‘in/alle’ 4,608; ‘in/een’ 4,259; ‘in/ende’ 3,87; ‘in/
ootmoedigh’ 3,781; ‘in/my’ 3,771; ‘inden/gheest’ 3,278; ‘in/binnenste’ 2,758; ‘in/al’ 2,742; ‘in/ghebedt’
2,696; ‘in/staet’ 2,624; ‘in/grondt’ 2,585; ‘in/den’ 2,533; ‘in/deel’ 2,495; ‘in/rusten’ 2,451; ‘in/jevers’
2,406; ‘in/besonder’ 2,391; ‘in/was’ 2,381; ‘inde/Ziele’ 2,344; ‘inde/helle’ 2,344; ‘in/deughden’ 2,323;
‘in/mijnen’ 2,261; ‘in/bleef’ 2,25; ‘in/sijne’ 2,249; ‘in/duysternissen’ 2,246; ‘in/eeuwigheyt’ 2,245; ‘in/
alles’ 2,224; ‘inden/grondt’ 2,149; ‘in/Ziele’ 2,123; ‘in/ghemoet’ 2,12; ‘in/levende’ 2,12; ‘in/tzy’ 2,113; ‘in/
wercken’ 2,027; ‘in/binnen’ 2,012; ‘in/gheloof’ 2,012. In lijn hiermee werd een T.-score ≥ 2.0 gevonden
bij twee concgrammen met het voorzetsel binnen: ‘binnen/my’ 2,673 en ‘binnen/in’ 2,012.
28 De hoogste score betreft overigens twee functiewoorden.
29 T.-score: ‘Godt/in’ 5,488. (79x)
30 We troffen 63 concgrammen met buyten als een van de constituenten. Daarvan hadden twee
concgrammen een T.-score ≥ 2.0. T.-score: ‘buyten/Godt’ 2,967; ‘alle/buyten’ 2,592.
31 Deblaere schrijft over het verschil tussen Maria Petyt en Pelgrim Pullen: “Hier <bij Pelgrim Pullen>
brengt de inkeringsmystiek tot in den grond der ziel, waar zij in-hangt in den goddelijke Afgrond:
en déze ‘vernieting’ is wel bron van beleving! Doch wij vinden er méér, dan bij Maria Petyt: het
psychologisch ervaren steunt onmiddellijk op een diep ontologische werkelijkheid, en zou deze in haar
volheid niet moeten teruggevonden worden bij Maria Petyt? Bij haar wordt de ziel niet ontwesend om
haar overweselijck bestaan in God terug te vinden.” Albert Deblaere, Inleiding tot het werk van Maria Petyt

Het pragmatisch kader van Maria’s orativiteit

Dat de verschillen in het Tractaet ook een diachroon karakter kennen is niet af te leiden uit
de T.-scores ≥ 2.0 of het moet zijn dat het concgram ‘eeuwigheyt/tijdt’32 een aanwijzing
geeft. Dit concgram wordt twee keer getroffen in de uitdrukking: ‘in tijdt ende eeuwigheyt’. Naast de liturgische achtergrond van deze uitdrukking zou dit concgram kunnen
wijzen op een pragmatische verschuiving richting een meer humaan tijdsverstaan. Dit
verband is echter ver gezocht.

7.1.3 De genealogische aanspraak
Als derde indicatie wijst De Certeau op een genealogie in de tekstverwijzingen. Deze voeren terug naar primitieve tijden, fundamentele ervaringen en canonieke geschriften. Zij
dienen een pragmatiek die zich beroept op een handeling of plaats van spreken en minder op de transmissie van een bepaalde inhoud.33
Op achttien plaatsen in het Tractaet verwijst Maria Petyt expliciet naar een bijbeltekst.34 Bij het genereren van de concgrammen is het niet mogelijk om metadata aan de
tekst toe te voegen. Daarom zijn deze vindplaatsen niet te traceren binnen een overzicht
van concgrammen. Enkele concgrammen als ‘Heylighen/Apostel’ (M.I.‑waarde: 6,075),
‘Heylighen/ghedaen’ (M.I.‑waarde: 5,712) zouden de onderzoeker op het spoor kunnen
zetten van een dergelijke genealogie binnen het Tractaet maar deze verbanden zijn niet
evident.
Worden de – op het oog gezochte! – bijbelse citaten van het Tractaet op hun merite
gewogen, dan zijn deze bijbelcitaten nauwelijks verdiepend te noemen. Over het algemeen accentueren Maria’s verwijzingen haar identificatie met Christus, de psalmist of de
(1623‑1677), (licentiaatsverhandeling), [Leuven][1950], 51. Dit door Deblaere gesignaleerde verschil
bevestigt de observatie van Michael de Certeau dat de postulaten van de pragmatiek in de vroegmoderne
tijd verschuiven.
32 T.-score: ‘eeuwigheyt/tijdt’ 2,188.
33 De Certeau (1982) 250 e.v.
34 Pag. 173: Ps. 25, 18 (Ps. 24, 17) <segghende met den Prophete> en Rom. 7, 24 <ende met den
Apostel>; pag. 183: Joh. 3, 8 <ick moet my dickwils voeghen naer>; pag. 187: Hoogl. 4, 9 <ghelijck
dede>; pag. 192: I Kor. 13, 4-8 <den Niet en kent gheen derven>; pag. 202: Mt. 17, 1-8, Mc. 9,
2-8, Lc. 9: 28-36 <ghelijck de Apostelen>; pag. 206: Lc. 5, 8 <dat ick met den H. Apostel Petrus wel
soude moghen segghen, ende oock segghe>; pag. 237: Mt. 26, 36-56, Lc. 22, 39-54 en Joh. 18, 1-12
<ghelijckmen ghelooft, dat Jesus onsen Salighmaker in’t Hofken>; pag. 237: Mt. 26, 39, Mc. 14, 36, Lc.
22, 42 <segghende inwendigh met versuchten>; pag. 240: Rom. 8, 35 <soo seyde ick ondertusschen>;
pag. 241: Fil. 4, 13 <geen bijvoeging>; pag. 246: 2 Kor. 11, 14 <geen bijvoeging>; pag. 266: Jac. 4, 7
<met een inspraecke aldus>; pag. 305: 1 Cor. 15, 10 <geen bijvoeging> en 2 Cor. 11, 29 <ick soude wel
somtijdts segghen met den Apostel>; pag. 311: Joh. 15, 4 <klonck my inwendigh in>; pag. 313: Fil. 4,
13 <ick soude wel segghen met den Apostel>.
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apostelen.35 Deze wijze van citeren bevestigt De Certeau’s observatie dat de zeventiendeeeuwse mystiek zich eerder voorstaat op haar bronnen dan dat zij deze uitdiept.

7.1.4 Modale hulpwerkwoorden
Een opeenvolging van modale hulpwerkwoorden kunnen, moeten en willen geeft een eigen
logische orde aan binnen de zeventiende-eeuwse pragmatiek en wordt door De Certeau
als vierde indicatie genoemd. Uit deze volgorde blijkt hoe de communicatie wordt getekend door een nieuw weten en laten weten.36 Het weten, gebaseerd op de hulpwerkwoorden
kunnen en willen, legitimeert de tekstgebruiker in zijn spreken of schrijven, in een laten weten dus. Het hulpwerkwoord moeten dat De Certeau als tweede in deze trits heeft opgenomen bevindt zich in het gebied van de luisteraar of lezer. Het is aan hem of haar om alert
te zijn op de boodschap van de auteur.
Gezien het intieme karakter van de briefwisseling in het Tractaet – zeker als wij de gewijde positie van Michaël à San Augustino in acht nemen – kunnen wij ons afvragen of er
enige conclusie ontleend mag worden aan de trits van hulpwerkwoorden die De Certeau
noemt. In haar brieven beoogde Maria Petyt immers niet haar geestelijk begeleider te
overtuigen maar wilde zij onderscheiden wat ‘in Godt’ was. Desalniettemin kunnen er
toch enkele belangrijke patronen worden ontdekt in de hulpwerkwoorden van het
Tractaet.
Het modale hulpwerkwoord kunnen telt 726 concgrammen in de tekst van het Tractaet.
Daarvan hebben acht concgrammen een T.-score van ≥ 2.0.37 Het werkwoord moeten telt
531 concgrammen, waarvan twee concgrammen een T.-score ≥ 2.0 hebben.38 Het werkwoord willen telt met 378 concgrammen in het Tractaet, waarvan slechts één keer een
T.-score ≥ 2.0.39 Deze uitkomsten zouden wellicht tot een negatieve waardering van De
Certeau’s observatie leiden als niet een ander hulpwerkwoord in het oog zou springen.
Het modale hulpwerkwoord zullen telt 843 concgrammen. Het bijzondere aan deze verdichting is dat vrijwel alle T.-scores ≥ 2.040 weggelegd zijn voor de onvoltooid verleden
tijd, voor souden dus.41 In deze vorm is sprake van een conditioneel gebruik en getuigt het
35 Slechts in haar zgn. lofzang op het Niet (cap. 182) is sprake van een ander patroon.
36 De Certeau (1982) 254 e.v.
37 T.-scores ≥ 2.0: ‘kan/en’ 4,848; ‘kan/niet’ 3,558; ‘konnen/soude’ 3,457; ‘konnen/en’ 2,499; ‘konnen/niet’
2,478; ‘connen/soude’ 2,434; ‘kan/ten’ 2,26; ‘kan/noch’ 2,085.
38 T.-scores: ‘moest/ick’ 2,408; ‘moet/den’ 2,156.
39 T.-score ‘wilt/ghy’: 2,509.
40 11 van de 12 concgrammen, zie voetnoot 41.
41 T.-scores ≥ 2.0: ‘soude/ick’ 5,252; ‘soude/dat’ 3,904; ‘soude/konnen’ 3,457; ‘soude/hebben’ 3,251;
‘soude/wel’ 3,233; ‘soude/’t <of t’>’ 3,149; ‘soude/worden’ 3,07; ‘soude/opdat’ 2,522; ‘soude/moghen’
2,492; ‘soude/connen’ 2,434; ‘zult/ghy’ 2,392; ‘soude/jemant’ 2,028.
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werkwoord zullen van een spanning tussen wenselijkheid en niet-werkelijkheid. Deze
conditionele verdichting in de modale hulpwerkwoorden van het Tractaet onderstreept
niet alleen het willen van Maria Petyt, maar brengt ook haar onmacht en aarzeling onder
de aandacht van haar geestelijk begeleider. Maria’s wensen, haar kunnen en haar willen, lijken alsmaar geen werkelijkheid te worden.
Als wij het Tractaet toetsen aan de vier indicaties die De Certeau geeft voor de plaatsbepaling van zeventiende-eeuwse pragmatiek, dan zien wij hoe de door hem gesignaleerde
plaatsbepaling van het ‘ik’ en het ‘ik wil’ ook het pragmatisch kader van Maria’s brieven in
het Tractaet structureert. Deze conclusie verklaart wellicht Maria’s fundamentele onmacht
om tot een spirituele eenheid te komen in haar ervaringen.42 Haar pragmatisch kader was
geënt op het referentieel taalgebruik van de zeventiende eeuw. Dit kader was in die zin
dwingend, dat haar opgang naar een ‘hemels leven’ slechts ervaringsmatig en perspectivisch kan worden geduid. Maria kon niet zelfvergeten opgaan in de eenheid van God.
Om Maria’s communicatie met en articulatie van de goddelijke werkelijkheid nader te
verkennen richt dit onderzoek zich op de omgang die Maria binnen dit kader gevonden
heeft.

7.2 De orativiteit van Maria Petyt binnen het vroegmoderne
pragmatische kader
In het Tractaet zijn een viertal ontwikkelingen aan te wijzen, waarin te zien is hoe de transitie in het pragmatisch kader doorwerkt in de orativiteit van Maria Petyt. De beschrijving van deze ontwikkeling is geënt op de indicaties die De Certeau geeft voor de zeventiende-eeuwse strategieën om de kosmologische traditie te hernemen.43

7.2.1 De historiciteit van Maria’s geloofsarticulatie
Als eerste strategie signaleert De Certeau de historiciteit van de zeventiende-eeuwse spiritualiteit. In deze strategie werd de geldigheid van abstracte kennis gerelativeerd en de
existentiële band met de ervaring bevestigd. Maria Petyt beantwoordt aan dit beeld. Zij
stelt in haar geloofsverhaal een act die present is.
42 Zie pag. 27.
43 “L’antique récit cosmologique de la tradition se trouve ainsi ressaisi sous une autre formalité et traité
selon une nouvelle “manière de procéder” à partir de quelques points stratégiques.” De Certeau (1982)
222. Deze vier strategische punten worden genoemd op De Certeau (1982) 222 e.v.
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Met het narratief van de Beminde haalt Maria het gesprek over de goddelijke werkelijkheid
uit de abstractie en situeert zij de ontmoeting tussen hen beiden in een eigen relaas.
Door deze verbinding worden mystieke termen op een nieuwe manier geduid en in haar
eigen tijd geplaatst. Deze herijking in het ‘hier en nu’ kan worden geïllustreerd aan drie
zinsneden die worden gevonden in het tweede gedeelte van hoofdstuk 6. Deze voorbeelden duiden de term wesentlijck:
1659/19 “dit nieuw vinden, oft ontmoeten, dat ick mijnen Beminden ende den
onbepaelden goddelijcken Al, soo wesentlijck teghenwoordigh hadde” 2x (7)
1659/20 “siet, seer haest verberghde hem wederom mijnen Beminden, my
ontnemende dat wesentlijck licht des gheloofs” 2x (7)
1671/5

“Ick bleve aldus rustenderwyse, ende slapenderwyse in mijnen Beminden
wesentlijck, bewaerende den inwendighen vrede” (14)

Dit present stellen van de geloofswaarheid in de ervaring is ook anderszins aanwijsbaar.
In het Tractaet is sprake van een meerduidig gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden
bij de goddelijke werkelijkheid. Bijvoeglijke naamwoorden die in voorgaande perioden
slechts de goddelijke werkelijkheid kwalificeerden worden door Maria Petyt geadopteerd voor de beschrijving van haar eigen geestelijke weg. In de zinsneden van het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 wordt deze mutatie drie keer geteld:
1658/10 “op dese maniere verlies ickse eenvoudelijck in Godt; alsoo dienen my alle
dinghen voor hulpe” 2x(4)
1659/26 “te pretenderen, als heel voldaen zijnde met Godt wesentlijck, moghte ick
alsoo in mijne nietheyt maer blyven” (7)
1659/27 “peysende, nu altoos hebbe ick mijnen Godt ghevonden op een gheestelijcke
ende ende onveranderlijcke maniere” 2x (7)

Deze semantische verschuiving past in het beeld dat de goddelijke werkelijkheid in de
zeventiende eeuw tot een mystieke oefening wordt.44 Deze wijze van ‘invorming’ legt de
basis voor Maria’s present stellen van Christus. Zij wordt tot een representant van de goddelijke werkelijkheid die onbereikbaar is geworden.45 Deze representatie hangt samen
met het veranderend postulaat en is een spirituele vrucht van de Tridentijnse incarnatorische spiritualiteit 46 binnen de Observantia Strictior van de Karmel.
44 Zie Porteman (1977/1978) vol. 1, 141.
45 “Ce sera une fiction de l’âme, sa production en une “demeure”, qui n’est pas la sienne, le lieu fictif permettant
l’expression d’un parler qui n’a pas de lieu propre où se faire entendre.” De Certeau (1982) 258.
46 Deze spiritualiteit zal verder worden uitgewerkt in par. 7.2.3.
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7.2.2 ‘Ik en jij’
Het tweede strategische effect dat De Certeau benoemt, heeft betrekking op de leidende
rol die wordt toegekend aan het ‘ik’ en het ‘jij’.47 De inhoud van het geloof wordt gerelateerd aan deze relatie.48 Deze verschuiving voltrekt zich in de grondbeweging van de
orativiteit en kent een dubbele dynamiek: de beweging van het ‘ik’ naar het ‘Jij’ en de
beweging van het ‘Jij’ naar het ‘ik’.
De oratieve beweging van het ‘ik naar het Jij’ wordt in het Tractaet getekend door
Maria’s opgang naar het goddelijck leven.49 Het divinisatie-narratief, dat Maria verhaalt
in haar opgang naar een onverbeelde God, weerspiegelt de centrale focus van het ‘in
Godt’-zijn en wordt onder andere gevonden in het concgram ‘Godt/inghenomen’ dat
twee vindplaatsen kent: ‘noch de Ziele en wort oock niet van Godt inghenomen’ (248)
en ‘Godt heeft in hem inghenomen mijnen gheheelen mensch.’ (210) Ook in de andere
concgrammen met betrekking tot de geestelijke weg 50 wordt zichtbaar hoe Maria’s perspectief gaandeweg raakt afgestemd op de goddelijke werkelijkheid.
De oratieve beweging van het ‘Jij naar het ik’ wordt in het Tractaet hoofdzakelijk benoemd als een vormingsproces. Deze beweging komt scherp naar voren in het tweede
gedeelte van hoofdstuk 6 waar gezocht is naar de concgrammen met een eerste persoon
enkelvoud in relatie tot de goddelijke werkelijkheid en kan worden geïllustreerd aan de
hand van de volgende zinsneden:
1658/3

“en daer eenighe onderwijsinghe, hoe ick dese goddelijcke Oeffeninghen
moest practiqueren, ende met eenen hoe diep, ende hoe verre ick, ende
U-Eerweerdigheyt daerin moesten voorderen” (4)

1658/9

“soo en moghen wy ons selven, noch eenighe creaturen niet meer vinden
oft ghewaerworden buyten Godt; my scheen afghevraeght te worden, wel
hoe?” (4) 51

1659/7

“eenighe goede opinie van myn eyghen selven. Maer mynen Beminden
in tijdts toesiende stelde my vyf daeghen lanck in sulcken uytterste
verlaetenisse des gheests” 3x (5) 52

47 De Certeau (1982) 223.
48 Ik beperk mij in de uitwerking van deze paragraaf tot de oratieve laag van het ‘ik’ en het ‘jij’. De persoon
van Michaël à San Augustino verdwijnt grotendeels achter de coulissen van de redactie van het Tractaet.
De concgrammen rond U-Eerwaardigheid zijn nauwelijks interessant te noemen.
49 Zie par. 4.3.2.
50 Zie par. 6.2.4.7.
51 passivum divinum, zie ook 1672/25.
52 In 1659/7 wordt Maria’s eigenwaan afgestraft door de Beminde. In een pragmatisch veld waarin het
overreden van de toehoorder centraal staat is de ‘opinie’ van de toehoorder een cruciaal gegeven. Voor
Maria staat dit op gespannen voet met haar vernietingsspiritualiteit.
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1662/4

“een inwendighe versekeringhe, dat Godt sulcx oock van my versocht, ende
ick wiert’er heel soetelijck toe ghetrocken” (10)

1670/3

“ick en moet daerom niet verre gaen; den Beminden besorght my hiertoe
veele occasien, uyt een besondere liefde” (13)

1672/11 “ende begheere my door liefde, ende door mededeelinghe mynder Godtheyt
met u te vereenighen, ghelijck ghy nu siet ende ghevoelt” (22)
1672/25 “niet vervaert zijnde van een kleyn gheruchte. Als ick ter Heylighe
Communie gonck, wiert my inwendigh gheseyt, de volmaeckte suyverheyt
des herten” 2x (23)
1673/2

“een vereeninghe des gheests met hem, met kennisse, dat ick den
Beminden niet en hadde mishaeght, noch jet teghen hem misdaen en
hadde” (29)

De belangrijkste actor in dit vormingsproces is Maria’s Beminde, Christus. Dit christologisch accent duidt op de al vaker genoemde herleving van de Vlaamse school in de
Tridentijnse spiritualiteit.53

7.2.3 Conventies versterken het discours
Een derde strategie die De Certeau benoemt om de articulatie van de traditie te hernemen
zijn de conventies waarop het mystieke discours in de zeventiende eeuw is gebaseerd.
De conventies van Maria’s geloofsarticulatie zijn allereerst te vinden in de concgrammen die betrekking hebben op haar navolging, zowel die van Christus als van de heiligen.
Twee concgrammen met maniere onderstrepen Maria’s identificatie met Jezus: ‘op de maniere, ghelijck Jesus’ (161) en ‘de maniere ghelijckmen ghelooft, dat Jesus’ (91). Daarnaast
werden twee concgrammen gevonden met heiligen: ‘ghelijck de Heylighen hebben ghedaen’ (75) en ‘de levens van verscheyde Heylighen, die soo ghedaen hebben’ (108).
Naast deze voor de hand liggende concgrammen kunnen deze conventies worden
ontdekt in de concgrammen die gerelateerd zijn aan het discours van de jaren zestig en
zeventig van de zeventiende eeuw. In het Tractaet zijn deze conventies – meestal betreffen
zij de (anti-)jansenistisch controverse – terug te lezen in de verdichtingen rond de genade
en in de veelvuldige verwijzingen naar de voorbeschikking.

53 Zie voor Ruusbroecs christologie: Mommaers (2003) 231 e.v.v. en het volgende citaat: “Ende daer in selen
wi ons ufenen, ende dat beelde selen wi drucken ende formen in herte, in sen, in ziele, in lijf, in al onse
natuere, ghelijc eenen zeghele die ghedruct ende gheformt es int was; ende dan sal ons Cristus vuren
met hem selven in dat hoeghe leven daer wi gode gheeneght sijn.” Ruusbroec (2003) 117.
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Vrijwel alle concgrammen in de categorie van de genade impliceren een verband met het
discours over de ‘dadelijke genade’.54 Wie oog heeft voor Maria’s incarnatorische spiritualiteit – het goddelijk leven wordt ‘ingevormd’ in haar ziel – kan in de concgrammen van
het Tractaet een Tridentijnse genadeleer opmerken waarin de volmaaktheid wordt bereikt
met Christus als belangrijkste actor.55 Wellicht wilde Michaël à San Augustino – in weerwoord op de pessimistisch gestemde antropologie van de jansenisten56 – laten zien hoe
met hulp van de genade een wezenlijke vereniging met God mogelijk is. Van deze vereniging getuigt de laatste zin van het Tractaet die een samenvatting van Michaëls intentie lijkt
te zijn: “in hem, ende door hem, die haer soo innighlijck teghenwoordigh is, ende haer is
ghevende het wesen ende wercken, haer eenigh goddelijck Lief.” (184)
De concgrammen uit de categorie van de schikkingen kennen een hoge dichtheid in
het Tractaet.57 Deze concentratie getuigt van een exposure aan het jansenistisch discours
over de wil en is belangrijk voor de beschrijving van Maria’s orativiteit. Deze tekstplaatsen duiden immers haar perceptie van Gods wil.58 Kijken wij naar het tweede gedeelte
van hoofdstuk 6, dan zien we hoe reeds in haar eerste kluisjaren Maria’s aandacht uitgaat
naar het meebewegen met en doorzien van Gods wil.59 De semantische prosodie van de
daarop volgende reeksen verhaalt ons hoe Maria nog vele jaren – zeker tot 1671 – nodig
heeft om te rijpen in haar overgave aan God. In deze jaren leert zij Gods schikkingen over
54 Zie hoofdstuk 4.4.2.1 over de dadelijke genade. Deze genade is kenbaar in de concgrammen:
‘goddelijcke/jonsten’ (M.I.‑waarde: 4,454), ‘Godts/gaven’ (M.I.‑waarde: 3,820), ‘goddelijcke/gaven’
(M.I.‑waarde: 3,802), ‘Godts/gratie’ (M.I.‑waarde: 3,529), ‘goddelijcke/gratien’ (M.I.‑waarde: 3,261). Wie
op de hoogte is van het discours herkent dit discours ook in de vindplaatsen van het concgram ‘Godts/
treck’ (M.I.‑waarde: 3,472): ‘buyten den daedelijcken treck Godts tot deselve’ (299) en ‘ten waer, dat den
treck Godts jevers in dadelijck contrarie waer.’ (364).
55 Zie Burgwald (2016) 135.
56 Zie Voorvelt (1984) 48 e.v.: voetnoot 75 over de misinterpretatie van Jansenius’ Augustinus in de bul Cum
occasione (1653).
57 ‘goddelijcke/voorsichtigheyt’ (M.I.‑waarde: 6,262), ‘goddelijcke/rechtveerdigheyt’ (M.I.‑waarde: 5,677),
‘goddelijcke/schickinghen’ (M.I.‑waarde: 5,039), ‘goddelijcken/wille’ (M.I.‑waarde: 4,564), ‘Godts/
toelaeten’ (M.I.‑waarde: 4,542), ‘Godts/behaghen’ (M.I.‑waarde: 3,864), ‘Beminden/toeghelaeten’
(M.I.‑waarde: 3,343), ‘Beminden/belieft’ (M.I.‑waarde: 3,343), ‘Heylighen/wille’ (M.I.‑waarde: 3,168),
‘Godts/oordeelen’ (M.I.‑waarde: 3,109), ‘Beminden/toelaeten’ (M.I.‑waarde: 3,021), ‘Godt/gheschickt’
(M.I.‑waarde: 3,891). Zie echter ook de concgrammen met de term wonderlijck(e). Twee van de vier
plaatsen waar dit concgram wordt gevonden laten een verband met schikkingen zien: ‘Den Beminden is
wonderlijck in sijne schickinghen’ (373), ‘hoe wonderlijck dat den Beminden alle dinghen schickt’ (374).
Zoals reeds gesignaleerd in par. 6.2.4.5 kennen Maria’s concgrammen in deze categorie veel turbulentie.
58 Gods schikkingen verhalen immers zijn ‘retoriek’ in de geschiedenis. De Certeau (1982) 124. De Certeau
werkt dit uit in een boeiende beschrijving van de Allegoria in Factis. De Certeau (1982) 123-127. Napoli
merkt daarover op: “une allégorie in factis reproduisant une allégorie in verbis”. Napoli (2018) nr. 2. Een
voorbeeld van historische symboliek wordt gegeven op pag. 60.
59 1658/5. Dit past binnen de praedestinatio post praevisa merita. Zie pag. 156.
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zich heen te laten gaan.60 In de (chronologisch) laatste brieven van het Tractaet staat Maria
in een zo levend contact met het oordeel van God dat zij in haar geest eenzelfde ‘vernietiging’ als van Christus’ offerdood ervaart.61 Deze bovennatuurlijke kennis van Gods schikkingen vraagt van Maria haar eigen wil te laten varen om dieper te worden opgenomen in
Christus’ lijden. Dit ‘vormingsproces’ is in lijn met de Tridentijnse rechtvaardigingsleer
en gebaseerd op de gerechtigheid van God als oorzaak van onze rechtvaardiging.62 In het
Decreet over de rechtvaardiging wordt gesteld dat “niemand rechtvaardig kan zijn, tenzij
hem de verdiensten van het lijden van onze Heer Jezus Christus worden medegedeeld.”63
In beide categorieën – zowel die van de genade als van de voorbeschikking – zien we in
de concgrammen hoe (Michaëls weergave van) Maria’s spiritualiteit de Tridentijnse waarheid bevestigt en de jansenistische antropologie weerspreekt. Dit onderlijnt De Certeau’s
observatie, dat de zeventiende-eeuwse geloofsarticulatie steunt op veel conventies.

7.2.4 Pragmatisch en subjectief taalgebruik
Als vierde manier om de zeventiende-eeuwse mystiek te verkennen verwijst De Certeau
naar het privilege van een pragmatisch en subjectief taalgebruik.64 Binnen de mystiek
wordt een ‘drama van aanspraak’ geschapen.
Voor Maria Petyt vielen woord en werkelijkheid niet langer samen. In het Tractaet
wordt de werkelijkheid in metaforen omspeeld.65 In haar verlangen over de goddelijke
60 1671/49 en 1671/51. Ook dit past binnen de praedestinatio post praevisa merita.
61 1674 /1 -1674/3. Hier raakt Maria’s metonymische navolging aan Christus’ genoegdoening aan de Vader.
62 De (formele) oorzaak van de rechtvaardiging is te vinden in hoofdstuk 7 van de zesde sessie: “Demum
unica formalis causa est “Justitia Dei, non qua ipse justus est, sed qua nos justos facit” (can. 10 et 11),
qua videlicet ab eo donati renovamur spiritu mentis nostrae, et non modo reputamur, sed vere justi
nominamur et sumus, justitiam in nobis recipientes unusquisque suam, secundum mensuram,
quam “Spiritus Sanctus partitur singulis prout vult” (Cor. 1, 12.11), et secundum propriam cujusque
dispositionem et cooperationem.” Denzinger (2005) 1529.
63 “Quamquam enim nemo possit esse justus, nisi cui merita passionis Domini nostri Jesu Christi
communicantur, id tamen in hac impii justificatione fit, dum ejusdem sanctissimae passionis merito per
Spiritum Sanctum caritas Dei diffunditur in cordibus (cf Rom 5.5) eorum, qui justificantur, atque ipsis
inhaeret (can. 11). Unde in ipsa justificatione cum remissione peccatorum haec omnia simul infusa accipit
homo per Jesum Christum, cui inseritur: fidem, spem et caritatem.” Denzinger (2005) 1530. De vertaling
is overgenomen van www.rkdocumenten.nl.
64 De Certeau (1982) 223.
65 De Certeau schrijft over de zeventiende-eeuwse mystiek: “Bien loin de constituer un propre, il entraine
une métaphoratision générale du langage au nom de quelque chose qui n’en relève pas et qui va s’y
tracer.” De Certeau (1982) 241. Fabre expliceert dit als volgt: “Certeau n’écrit jamais : ceci est comme
cela. Il écrit : ceci est cela. […] Nous n’avons plus seulement affaire ici au corps comme métaphore de la
parole divine à laquelle il s’est substitué, mais à l’écriture de Certeau elle-même comme métaphore ; une
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werkelijkheid te vertellen, valt Maria van de ene vergelijking in de andere. Dit wordt kenbaar in de voegwoorden van het Tractaet. In het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 – de semantische prosodie van Maria’s orativiteit – wordt in tien zinsneden het voegwoord als
in een vergelijkende zin gevonden.66 Onder de voegwoorden van het Tractaet wordt ook
nog een andere aanwijzing gevonden voor haar comparatief taalgebruik. Bij het onderschikkend voegwoord gelijck werden zes concgrammen met een T.-score ≥ 2.0 geteld.67
Ook hier schept Maria Petyt dus een verdubbeling van taal en werkelijkheid. Deze voegwoorden bevestigen haar tasten naar een nieuw pragmatisch kader om over de hemelse
waarheden te vertellen.
Maria’s subjectieve taalgebruik – een zoekrichting die De Certeau expliciet benoemt
in deze strategie – kan in de concgrammen van een ander voegwoord in het Tractaet worden afgelezen. In par. 6.3.2 wordt in de interne span van de concgrammen vier keer het
voegwoord al gevonden als voegwoord van voorwaardelijk gebruik.68 De verdichting die
al oproept accentueert de conditionele spanning die Maria ontwikkelt in haar geloofsbeleving. Zij stelt haar condities en durft een eigen positie in te nemen. Wellicht kan
uit deze vindplaatsen worden afgeleid hoe in de Tridentijnse spiritualiteit de ‘innerlijke
mens’ geheiligd wordt “door de wilsact om de genade en de gaven aan te nemen.”69
In deze analyse van de voegwoorden in het Tractaet vangen we een glimp op van de
strategie die Maria Petyt in haar schrijven heeft ontwikkeld om boven haar woorden uit

66

67

68

69

métaphore dont le trait ultime serait le silence.” Pierre Antoine Fabre ‘Le sens de l’écriture chez Michel
de Certeau’ in: Michel de Certeau et la littérature, Les Dossiers du Grihl, 2018-02, nr. 29.
1657/3; 1658/6; 1659/2; 1659/17; 1659/26; 1669/11; 1669/20; 1671/16; 1672/7; 1672/22. De T.-scores van
dit voegwoord (helaas alleen in bredere zin te onderzoeken) scoren hoog in de concgrammen van het
Tractaet: ‘als/’t <of t’>’ (23 x) T.-score: 4,779, M.I.-score: 8,171; ‘als/anders’ (10 x) T.-score: 2,582, M.I.-score:
2,446; ‘als/soo’ (36 x) T.-score: 2,514, M.I.-score: 0,743; ‘als/langh’ (7 x) T.-score: 2,254, M.I.-score: 2,754;
‘als/ick’ (84 x) T.-score: 2,209, M.I.-score: 0,398; ‘als/meer’ (13 x) T.-score: 2,123, M.I.-score: 1,282; ‘als/
ben‘ (13 x) T.-score: 2,078, M.I.-score:1,239. In het verlengde van dit voegwoord ligt aloft als voegwoord
van wijze (1659/14). Daarvan scoort één concgram een T.-score ≥ 2.0: ‘aloft/gheweest’ (6 x) T.-score:
2,244.
‘ghelijck/is’ (20 x) T.-score: 2,732, M.I.-score: 1,260; ‘ghelijck/’t <of t’>’ (8 x) T.-score: 2,813, M.I.-score:
7,542; ‘eenen/ghelijck’ (17 x) T.-score: 2,796, M.I.-score: 1,552; ‘ghelijck/nu’ (9 x) T.-score: 2,199, M.I.score: 1,714; ‘ghelijck/haer’ (12 x) T.-score: 2,141, M.I.-score: 1,300; ‘ghelijck/vooren’ (6 x) T.-score: 2,134,
M.I.-score: 2,957. In het verlengde daarvan ligt het veelvuldig gebruik van het hulpwerkwoord schijnen:
1659/2; 1669/1; 1669/5; 1671/8; 1671/22; 1671/24; 1671/42. Dit concgram is niet te onderscheiden via
digitale weg, omdat Maria geregeld refereert aan de glans van het goddelijk licht.
1657/9; 1658/4; 1668/5; 1671/12. Dit voegwoord scoort tevens hoog in de T.-scores ≥ 2.0: ‘al/’t <of t’>’ (20
x) T.-score: 4,683, M.I.-score: 9,297; ‘al/in’ (37 x) T.-score: 2,742, M.I.-score: 0,820; ‘al/het’ (19 x) T.-score:
2,236, M.I.-score: 1,000; ‘al/hadde’ (9 x) T.-score: 2,091, M.I.-score: 1,722; ‘al/dat’ (30 x) T.-score: 2,090,
M.I.-score: 0,665; ‘al/ghy’ (8 x) T.-score: 2,049, M.I.-score: 1,860.
Denzinger (2005) 1528. De vertaling is overgenomen van www.rkdocumenten.nl.
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te wijzen naar een werkelijkheid die niet in woorden te vatten is en die zij op een metaforische wijze tegenwoordig stelt. Niet zozeer de inhoud als wel het samenspel in de
syntaxis verhaalt deze fundamentele breuklijn in haar orativiteit.
Deze vier strategieën, aan de hand waarvan Maria’s geloofarticulatie/vormgeving in de
voorgaande paragraaf in kaart werd gebracht, voeren het onderzoek naar de open plekken in het Tractaet. Orativiteit verhoudt zich immers tot wat niet gezegd kan worden. Om
deze open plekken in de tekst te leren zien zal De Certeau’s begrip van ‘écriture’ worden
geïntroduceerd.

7.3 Écriture
Wie de oratieve bewegingen van het Tractaet wil verkennen, zal oog moeten krijgen voor
wat De Certeau benoemt als de ‘écriture’ van een tekst.70 De Certeau gebruikt deze term
voor het spoor van verlangen dat zijn weerslag vindt in de zgn. heterologische literatuur.
Deze literatuur – de naam zegt het al – is ontstaan als gevolg van de breuk tussen onze (beperkte) menselijke kennis en de werkelijkheid aan gene zijde en zoekt deze breuk te overbruggen.71 ‘Écriture’ is te vinden op tekstplaatsen waar de taal wordt aangeraakt door een
nauwelijks te definiëren ‘stem’ uit een andere werkelijkheid, een stem die zich inschrijft
in de tekst.72 Zij creëert op deze tekstplaatsen een open plek in de taal, of beter gezegd
een niet-plaats, waar de taal wordt gevormd door een werkelijkheid die niet de hare is.
Vanwege het onoverbrugbare verschil tussen beide werkelijkheden is ‘écriture’ alleen vertaald te vinden, dat wil zeggen in vormen die een schriftelijke of representatieve weergave toestaan. In mystieke literatuur herkent De Certeau deze aanrakingen
in ‘fabels’73 die hij definieert als “une première figure de la voix simultanément “citée”
(en jugement) et altérée – voix perdue, effacée dans l’objet même (la “fable”) dont elle
70 Ik beperk mij hier tot de definitie die De Certeau geeft in La faiblesse de croire: “En un sens très large, j’appelle
“écriture” le tracé d’un désir dans le système d’un langage (professionnel, politique, scientifique, etc. et
non pas seulement littéraire), et donc, comme on dit en droit, “l’insinuation” dans un corps (un corpus
du lois, un corps social, le corps d’une langue) d’un mouvement qui l’altère.” De Certeau (1987) 268. Lees
hier meer over in Napoli (2018) nr. 12.
71 De Certeau (1990) 235 : “Toute la littérature “hétérologique” peut donc être considérée comme l’effet de
cette fracture. Elle raconte à la fois ce qu’elle fait de l’oralité (elle l’altère) et comment elle reste altérée
de et par la voix. Les textes disent ainsi une voix altérée dans l’écriture qu’elle rend nécessaire par son
insurmontable différence.” Over heterologische operaties, zie Michel de Certeau, The practice of everyday
life, transl. by Steven F. Rendall, Berkeley, CA 1984, 160 e.v.
72 De Certeau (1990) 213.
73 De Certeau (1982) 23.
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permet la fabrication scripturaire.”74 Naast deze verborgen aanwezigheid in de fabels
van een taalsysteem kan ‘écriture’ de vorm aannemen van een ‘représentation’, die door
De Certeau ook wel ‘théâtre’ wordt genoemd.75 Beide gestalten, zowel de fabel als de representatie, zijn discursieve beelden van een onbekende realiteit die door het verlangen
reeds wordt herkend voordat zij door de lezer in verband wordt gebracht met de ‘stem’,
die de tekst op deze niet-plaatsen heeft beroerd.76
Het leven van Maria Petyt en haar spiritualiteit worden diepgaand getekend door
de niet-plaatsen die zich inschrijven in haar bestaan. Zij leefde in een wereld die zich aan
haar eigen woorden onttrok. Haar onmacht om tot een eenduidig besef van de goddelijke werkelijkheid te komen – zij zou dat slechts kunnen als haar wereld helemaal in Godt
zou zijn – werd opgevangen door haar volgehouden oefening van de tegenwoordigheid
Gods. Slechts in de vernieting van het eigen verstaanskader zou de werkelijkheid van God
aan het licht kunnen komen.
Maria’s vernieting manifesteerde zich echter binnen een kerkelijke cultuur die de zichtbaarheid van de goddelijke werkelijkheid accentueerde. Deze discrepantie tussen vernieting en zichtbaarheid werd beschreven door De Certeau en werpt wellicht nieuw licht op
de laatste losse eindjes in de beschrijving van Maria’s orativiteit.

7.4 Maria’s vliedend perspectief versus het kerkelijk streven
De Certeau situeert de opvlucht van de zeventiende-eeuwse mystici naar de niet-plaatsen
van hun bestaan in een paradoxale tegenstelling met de barokke kerk, die in deze eeuw
naar uiterste visualiteit zocht. In de nu volgende paragraaf wordt deze paradox in Maria’s
spiritualiteit beschreven (7.4.1) en geplaatst tegen de achtergrond van de vroegmoderne
kerk (7.4.2).

7.4.1 Maria’s verlangen naar een hemels leven en haar beleving van het Niet
Maria’s opvlucht naar de niet-plaatsen van haar leven kan worden begrepen aan de hand van
haar verlangen naar een hemels leven (7.4.1.1) en haar beleving van het Niet. (7.4.1.2) In deze
paragraaf wordt beschreven hoe deze perspectieven verschuiven in Maria’s spiritualiteit.

74 De Certeau (1990) 235.
75 De Certeau (1990) 213.
76 Lees hierover ook in De Certeau (1987) 296.
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7.4.1.1 De perspectiefwisseling in Maria’s verlangen naar een hemels leven
In Maria’s geschriften worden wij gewaar hoe het motief van het ‘hemels leven’ – een
motief dat eertijds was geworteld was in het corpus mysticum77 – in de zestiende- en zeventiende eeuw nog altijd als ideaal wordt beleefd, zij het dat het perspectief verschuift.
Na Willem van Saint Thierry – zijn model van ‘hemels leven’ werd reeds beschreven in
par. 2.1.2 – verliest het mystieke verlangen naar een hemels leven zijn associatie met
vroegchristelijke levensvormen en tekent zich een opwaartse beweging af.78
In de school van de Vlaamse spiritualiteit blijft het motief behouden binnen de oefening
van de tegenwoordigheid Gods. Een kleine eeuw voordat Maria Petyt haar verlangen naar
het hemels leven ontdekt, schrijft Pelgrim Pullen: “Die in den hemel wandelen in die
tegenwoordicheit godts, dat sijn die geene die vrij sijn en de gedoot van geest door den
geest godts. Dese gaen door al in al ende sijn in al den hemel begrepen in dat godtelijk
wesen, ende sij doorsien al met bloten gesicht dat inden hemel ende dat hier inder H.
Kerken gedaen wordt.”79 De hemelse niet-plaats van dit citaat – door Pelgrim Pullen begrepen in het goddelijk wezen – verwijdert zich in het werk van Maria Petyt en Michaël à
San Augustino verder van de ruimtelijke horizon.
In een nieuwjaarsbrief van Michaël aan Maria, onduidelijk uit welk jaar, reageert
Michaël als Maria zichzelf te onstandvastig vindt om gedurig met God te wandelen en
haar conversatie in de hemel te hebben.80 Hij antwoordt haar aldus: “Gy moet leeren
letten alleen op dat goddelyck een, uwe conversatie met Paulus inden hemel hebbende.
In wat hemel? Den hemel is al daar Godt regeert ende heerschappey heeft; oversulckx den
hemel is uwe siele als die Godt regeert, noch ten is niet noodigh U hier buyten te keeren
ende tot Godt te wandelen, want t’is dwaeselyck buyten te gaan soecken t’gene wy binnen
ons hebben ende te wandelen tot Godt al oft Hy verre van ons waere die meer met onse

77 Zie pag. 26.
78 Catherina van Genua – Jean de Saint-Samson had een grote voorliefde voor haar – schrijft over een geest
die het hemels leven raakt: “O esprit invisible & insensible, personne ne peut te retenir, à cause de ta
nudité : ton habitation est dans le Ciel, bien qu’avec le corps tu fois encore en terre : tu ne te connois pas,
& tu n’es pas connu des autres en ce monde : tous tes parens & tes amis sont au Ciel : ils sont seulement
connus de toy, par un instinct interieur, & infus de l’esprit de Dieu.” Demarets (ed. 1695) livre II, cap. XI,
186. Deze verticale beweging leefde ook in de Vlaamse begijnencultuur. Over de begijn Maria Lemmens
wordt bericht: “Zij brandde zoo in Gods liefde, dat zij meer, in den hemel, bij wie ze minde was, als hier
op aarde daar zij scheen te leven.” Begga (1712) 371. Maria Lemmens deed op 6 nov. 1634 haar professie
op het groot begijnhof van Mechelen.
79 Lucidius Verschueren, ‘Onbekende werken van Pelgrom Pullen II’, in: Studia Catholica XX (1944), 85. A. van
Elslander noemt als een onbekend werk van Pelgrim Pullen: “Het Boecxken van dat hemelsche leven
ende hoe dat leuen een wesen is in Godt.” Pullen (ed. 1958) XIV.
80 De brief waarin zij dit verwoordt werd niet terug gevonden in het Leven.
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substantie gepenetreert is als de straelen der sonne met het gelas, dat sy doorschynen.”81
De hemel is waar God regeert en heerschappij voert. Voor Michaël kan het mensenhart
dus de plek zijn waar God wesentlijck en uitwerckelyck82 aanwezig is en uitreikt naar anderen
die deze goddelijke nabijheid ook in zich omdragen: “Den hemel daer uwe conversatie
moet wesen, en is niet alleen uwe siele, maar oock andere creaturen daer gij door
nootsaeckelijckheyt, uyt liefde oft gehoorsaemheijt mede te doen hebt; want inde selve
Godt wesentlyck ende uytwerckelyck is; maar wat moet gy doen in dese hemelen, alleen
uwe ooghe des geloofs slaen op den beminden, op Godt die naer ’t seggen van Paulus,
werckt alles in alles.”83 De beloning voor dit contemplatief contact met het goddelijk
Eén is groot: “ende soo sult gij in ruste blyven met alle uwe krachten in Godt versaemt
in uwe medesusters als in eenen hemel met Godt handelende.”84 Uit de hier voltrokken
perspectiefwisseling blijkt hoe het motief van het hemels leven zich terugtrekt uit zijn
verticale beweging – de werkelijkheid aan gene zijde is immers onbereikbaar geworden –
en wordt verborgen in de menselijke ziel en in de gemeenschap.

7.4.1.2 Maria’s omspeling van het Niet
Maria’s opwaartse verlangen naar een ‘hemels leven’ werd beleefd in de strenge vernietingspraktijk van de tertiarissen in de Cluyse en kreeg gestalte in haar omspeling van het
Niet. Het samengaan van beide motieven was niet vreemd. Reeds in wat de vroegste vindplaats van de Middeleeuwse vernietingsmystiek wordt genoemd,85 wordt de ‘hemelse
conversatie’ gevonden in combinatie met een spiritualiteit van radicale zelfontlediging.
In De diligendo Deo schrijft Bernardus van Clairvaux: “Want uzelf als het ware zo verliezen
dat ge niet meer schijnt te bestaan, uzelf niet meer te voelen, geheel van uzelf bevrijd en
bijna vernietigd te zijn, dat is geen menselijk gevoel meer, maar een deel der eeuwige
gelukzaligheid <caelestis […] conversationis>.”86
Dankzij de kapucijnen had de hang naar vernieting in de zeventiende eeuw ingang
gevonden in de Tridentijnse spiritualiteit.87 In haar vele verschijningsvormen nam
81
82
83
84
85
86

Petyt (1647) 144 e.v.
Zie volgend citaat en ook hoofdstuk 5, voetnoot 15.
Petyt (1647) 145 e.v.
Petyt (1647) 147.
McGinn (2018).
“Te enim quodammodo perdere, tamquam qui non sis, et omnino non sentire teïpsum, et a temetipso
exinaniri, et paene annullari, caelestis est conversationis, non humanae affectionis.” Jean Leclercq et al.
(eds.), Sancti Bernardi Opera, 8, Rome 1963, 142. De vertaling is van Anton van Duinkerken en te vinden in
Anton van Duinkerken en Cisterciënser monniken van de strenge observantie (eds.), Werken van Sint Bernard
Abt van Clairvaux, herdruk, Tilburg, 1973, 213.
87 Zie par. 2.2.3.2.
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Maria Petyt een eigen positie in. Haar spiritualiteit van het Niet bood geen actief88 of
essentialistisch89 vernietingsmodel. Maria benaderde het Niet perspectivisch en verbond
het aan de oefening van de tegenwoordigheid Gods, getuige een inspraak die zij ontving:
“Ghy moet eenen Niet wesen, ende ick den Al; noch ghy en moet iet anders aentrecke,
oft ghewaer worden, als my ende alsoo moet ghy in my leven; soo moeten uwe sinnen
ende krachten ghebonden ende besloten worden in my, die ghy u op het innighste
teghenwoordigh siet, meer als ghy u selven teghenwoordigh siet: leeft in dese wereldt
soo onder de creaturen, al oft ghy onder hun niet en waert; leeft in’t lichaem, al oft ghy
in’t lichaem niet en waert, leeft als ghestorven ende doodt aen alle creaturen.”90
Het Niet91 is voor Maria het contrapunt van het Al en duidt in haar geschriften de nietplaats van het menselijk bestaan aan.92 De doorleefde ervaring van dit Niet bewerkstelligt
in de ziel een langzame transpositie richting de beeldloze God: “Eenen Niet blyft altoos
stille ende gherust, ghestadigh van ghemoet, vry van gheest, een, ende altoos t’selve […] want den Niet weet alle dinghen te nemen, als een in Godt, oft als ghesmolten in
Godt; desen pueren Niet, oft een verniette Ziele vloeyt altoos, ende neyght tot haeren
Center, die Godt is; want sy alle dinghen, ende oock haer selven heeft door-broken,
ende voor-by ghepasseert, ende is t’saemen met de creaturen, ende onder de selve, verslonden in Godt, oft wel daer al boven vlieghende, is in Godt verheven; den Niet is in den
Goddelijcken Al verdwenen.”93 Haar vereenzelviging met het Niet vormt dus de keerzijde
van haar opgaande ontmoeting met de goddelijke werkelijkheid. Zij beleeft haar Niet in
hetzelfde perspectief als de ‘eenigheyt’94 van God.
Maria’s spiritualiteit van het Niet tekent zich af tegen de achtergrond van het barokke
levensgevoel van de Tridentijnse kerk. Het samengaan van twee schijnbaar tegengestelde vormgevingen kenmerkt ook haar spiritualiteit, die met een gerust hart paradoxaal
88 “De leer van Canfield die een soort actieve vervolmakingstechniek is, gaat regelrecht in tegen de
vergeestelijking die volgens Maria Petyt op passieve wijze gebeurt.” Lieve Uyttenhove,‘Maria Petyt: een
vergeten mystica uit de zeventiende eeuw’, in: Nieuw Leven, 2004 (3), 234.
89 Essentialistisch kunnen wij bijvoorbeeld Herp noemen: “Ten derden openbaert hem dit licht als een
niet […] daar bouen alle werclicheit is een stille ledicheit, ende bouen alle begheerten ende driften een
salighe versadinge.” Herp (ed. 1931) 365.
90 Petyt (1683) vol. 2, 36. Het meest nabij wordt Maria’s verlangen naar het Niet verwoord in de werken van
Jean de Saint-Samson. Jean ziet de volheid van God in hen die zich aan de genade van het Niet durven toe
te vertrouwen. Zie hoofdstuk 5, voetnoot 145.
91 Dit motief kwam niet naar voren in hoofdstuk 6, omdat deze term was opgenomen op de exclusielijst.
92 De vernieting (passieve loutering) bij Jan van het Kruis leidt niet tot een verzinking in het Niet, m.a.w.
zij is nooit een autonome eigenwaardige mystieke ervaring. Zij staat er volledig in functie van het Todo.
Porteman (1978) 329, noot 36.
93 Petyt (1684) vol. 4, 258 e.v.
94 Zie hoofdstuk 2, voetnoot 36.
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mag worden genoemd. In de volgende paragraaf wordt Maria’s spiritualiteit in verhouding tot deze achtergrond beschreven.

7.4.2 Het zichtbaarheidsideaal van de vroegmoderne kerk in Maria’s spiritualiteit
Sinds de late middeleeuwen waren de kerkelijke strategieën gericht op een terugkeer
binnen het veld van de zichtbare institutie.95 Langs deze weg probeerde de kerk de discrepantie te overbruggen die gegroeid was tussen het instituut en de vele imitatievormen
van Christus die waren ontstaan in de religieuze bewegingen.96 In de zeventiende eeuw
deed dit streven naar kerkelijke zichtbaarheid zich voor in twee gestalten: in de verdichting van de biechtpraktijk – daar werd het privéleven van de gelovige zichtbaar voor de
priester en vice versa de priester zichtbaar in het geloofsleven van de gelovige – en in de
publieke manifestatie van de vele devoties en broederschappen die de kerk rijk was.97
Beide tendensen zijn nawijsbaar in Maria’s spiritualiteit.
Enkele prominente brieven in het Tractaet doen vermoeden dat Maria’s biechtpraktijk
een duidelijke boodschap bevatte in een periode vol met jansenistische conflicten.98 De
eerste twee brieven van het Tractaet, cap. CLVII en CLVIII, handelen over biechtsituaties.
In de eerste brief is Maria Petyt “lamenterende, dat ick dien Godt der liefde, ende mynen
boven al Beminden jevers in onteerdt hadde; dit duerde, tot dat ick noch eens te Biechten
gonck, met eenighen angst, vreese ende benouwtheyt daer-en-tusschen, oft’er in
my gheschuylt hadden eenighe onbekende, verborghen, ende onghebiechte sonden;
ende ick en durfte nauwelijcks niet gelooven oft betrauwen op de ghetuyghenisse
van myn eyghen conscientie; noch ick en dorst, noch ick en wist niet, wat, oft hoe ick
biechten soude, om te voldoen aen de gheapprehendeerde obligatie.”99 Deze welhaast
scrupuleuze omgang met de biecht illustreert de strenge biechtpraktijk in het diocees
Mechelen100 en in de de Vlaamse provincie van de Karmel. Op beide plekken werden de
95
96
97
98

De Certeau (1982) 117.
De Certeau (1982) 116.
De Certeau (1982) 117.
Aan het ontvangen van de communie was in het jansenisme de voorwaarde verbonden dat in de biecht
de zonden waren vergeven. Spiertz (1992) 153. De jezuïeten daarentegen stelden geen hoge eisen aan de
gesteltenis van de ontvanger. De communie is een remedie tegen de zonden en dient ter genezing van
de zondige mens. Spiertz (1992) 161. e.v.
99 Petyt (1683) vol. 1, 199 e.v.
100 In 1637 vorderde (de later van jansenisme verdachte) aartsbisschop Jacob Boonen per decreet reeds
een strenge biechtpraktijk in zijn diocees. Jean François Van de Velde en Pierre Francois Xavier De Ram,
Nova et absoluta collectio synodorum tam provincialium quam dioecesanarum, archiepiscopatus Mechliniensis: accedunt
illuc spectantia rei ecclesiasticae monumenta, pleraque inedita: omnia diligenter recognita ac in sectiones quinque distributa,
(Synodicon Belgicum, sive acta omnium ecclesiarum Belgii), Mechelen 1828-1829, vol. II, 343-44. In 1652 publiceerde
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Instructiones Pastorales van Borromeus gevolgd.101 Francisco à Puero Jesu, medebroeder
van Michäel en vicarus van de heremitage bij Termuylen, had deze strenge richtlijnen
samengevat in zijn Onderwys om wel te Biechten: “Ten eersten, dat den Biecht-vader groote
neerstigheydt doe, in ’t ondersoecken de inwendighe bereydinge ende dispositie vanden
Penitent, als’t van noodigh is; want dese wort gantsch versocht in dit H. Sacrament, ende
worde alder-meest gesien in een oprechte ende vaste ondersoeckinge der sonden, naer
een iegelijckx conditie ende staet […] ’t welck alder-best sal geschieden is’t dat hy hem
voor oogen stelt de leelijckheyt der sonden, de welcke alder-meest Godt vergrammen,
ende waer door datmen verdient de helle ende den Hemel verliest, ende soo voorts hem
tracht te bewegen tot een oprecht berouw.”102 Plaatsen wij Maria’s gewetensangsten
en haar biechtpraktijk in het Tractaet binnen het door De Certeau beschreven kerkelijk
streven om meer grip te krijgen op het zielenleven van de gelovigen, dan blijkt hoe de
extraverte beschrijvingen van haar gewetensangsten een duidelijke boodschap voor
de lezer bevatten. Maria’s mijmeringen golden als een voorbeeld van een transparant
gemoed en de bereidheid om niets achter te houden voor haar biechtvader.
De door De Certeau gesignaleerde tendens naar de zichtbaarheid van de katholieke
geloofswaarheden komt ook aan het licht in Maria’s devotionele praktijken en in de
mariale achtergrond van haar kluisleven. Maria’s vroege brieven, geschreven in de eerste
jaren van de Cluyse, getuigen van een zintuigelijke mariale devotie. Het beeld van de
Moeder Gods representeerde voor haar de goddelijke werkelijkheid. Zij vereert dit beeld
dan ook in perspectief met het goddelijck Een: “Op de selve manier, in dit goddelijck Een,
in desen spieghel, sien, eere, beminne, ende bidde ick onse alder-minnelijckste Moeder,
ick sien haer daer als een met desen goddelijcken spieghel, oft on-noemelijck Wesen;
soo al kniele ick voor haer beeldt, haer jet biddende, oft presenterende, te weten eenige
Zielen, den noodt van’t Landt, oft jet anders, daer ick met inwendighe toeneyginghe toe
gedreven ben; soo staet het gesicht inwendigh in desen spieghel, daer sy in besloten
Boonen zijn Divini amoris en contritionis fasciculus. Put (2009) 125. Op 23 juli 1668 vroeg kapittelvicaris, Amatus
de Coriache, de priesters in zijn diocees de voorschriften van Borromeus te volgen. Van de Velde (1829) II,
362 e.v. Eerder, op 28 april 1667, hernieuwde A. Coriache het decreet van aartsbisschop J. Boonen (†1655)
uit 1637. Van de Velde (1829) II, 362, voetnoot 1, zie ook Voorvelt (1984) 54.
101 Dat deze ook binnen de Vlaamse Karmel gold is af te leiden uit de facultas bij het Onderwys van Franciscus
à Puero Iesu. Zie volgende voetnoot.
102 Franciscus à Puero Iesu, Nodich Onderwys om wel ende godtvruchtelyc te biechten, ghemaeckt door den Eerw.
P. Franciscus a Puero Iesu, Religieus van de orden van O.L.V. des Berghs Carmeli, Brussel (Lambertus
Marchant) 1683 (vierde druk; met approbatie van J. Gillemans, d.d. 17 dec 1666). Het citaat is te vinden in
cap. XXVI, 204 e.v.; de gehele samenvatting in cap. XXVI-XXXI, 203-219. De positie van de karmelieten
schuurt hier weliswaar aan tegen de rigoristische moraal van de jansenisten – net als die van de
hervormingsgezinde bisschoppen in de Zuidelijke Nederlanden – maar past niet in het jansenistische
schema, dat de mens na de zondeval niet meer in staat is tot enig goed en de verdoemenis waardig is.
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ende vereenight is t’samen met alle andere creaturen; oock somtijdts het uytwendigh
beeldt penetrerende sonder op jet lichaemelijcx te letten, sien ende trecke dat heel
inden gheest.”103 Maria Petyt ziet de Moeder Gods dus in de spiegel van haar ziel. In deze
spiegel tekent het goddelijck Een zich als een convergentiepunt af. Daar is de Moeder Gods
verenigd met alle schepselen.
Maria’s devotionele oefeningen reiken verder dan deze perspectiefvorming op het
goddelijck Een. Relateren wij het Marielijck leven104 van Maria Petyt en de andere tertiarissen
in de Cluyse aan De Certeau’s concept van représentation,105 dan wordt invoelbaar hoe het
leven van deze zusters zelf een aftekening was van een hoger referentiepunt. Het gebed
en de boetedoeningen van de zusters boden een plek waar de goddelijke aanwezigheid
present werd gesteld. Hun Marielijck leven was een publiek teken van de voorspraak van de
Moeder Gods en van haar bemiddeling in een tijd waarin de feitelijke toegang versperd
was geraakt.106
De tendens naar transparantie wordt kenbaar in de publicatie van Maria’s private
mijmeringen, in haar devoties en in de representatie van haar Marielijck leven. Deze hang
naar een grotere zichtbaarheid kon echter niet verhullen dat Maria’s spiritualiteit ten
diepste geworteld was in een opvlucht naar hemelse niet-plaatsen en dus een paradoxaal
karakter had. Deze herkenning van de zeventiende-eeuwse grondparadox in de werken
van Maria Petyt brengt het onderzoek bij de vraag of dit samengaan van tegengestelde
werkelijkheden ook terug te lezen is in de concgrammen van het Tractaet.

7.5 Het samengaan van tegengestelde werkelijkheden in de
concgrammen van het Tractaet
In de nu volgende paragraaf wordt het paradoxale karakter van Maria’s opvlucht naar hemelse niet-plaatsen onderzocht in de concgrammen van het Tractaet (7.5.1). Daarbij wordt in
het bijzonder aandacht gegeven aan de oxymorons (7.5.2).

7.5.1 De fundamentele paradox in de concgrammen van het Tractaet
Wie de niet-plaatsen in het Tractaet wil onderzoeken hoeft zich niet lang te buigen over de
resultaten, die in hoofdstuk 6 worden gegeven. Tekenend voor de hemelse niet-plaatsen
103
104
105
106

Petyt (1683) vol. 2, 307 e.v.; 1657.
Zie pag. 87.
Zie pag. 413 en par. 7.2.1.
De Certeau (1982) 257: “Il faut de ce je la représentation de ce qui manque – une représentation qui repère
la place de ce qu’elle ne remplace pas.”
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in Maria’s brieven – en in het oog springend vanwege hun hoge M.I.‑waarden – zijn de
bijvoeglijke naamwoorden bij de goddelijke werkelijkheid. Zes van de acht woordcombinaties dragen een ontkennend prefix: ‘Godtheyt/onverbeelde’ (M.I.‑waarde: 7,712), ‘goddelijcken/onverbeelden’ (M.I.‑waarde: 6,786), ‘goddelijck/onverbeeldt’ (M.I.‑waarde:
5,439), ‘Godts/onverbeelt’ (M.I.‑waarde: 4,864),‘Godt/onveranderlijck’ (M.I.‑waarde:
3,891) en ‘Godt/onghevoelijck’ (M.I.‑waarde: 3,569). In deze concgrammen wordt scherp
zichtbaar hoe elk beeld van de goddelijke werkelijkheid perspectivisch getekend wordt
door het Niet.
Naast de verdichting van deze bijvoeglijke naamwoorden met een ontkennend prefix
zijn er aanwijzingen voor een hemels verdwijnpunt te vinden in de concgrammen met
een ‘fabel’ in één van de constituenten, met name in de termen die Maria Petyt gebruikt
voor de goddelijke inwoning. Zo zijn er hoge scores te vinden zijn bij de concgrammen
met tempel(s).107 In de nabijheid van deze concgrammen ligt ook de frase Rijcke Godts met
een bovengemiddelde M.I.‑waarde.108 Deze ‘fictieve’ plaatsen, diep verscholen in Maria’s
ziel, duiden hoe de goddelijke werkelijkheid slechts bereikbaar is langs de weg van de
verinnerlijking.
De keerzijde van de zeventiende-eeuwse spirituele paradox, het kerkelijk streven naar
zichtbaarheid, is lastiger te ontwaren in de concgrammen van het Tractaet. Dit manco behoeft nauwelijks verklaring als men bedenkt dat de transparantie van Maria’s zielenleven
een vrucht van deze paradox zelf is en niet het oogmerk van haar (vernietings) spiritualiteit. Wie de keerzijde van deze paradox desondanks wil ontwaren zal deze moeten zoeken in Maria’s focus op zintuiglijkheid. In de semantische preferentie van Maria’s betrekking met de goddelijke werkelijkheid109 zien we hoe, ondanks de eerder gesignaleerde
ontmanteling van de zintuigelijke waarneming,110 het ervaringscontact met de goddelijke werkelijkheid in het Tractaet eerder wordt benadrukt dan afgezwakt.111
107 De meervoudsvariant van dit concgram scoort uitzonderlijk hoog: Heylighen/Tempels’ (M.I.‑waarde:
8,297). Twee andere varianten van dit concgram hebben ook een M.I. score van ≥ 3.0: ‘Heylighen/
Tempel’ (M.I.‑waarde: 5,712) en ‘Godts/Tempel’ (M.I.‑waarde: 3,694).
108 Zie pag. 335. Dit concgram heeft een M.I.‑waarde van 5,279.
109 Zie par. 6.2.4.8.
110 Zie pag. 326.
111 Maria’s taalgebruik suggereert een zintuiglijkheid die de lezer meeneemt in de ontmoeting met haar
Beminde. Deze oratieve beweging komt bijvoorbeeld tot uiting in de concgrammen: ‘Beminden/
minnekus’ (M.I.‑waarde: 5,343), ‘Beminden/beantwoordt’ (M.I.‑waarde: 5,343); ‘Beminden/ghebruyckt’
(M.I.‑waarde: 4,343); ‘Beminden/minnespel’ (M.I.‑waarde: 3,343); ‘Beminden/bevinden’ (M.I.‑waarde:
3,343); ‘Beminden/belieft’ (M.I.‑waarde: 3,343); ‘Beminden/toeghelaeten’ (M.I.‑waarde: 3,343);
‘Beminden/toelaeten’ (M.I.‑waarde: 3,021). Het verlangen naar een zintuigelijk contact vertaalt zich
ook in relatief hoge M.I-waarden bij affectieve termen: ‘Godtheyt/ghenieten’ (M.I.‑waarde: 7,160),
‘goddelijck/minnelijck’ (M.I.‑waarde: 4,954) en ‘goddelijcke/minnelijcke’ (M.I.‑waarde: 4,387).
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De grotere transparantie van de kerkelijke geloofswaarheden blijkt ook in Maria’s metonymische navolging.112 Deze zeventiende-eeuwse vorm van identificatie is paradoxaal
te noemen in die zin dat Christus de beeldloze werkelijkheid van God representeert en
Maria Petyt in haar representatie ook deze paradoxale werkelijkheid vertegenwoordigt. Voor een onderzoeker is deze representatie te traceren in de vindplaatsen van de
concg rammen met (een vervoeging van) de term Jesus,113 zoals in de zinsnede ‘met een
kermende ooghe […] ghelijck Jesus ghedaen heeft’ (240). Er is sprake van eenzelfde
identificatie als Blommestijn ontwaart in de navolging van Jean de Saint-Samson:
“L’imitation n’est donc qu’un exercice temporaire ou une pratique ascétique, qui devrait
être écartée en cours de route […]. Il ne faut pas s’arrêter à l’imitation comme telle, mais
au contraire se perdre irrévocablement dans son mouvement extatique, qui se réalise
progressivement et en spirale.”114
In zijn onderzoek naar de paradoxale beeldvorming binnen de zeventiende-eeuwse mystiek attendeert De Certeau op een nevenverschijnsel van de paradox, waarin ook twee
tegenstellingen worden samengebracht: het oxymoron. Deze stijlfiguur voert het onderzoek naar een andere open ruimte in Maria’s spiritualiteit.

7.5.2 Oxymorons
In een oxymoron worden twee antoniemen – woorden met een tegengestelde betekenis
– in een synthetische relatie met elkaar geplaatst, bijvoorbeeld Niet en Al115, donker en
licht, God en mens.116 Langs deze weg wordt aan een woordcombinatie een betekenisgeving meegegeven die niet eigen is aan de woorden zelf maar verwijst naar wat onnoembaar is.117 Technisch gezien hoort het oxymoron daarom tot de zgn. ‘metasememen’,
112 Zie pag. 32 en 144.
113 ‘Jesu/Christo’ (M.I.‑waarde: 9,034); ‘Jesus/lydenden’ (M.I.‑waarde: 7,227), ‘Jesus/ooghe’ (M.I.‑waarde:
6,812) en ‘Jesus/kermende’ (M.I.‑waarde: 6,812). Maar zie bijvoorbeeld ook een verwante concgram als
‘aen/Cruys’ (7 x) T.-score: 2,479; M.I.-score: 3,986.
114 Blommestijn (1987) 220.
115 Gezien de meerduidige betekenis van beide woorden kan dit oxymoron nauwelijks worden getraceerd
in de concgrammen van het Tractaet. In de zinsnede ‘den Niet is in den Goddelijcken Al verdwenen’
<p. 416> wordt deze tegenstelling opgelost in het verdwijnen van het Niet in het Al.
116 De Certeau (1982) 197. Het meest kenmerkende oxymoron in de spiritualiteit van Maria Petyt, de term
Godt-mensch, is binnen de overzichten met concgrammen niet te vinden omdat deze godsnaam slechts
één keer voorkomt in het Tractaet. Dat gebeurt in een overweging over “de lichamelijcke openbaeringhe
vande H. Menscheyt Christi, ende de familiere gemeynschap met hem.” Petyt (1683) vol. 1, 240.
<p. 230>
117 De Certeau (1982) 199. De Certeau licht het gebruik van oxymorons als volgt toe: “L’insuffisance d’un
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d.w.z. stijlfiguren die naar de andere zijde van de taal verwijzen.118 De spirituele betekenis van een oxymoron wordt gegeven in een midden dat niet in woorden te vangen is:
“Elle place entre ces extrêmes un ‘essentiel’, comme leur rapport paradoxal, leur au-delà
impossible à dire immédiament leur sens spiritual, leur vérité non localisable dans une
expérience particulière : la ‘notion universelle et confuse.’»119 Volgens De Certeau wordt
met deze stijlfiguur de desintegratie van het Middeleeuws postulaat gevat in een welhaast avantgardistische stijl.120
Ofschoon Maria het oxymoron in zijn toepassing kent, maar niet altijd waardeert,121
tellen de concgrammen van het Tractaet vier woordverbindingen die binnen de gegeven
criteria122 een oxymoron kunnen worden genoemd in die zin dat twee tegengestelde
grootheden worden samengebracht in één verband: ‘helle/hemel’, ‘Godt/dinghen’ en
de reeds behandelde verbinding van de functiewoorden ‘d’een/d’ander’ en ‘anderen/eenen.’123 Deze concgrammen zijn constitutief voor Maria’s zoektocht naar een coïncidentia
oppositorum, een samenkomen van tegenstellingen,124 en openen het zicht op de verschillende grootheden, die Maria in haar spiritualiteit bijeen wil brengen.

118
119
120
121

122

123
124

terme sera compensée par l’adjonction de son contraire, de sorte que le rapport même entre signifiants
opposés (mais également “manquants”) désigne le signifié.” De Certeau (2013) 188.
De Certeau (1982) 198.
De Certeau (2013) 194.
Napoli (2018) 5.
“Desen inwendighen Hemel, daer den Beminden in woont, oft hem in besloten houdt, vertooght hem
ghelijck een masse van een duyster ende t’samen een klaere wolck, maer dit is een grove ghelijckenisse”
Petyt (1684) vol. 4, 231.
Aangezien een oxymoron ook de syntactische structuur van een tekst kan tekenen – en de
functiewoorden dus bij een analyse van de concgrammen moeten worden betrokken – is hier gekeken
naar concgrammen met een T.-score ≥ 2.0.
Zie pag. 402.
De Certeau beschrijft de werking van het oxymoron aan de hand van de karmelitaanse spiritualiteit.
Salin vat zijn gedachtegang als volgt samen: “Au concept défaillant, le langage mystique substitue donc
une forme de coïncidentia oppositorum. Il faut deux pour évoquer l’un. Dualité fondatrice de sens, travail de
coupure que Certeau qualifie de circoncision inaugurale. Au principe du Carmel, “dont le nom veut dire
“science de la circoncision”” (De Certeau (1982) 185), il y a masculin et féminin, Thérèse et Jean – écho
du modèle adamique (Adam et Ève) comme du modèle christique (Marie et Joseph). On est ébloui par
les développements que consacre Certeau à la symbolique de la circoncision, à la dualité paradoxale,
indéfiniment déclinable : juif/chrétien, corps/absolu – l’oxymore par excellence étant “Jésus-Christ”,
l’Homme-Dieu, comme on aimait à dire au XVIIe siècle, la Parole incarnée.” Salin (2016) 41.
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Het concgram ‘helle/hemel’125 kent in het Tractaet de volgende vijf vindplaatsen:
1

zijn, ende wederom vande helle inden hemel ghestelt; dat is te segghen,

2

zal hebben, dan zal de helle in eenen hemel veranderen, ende de tormenten

3

ick zal liever met hem wesen inde helle, als sonder hem inde hemel.
Al dede ick op

4

sy schynt by tyden van den hemel inde helle gheworpen te zijn, ende

5

datter gheenen Godt en was, noch Hemel, noch Helle; dat ick oock gheen

Deze twee bovennatuurlijke verdwijnpunten kaderen Maria’s opgang naar het goddelijk
leven en verhalen de fluctuerende overgangen van haar geestelijke weg. Maria wordt in
een midden tussen hemelse en helse krachten gebracht en – voor het oog van de lezer –
van de één in de ander geslingerd. De pijnen die zij in deze confrontatie lijdt, houden verband met haar boetedoeningen voor zielen die verloren dreigen te gaan. Dit oxymoron
brengt de jansenistisch polemiek van de predestinatie binnen het vizier van het onderzoek. In de jansenistische visie schonk God slechts redding aan wie hij had uitverkoren.
Ofschoon de uitverkiezing in Maria’s spiritualiteit geenszins een theologisch debat was,
stond haar betrokkenheid bij de redding van zielen in deze controverse toch op het spel.
De voorziene predestinatie van de jansenisten vormde namelijk een bedreiging voor
Maria’s roeping binnen het heilsmysterie van de Kerk. Haar ‘verlossend dienstwerk’ voor
de zielen zou worden teniet gedaan wanneer het jansenistische praedestinatio ante praevisa
merita zou zegevieren.126
Het tweede oxymoron dat binnen de gestelde criteria werd gevonden is het concgram
‘dinghen/Godt.’127
1

altoos, ende neyght tot haeren Center, die Godt is; want sy alle dinghen, ende
oock haerselven heeft doorbroken

2

op dese maniere verlies ickse eenvoudelijck in Godt; alsoo dienen my alle
dinghen voor hulpe, voor een middel

3

&c. ghelijck te vooren. Dit vertreck in Godt, dit vernieten in alle dinghen
wort my somtydts voor eenighen tydt ghejont

125 ‘helle/hemel’ (5 x): T.-score: 2,219, M.I.-score: 7,046.
126 Zie pag. 155.
127 T.-score 2,905; M.I.-score 1,869.
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4

is het soo, soo en zijn noch alle dinghen Godt niet, noch alle dinghen en zijn
noch in Godt niet verloren; soo niet (2x)

5

licht te beantwoorden, siende alle dinghen in Godt, ende Godt in alle dinghen.
Over eenighe daghen onderstaende eenigh tumult (2x)

6

worden; ende dan worden alle dinghen Een in Godt, sonder onderscheyt van dit,
oft dat

7

van haerselven, ende van andere dinghen buyten Godt; Godt niet puer ghenoegh
hebbende

8

met my selven, ende met andere dinghen, een weinigh buyten Godt. Item in de
valsche vertooninghen, &c. en werckt

9

heeft ontfanghen door diversche dinghen, die den gheest ende Godt aengaen
sonderlijck, als haer invalt, oft van

10 ende buyten alle gheschapen dinghen, ende haer onvermiddelt tot Godt
bringhende. Ick ghevoele wel somtijdts eenighen

Ofschoon de configuratie van beide constituenten enige variatie kent, treffen we in
meerdere zinsneden een ruimtelijk voorzetsel aan en ademt het geheel van vindplaatsen
een geest van vernieting en opgaan in God. Dit concgram kan dus worden gecorreleerd
aan de oefening van de tegenwoordigheid Gods. Bracht het eerstgenoemde oxymoron,
‘helle/hemel’, een ruimtelijke ordening aan in de hemelse werkelijkheid, dit concgram
ordent Maria’s perspectief op de menselijke werkelijkheid. In de configuratie van deze
twee constituenten wordt duidelijk hoe zij de menselijke werkelijkheid ziet in het perspectief van de goddelijke werkelijkheid. In God worden alle dingen één en verdwijnt het
menselijk perspectief in het goddelijk Al.
De andere twee concgrammen, ‘d’een/d’ander’ en ‘anderen/eenen’ – reeds gesignaleerd
op pag. 402 – bevestigen nogmaals hoe Maria’s schrijven wordt getekend door een binair denken in haar syntactische structuur.
Met bovengenoemde vormen van paradoxale spiritualiteit, gebaseerd op de indicaties
van Michel de Certeau, kan de analyse van Maria’s orativiteit in het Tractaet worden afgerond. De bevindingen van dit afsluitend onderzoek worden samengebracht in een afrondend beeld waarin tevens de relatie wordt gelegd naar enkele motieven uit de Ruusbroecs
werken, genomen als leidraad voor de Vlaamse mystiek.
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7.6 Synthetiserend beeld van de orativiteit van Maria Petyt
Het vertrekpunt van Maria’s orativiteit ligt diep verankerd in de hemelse en aardse verdwijnpunten die haar mystieke opvlucht kenmerken. Ofschoon Maria in de brieven van
het Tractaet deze ‘gaten’ tracht op te vullen met fabels en een representatieve voorstelling van de geloofswaarheden, blijft haar spiritualiteit getekend door deze niet-plaatsen.
Zonder de piketpaaltjes van een veranderend postulaat is Maria’s orativiteit niet te
begrijpen.
Maria hoopte in haar aardse bestaan één te worden met de goddelijke werkelijkheid.
Geen stip aan de horizon maar een weg van verinnerlijking leidt Maria naar een wezenlijke vereniging ‘in Godt’. Haar afgescheiden leven – de weg waarlangs zij tot deze vereniging tracht te komen – vraagt van haar een voortdurende ontmanteling van alles wat de
goddelijke werkelijkheid bemiddelt. Deze volgehouden oefening, die haar ziel had moeten zuiveren tot een onveranderlijk leven ‘in Godt’, bood Maria echter geen rust. Haar
opgang werd doorkruist – of liever overvormd – door een (metonymische) identificatie
met Jezus, de Godt-mensch. Daarmee werd in Maria’s verlangen naar het Niet een dynamiserend element ‘ingevormd’ dat tot het leidend beginsel van Maria’s apostolaat werd.128
Aan de hand van Maria’s gesteltenissen – de rode draad doorheen het Tractaet – verhaalt Michaël à San Augustino het dynamisch proces waarin Maria’s ziel overgaat in een
godlijdend leven. Deze overvorming werd gevoed door de geestelijke opgang zoals beschreven in de Vlaamse school, met name in het werk van Ruusbroec. In zijn werken zijn
twee motieven aan te wijzen die Maria helpen in haar opgang naar een hemels leven zonder dat zij afbreuk doen aan de versperde toegang van haar tijd. Allereerst wordt Maria’s
zeventiende-eeuwse geloofsweg geholpen door de ‘spiegel van de ziel’.129 Deze metafoor
verlegt het perspectief naar het innerlijk zonder het verschil met goddelijke werkelijkheid op te lossen.130 Met deze verschuiving – en de erkenning dat in de ziel de goddelijke werkelijkheid niet is gegeven, maar wel wordt gespiegeld – wordt een belangrijke
128 De Certeau schrijft over Jezus: “Il introduit le non-lieu d’une différence dans un système de lieux.” De
Certeau (1987) 301.
129 Hoewel de term zelf één keer voorkomt in het Tractaet en dus geen hoge ogen scoort in de lijst met
concgrammen, bevestigt Maria’s comparatief taalgebruik deze locus in haar spiritualiteit. Deze
‘verdubbeling’ wordt ook gezien in de spiegeling van de goddelijke werkelijkheid in devote beelden.
Verg. Ruusbroec: “In den name ons heeren Jhesu Cristi, die een willegh spieghel es sijns selfs: hi
vertooent heme dien hi wilt. Ende dat sijn de ghene die haers selfs vertyen ende sijnre gratien volghen
in doene, in latene, in allen dooghden, ende, overmids ghelooeve hope ende minne, boven alle hare
werke verhaven sijn in dat blooete ghesichte der zielen, dat es de sempele ooeghe altoes open boven
redene in den gronde onser verstendegheit; daer vertooent hare de eeweghe waerheit, daer mede es
vervult onse blooete ghesichte, dat es de sempele ooeghe onser zielen.” Ruusbroec (2001) 377 e.v.
130 Zie pag. 138 en 418.
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omkering in Maria’s perspectief gegeven. Hoe dieper Maria ingaat in het innerlijk van
haar ziel, des te meer treedt het hemels leven aan het licht in haar inspraken, visioenen
en haar navolging van Christus. Dit gebeurt zonder dat beide werkelijkheden samenvallen. De fundamentele paradox van haar orativiteit blijft door deze metafoor tot het einde
toe in stand.
Een ander houvast dat Maria vanuit de Vlaamse school werd aangereikt, ligt in het
verlengde van de goddelijke spiegeling in de ziel en betreft het goddelijk wezen. Om het
niet-samenvallen van de goddelijke werkelijkheid met Maria’s ziel te begrijpen is het verstaan van het ‘goddelijk wezen’ cruciaal. Deze metafoor – door Maria ook wel omspeeld
met frases als ‘eenigheyt Godts’, ‘goddelijck Een’ en het ‘goddelijck Al’ – staat voor de
onmiddellijke aanwezigheid van Gods beeld in de ziel.131 In deze locus, gelegen in het
verdwijnpunt van de menselijke ziel, convergeert Maria’s perspectief en raakt de aardse
werkelijkheid aan de hemelse waarheid. Hoewel deze metafoor van het ‘goddelijk wezen’ ongetwijfeld een ‘fabel’ is – hoe zou Gods onmiddelijke aanwezigheid anders kunnen worden verwoord? – blijkt in de centrale plaats van deze metafoor hoe Maria Petyt
haar opgang beleeft in de ontmanteling van alle godsbegrip. Al haar fabels – d.w.z. de
bemiddelingen en personages die zij inroept voor de articulatie van haar geestelijke weg
– ondersteunen slechts de personifiëring en dramatisering van haar ervaringen132 en zijn
uiteindelijk niet grondleggend voor Maria’s orativiteit.
De zeventiende-eeuwse herleving van de Vlaamse school, een herbronning waarin
Maria’s orativiteit geplaatst moet worden, bood – hoewel het een vast en beproefd kader aanreikte – uiteindelijk geen stabiele basis aan Maria’s geestelijk leven. In haar toch
al paradoxale spiritualiteit zijn incongruenties aan te wijzen, waardoor haar orativiteit
aan innerlijke consistentie verloor en uiteindelijk niet tot een bestendige eenheid kon
komen.
Allereerst stond Maria’s voortdurende hang naar vernieting op gespannen voet met
het zelfverstaan van haar biddend apostolaat. Maria’s verlangen ‘in Godt’ te zijn ondermijnde niet alleen het contact met haar omgeving, maar ook de christologische representatie, die haar vanuit het hervormingsstreven van de Observantia Strictior werd toegedicht. Haar radicale opvlucht naar het Niet strookte uiteindelijk niet met het Tridentijnse
streven dienstbaar te zijn aan het verlossend dienstwerk van de kerk. De Certeau laat in
La Fable Mystique zien hoe de radicaliteit van Johannes van ’t Kruis de kruistocht van de katholieke hervorming dreigde te demobiliseren.133 Eenzelfde observatie zou voor Maria

131 Zie pag. 337.
132 De Certeau (1982) 260: “la fiction permet le discours”.
133 De Certeau (1982) 181. Hij expliciteert dit enkele pagina’s eerder: “Certes, la coexistence d’un progrès
méthodologique et d’une “passivité” mentale fait le paradoxe de la mystique, la dynamique et l’instabilité
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Petyt kunnen gelden. Maria zou in een mentale passiviteit zijn beland als Christus de
Godt-mensch niet was ingevormd in haar ziel en het perspectief van haar opvlucht grondig
omkeerde. Het blijft echter een open vraag of Maria’s omkering richting een godlijdend
leven – lees: haar metonymische navolging van Christus – voldoende is geïntegreerd in
haar aanvankelijke verlangen naar het Niet. Heeft zij langs deze weg een eenduidig zelfverstaan van haar apostolaat kunnen ontwikkelen?
Een tweede ‘onverlost’ moment in Maria’s orativiteit is de discrepantie tussen haar
opgang naar de onveranderlijkheid van God134 en haar overgave aan Gods schikkingen.
Deze spanning moet zijn ontstaan onder de druk van het jansenistisch discours en intensifieerde toen Maria werd genodigd zich in de onzekerheid van de goddelijke schikkingen te wagen. Deze overgave aan Gods voorzienigheid verhoudt zich slecht met haar
hang naar een wezenlijke vereniging met het bovennatuurlijk bestaan. Maria’s toch al
wankele zelfverstaan, nl. dat zij middels een godlijdend leven deelde in Gods verlossend
dienstwerk, congrueert nauwelijks met de groeiende indifferentia, die zij in haar brieven communiceert. In het Tractaet wordt deze spanning weliswaar ‘afgerond’ in Maria’s
metonymische identificatie met Christus’ offer, maar wordt niet opgelost in die zin dat
zij tot eenheid wordt gebracht.
Wanneer wij deze spanningen in Maria’s orativiteit bezien kunnen wij ons afvragen
of Maria’s geestelijk leven voldoende innerlijke consistentie heeft kunnen ontwikkelen
om in het gegeven tijdsgewricht stand te houden. Hoe radicaal Maria’s weg ook moge
zijn geweest, haar afgescheiden levensvorm heeft de turbulente veranderingen in haar
tijd niet het hoofd kunnen bieden en was in die zin voorbestemd om te vervluchtigen.

7.7 Nabeschouwing van de onderzoeksmethode
Tijdens het werken aan dit onderzoek heeft mij meerdere malen de vraag gepuzzeld
waarom het ruwe onderzoeksmateriaal welhaast een natuurlijke aanleg op de orativiteit
van Maria Petyt liet zien. Ondanks mijn niet aflatende tegenwerpingen en voornemens
om hierin een wetenschappelijke distantie in acht te nemen hield deze observatie aan.
Hoe verantwoord mijn inspanningen ook mogen zijn geweest, deze intuïtie kan zijn ingegeven door een groeiend inzicht dat Maria’s verlangen naar God een integraal deel was

de sa situation. Mais ce paradoxe, il est en jeu dès le commencement, avec les manières de parler qui, sur
le mode d’un traitement linguistique, en proposent une sorte de modèle formel.” De Certeau (1982) 179.
134 Zie bijvoorbeeld: “dat ick oversulcx […] ghelijck leefde boven de nature, oft een overnatuerlijck, ende
onveranderlijck leven, ghelijck Godt onveranderlijck is, onghevoelijck, ghelijck Godt onghevoelijck is.”
Petyt (1683) vol. 1, 232. <p. 220>
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van haar collocaties. Haar zoeken om met deze werkelijkheid in contact te komen heeft
zich genesteld in de bouwstenen van haar schrijven. Ik kan niet anders dan zeggen dan
dat het bestuderen van haar concgrammen een goede toegang bood om deze verwevenheid op het spoor te komen en te bestuderen.
Een goed eind op weg geholpen door De Certeau was het verrassend te moeten
concluderen, dat de belangrijkste sleutel tot het verstaan van Maria’s orativiteit – de
convergentie van haar perpectief naar het concgram ‘in/Godt’ – verscholen lag in de
syntactische structuur van het Tractaet. De ruimtelijke ordening van haar spiritualiteit,
aangebracht in de voorzetsels, bleek uiteindelijk van doorslaggevend belang om de dynamiek van haar orativiteit definitief vast te stellen. Het werken met concgrammen op
syntactische niveau bood een goede ingang om deze grondbeweging in het Tractaet te
ontwaren en te bestuderen.
In de slotparagraaf van dit onderzoek zet ik de voor- en nadelen van het werken met
concgrammen op een rijtje, althans zoals ik die in dit onderzoek ondervonden heb. Aan
het einde van deze paragraaf formuleer ik, uitgaande van mijn ervaringen, welk toekomstperspectief het werken met concgrammen kan hebben binnen het veld van de
spiritualiteitstudies.
Een belangrijk voordeel van het werken met concgrammen is, dat de methode berust
op recente ontwikkelingen in de fraseologie en gebaseerd is op een inzichtelijk concept.
Niet doorslaggevend maar wel een prettige bijkomstigheid is, dat de concgram-methode
gebruiksvriendelijke software en een overzichtelijk procedé biedt waar geen enkele wetenschapper voor terug hoeft te schrikken. De methode leent zich bovendien voor een
creatieve afstemming op de onderzoeksvraag. Dit laatste heb ik ervaren als een groot
goed in het brede veld van de spiritualiteitsstudies.135
Deze positieve kennismaking met de concgram-methode neemt niet weg, dat er ook
enkele kritische kanttekeningen kunnen worden gemaakt. Deze opmerkingen betreffen
het werken met statistiek, het gebruik van een exclusielijst en de ondervonden problemen met de zeventiende-eeuwse spellingvariatie.

135 In het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 werd de semantische prosodie van Maria’s orativiteit onderzocht
aan de hand van zinsneden waar een persoonlijk voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud werd
gevonden in de nabijheid van een term voor de goddelijke werkelijkheid. Deze uitsnede werd gemaakt
middels twee parameters die waren afgestemd op de onderzoeksvraag. Ofschoon dit een bewerkelijke
procedure was, leverde de werkwijze een adequate uitsnede om Maria’s orativiteit te onderzoeken.
Ik heb hier overigens wel de hulp in moeten roepen van een concordancer die additionele informatie
verdisconteerde, anders had ik de zinsneden niet chronologisch kunnen schikken.
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Mijn eerste kritische opmerking betreft de statistische metingen van de concgrammen. De M.I.‑waarde van een concgram – door noodzaak de meest gebruikte waarde in
hoofdstuk 6 – bleek in dit onderzoek slechts een relatief betrouwbare graadmeter om de
invloed van een bepaalde concgram vast te stellen. Om te komen tot een correct beeld
moesten de statistische vertekeningen136 op tijd worden opgemerkt en verdisconteerd.
Het werken met een groter corpus zou tot een evenwichtiger beeld geleid hebben, omdat
de T.-scores dan beter betrokken hadden kunnen worden bij het onderzoek. Deze conclusie werd helaas pas in een late fase van het onderzoek getrokken, op het moment dat
duidelijk werd hoe belangrijk de syntaxis was.
Een andere statistische complicatie in het onderzoek was, dat in de groslijsten met de
concgrammen van het Tractaet veel doublures werden gevonden. Deze doublures horen
weliswaar bij Maria’s uitbundige schrijfstijl, maar werden ook gegenereerd omdat het
softwareprogramma de interpunctie van de tekst niet verdisconteert. Maria herneemt
vaak een woord in een nadere bepaling of nieuwe zin. De interpunctie daartussen wordt
in de concgrammen niet gegeven. De statistische waarde van deze doublure-concgrammen was moeilijk te kwalificeren. Beide obstakels, zowel de vertekeningen als de doublures, hebben mij doen besluiten de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en in
hoofdstuk 6 de specificiteit van de M.I.‑waarden slechts te gebruiken als ondergrens in
de onderzoeksresultaten. Een enkele keer werd zij gewogen, maar dit is nooit doorslaggevend geweest in het onderzoek.137
Eén van de grootste valkuilen in het werken met M.I.‑waarden bleek dat de interesse van een tekst vaak verscholen lag op de groslijsten met co-occurenties. Dit betekent
dat bij veel termen de juiste vertaalslag moest worden gemaakt. Het concgram ‘Godt/
dinghen’ verwees bijvoorbeeld naar de oefening van de tegenwoordigheid Gods en het
concgram ‘Godts/toelaeten’ naar het discours over de predestinatie. Het werken met
concgrammen vraagt van een onderzoeker dus om de nodige (historische) achtergrondkennis en het vermogen om aan de hand van deze achtergrondkennis kwalitatieve verbanden te leggen. Zonder deze kennis zal een onderzoeker belangrijke verbanden over
het hoofd zien.
Ook het gebruik van de exclusielijst met functiewoorden vraagt enige overdenking
achteraf. Het onderzoek naar de inhoudswoorden van de tekst – een onderzoek zoals

136 Deze kwamen voort uit de relatieve frequentie die in de M.I.‑waarden worden gemeten.
137 Zie bijvoorbeeld de opvallend hoge M.I.-scores met betrekking tot de sacramenten: ‘Alderheylighste/
Sacrament’ (M.I.‑waarde: 10,034 = de hoogst gevonden score in het Tractaet) en ‘Heylighe/Communie’
(M.I.‑waarde: 7,656). Deze concgrammen lenen zich weliswaar voor verstrekkende conclusies, maar deze
zouden niet verantwoord zijn. Hun hoge M.I.-score moet worden verklaard uit de lage frequentie van
beide termen in het Tractaet.
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werd uitgevoerd in het eerste gedeelte van hoofdstuk 6 – leverde verrijkende doorkijkjes
in de achtergrond van Maria’s spiritualiteit op, maar bleek uiteindelijk ontoereikend om
het zwaartepunt van Maria’s orativiteit overtuigend in beeld te krijgen. De (ruimtelijke)
voorzetsels waren namelijk op de exclusielijst geplaatst. Ook andere belangrijke termen
als Al en Niet werden vanwege de gestelde criteria gefilterd van de groslijst. Een alternatieve aanpak, bijvoorbeeld wanneer na een close-reading de laatstgenoemde termen van
de exclusielijst zouden zijn gehaald, had dit probleem niet opgelost. Hun meervoudig
grammaticale achtergrond stond een juiste lezing van de onderzoeksresultaten in de
weg en dat versluierde het zicht op Maria’s orativiteit. Een evenwichtige onderzoeksgang
vraagt dus om een creatief gebruik van de software zonder dat het onderzoekstraject bij
voorbaat wordt vast gelegd. Een verrassing kan immers in een klein hoekje zitten.
Hoewel niet gethematiseerd heeft het probleem van de zeventiende- eeuwse spellingsvariatie het onderzoek flink parten gespeeld. De niet gestandaardiseerde schrijfwijze was een belangrijke sta-in-de-weg om te werken met referentiecorpora. Ofschoon
geavanceerde hulpmiddelen zowel het Tractaet als de referentiecorpora van modern-
Nederlandse lemma’s hadden kunnen voorzien,138 is na veelvuldig experimenteren niet
voor deze werkwijze gekozen. Omdat de methode van de concgrammen (vooralsnog)
niet werkt met additionele informatie in tags had de analyse van het Tractaet moeten worden gebaseerd op modern-Nederlandse lemma’s. Deze zware ingreep in het onderliggende materiaal is niet gepleegd, omdat de basis van het Tractaet dan zijn grammaticale
variëteit en fijne nuancering had gemist. De beslissing om de nagenoeg ruwe tekst139 van
het Tractaet als uitgangspunt te nemen kon worden genomen, omdat de spelling in het
Tractaet een vrij coherent geheel vormt en dus een goede uitvalsbasis voor het onderzoek
bood.
Waar wij al deze ondervonden hindernissen meewegen in de evaluatie van de methode, dan betreft de belangrijkste vraag niet of de ruwe onderzoeksresultaten sluitend
zijn – dat zijn ze namelijk niet! – maar of de statistieken weergeven wat onderzoeksmatig interessant is.140 Uitgaande van de onderzoeksresultaten past op deze vraag een

138 Momenteel is het goed mogelijk om verschillende taalvarianten op elkaar af te stemmen en dús
vaste punten van vergelijking te creëren. Dit had bijvoorbeeld kunnen gebeuren aan de hand van de
webservice van INL labs: Text tagging tools, een taaltool van het Instituut voor de Nederlandse taal voor
het taggen/lemmatiseren van (historische) teksten. In deze webservice wordt een tagger aangeboden
die getraind is op het corpus van het project ‘Letters as loot’, een onderzoeksprogramma naar 17e en
18e-eeuwse Nederlandse brieven die als buit werden meegenomen van gekaapte schepen en nu in de
Engelse National Archives liggen.
139 Zie hoofdstuk 6, voetnoot 12.
140 “Identifying elements that are repeated to a statistically significant extent does not in itself constitute
analysis or an interpretation of the text or corpus. It does however point to elements that may be
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voorzichtig ‘ja’. Deze positieve waardering is mede ingegeven door de intrinsieke waarde van de gevolgde methode voor het onderzoekstraject. Het feit dat door de metingen
verschillende perspectieven worden aangereikt en de onderzoeker voor de niet aflatende
uitdaging staat om de resultaten op elkaar af te stemmen, zorgt ervoor dat hij/zij voor
een lange tijd uitgedaagd blijft om met een open vizier naar de tekst te kijken en niet verstrikt raakt in een premature conceptualisering. Scott merkte daar terecht over op: “The
computer does things quite differently and that means its results are different in quality
and quantity. Of course it doesn’t actually understand […] or know what is ‘correct’ and of
course it can only look to what is found in text or context. This is precisely the computer’s
strength. The human being cannot switch off his or her intelligence […] we cannot see
text without seeing meaning, and this is why it is so very hard to spot typos.”141
Waar de concgram-methode wordt beschouwd als een exponent van de e-humanities en
dus in het algemeen mag worden geredeneerd, blijkt uit dit onderzoek dat computergestuurde methodes het werk niet over kunnen nemen, maar wel een belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben in het veld van de spiritualiteitsstudies. Zo bieden deze
methodes de mogelijkheid om onderzoek te doen in een breder veld en een typos of
ontwikkeling binnen het geheel van een discours in kaart te brengen. Belangrijke voorwaarde daarbij is wel, dat de gebruikte methode is afgestemd op het materiaal en op de
onderzoeksvraag. Dit onderzoek kon tot een goed einde komen, omdat Maria’s associatieve schrijfwijze – met haar vele woordreeksen – zich leende voor een analyse van de
concgrammen in de tekst.
De uitdaging om een passend onderzoekstraject op te zetten, vraagt niet alleen om een
blijvende interdisciplinaire samenwerking met e-humanities, maar ook om een blijvende studie naar the historisch en theologisch kader van een tekst. Zonder de synthetiserende arbeid van Michel de Certeau had dit onderzoek een belangrijke leiddraad gemist.

profitably be studied or need to be explained. It certainly does point to fundamental elements in
describing specialised discourse or in placing a text in a specific domain.” Marina Bondi, ‘An introduction’,
in: Bondi and Mike Scott (eds.), Keyness in Texts, Amsterdam [etc.] 2010, 3.
141 Mike Scott, ‘Problems in investigating keyness or clearing the undergrowth and marking out trails’, in:
Bondi (2010a) 45.
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Antwerpen: FelixArchief/Stadsarchief.
<Oudeleeuwenrui 29; https://felixarchief.antwerpen.be>
-- KK (Kerken en kloosters): [Norbertus a Sancta Juliana], 1493, Conventus Mechliniensis,
primum fundate in Neckerspoel, deinde translati intra muros Civitatis, nunc sub titulo Sancti Patris
Nostri Eliae Prophetae, antiqua & novissima descriptio, s. XVIII. <In het N.C.I. te Boxmeer
wordt een fotografische herdruk bewaard: AP 1293: H7c>
Boxmeer: N.C.I. <Steenstraat 39; www.nederlandscarmelitaansinstituut.nl>
-- Arch. I, 67: Constitutien der strengher observantie voor de ghereformeerde Cloosters der
Carmeliterssen.
-- Arch. II, 39: Maria Petyt; Michaël van Sint Augustinus, Veele Schoone ende seer geestelijcke
leeringen bequaem om een Godtsoeckende ende minnende siele tot de opperste volmaecktheyt te stieren
door Godts ingeven aangedient, door den seer Eerweerdigen pater Michael a S. Augustino provinciael
van d’order der Eerw. paters Carmelieten onse Lieve Vrouwe Broeders in de nederlansche provintie; aan
alle geestelijcke sielen naementlijck aan de weerdige Moeder Maria a S.ta Theresia alias Petyt […] door
haer selven aengeteeckent int jaer 1647.
-- Arch. IV, 42.: Het leven van de eerwaarde moeder Maria a sta. Teresia Petyt vande derde orde
v.d. Broeders v.d. Berg Carmel krachtens gehoorzaamheid en op ingeven van God te boek gesteld.
<hertaling van deel I van het Leven door Walfried Poelma o.carm>
-- Provincia Flandro-Belgica, VB 005a: Liber decretalis provinciae 1645-1765. <gedigitaliseerd>
-- Provincia Flandro-Belgica, VB 028: Map Mechelen. <gedigitaliseerd>
-- Provincia Flandro-Belgica, VB 030: Map Liedekerke. <gedigitaliseerd>
-- Adrianus Staring, 73/6. <onuitgegeven document over de derde orde>
-- Victor Roefs: Algemene notities over de Provincia Flandra-Belgica. <4254>
Brugge: Archief Klooster O. C. D.
<Ezelstraat 28; www.karmel.be/communities/karmel-brugge>
-- nr F 0016/045, 7.4.1661: Testimonium de reliquijs Beatae Mariae Magdalenae de Pazzis a° 1661
<Tekst in het Latijn en Italiaans + geïnsereerd document in het Nederlands van
Fr. Michael a Sto Augustino, ex Prior, assistens Prov.>
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Rome: C.I.S.A. <Via Sforza Pallavicini 10; www.archivioocarm.com>
-- Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica commune provinciae 1675-1698.
<De brieven van Michaël à San Augustino liggen in de map Epistulae Ven. P. Michaelis
a S. Augustino. AGOC, II – Flandro-Belgica, comm. 2. ad P. Seraphinum à J.M. et ad alios.>
<gedigitaliseerd>
-- Arch. Gen. Ord. Carmelitarum, II Flandro-Belgica, commune 2: Cathalogus Scriptorium,
qui ab anno 1680 provinciam Flandro Belgicam condecorarunt.
-- Arch. Post. Ord. Carmelitarum, III, 70: Vita Venerabilis Matris Mariae a Sta. Teresia Tertiariae
ordinis Bmae Virginis Mariae de Monte Carmelo. Mechliniae defunctae Kalendis novembris anno 1677.
<Ms. over Hollandse oorlog: fol. 30r-49v>
-- Arch. Post. Ord. Carmelitarum, IV, 46: Ristretto della Vita Sr. Maria di S. Teresa alias Petiit de
venerabile terz´ordine della Madonna del Carmine morta in opinione di Santità, in Fiandra nella città
di Malines li 1.di Novembre 1677. Cavato della sua Vita descritta dal Reverendo padre Fra Michaele di
S. Augustino Provinciale dei Carmelitani Calsati in Fiandra. <fol. 361-381>
-- Arch. Post. Ord. Carmelitarum, IV, 64: een samenvatting van bovengenoemd
ristretto, geschreven door Serafinus Potenza.<fol. 74>
Mechelen: A.A.M. <Aartsbisschoppelijk Archief, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen;
www.kerknet.be/aartsbisdom-mechelen-brussel/organisatie/diocesaan-archief>
-- Oud parochiearchief, St Servaas, Schaarbeek, kluis van St Servaas: Ordonnantien voor de
heremitagie der susteren van de Alderheylighste Maget Maria des Berghs Carmeli. <geconsulteerd
van kopie>
Mechelen: Stadsarchief <Nokerstraat 2; https://stadsarchief.mechelen.be>
-- Extraits des Archives, LXXIII: G.D.A.C.Y.B., Chronologische algemeynen aenwyser van het gene
in verscheydene boecken, chronycken, manuscripten, stadsarchiven ende papieren van ambachten,
cloosteren broederschappen, etc. gevonden wordt nopens de Mechelsche geschiedenissen, haere
heeren, vermaerde mannen, en op al dat tot dese betrekkelyk heeft, dienende tot vermeerderinge en
verbeteringen der Mechelsche Chronyke, 1656-1666.
-- Oud archief, Geschoeide karmelieten van Mechelen, Q 1 Brocardus a Sancto
Flugentio: Liber Depositi Carmeli Mechliniensis, (1585-1795). <Begonnen den 19en november
1758 door den prior van het klooster Brocardus a Sto. Fulgentio, die al de rekeningen
van hetzelve, welke tot den jare 1654 op losse en bijna onleesbare geschreven waren,
op een nieuw bijeengebracht, herzien en merkelijk vermeerdert heeft>
Wenen: Österreichische Nationalbibliothek <www.onb.ac.at>
-- Sammlung von Handschriften und alten Drucken. Signatur: Cod. Ser. n. 12709:
[Johannes Gielemans], Novale sanctorum, (Rookklooster, Brussel) [1485-1499].
<geconsulteerd middels microfilm>
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Summary

‘In Godt’. A phraseological investigation into the orativity of Maria Petyt
This dissertation is a monographic study of the orativity of the Carmelite hermit Maria
Petyt (1623-1677). Her religious name was Mary of St. Teresa. The subject of the inquiry
concerns a posthumously composed anthology of letter fragments put together in the
Tractaet van verscheyden ghesteltenissen der zielen met schoone onderwysinghen, om de selve met grooten
voortganck te passeren, ondervonden vande weerde moeder Maria a S.ta Teresia <Treatise of the various
states of the soul, with fine teachings to pass these with great progress, experienced by the Venerable Mother
Mary of St. Teresa>. This Tractaet – which is an integral part of this study – was compiled
in 1681 by her spiritual director, Michael of St. Augustine (1621-1684) and was intended
as a supplement to and explanation of the autobiography that Maria Petyt wrote ten
years before her death. In the Tractaet, Michael brought together different fragments of
her letters about the states of her soul and presented these as God-given directions to
achieve a perfect life in God.
In understanding the early modern spirituality of Maria Petyt this research is based
on the insights of Michel de Certeau, who describes in La Fable Mystique how early modern
mysticism reacted to the disintegration of the medieval corpus mysticum. The spirituality
of Maria Petyt links up perfectly with the changing thinking of her time and the mystical
ascent, the ‘high flight’, that seventeenth-century mystics made in response to the loss
of the corpus mysticum. Her writings bear witness to an intractable search for a ‘heavenly
life’ that she found in her own soul.
This summary deals successively with, the research perspective, the research question
and the linguistic method used; the life of Maria Petyt; the editorial history and the
content of the Tractaet; the co-occurrences of terms for divine reality; the development
of her orativity within the Tractaet, the results of this investigation compared with Michel
de Certeau’s La Fable Mystique and the possibilities that concgrams offer within the field of
spirituality studies.
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Orativity
The basic principle of orativity – also called theological pragmatics – is a concept
developed by K. Waaijman in his book, Spirituality: forms, foundations, methods. Waaijman
defines orativity as the communicative momentum in which theological contents are
transformed into praying dynamics. The study of orativity is not limited to oral prayer
but enquires into the whole communicative motion that takes place between the I of
the believer and the You of the divine reality he/she is groping after. The interest of this
research is on the border between spirituality and pragmatics. Pragmatics concerns
linguistic research into how meanings are transformed into communicative values.
Described in the research field of spirituality, orativity concerns the investigation of how
theological meanings are transformed into communicative values.

Research method and research question
In order to map the orative dynamism in the Tractaet, a method from corpus linguistics
was used that generates the concgrams of a text. A concgram is a co-occurrence of two
or more words in each other’s neighbourhood irrespective of whether those words
are next to each other and/or occur in the same sequence. The concgram method
was developed within the school of John McHardy Sinclair (1933-2007), one of the
founders of contemporary phraseological corpus linguistics. The basic principle of his
phraseological theory is that language use is based on a large number of semi-predefined
mental word combinations. This principle shifts the perspective from individual words
to language patterns. Language patterns become visible in the collocations of a text.
A collocation is a word combination that occurs repeatedly and is therefore no longer
coincidental.
In this study the statistical specificity of a collocation is determined on the basis of
its M.I.-values, where the lower limit is set at ≥ 3.0. The abbreviation M.I. stands for mutual
information. Basically, this means that the frequency of the combined words is compared
to how often they occur independently of each other in the text or corpus. A comparison
with the T.-scores, which basically measure the absolute frequency of a co-occurrence,
would have been desirable but turned out not to be feasible due to the number of words
in the Tractaet in relation to the specific research question. The slightly edited version of
the Tractaet that was used in this study consists of 31455 words, a number that appeared
too low for this analysis.
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The text patterns which become visible in the concgrams provide a variety of information
about the meaning of a text, including its communicative effect. For the study of the
pragmatic meaning of a text, the text pattern of semantic prosody is decisive. Semantic
prosody is defined as the communicative function that is (often unconsciously)
transferred from the semantic field to a collocation and that reflects the basic choices
that a language user makes with regard to the subject he/she is communicating about.
The conceptualization of this phenomenon has not yet led to a satisfactory theory that
is able to incorporate this concept into the research field of spirituality in a questionless
manner. Therefore, it was decided to look beyond the existing discussion and to focus
directly on the interest of this research, i.e. Maria’s orativity. For this analysis, the
prosodic patterns were distinguished according to various forms and arranged within
a scheme. The supporting categories invoked in this analysis were semantic preference
– this term stands for the mutual expectation of words bearing the same semantic
characteristic – and semantic association. Semantic association is a summary of the
collocations in which abstract semantic characteristics – those are the characteristics
that are shared by the collocations of a word – are transferred to or associated with a
particular word. The arrangement of these supporting categories in a scheme opened up
the view on (various aspects of) semantic prosody and orativity in the Tractaet.
Based on the possibilities offered by the concgram method and the interest of this
research, the following research question was formulated: Which orative momentum
is apparent in the significant collocations of the Tractaet? What did Maria Petyt
communicate and what was the pragmatic effect of these collocations? Can we infer
specific developments from these collocations? If yes which one? And finally: what does
this investigation contribute to the understanding of Maria’s orativity?

The life and writings of Maria Petyt
The investigation into the orative momentum of the Tractaet is based on the historical
form that is apparent in the life story of Maria Petyt, in her writings and in the relevant
archivalia. In recent decades two new sources have been discovered – the ordinances of
the community she founded and a Latin translation of letters she wrote during the Dutch
war – both of which made a revision of her historiography desirable.
Maria Petyt was the oldest daughter of a middle-class family in Hazebrouck in
northern France, which at that time was part of the Southern Netherlands. Her life
unfolded in a turbulent time. In her youth the thirty-year war led to a vicious circle of
violence, and Louis XIV’s policy of expansion brought a wave of war to Western Europe.
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In its struggle against the Reformation, the Roman Catholic Church insisted on good
morality and orthodox faith. The Tridentine regulations tightened the constraints
on female religious life and imposed a paradigm of purity and seclusion on women.
This tightening was in stark contrast to the rise and the apostolic élan of the spiritual
daughters in this age. Spiritual daughters were Catholic unmarried women or widows
who lived outside formal monasteries in service of God and their neighbours.
Maria Petyt was one of them. Her childhood years – and also her later life – were
marked by the strong confessional identity of the Catholic reform and the French invasions
in the Southern Netherlands. Already at a young age she longed for a life in solitude. After
a uncompleted noviciate at the Groenenbriel abbey in Ghent and a period on her own,
Maria made her profession in the Carmelite Third Order (O.Carm.). She entrusted herself
to the spiritual guidance of Michael of St. Augustine, under whose care she grew into the
spirituality of the Strict Observance, the Tridentine reform movement within the original order
of Carmel. With his help, Maria Petyt founded in 1657 a community of hermits alongside the
house of the Carmelite Friars in Malines. The community of these tertiaries lived according
to the First [proto-]Rule of Carmel and strongly identified with (the intercession of) Our
Lady, mother of the Lord. Their spirituality was marked by a desire for celestial conversation
and for the sanctification of their souls in order to participate in divine life.
The aim of Michael of St. Augustine and the other reformers of the Strict Observance
was a return to the sources of Carmelite life. The first lustre of Carmel had to be restored
to its former glory. Within the Strict Observance, this brought about a great appreciation
for Carmelite prayer in solitude. Devotion to Our Lady, characteristic of the Carmelite
tradition, turned out to be an influential element in binding bishops, secular authorities
and ordinary people to the Carmelite tradition. Maria Petyt united both elements, prayer
and devotion to Our Lady, in her form of life.
Maria’s spirituality fitted in seamlessly with the Teresian model of sanctity of the
‘daughters’ of Teresa, who were (semi-)religious women who followed this great saint
in an almost mimetic way. In the story of Maria’s life, her sanctity finds its place within
the parameters (‘topoi’) of this model. Basically, her historical figure is to be understood
from the function her sanctity had: reforming Carmel, combating heretics through prayer,
and developing methods to distinguish between real and false visions. In addition to this
functional ‘topoi’ a few other parameters, also specific to the Teresian model of sanctity,
can be identified in Maria’s profile: her fight against the devil, the circle of instability
in which she (and her community) found herself and the intense relationship that she
and the other ‘daughters’ of Teresa maintained with their spiritual director. This strong
alliance between priests and (semi) religious women offered both partners scope for
appropriating the new frameworks of the Tridentine reform.
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At the beginning of the seventeenth century the mysticism of the Ruusbroec tradition
enjoyed a revival. One of the supporting elements in its Tridentine revival was the
exercise of the presence of God. This form of prayer sought contact with the essential
presence of God in the human soul and focused on an anagogic ascent of the soul to a
celestial and divine life. The spiritual path towards this life was found in a process of
repentance, detachment and aspirational prayer.
Within the spirituality of the Strict Observance all mortification served to give better
expression to the presence of Christ. There was a strong commitment to the human
nature of Christ, known as the God-man. Maria Petyt integrated this motif so deeply in
her prayer-life that her spirituality developed a God-guided character. She participated
in Christ’s redeeming suffering by re-giving birth to souls in distress.
The editorial history of Maria’s writings reflects the tensions of the second half
of the seventeenth century. Maria’s spiritual director, who edited her writings after
her death, had to take into account the fierce controversy between the Jansenists and
the anti-Jansenists of that time. As an avid anti-Jansenist Michael hoped that Maria’s
writings could be published in Rome. After Maria’s death he wrote a manuscript in Latin
that was meant to be submitted to the Roman censors. With regard to this compilation,
it is noteworthy that all the chapters of the Tractaet are missing from this manuscript.
With this editorial decision, Michael of St. Augustine probably tried to prevent Maria’s
writings from being suspected of pre-quietist tendencies and of being affected by the
controversy about the ‘auxilium’ of grace. The Latin edition of Maria’s writings, however,
never was published, probably because of the anti-mystical turn in the Roman Curia. A
few years after Michael’s failed attempt, a single Dutch edition of the Leven vande weerdighe
Moeder Maria a S.ta Teresia, (alias) Petyt, <Life of the Venerable Mother Mary of St. Teresa, (alias) Petyt>
came out, of which the Tractaet forms part. The Tractaet, which contains letters about the
‘auxilium’ of grace, could be included in this edition because the Roman publication ban
on this subject was not in force in the Southern Netherlands.

The Tractaet
In the early eighties of the seventeenth century there was the beginning of a devotion to
Maria Petyt. Michael responded to this devotion with the composition of the Tractaet. As
already mentioned in the introduction, the subject concerns the various states of Maria
Petyt. To understand the background of this word a distinction has to be made between
two Thomist connotations of the term ‘ghesteltenisse’ <condition/state>: the ‘qualitas’
and the ‘dispositio’ of the soul. The first connotation of ‘ghesteltenisse’ concerns
the principle of change in the soul. ‘Qualitates’ are connected with the substantial
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form of the soul. Those who allow their soul to be shaped by these ‘qualitates’ and
keep straight on their way to God are absorbed in the unchanging reality of God. The
second connotation of the term ‘ghesteltenisse’ concerns the practice of the virtues. A
‘dispositio’ is the unsteady phase prior to a fixed habit. Both connotations link up with
each other where they aim at the divinization of the soul. However, they each place a
different emphasis on the soul’s process of transformation.
The Tractaet starts with a letter fragment that Maria probably wrote in the first year of
her hermitic life. Already then and in later letters a period of uncertainty, compunction
and darkness began. In this dark night Maria is taught inwardly not to follow the sensual
movements of her nature, but to strive for an essential unification in the ground of her
soul. In this way Maria manages to escape the attacks of evil spirits. Her inner forces
become geared to the movement of God’s will and her soul finds itself in mortification,
and surrender to divine providence. The various states of her soul support her practice in
bringing her (theological) virtues to a higher degree of perfection.
Maria experiences her spiritual path as a process of formation led by her Beloved,
Christ. She writes how he purifies her soul and leads her to greater participation in divine
life, or ‘life in God’ as she calls it. His spiritual gifts help her to control her nature and to
resist temptations.
In the course of the Tractaet, Maria becomes aware of her special calling. She receives
visions, which initially provoke a lot of resistance in her – are they perhaps false? –
and she is led in her spirit to the suffering and death of Christ. Maria accepts this state
of suffering as a penance imposed on her in order to obtain atonement for the sins of
herself and others. This care for the souls of her spiritual children leads her further
into a godly life. Her soul no longer lives for itself but from the divine life that Maria
experiences in her soul and in the world around her. Now her prayer-life is God-guided.

Concgrams with terms for divine reality
The first part of the investigation into the orativity in the Tractaet investigated which
concgrams are characteristic of Maria’s writing about divine reality and what their
background was in the (revival of) Flemish mysticism and the Carmelite discourse of the
seventeenth century. Based on a search list, content words were sought in the vicinity of
terms explicitly referring to the divine reality. An exclusion list with grammatical words
was used and an intermediate distance of four words was observed.
Of its 4272 ‘unique words’ – these words form the basis for generating concgrams –
the Tractaet counts 171 content words in the vicinity of a term that clearly indicates divine
reality. The inquiry was based on 87 concgrams – i.d. collocations of these words and a
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term explicitly referring to the divine reality – with a M.I.-value ≥ 3.0. These concgrams
were divided into categories. The relationship between the divine and human reality
was chosen as the starting point for this categorization. The spectrum started with
qualifications for the divine actor and ended with terms for human reality.
In the first category the adjectives for divine reality were investigated. The concgrams
in this category point to divine reality as an imageless reality. In the second category,
concerning the Christ-related concgrams, we see Maria identifying herself with the
suffering Christ. She understands her annihilation as an encounter with the Beloved.
The third category of concgrams, concerning other mediations of divine reality, point
to the importance of intercessions in Maria’s contact with divine reality. Flemish
mysticism revives in these intercessions. They mobilize a powerful desire in Maria to
unite herself with divine reality. The next category of concgrams is related to grace and
provides insight into a concept of grace that is not marked by forensic atonement but by
the transforming nature of God’s grace. The last category of concgrams in the field of the
godly actor, those concerning God’s providence, is marked by a lot of turbulence. This
turbulence bears witness to Maria’s involvement in the (anti-)Jansenist discourse and in
the fearful age in which she lived.
The next five categories of concgrams are based on the human actor in the Godhuman relationship. The category of concgrams related to the perspective from which
Maria looked at the divine reality, points to a process of interiorisation. The category
of concgrams related to this spiritual path shows a vanishing point emerging in Maria’s
orativity which results from Maria’s attempt to come into contact with the ‘Wesen’
<Essence> of God in her soul. In the concgrams of the interrelational level between
Maria and the divine reality it becomes clear that the concgrams with affections have
less influence on Maria’s orativity than the concgrams related to her encounter with
the imageless divine reality. The disruptive moment and the non-verbal space of divine
knowledge are also emphasized in these concgrams. The last two categories based on the
human actor – those of the sacraments and time – hardly provide any new information
for the inquiry into Maria’s orativity.

The pragmatic development within the Tractaet
In the second part of this investigation, the pragmatic effect of Mary’s orativity is
analysed on the basis of the semantic information found in and around the concgrams in
which a term for divine reality is associated with a personal pronoun of the first person
singular of Maria Petyt. The following picture emerged from this analysis.

Summary

Already in the first letter fragments of the Tractaet – dating from the founding of the Cluyse
in 1657 – Maria is awakened from a time of spiritual repose. From inside and outside
controversial states foist themselves upon her. The basis of Maria’s orativity, initially
coloured by grateful memories and intimate discourse, is washed over by intense selfblame. A formation process is taking shape in these and in the other states of her soul. By
all efforts Maria tries to conform herself to her regular form of life, but she is thwarted
by a supernatural reality. Maria experiences its hindrance in the articulation of her faith
and in the exercise of her responsibility as superior of the community. Despite this
hindrance Maria grows in her perception of divine reality. This experience is made more
profound when a dark night encloses her soul. She even fears that she may find herself in
hell. Despite, or perhaps because of, the resistance she experiences from divine reality,
the spatial perspective shifts to her inner soul. Maria is being drawn into the essential
ground of her soul little by little.
At the end of the 1660s the formation process, under the direction of Maria’s Beloved,
seems to be settled. Lively communication is developing between both partners. Maria
obeys the inner guidance of her Beloved and grows in an ever deeper awareness of godly
life. She entrusts herself to her Beloved in an intensifying process of surrender. However,
she strongly opposes the visions which now are revealed to her soul. In this period, her
confrontation with evil spirits also grows.
In the higher faculties of her soul, Maria becomes aware of a special vocation. She
ripens in surrender to divine providence and identifies herself with the suffering of
Christ. In this identification Maria experiences her vocation to become a consort of
God’s redemptive ministry and she grows in godly life. In the (chronological) final phase
of her spiritual way Maria’s dedication seems to be thwarted by an experience of being
destroyed. This sacrifice complements her imitation of Christ.

The research results compared with Michel de Certeau’s, La Fable Mystique
In the concluding chapter of this study the research results are compared with some
indications given by Michel de Certeau in his La Fable Mystique, part I. The purpose of this
comparison is to study the orativity of Maria Petyt within the context of seventeenthcentury pragmatics. For this inquiry the measurement of statistical significance had to
be extended with the T.-scores of the Tractaet. The reason for this was that the linguistic
indications of De Certeau rest mostly on the syntactic structure of the text, in which one
gains more insight by the T-scores of the collocations.
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As noted already, Michel de Certeau points to a changing postulate in sixteenth and
seventeenth century mysticism. After the collapse of medieval cosmology, reality
could no longer be understood from ontological knowledge: A new configuration
was founded on personal experience. This revolution triggered a radical transition in
pragmatics. The most profound change concerned the position of the language user in
the communicative field. From now on communication was to be based on the personal
experience of the ‘I’ and the language user was placed in the scope of his own insight.
The four indications for this transition in the pragmatic framework of the early modern
mystics, as formulated by De Certeau, are: the distribution of personal pronouns,
the use of semantic contradictions, the ‘genealogical’ claim of the references and the
configuration of modal auxiliaries in the text.
These indications were investigated for the Tractaet. This inquiry shows the
following results: In the distribution of the personal pronouns, as can be expected in an
autobiographical document, the focus is on the first person singular. According to the
second indication of De Certeau, the new positioning in the communicative field should
also be apparent in the use of semantic contradictions in the Tractaet, like ‘heaven/earth’
and ‘death/life’. In the first instance this gave a deviant indication. Concerning content
words, the concgrams show hardly any contradictions. The connections that Maria
makes on the level of content are largely in line with each other and show little contrast
in the text. However, more contrasts became visible in the syntactic structure of the text.
The field of spatial prepositions shows distinct differences in the Tractaet, in particular in
the concgrams with in, inden <in the> or inder <in the> as one of the constituents. What was
striking in this contrast was that the second highest score was reserved for the concgram
‘God/in’. This concgram represents an important point of convergence in Maria’s
perspective. To this point her spiritual path is directed. The third of the indications
given by De Certeau, namely the ‘genealogical’ claim of the textual references, offers a
pragmatic approach based on an action or place of speaking and less on the transmission
of a certain content. From a technical point of view these text references cannot yet be
made visible by means of the concgram-software. The Bible quotes observed by the naked
eye, however, confirm De Certeau’s observation that seventeenth-century mysticism
relied more on its sources than it deepened them. Another configuration of the modal
auxiliaries – based on the auxiliaries can, must and will – forms the fourth indication
given by De Certeau. Here too, the investigation of the Tractaet was deviant. However,
in the Tractaet an intensification is found in the conditional use of souden <should>, a
conjugation of sullen <shall>. This intensification not only underlines the willpower of
Maria Petyt but also brings her powerlessness and hesitation to the attention of the
reader. Maria’s wishes never seem to become reality. This conditional configuration
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communicates to the reader a principal fracture in her work, in line with the fourth
indication of De Certeau. On the basis of these four indications, which De Certeau gave
for the communicative field of early modern pragmatics, it can safely be concluded that
the same field also structured Maria’s communication in the Tractaet.
The four strategies that De Certeau uses to describe the seventeenth-century
articulation of the Christian tradition can also be identified in the Tractaet. These strategies
affect the orativity of Maria Petyt. As a first strategy De Certeau signals the historicity of
seventeenth-century spirituality. Spirituality is settled in the here and now of experiences.
In this way the validity of abstract knowledge is put into perspective and the existential
link with experience is confirmed. The concgrams of the Tractaet fit in with this strategy.
In the communication of her faith Maria creates an act that is present. With the narrative
of her Beloved she lifts her conversation with divine reality out of abstraction and situates
this encounter in her own story. This shift can also be seen in her ambiguous use of
adjectives for the divine reality. Adjectives that previously only were related to divine
reality, are used by Maria in the description of her own spiritual path.
The second strategic effect that De Certeau mentions, relates to the prominent role
that is assigned to the ‘I’ of the writer and the ‘you’ of the addressee. The content of the
faith is related to this relationship. Also on this point a positive match is made. The
orative motion from the ‘I’ to the ‘You’ is for example known in the concgrams of the
spiritual path that Maria went in her ascent to an unimagined God. The orative motion of
the ‘You’ to the ‘I’ is known in the formation process, which is already elaborated in the
results of the semantic prosody.
A third strategy that De Certeau described concerns the conventions on which the
mystical discourse in the seventeenth century was based. These conventions are mainly
detected in the concgrams related to the discourse of the 1660s and 1670s and concern
the (anti-)Jansenist controversy about grace and providence.
As the fourth and last strategy to recognize the seventeenth-century mystic tradition,
De Certeau refers to the prominence of pragmatic and subjective language. In her desire
to tell about divine reality, Maria indeed falls from one metaphorical comparison into
another. This is also expressed in the many conjunctions of the Tractaet, which link
image and reality. In this way Maria Petyt creates a doubling of language and reality.
These conjunctions confirm her search for a new pragmatic framework to tell about the
heavenly truths she experienced.
In addition to these strategies, De Certeau also studied into the ‘écriture’ of early
modern mystical texts. Those are the ‘open spaces’ in the language, or rather the ‘nonplaces’, where language is formed by a reality in the beyond. The ‘écriture’ in Maria’s
spirituality can be found in the shifted perspective in the motif of ‘heavenly life’– Maria’s
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longing for a heavenly life in celestial realms is increasingly turning inward into her soul
– and in Maria’s experience of the Nothing as a counterpoint to the All of God’s presence.
This last-called experience caused a slow changeover in Maria’s soul towards the ‘nonplace’ of an imageless God.
De Certeau situates the ascent, the ‘high flight’, of seventeenth-century mystics to
these ‘non-places’ in a paradoxical contradiction to the baroque church that sought the
utmost visibility of its truths. These opposing realities can be detected in the concgrams
with adjectives for divine reality. Six of the eight adjectives carry a negative prefix,
e.g. imageless. In these concgrams it becomes plain that Maria’s image of God should
be looked at in the perspective of the Nothing of her spirituality. The other side of the
seventeenth-century spiritual paradox, the ecclesiastical pursuit of visibility, becomes
apparent in Maria’s focus on sensory perceptions. In the concgrams of the Tractaet,
sensory contact is emphasized rather than weakened. The visibility of the ecclesiastical
truths is also evident Maria’s imitation of Christ. For a researcher this representation can
be traced in the locations of the concgrams linked with the term Jesus.
In his research into paradoxical imaging within seventeenth-century mysticism,
De Certeau draws attention to a side phenomenon of the paradox: the oxymoron. In an
oxymoron, two antonyms – words with an opposite meaning – are placed in a synthetic
relationship. In this way a word combination is given a meaning that is not specific to
the words themselves but refers to what cannot be named. Two concgrams in which
the constituents consist of two content words, ‘hell/heaven’ and ‘God/things’, are in
this respect constituent for Maria’s search for a coincidentia oppositorum, a convergence
of opposites, and open the view on the basic framework of Maria’s spirituality. Maria’s
orativity is deeply anchored in the heavenly and earthly vanishing points on which she
directs her seventeenth-century mystical ascent. Her orativity cannot be understood
without these benchmarks.

How it ended
The seventeenth-century revival of the Flemish school, the fertile ground in which
Maria’s orativity must be placed, ultimately – although it offered a tried and tested
framework – did not offer a stable basis for Maria’s spiritual life. In her paradoxical
spirituality some incongruities can be identified, as a result of which her orativity lost
its inner consistency and ultimately could not come to a lasting integration. First of all,
Maria’s constant desire for annihilation was at odds with the self-understanding of her
praying apostolate. Maria’s radical flight to the Nothing was ultimately inconsistent with
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the Tridentine desire to be of service to the redemptive ministry of the church. Another
‘un-redeemed’ moment in Maria’s orativity is the discrepancy between her ascent to
the immutability of God and her surrender to his providence. This second tension can
be read in the turbulence in the concgrams about God’s providence. When we consider
these tensions in Maria’s orativity, we may wonder if Maria’s spiritual life was able to
develop sufficient inner consistency to bear the test of her time.

Evaluation of the method used
The application of the concgram method could be considered ‘satisfactory’ at the end of
this study. An important advantage is that its software is based on recent developments
in phraseology and on an accessible concept. Its application in the Tractaet showed a
rich array of concgrams. In addition to theologically coloured word combinations,
which emerged from the seventeenth-century revival of Flemish mysticism, the list of
concgrams includes mood movements, ‘inner teachings’, time indications and other
text features. All these concgrams give an overall picture of Maria’s spirituality. The
information that was found about divine reality was relevant and focused attention on
the orative momentum in the text. The prosodic information, obtained from a selection
of the concgrams, was helpful in gaining insight into Maria’s orativity.
In this context one conclusion was salient. Only after the Tractaet was compared
with the indications of Michel de Certeau did it become clear that the most important
key to understanding Maria’s orativity – the convergence of the perspective that was
revealed in the concgram ‘in/God’ – was hidden in the syntactic structure of the Tractaet.
Working with concgrams at the syntactic level – and thus involving in the research
the grammatical words – ultimately provided the best way to detect and study the
communicative motions in the Tractaet.
This positive evaluation of the concgram method does not alter the fact that a few
critical comments have to be made at the end of this study. The first critical remark
concerns the statistical significance of the concgrams. In this study the M.I.-value was
only a relatively reliable indicator to determine the influence of a particular concgram.
The results could certainly not be called conclusive. One of the biggest pitfalls here
was not yet the shaky basis of the statistical measurements, but that the main subject
of a text was often hidden in the list of concgrams. Therefore, working with concgrams
requires knowledge about the (historical) background of a text. A researcher needs this
competence to make qualitative connections within the list of concgrams. Without
background knowledge, he/she runs the risk of overlooking important connections.
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A balanced research process therefore requires creative use of the software without the
research process being laid down in advance. Statistics thereby show what is interesting
from a research point of view and help to focus on the research question. In addition,
the intrinsic value of the method used is important for the research process. Concgrams
provide different perspectives and the researcher remains challenged for a long time and
does not get caught up in a premature conceptualization. Computer-controlled methods
also offer the possibility of conducting research in a broader field of spiritual texts and
in mapping a typos or development within a larger segment, although in this case the
seventeenth-century spelling variation certainly will cause problems in working with
reference corpora. An important condition is that the method used fits the material and
is geared to the research question.
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