
Die evangelische peerle  
ed. A. Ampe. Antwerpen, ca. 1995 (drukproef) 

Toelichting 

Albert Ampe sj (1912-2004), lid van het Ruusbroecgenootschap van 1946 tot 1997, heeft een 
aanzienlijk deel van zijn onderzoek gewijd aan het mystieke traktaat Die evangelische peerle (zie o.m. 
de artikelen in zijn bibliografie in Ons Geestelijk Erf, 63 (1989), p. 121-154). Het was zijn bedoeling 
deze jarenlange studie te bekronen met een kritische uitgave van dat traktaat. Hij heeft deze 
onderneming evenwel niet kunnen voltooien: ze is vastgelopen in de fase van de drukproeven. 

Van deze proeven berust een kopie bij het Ruusbroecgenootschap (zonder signatuur). De kritische 

tekst doorstaat de huidige norm voor een kritische editie niet, omdat hij een collage is van 

verschillende tekstgetuigen die op hun beurt vanuit de andere tekstgetuigen gecorrigeerd zijn. Het 

grootste deel van de tekst is uitgegeven op basis van de eerste druk van Die grote evangelische 

peerle (1537/38), het overige deel op basis van handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 71 H 

51 (kenletter H) en de eerste druk van Margarita evangelica, de zogenaamde kleine Peerle, uit 1535 

(p). Zo hoopte Ampe tot de oorspronkelijke tekst van de Peerle te komen. Zijn reconstructie heeft 

evenwel nooit als zodanig bestaan. De editie bevat echter wel een schat aan gegevens over de 

tekstgetuigen, over de structuur van de Peerle in zijn opeenvolgende uitgaven en vooral over het 

schier onmetelijke bronnengebied waaruit hij is voortgevloeid. 

Het zou te betreuren zijn dat deze gegevens verloren gaan. Daarom worden ze in een scan 

elektronisch beschikbaar gesteld. Deze scan is niet perfect, doordat de kopie niet perfect is. Toch is 

hij behoorlijk leesbaar en zoekcommando’s worden meestal precies uitgevoerd. De reproductie is 

dus een goudmijn voor wie onderzoek naar de Peerle wil doen. 

Aan de scan gaat een concordantie vooraf die aangeeft op welke bladzijde de hoofdstukken zoals 

die in de eerste druk van de Peerle (1537/38) voorkomen, in de drukproef van de editie van Ampe 

kunnen worden gevonden. Voor hoofdstukken die niet op basis van die eerste druk zijn uitgegeven, 

wordt telkens aangegeven welke van de twee tekstgetuigen, H of p, als basis genomen is. 

 

Antwerpen, 16 januari 2019 Guido de Baere sj 

  



Concordantie  
van de editie Ampe (drukproef ca. 1995) en Die grote evangelische peerle (1537/38), handschrift Den 
Haag, Koninklijke bibliotheek, 71 H 51 en de Margarita evangelica (1535) 

Deze concordantie is gebaseerd op een eerdere versie van de hand van Dirk Boone. 

Legenda 
H: hs. Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 71 H 51 
p (gevolgd door hoofdstuknummer): Margarita evangelica (1535) 

P1: Die grote evangelische peerle (1e druk, 1537/38) 
Peerle cap.: deelnummer (1, 2, 3) + hoofdstuknummer in P1 (bijv. 1.01 = P1, deel 1, hst. 1) 
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MARGARITA EVANGELICA 

Een 1 devoot boecxken geheeten 
DIE EVANGELISCHE PEERLE 

Vol devoter gebeden, godlijeker oeffeninghen 
ende geesteliker leeringhen der liefhebbender sielen tot God, 
hoe wi een inwendieh godlijc leven vercrijghen sullen, 

boe wij dat hoechste goet, dat God is, 
in onser sielen sullen soecken ende vinden 

.ende uut alle onse erachten liefhebben ende besitten. 

Matthei .xiij.' 
Dat rijek Gods is ghelije enen mensehe 
die goede peerlen soect. Ende als hi een 
eostelijke peerle gevonden hevet, so ver
eoopt hi allet wat bi heeft, ende eoopt si. 

Luee X.' 
Jesus heeft hem verblijt inden Heylighen Gheest 
ende sprack: Jek belije dy, hemelsehe Vader, dat 
gbi dese dinghen verborghen hebt voor die wijsen 
ende vernuftighen, ende hehtse gheopenhaert den cJey
nen. Ja, Vader, want also heeftet u belieft, etc. 

Dese verborghen godlijcke wijsheyt 
is in dit boeck wel te vinden, 
die 4 recht soeeken wil '. 

1 Op het titelblad van p staat bovenaan MARGARJTA EVANGELJCA in houtsnede, maar dit behoort 
wel tot de titel. Onze titelbladzijde is opgesteld vanuit de gedrukte titels in p en P: zie illustraties. 
2 Nl. Mt. 13.45-46. 3 NI. l.c. 10.21. 4 Versta: voor hem die ... 5 Deze zin, samen met de 
voorafgaande evangelietekst, staat in pl achteraan, vóór de inhoudstafel. 
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DYE VOORREDEN DES BOECX2a 

Die rechte wech der evangelisch er volcomenheyt, dye onse Heere Jesus Christus 
met sinen heyligen leven ende lijden ons voorgegaen heeft tot dat rij ck Gods, is in 
desen lesten tijden onder dye menschen, gemeynlic geestelic ende wereltlic, so gans 

5 verwoest ende verduystert overmits menigerhande doornen ende oncruyt der 
onduechden, die te hants in allen steden doverhant genomen hebben, datmen[t] wel 
met bloedigen tranen beschreyen mocht dye grote oneer Gods ende die eewige 
verderffelike schade haerder zielen, daer si haer eewighe salicheyt mede versuymen 

. ende God behinderen, volgende een yegelic zijn eygen liefde, eygen wille ende eygen 
10 behagen, daer hy toe geneycht is: het si in sinlike ghenuechten ende wellusten der 

werelt, oft in ongeordineerder 3 liefden tot ander personen, aft in onnutte clappen 
ende lichtverdicheit ende tijtverlies, oft in veel sorgens ende begeerlicheit der 
tijtlijeker goeden, oft met bitterheyt des herten ende verstoortheit ende ongestorven
heyt haerder natuerliker passiën, oft ooe met eyghen wijsheyt ende veel studeren 

15 ende ondersoeekinge der meniehfuJdiger scriftueren int verstant alleen, sonder dat 
te beleven uut rechter liefden, met een puer godmeynen (want sulc studeren den 
menseh uutleydet in menichfuldieheyt van den eenvoudighen gront der waerheyt) 
ende voort met veel ander gebreken ende onnutte becommernissen in duysent 
manieren, daer si vanden boosen "iant iammerlie mede gevangen zijn ende grote 

20 hindernissen maken, recht als stereke mueren, voor die wercken Gods, ende soeeken 
hen selven in allen dingen, ende bliven also gaen die lange iaren in haerder 
sinlieheyt ende aengenomenheyt uutwendieh, ende en eonnen niet smaken" hoe 
soet dat dye Here üib) 

Ende dese godlike wijsheyt dunet hen een dwaesbeit te zijn " want si en willens 
25 hen niet suer laten werden, noch hen selven sterven ende te gronde laten om Gods 

wil, (want die vlijt ende stereke ernst tot God is vergaen),/ênde en antwoorden den 
bewegen Gods niet met een verloehenen haers selfs, ende en staen niet met enen 
levenden ernst voor de tegenwordieheyt Gods, ende en zijn niet sorehvuldieh om 
haren gront waer te nemen van binnen: 

;)/' ?"C,S-
t"-) ~/~';~' < (i; ?, /'r 

1 Getuigen: Pl~f2f. 3r~v; p3 4v-Sv; L, f. 11r·12r. 2 p Die voorrede; L PraeJariD aulOris in 
libros sequenles. 3 P'" ongeordineerde. 4 ende en ... L Quore nihil mirum, si. 5 Ende ... : L 
Nihil mirom (inquam) si mystica Theologia, sive dil'ino sapienzia (ut hic proponjrur) [onasse il/is slultitia 
I,jdeazur. 

a Alleen L expliciteert de toeschrijving der Voorrede aan autor, d.i. de Schrijfster der Peerle, Zie evenwel 
onze weerlegging van deze bewering in Inleiding. Tweede hoofdstuk: J. Teksten van de Schrijfster of van 
haar tekstbemiddelaarsIer? (p. ]$). - Het tweede deel der Praefario in L: Supplex invocalio spiritus sancti 
menen wij als niet·authentiek uil het bestek der Peerle te moeten schrappen (zie Inleiding. Eerste 
hoofdstuk. p. }$). b Vgl. Es. 33.9. - Vgl. de volgende regel met .!...for. 3.19. 



('ll 

[I! f ril 
1 

6 DYE VOORREDEN DES BOECX 

30 
Ende si keeren hen te (lichtelie)· uut

waerts met haren sinnen, ende hebben 
te 7 veel onderwindens ende verkiesens 
inden 8 dingen, ende zijn onachtsaem 

35 cleyner gebreken/ènde doen haer goede 
wercken (f Jij meer uut gewoonten 
dan uut innige gevoelen( ende nemen de 
dingen vanden creaturen, die si van God 
souden ontfangen. Daerom cri gen si 

40 die 9 onvrede ende gedeylde herten. 
Ende want si haer gemoet keeren 

van den inwendigen licht, dat in hen is, 
uutwaerts totten onstadigen dingen, 
daerom werden si ooe mede onstadich 

Ruusbroec, Boecsken der verclaringhe 

45 ende menichfuldich van binnen ende 
ongesadicht inden sinnen, ende ,werden 
lichtelic beweecht van lieve ende van 
leet der tijtliker of toevallender dingen,l 
ende bliven onverlicht van God ende 

i'; "h 
50 hen selven onbekent, lende en werden 

niet gewaer, boe God in haerder zielen 
levet met volheit zijnder gratiën'~' 

Maer ghi moeghet vraghen waer-omme 
dat alle goede menschen hier,toe niet en 
comen, dat si des ghevoelen mochten. 
Nu merct, de sake ende de waeromme 
willic u segghen: sy en antwoorden niet 
den beweghene gods met eenen verloo
chenen haerselfs. Ende hier-omme en 
staense niet met levenden eernste vore 
die jeghenwoordicheit gods. Ende si 
en sijn niet sorchertich in inwindeghen 
waernemene haers-selfs. Ende hier-omme 
bliven si altoes meer uutwendich ende 
menichfuldich dan inwindich ende eenvul
dicb. lEnde si werken meer haer werken 
uut goeder costumen, dan ute inneghen 
ghevoelné.l Ende si achten meer sunder
linghe wisen ende grootheit ende menich
fuldicheit goeder werken dan meyninghe 
ende minne te gode. Ende hier-omme 
bliven si uutwendich ende menichvul
dich van herten, ';nde en werden niet 
gheware, hoe god in hen leeft met vol
heit sijnre ghenaderi'(Werken, [IJ,285) . 

. Och, wat salmen iammers sien inden ionesten dage, als alle herten ontdect sullen 
55 werden, daert claerlic bliken sal, oft si God of hen selven gemeynt hebben! Wisten 

si wat noot ende anxt over hen comen sa} inder uren haerder doot, haer merch 
mocht verdorren in haren beenen, ende mochten wel schreyen nacht ende dach". 

Om nu die godlike wijsheit ende den rechten toepat' tot God den oetmoedigen 
menschen claerlic te tonen, so zijn in dit boeck met simpelen woorden begrepen 

6 te ... ; pl Ie IichJe/icker; p3 lichle/ic. 7 p3 om. 8 p3 gescapen add.; niet in paralleltekst van 
Tempel, p. 183a. 9 p3 dye add.; niet in paralleltekst van Tempel, Lc. 

eDe r. 30·51 zijn ontleend aan Ruusbroec. zoals J. Huijben reeds ontdekte (zie OGE, 2, 1928, 386). 
Verder moet de verhouding tussen Peerle en Spiegel der vo/comenheyr (van de Keulse kartuis), reeds 
onderzocht door Dom Huijben (OGE, 2,1928,384-391) en L. Verschueren (OGE, 6,1932,204-208) nog 
nader bepaald worden, o.a. rekening houdend met de te vroeg gedateerde eerste druk van Spiegel (1525?) 
en de reële kennis van Schr. en Peerle onder de kartuizers (van Keulen of elders). d R. 2·51 stellen in 
een aangrijpende klacht vast, dat die rechte wech der evangelischer volcomenheyt (die Schr. in de Peerle 
omschrijft) wordt verwaarloosd, niet alsof het zou gaan om een zedelijk verval van geloof of levens
wandel in 't algemeen, maar omdat men het actieve leven beoefent in een afremming van het 
contemplatieve leven, dat centraal zou moeten staan en dat de kern vormt van die evangelische 
volcomenheYI. Geleidelijk stelt men vast dat het in de Voorrede uitsluitend gaat om het boec of liever, om 
de pregnante leer die het bevat. - Het kan geen toeval zijn dat de aanvang der Voorrede samenvalt met 
de titel van Maria van Houts werk: Der rechle wech zo der Evangelischer volkomenheit ... , Keulen, 1531: 
maar welk persoonlijk verband ligt daarachter? e Synoniem van die rechte wech uit r. 2, ook in 
diminutief loepacyken enz. 
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DYE VOORREDEN DES BOECX 7 

alsulcke oetreningen ende leringen, daer·door een goetwillieh mensehe met cleynen 
arbeyt vercrigen mach een volmaect leven ende eenen stereken voortganc in 
dueehden ende een stadige liefiike vereeni(n)ge'O !Det God, die onse oorsprone is, 
om hem uut allen crachten der zielen lief te hebbeM, daer wij alle (toe geroepen)" 
zijn ende dat ons allen geboden is. 

In desen boecke staen bescreven veel goede leeringhen voor alle devoote menschen, 
die daer ([ 7r) begheeren te comen tot een vohnaeckt leven ende te vercrijghen 
eenen starcken voortganck na den exempel ons salichmakers Jhesu Christi 13. 

(Daarom kreeg dit boek niet onbe· L: Quare non temere contigit huic libro 
~ dacht de titel van de Evangelische PeerlliJ titulus Margarita Evangelica, ut quae 

. 70 aangezien het de schat en het hoogste totius evangelicae sapientiae laten tem 
sieraad van heel de evangelische wijs. continet thesaurum, et summum oma· 

o. . heid bevat, al mag deze Peerle dan ook mentum exhibet, quanquam non omni· 
X( niet in ieders bereik valler!0 Zij ont· bus haec Margarita venit contrectanda. 

vlucht toch onreine handen en verlangt Refugit enim impuras manus, et a ean· 
75 zuiver door zuiveren behandeld te wor· dido candide tractari desiderat, candido 

den, die de onreinheid van de oude (inquam), qui veteris hominis squalore 
mens hebben afgelegd en verlangen tot posito, velit in hominem novum totus 
een nieuwe IJ\ens totaal te worden om· transformari ([ 12r). 

(- gevormd) 14u! 
80 Ende want dat principael punt deses traetaets op die innieheyt des geests staet 15, 

om abstract (oft afgescheyden)'6 te werden van allen geschapen dinghen, (ende 
God alleen lieflic te omhelsen inden bloten gront der zielen ende zijn heylige 
Menscheit volcomelic na te volgen van binnen ende van buten) 17, is daer·omme 
geraden datmen dese (Evangelisce)18 Margarite voor de gemeente niet en laet 

85 comen 19. Want werlijke zo herten den schadt des geestes vertreden ende willen 
à alleen na haer vleyschlijke verstant die Iitter der Scriftueren grondererÜ)(aehterla. 

tende die verborgentheit des geestes)Z1, waer·doer si somtijden in menigerhandezz 

(dwalingen ende zonden)Z3 verlopen Z4• Want si dan des Heylighen Gheestes 
ingheven ontberen ende derven, so doen si grooten vlijt, (om)Z5 dit godlijcke 

90 vonxken uut anderen ghestorven herten te verdempen, ende arbeyden, om eleken na 

1 0 ~~~~!~,!jg~_iE:~_~~,,~~?~,~?,~t, __ ~~~ no~, el~,~~ ~o~,~, 1;()dat we venno_eden, da~ __ clit ,f-liet"zoPQ~L~~!.,~eD",. 
druk[Q!!Ü~:J"!~~ _y'~l~~ ÈJq:~9~_~ __ ~_~tp.~L~l}P~19~!,,!J,~,QJt~~~ 11 p 3; PI toegeroepen. 12 Ge· 
tuigen: p, f. 6v·IOr; PI, f. 3v-4v; p3, f. 3v-4v; L, f. 12r·13r. 13 In desen ... : deze plUslekst van p 
betreft alle devooten menschen, terwijl verder hierop enige restrictie gemaakt za) worden. 14 L add.; 
deze plustekst is redactioneel belangrijk voor de gedachtengang en de betiteling van het werk. 15 Ende 
want ... : P Mer want die principael materie van desen Iraclael... 160ft ... : P add. 17 ende God ... : 
PL add. 18 P add. 19 is daer omme ... : Lom. 20 P wereltlike. 21 achter/alende ... : P add. 
22 P menige. 23 dwalingen ... : P; p ketterie. 24 achter/mende ... : Lom. 25 P add. 

f Vgl. Lc. 10.27. g Na de algemene klacht stelt de medepelgrim, dat het boecw die evangelische peer/eo, 
hetwelk zij hiennee voorstelt, alle praktijken bevat, die inleiden tot die godlicke wijsheil, en daarom 
terecht Peerie, de onschatbare schat, mag heten. Vgl. Mt. 13.46. h En toch, ondanks die hoge 
waarde, laat zij dadelijk een terughoudendheid horen~--Eerste waarschuwing. i Vgl. Eph. 4.22-
24. i Vgl. 2 Cor. ~.6. 



rA 

i 
/Vi'''-

IV"--

0 

;f 

8 

, 95 

, 100 
I 
I 

I '7 
I 

105 ! 

DYE VOORREDEN DES BOECX 

hare <grove)" sinnelic ghevoelen" te reguleren. Om sodanighe menschen en sal / 
nyemant verlaten dit geestelic leven te oeffenen'8.,'. Want dat <.~~<;Lwerelt)30 '\ 
groote" wijsen verachten 32, dat heeft ([ 7v) God bisonder voor zijn navolghers 
uutvercoren, op-dat hy soude beschamen die wijsen deser werrel~ 

Op deser manieren 33 sa! men bevinden in dit boecxken gheestelijcke oeffeningen 3' 

bescreven, niet met woorden der menscheliker wijsheyden, mer na den inwendighen 
leven", <als die He~lige Geest leert, gelikende)" geestelicke dingen den gheeste-' 
lijeken [te ghelijcken]l) Want een sinnelick mensche en verstaet niet wat" den Geest 
Gods toebehoort .. ), mer het dunct hem so[d]theit zijn 38; noch hy en kant niet 
verstaen daer-om, wanttet hem in[t] geestelicheifnJvoorghehouden w·ort 39. 

So nu'o die stijle van desen boecxken op godliker contemplacie gefundeert isQ 
leerende <ons)41 mit Magdalena dat <beste deel verkiesen in een)" contemple
rende leven~ daer-om sullen alle geestelike luyd~)dese oeffeningen met andachte 
wederkauwen 4l, alle die Godt uut gansser herten begeeren 44 te behagen. Want wy 
al tsamen, ende bisonder die geestelike, openlick versaect hebben <den duvel)", die 
werelt <ende die creaturen)'6 mit allen hoeren wellusten, ende belooft God alleen 
Inet allen 'vermogheri'" (1 8r) aen teL: ... omnique mentis piiiitite adhae-

'y hanghen ende te dieneiVDal dit allen rean!. 
gheestelijcken boven al" van noeden is, 

J JO bewijst ons Christus. Ghevraecht van 
eenen 48 ionghelinc, wat hi doen soude 
om inden hemel te comen, antwoorde 
Christus: 'Die onderhoudinghe der ghe
boden'. 'Mer, wilt ghy volmaect wesen, 

]]5 <sprac bi, SO)'9 verlaet alle dinghen 
A ende volghet mi blootelijcke nae'50~) 

26 P add. 27 P verstont. 2S P oen te goen. 29 achlerllltende ... : L .. . merito is/o nOn Iectur; 
sunl. 30 deser w . ... : P dese W.; p om. 31 P om. 32 P dwaes achten. 33 Op , .. : P Hier 
aJ. 34 P oeffeninge-:-~35nä ... : P om. 36 als ... : P add. 37 P dat. 38 dunct ... : P is h. 
sotheir, 39 Om deser manieren ... : Lom. 40 Sa , .. : P Ende want. 41 P add. 42 beste ... : P 
add. 43 arldacht ... : P aendachle wederknauwen; So nu ... : L simplices aUlem, quibus isla simpliciter 
scribunlur, in primis religiosi censendi sunt, quorum praecipuum est officium, ut vitae contemplativae dediti, 
unam illam el eandem oplimam partem colani cum Magdalena. 44 alle ... : P om God u.g.h. 45 den 
... : P add. 46 ende ... : P add. 47 boven ... : P bisonder. 48 van ... : P vonden. 49 P 
add. 50 Dal dit ... : Lom. 

k Vgl. I CDr. 1.27. - R. 80-94: een tweede, gelijkaardige waarschuwing, om het werk niet voor de 
gemeeme (= het publiek zonder onderscheid) bereikbaar te stellen en niet te laten vertreden (vgl. Mt. 7.6, 
dat eerst in de Narede, c. 1, r. lOl, en n. h, p. 642 ronduit aangehaald zal worden). Maar hier laat zij een 
verweerhouding tegen de bedillers van de mystiek gelden, die verder geëxpliciteerd zal worden. I Vgl. 
I Cor. 2.13. m Vgl. 1 Cor. 2.14. n Nl. boven de zinnelijke ervaring uit. 0 stille: niet louter 
literaire vonnelijkheid, maar sfeer, inhoud, trant. p Vgl. te. 10.42. q Tegenover de gemeente (zie 
hiervoor n. k) staan als bedoeld publiek alle gheestelike luyde of de kloosterlingn, wat verder toch 
verruimd wordt tot 'alle die Godt uut ganser herten begeeren te behagen'. r Verbinding tussen alle 
gedoopten (vgl. beloften van verzaking bij hel doopsel) en de kloosterlingen (op grond van hun 
geloften). s Mt. 19.16-21. 
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DYE VOORREDEN DES BOECX 9 

Van deser verlatenheyt Hf<) tracteert 
dit navolghende 52 boecxken, waer "_af 
God tot Abraham sprac: 'Gaet uut uwer 
aerden, uut (u) 54 vrienden ende uut 
(u) maghen, ende uut uwes vaders huys, 
ende volghet mi na@ Hier-op spreeckt 
(sint)" Hiëronimus, dat des-ghelijcs alle 
religioose geestelijcke '6 personen ver
bonden zijn te gaen uut" allen eert
schen verbeeldinghen ende begeerten 58, 

ende te verlaten alle eygendomme 59, op
dat si met (Ananias) 60 ende Sapbira 
nyet ghestraffet en werderB Sy moeten 
oock gaen uut hoer maghen, dat is: 
uu! 61 allen oncuysschen ghedachten ende 
begheerten, die ons vanden ouden Adam 
aengheërft zijn, (181') (dat wi) 62 daer
toe niet consenteeren[de). Si moeten ooc 
uU! hoers vaders buys gaen 63, dat is: 
uut die ghedacbtenis" deser werlt\>:? 

Aldus doende zijn wy waerachtigbe 
kinder Gods 6 ', ende die con[n)inc" sal 
liefiijck begheeren die schoonheit der 
sielen met vereeninghe zijns geestesv. Na 
die vereninghe sal by si laten smaken, 
hoe soet dat 6' hy i/V, ende laten haer 
verstaen wat bi is, ende sal hem selven 
gherustich maken, om hem waerachtich 
te 68 ghebruycken int aenhanghen69 €) 

Quod fieri non potest sine con
stanti abnegatione suijpsius, ut instar 
Abrahae libenter egrediamur de terra 
nostra, id est, abijciamus terrenarum 
_ferum imaginem & proprietatem. 

Egre-
diamur insuper de cognatione nostra, 
hoc est, ab omni cogitatione foeda, 
vanisque desiderijs elongemur. 

Egredia-
mur denique de domo patris nostri, ut 
omnem seculi memoriam excutiamus. 

Ita 
fiet, ut aelernus iJle rex concupiscat 
decorem nostrum, seque lotum nobis 
infundat, nobiscum coenet, suaviterque 
cubet (I 121'). 

(Mer) '0 aft nu yemandl vermoede", dat doer dese contemplacie die gheeste
licke disciplijne ende dat werckelijke" leven bebindert mochte werden 13<9, de" sal 
welen, dat doer dese teghenwoordige 75 goede oeffeninghen alle gheestelijcke seden 

51 L abnegolione. 52 P om. 53 P daer. 54 P add. 5S P add. 56 P om. 57 P van. 
58 ende ... : P om. 59 P eygendom. 60 P; P anania. 61 P van. 62 P add.- 63 UUl ... : P 
uurgaen uur u.l'.h. 64 P gehogenisse. 65 Aldus ... : Lom. 66 P der glorien add. R. IOB~136: L 
beeft hier een verkorte versie, die we in afzonderlijke kolom afdrukken. 67 P om. 68 om ... : P dat 
si hem warachtich mach. 69 meI vereeninghe ... : L seque totum nobis infundat, nobiscum coeneI, 
sual'iterque cubet. 70 P add. 71 P woude seggen. 72 P werckende. 73 m.H'.: p1 \V.m. Up. 
74 P die.' de, met de betekenis van die, komt veelvuldig voor in p; de ,lezer houde hiennee ook verder 
rekening. 75 P om. 

t Versta: gesteltenis om alles te verlaten (vgl. het vorige laren); vandaar onthechting. Vgl. hierna r. 
158. IJ Gen. 12.1. v Vgl. Act. 5.1-8. w Hiëronymus? x Ps. 44.12. )' Vgl. Ps. 33.9. 
zR. 140-145: versta: en God za! ze lol rusl brengen, zodat zij hem waarlijk kunnen genieten. aR. 125: 
na in r. 95-145 alle geesteliJee luyde als de bedoelde beoefenaars van dit boec te hebben voorgedragen, 
wordt nu hiertegen bezwaar geopperd, wat hierna stelselmatig weerlegd wordt. 
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ende dat werckelijke leven meer ghestevighet ende" gevesticht sal werden (dan 
150 gehindert)", overmits datmen claerlick bevindet, dat niemandt totten schouweli- . 

ken leven comen en mach, hi en moet eerst dat werckelike leven vollen-bracht 
hebben, als in Moyse bewesen wort (I 9r), die eerst 78 inden camp der werkinge 
most geoccupeert 7. zijn met (veel) '0 onleden des gemeinen volckes, eer bi tot God 
inden berch der contemplaciën conde opclimmen; ende van dat scouwende leven 

155 vernederde hi sick 8' weder tot de werckelike becommeringe. Aldus moet hem een 
geestIijc mensche van dat een tot dat 82 ander voegen, om te comen doer verdienste 
deser beyder tot dat eenvoldige bescouwelijke leven, dat God is"'" .. 

Ten anderen wort der religioosen 84 regel doer dese (geestelike)" gelatenheyt 
meer volmaect overmids dattet fundament deser Ieeringhe is die godlike liefde, 

160 (daer-om dat alle geestelike .. .Qrdinan.ci~ gemaeet zijn)'·, die ons brenget totten 
alderhoochsten wege der heiliger Drievoldicheit 87, (dat alder-hoochste goet, daer 
wi toe gescapen zijn) 88.0. 

aft nu enighe menschen doer dese oeffeninge buten desen weeh hestonden te 
dwalen, so kan men se wel proheren met den wech der liefden (ende alder 

165 duechden, oft si den rechten geest Gods hehhen oft niet)'·, te weten: oft si 
verduidelic alle overdaet·o verdragen; of si goedertieren zijn, niet wrekende hoer 
leet; oft si gehoorsaem zijn hoeren·' oversten ende die waerheit altijt volghen ende 
alle (dwalinge vliën)·'; oft si swaer penitencie blij- (I 9v) delic connen volbrengen 
ende lancmoedich zijn, aitijt op God hopende; (oft si)·3 vredich·" rech(t)verdich 

170 ende goederhande·' zijn: niet eygens hebbende ende hem selven in geenre manieren 
soeckende; niet benijdende hoer naesten; niet (spijtich ende)·· [zijn] onstantach
tich;. niet gelemt 97 vanden worm der consciënciën, niet hoverdich noch eergierich, 
of tot toorn oft quaetheyt lichteIic verwect, niet met quaden gedachten besmet en 
zijn noch en verhlijden (hem)·' om des naesten ongeluc etc··. 

175 (Want)' aenmerct mede, dat alle die voorseyden articulen' der lief ten te vooren3 

moeten wesen in die-ghene, die dese oeffeningen 4 (volcomelic)' aennemen. Ende 
als si in die voorseyden· duechden also geëxerceert 7 zijn, moeten si tot deser 
contemplaciën hogher opclimmen tot meerder lof hoerer regulen'; ende (so)· 

76 ghesrevighel ... : P om. 77 P add.; versta: in p/aals van belemmerd Ie worden. 78 Peerste. 
79 P gneprobeerl. 80 P add. 81 P hem. 82 P om.; lol = lol her. 83 als in Moyse ... : L 
om. 84 P religioser. 85 P add. 86 daerom ... : P add. 87 (tot-)ten ... : P om. 88 dal ... : 
P add.; misschien te lezen: ende lot-dat. - Als in Moyse bewesen wort ... gescapen zijn: Lom, 89 P 
add. 90 L iniuriam. 91 P den. 92 P; P dwalerie mijden. 93 P add. 94 P vreedsaem. 
95 L tractabiles. 96 P add. 97 L affiicli; geJemt van het werkwoord lem(m)en =: verlammen, 
verhinderen; zje Verwijs s.v. lemen. 98 P add. 99 P om. I P add. 2 aenmerckt ... : P alle 
dese vruchlen. 3 te ... : P om. 4 P oeffeninge. 5 P add. 6 P voorscreven. 7 also ... : P 
wel geoeffent. 8 hoerer ... : P Gods. 9 P add. 

b R. 152·157: de algemene leer daaromtrent is juist dat het schouwende leven het actieve leven als basis 
veronderstelt, waarbij Mozes als voorbeeld gesteld wordt, zoals meerdere geestelijke schrijvers dit 
uitgewerkt hebben. Speciaal bekend is Gregorius de Grotes exegese van Num. 8.24-26 (Vita S. Benedjcli, 
c. 2; PL. 66, k. 34), die Ruusbroec in zijn Vier becoringhen (Werken, nl, 57-58) verwerkte (zie AMPE. 
Ruusbr. Tr. & W., 281-291). c Zie hierboven n. t. 

:;. 
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sullen (si) 10 0nbegrijpelijken vrede onder malcanderen in God vercrijghen ". 
180 (Betwijfel dan ook niet dat dergelijke per- L: Et ne dubites huiuscemodi homines 

sonen door Gods Geest verzadigd worden. Dei spiritu vegitatos. 
Anderzijds zij, die het tegenovergestelde Porro, qui hisce 
van deze vruchten der liefde bedrijven, charitatis fructibus contraria sectaDlur, 
verraden ongetwijfeld dat zij helemaal spiritu Dei produnt se procul dubio 

185 van Gods Geest verstoken zijn@. destitutos. 
Niemand nochtans is zo onbekwaam of Nemo tarnen adeo ruéis sive 
bedorven, zo hij althans tot inkeer wil 
komen, of hij kan uit de eenvoudigere 
oefeningen hieruit zijn voordeel doen, 

190 zodat hij daarmee als met de melk der 
kindered,,) de weg des heils kan op
gaan, totdat hij de nederigheid tot vaste 
grondslag legt, ja allerhande ondeugden 
en begeerlijkheden helemaal uitroeit, 

195 om naar billijkheid in de voornoemde 
vruchten der liefde te kunnen vooruit
gaan: met een vergeten van al wat 
achter hem ligti;> zal hij dan zelfs de 
meest verheven oefeningen uit dit boek 

200 kunnen aangrijpen en steeds beter be
antwoorden aan zijn roeping. Aldus, 
wat God verhoede, zal hij wegens 
het verwaarlozen van het hem toever-
trouwde talent niet verdienen door de 

vitiosus est, modo resipiscere voluent, 
cui per simpliciora simul exercitia non 
hic quoque consulatur: ut eisdem velut 
parvulorum lacte viam salutis suae exor~ 
diatur, donec profundissimo humilitatis 
iacto fundamenlO, vitijs quoque et 
concupiscentijs utcunque mortificatis, 
valeat, quemadmodum tenetur, in prae
dictis charitatis fructibus progredi, et 
quae retro sunt, obliviscens, 

ad subli-
miora huius libri exercitia sese exten~ 
dere, suaeque vocationi magis rnagisque 
respondere, 

205 mond des Heren uitgespuwd te worden ne, quod absit, talenti cre-
en uiteindelijk buiten het gezelschap van diti neglector e!fectus, ab ore dominico 
de heiligen verbannen te zijn en met de evomi, a sanctorum tandem consortio 
luie knecht tot de ergste pijnen verwezen disiungi, et servo pigro gravissimis in 

J te wordelf.) Och, de barmhartige Heer poems, mereatur annumerari. Id a nobis 
,I 210 kere dit lot van ons af!)12·~7 avertat misericors Deus (f 13r). 

Daer-om, 0 alle devote persoonen, wilt aendachtelijck overdencken, tot wat 
grooter staet ghy van uwen bruydegom gheroepen zijt: sonder twijfel om dat 
eewighe goet hier voor ooghen (f lOr) te hebben ende daer-mede becommert te 

10 P add. 11 Wam aenmerckf ... : Lom. 12 BeTwijfel dan ook niet ... : L add.; eigen vertaling. 
Belangrijke plustekst; L eindigt hier. 

d Derde weerlegging r. 163·184: indien sommigen dreigen het spoor bijster te worden doordat zij de hier 
aanbevolen weg verkeerdelijk bewandelen, moeten zij op de proef gesteld worden aangaande de ware 
beoefening van het actieve leven. e Vgl. 1 Cor. 3.2. f Vgl. Phil. 3.13. g Vgl. Mt. 25.15·25; 
Apoc.3.16. h Algemeen besluit: wie edelmoedig de eenvoudige oefeningen van dit boec wil in acht 
nemen. zal er ook toekomen de hogere vonnen te ervaren eD niet hoeven te vrezen door God uitgespuwd 
te worden. 
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zijn! Want daer-om heeft hi ons menichvoudelijcken aen zijn tafel ter wer[r]schape" 
215 geroepen, om hier van 14 zijnre graciën mit innicheyt des gheestes te ghenieten ende 

hier-na-maels zijn godlijcke glorie beschouwende" versaet te werden!. 
Dat-welcke ons gunnel. die heilighe Drievuldicheyt! Amen. 

13 P waerschap. 14 P om. 15 zijn ... : P met zijnre godlijeker .glorien. 16 P gunnen wil. 

i Praktisch aanmoedigend besluit: overweeg toch waartoe uw bruidegom u geroepen heeft aan de hand 
van dit boec. 



>1 
1 

j 
I 
I 
I 
J 
i 

! 
i 

13 

," .: ~': : 



i 
i 
1 
1 
! 
1 



P. f. 10r 1 

PH, f. 81\,3 

@ 

MARGARITA EVANGELICA 

Een Evangelische PeerIe, hoe wy onsen gheest, onse siele ende 
onsen lichaem volcomelick met God vereenighen sullen, ende God lief· 
hebben uut gans ser herten, uut gansser sie1en, uut ganssen gemoede 
ende uut allen erachten 2. 

(A. DAT BOEC DER LEERINGHEN) 

Dat <eerste) 4 deel des boeex heeft veel suyverliker Ieeringhen} dyîe ghemengt zijn 
met devoten ghebeden ende oeffeninghen, dienende principalick totten inwendighen 
voortgaenden leven 5, 

hoe dat wi God ende ons se1ven sullen kennen 6 ~ 

hoe dat onser zielen erachten door die sonden ghevallen ende verdorven zijn, 
ende hoe dat wi die seJve weder oprechten ende keeren sullen van allen creatueren 
in onsen oorspronc 

door (dat gelove)', hope ende liefde Gods, 
door die thien gheboden Gods~ 
ende seven sacramen ten, 
ende voort door ane duechden 8, 

ende hoe wî dat alder-hoochste goed (dat God is) in onser zielen gront sullen 
soecken ende vinden, ende uut gansser herten, uut gansser zielen, (ende] uut 
ganssen ghemoede (ende uut al1en erachten) liefbebben 9 10, 

I Getuigen: p, f. lOr, ter inleiding van de eigenlijke uitgavetekst; L COnlenla, f. Iv. 2 Misschien kan 
deze rubriek van p gezien worden als de samenvatting van de oorspronkelijke lekst, die P breder 
weergeeft. 3 Getuigen: P Il, f. 81v. als rubriek bij Dal ander deel. 4 P Dat ander deel volgens de 
nieuwe schikking der traktaten. L Primus liber; na de titel Margarita evangelicQ en Voorrede herneemt p: 
Een evangelische Peer/e; de teksten krijgen de volgorde der opgenomen hoofdstukken. 5 P dienende 
... : aanpassing volgens de traditionele tijdvakken van het geestelijk leven; p om.; L Docet. 6 hoe dal 
... : P; p om.; L (Docel) nos Deum el nosipsosagnoscere. 7 hoe ... : PL; p om. 8 Lfide; p om.; P 
die l~reese. 9 hoe dat omer ... : P; p om.; L vires animae deformatas SULle primordiali iusliliae restituere, 
fide, spe, charitate caelerisque virlutibus exornare. 10 hoe wf dat alder ... : P add. ende; om. (ende ... 
erachlen); L el cum Deo, nosIra vide/icet origine, inlro nos praesenle unire. 

H 03 ampL002 j14 
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16 A. DAT BOEC DER LEERJNGHEN 

VAN ONSEN EDELEN OORSPRONC, DAER WIJ UUT ZDN GHEVLOTEN, ENDE DOOR 

DIE VERDIENSTE CHRJSn WEDER IN SULLEN COMEN. ([ CAPIITEL .J. 

(Omdat, naar het getuigenis der heilige Schrift 11 , wij allen in Adam~ onze eerste 
vader, gezondigd hebben en in een afschuwelijke afgrond van algehele misvormÎng 

5 en ellende zijn gevallen) 2, ~!len wi n~ ~eder5comen b tot onser eerst er suverheyt, 
(die wij in voornoemde eerste vader verloren heb ben) 3, so moeten wi beginnen met 
hem, dye geen begin en heeftC, dat is: met <{ad, dye daer is den edelen oorspronc, 
daer wi (uut gevloten)4 zijn ende weseli&Jin gebleven zijn. Als dje radiën inder 
sonnen~ also hangt onse siele in God, die onsen oorspronc, leven ende onthouder6 is. 

10 Na onser sielen erachten ende sinnen so zijn wij uutvlietende" ende hebben ons 
selven afgekeert ende vervreemt van onsen oorspronc, ende B aenhangen den 
gescapen dinghen, ende nemen solaes inden creaturen, waer-door wi onse siele so 9 

seer ontedelt hebben 10, ende zijn lam ende cruepel geworden~ so-dat wi het hoochste 
goet niet aen connen hangen, noch den wech der waerheil~n connen ghewandeJen, 

15 ende zijn blint ende doof geworden, so-dat wi dat ewige goet niet en eonnen 
bekennen noch verstaen, ende zijn ongehorsaem totten godlicken inspreken, ende 
hebben verloren den rechten toepaiûende onse eerste schoonheit. 

Mer nochtans is dat binnenste wesen, dat beelt onser sielen~ in God gebleven, 
ende leeft in God ende God in ons, al en weten wi dat selve niet. Want dat en mach 

20 niemant weten noch gevoelen, so lange als hi den ereatueren onordelic aen-hanget 
ende (aen sienlike)ll dingen clevet. Hier-om moeten wi onser sinlicheyt1.2 sterven 
ende afkeeren ons van dye creatueren tot God. Want anders en mach onse siele niet 
rusten, ten~si dat si weder met al haren 1.3 erachten tot God gh,evoeghet ende gekeert 
(is) 14 in haren oorspronek. Sullen wij nu met alle erachten met God vereenicht 

25 werden ende blijven in onsen oorsprone, so moeten wi houden dat den engelen 
gheboden wert~ ende laten dat den menscen verboden wert f • 

Doen' wi ende alle dine noch inden godliken afgront waren ongesehapen, (f 82v) 
doen ll wert dat geweldigelS rijedom des godliken wesens, dat daer verborgen lach 

1 Getuigen: P II 1, f. 81r-v; L 1.1, f. 21r-22r. l <Omdat ... ): L. Quonjam quidem. ipsa saera scriptura 
lestante. omnes in Adam prÎmo progenitore nostro peccavimus, et in horrendum quoddam totius deformitatis 
el miseriae barathrum de/apsi sumus: ideo add. Wij vertalen. Deze plustekst is logisch aanvaardbaar. In 
welke bron kan Translator deze gevonden hebben? 3 (die ... ): L add. - Tot hier de voorzin. 
4 P uUlgevlolen. 5 L idealiter. 6 L conservator. 7 L ad eXleriora dispersi sumus. 8 L per 
amorem add. 9 p3 om. 10 L deformavimus. 11 P3L; pI onsienlike. SienJic (en composita) staal 
.bJÇU~tL9QK __ ~~r~eLy.~~t Y~o.'!L,,!!!!!iill:. Zie Verwijs s.v. sienlijc;' Aanm.--U pl sienliê"lîeyl ;-i1en.ÏI. 
13 al ... : pa alle. 14 p3 add. 15 L omnipOlenlem. 

a Vgl. Rom. 5.12. b Versta: indien wij terugkeren willen naar ... : voorzin. c Beginnen ... begin: 
woordspeling, die vaak in het Latijn voorkomt, om te wijzen op God als oerbegin: principiwn quod est 
sine principio. Vgl. AC.20 r.]9 en n. d VgL Ps.llg.30 enz. e Toepat of loepayken: weg naar; 
typische P-tenn naast wech; =ie Ac. 3 r. 62-72 met n. x. 
f Vaste woordkoppeling: engelen / geboden I doen (positief) 

mensen / verboden I/aten (negatief). Dit berust op het feit, dat het eerste 
bevel aan de engelen een gebod was (zie PS.90.11 enz.) en dit aan de mens een verbod inhield 
(Gen. 2.11). g Doe of doen toen (bijw. of voegw.). 
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inden afgront der Godheit~ geweldelic beroert ende gedrongen van die ader der 
30 liefden dattet uut soude vloeyen ende wercken ende scheppen creatueren, die dat 

gewe1dighe 16 rijcdom mochten ghebruyken h • Hy schiep na <werckinghe)17 zijnre 
heyliger Drievuldicheyt hemel ende aerde. Hy verchierde dën hemcl~et engelen, 
om~dat si sou den gebruycken dat weeldighe 18 rijcdom ende doorschouwen den 
god lik en afgront, ende souden zijn thronen ende setelen, daer God in ruste 19. Hy 

35 besette dat weeldige paradijs met menschen, om-dat si alle genoechte souden 
gebruyken met God, ende wesen Gods woninge ende tabernakel) ende wesen ende 
wandelen met God. Hy vercierde die aerde met menigerhande bloemen ende cruden 
ende met veel vruchten ende gedierten om des menscen wille i . 

16 L infinilis. 17 P3L; pl weeckinE.!' 18 Moet men hiervoor (0.15, 16) weeldich lezen? 19 L in 
quo ... quiescerer. 

h Plastisch bee)d om de overgang van de rustende Godheid naar de werkende God onder de impuls van 
zijn liefdedrang naar de mens te beschrijven. Vgl. Qui ... impelu amoris actus uit adventsbymne Crealor 
a/me siderum. i r.27-31 schematiseert de geleding van de schepping. Dit simpele scheppingsverhaal 
bevat in de keus van woorden en inzichten reeds tal van belangrijke principes van de spiritualiteit der 
Schr., wat ook telkens voor de volgende hstt. geldt. 
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18 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

v ANDER ENGELEN SCEPPINGE ENDE VAL. Cl CAPITIEL .IJ. 

Ri schiep die engelen ende beeldese na hem ende vereenichde bern daer-in 2. Doen 
waren die levendige hemelsce geesten in wonderlike schoonheyt, gecleet 3 met dat 
licht der gloriërl~ blivende in die verweende wellusticheit der Godheyt voor dat 
aenschijn Gods me§) die alder-soetste melodie des godliken 10fs. Sij waren ver
claerde spiegelen, daer God hem selven in bekende met volcomenre vruechde, Ri 
gaf hem met alre vrijheyt te scouwen inden spiegel zijnre heyligher Drievuldicheyt 
met vo1comenre vruechden ende wee1den. Ri gaf hem een gebot ende gheboot henfJ 
dat si hem souden dienen ende in zijn tegen:woordicheyt blijven, ende gaf hemte 

10 kennen inden spiegel zijnre heyliger Drievuldicheyt, dat bi noch 4 menseen wilde 
maken, die <zijn) S godlike rijcdom mede (souden) 6 gebruyken, ende dat bi noch 
selve menscelike natuer aennemen wilde, ende dat alle engelen siner aengenomen 
Menscheyt moesten gehoorsaem zijn, ende dat si ooc den menscen souden dienen 

15 

. om zijnre liefden, ende (I 83r) bewarense in al haren wegerl!!l 
Doen dat Lucifer bekende, doen dacht hi: 'Sa] God wandel doen? Ic ben 

onwandelbaer: so ben ick meerder dan God. Soude ie den menscen dienen? Ic wil 
mijnen stoel setten gelijc God' 8. Ende hier-in was hi God ongehorsaem, want die 

e. hem verheft ende sitterfvwil, die veronweerdichtr te dienen. Ende ter-stont so wert 
hi "anden rechtverdigen God als een blixem geworpen van den stoel der gloriën 

20 neder inden afgront der hellen j met al die-geen die met hem consenteerden, ende 
wort verwandelt in die mi sm aeetheyt. Uut wel eken val si maecten negen dieper 
putten, want si uut negen choren vielen. Die uut die hooehste choren vielen, die 
maecten die meeste 9 putten', 

Als die mogende God ende reehtverdige rechter aldus dye hoverdie gewroken 
25 hadde ende den strijt geëyndt hadde, so aensachb hi zijn heyr10, ende gaf den 

goeden engelen te kennen, wat si doen souden l , Si bewesen hem met alre weerdicheyt, 
dat si hem gem wi1den dienen ende loven ende in zijn tegenwoordicheyt bliven, 
ende den menscen om zijnre liefden dienen ende bewaren. Ende dat behaechde God, 

cl 
v 

1 Getuigen: P II j. f. 82v.83r; L I 2, f. 22r*23r. 1 L in ipsis er cum ipsis. 3 L decoroli, 
vestili. 4 L quandoque add.; versta: nog wel een&. in latere lijd. 5 paL; PI zij. 6 P3L; PI 
soude. 7 sa ... : Lom. 8 Ic wil ... : LAbsir hoc: quin porius sedebo aequalis altissimo. 9 L 
maiorem: de grootste. 10 L eum, (juf remanserat, exerCÎlUm suum. 

a Niet fonneel als theologische tenno b Versta: bezig zijnde meI. c NI. als positief gebod; zie A c. I, 
22·24 en n. J, en verder n. d. d Zie Ps. 90.11. e Het siuen als teken van waardigheid en 
transcendentie. De gedachtengang en terminologie i.v.m. de val der engelen, die zo wat traditioneel 
geworden zijn in de westerse theologie, zijn gegroeid uit Is. 14.11·15. f Veronweerdigen: hier trans,; 
vgL Verwijs s.v. g Waar Îs deze indeling der hel in 9 putten volgens de 9 koren der engelen nog 
bekend? Op zich een sprekende uitbeelding. h aensien: hier concreet: monSlreren, in ogenschouw 
nemen. j souden, zoals ook sullen, heeft vaak de zin van moelen; vgl. gij zult dal doen. 
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A. c. 2 19 

ende hi heeftse ter~stont in hem 11 gevestichtJ met een eewich verbant, dat u si 
30 nemmermeer vallen en mogenli:. 

11 L in seipso (= Deo). 12 L ita ut. 

j NI. de conjirmalÎo in gr01ia op grond van hun engelachtige natuur. k Blijkbaar kent Schr. inzake de 
angelologie slechts de traditie van de negen (en ruet van de tien) koren der engelen en van hun 
aanvaarding van Gods openbaring omtrent de toekomstige Menswording en hun dienstbaarheid aan de 
mensheid als formeel motief van de va] der engelen. Schijnbaar stelt zij ook Gods beslissing tot de 
schepping van engelen en mensen onatbankelijk van elkaar. Toch lijkt het dat de houding van de goede. 
resp. kwade engelen Lo.v. de mensen berust op het feit dat deze laatsten de plaats innemen van de 
gevallen engelen, die uit jaloersheid hun p]aatsvervangers belagen. Zie hierna A c. 3, n. e; D c. 29 en n. b, 
c. Vgl. S. Thomas, S. Th. 1, q. 23, a. 6, ad 1. Vgl. E.C. LUTZ. In Niun schar insunder georden(. 
Gregorumische Ange/%gie, Dion)'sius-Rezeplion und \lolkssprachliche Dichtungen des Mille/a/Iers, in 
Zeitschrift for deutsche Philologie. 102, 1983, 335-376; vooral p. 335·7. 
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20 A. DA T BOEC DER LEERTNGHEN 

VAN DES MENSCEN ORSPRONC, GERECHTICHEYT ENDE VAL 4I CAPIITEL .rIJ. 

Als God dan zijn 2 engelen aldus bereit vant ende hy se gevesticht haddea in 
vo]eomenre vruechden hem ewelic te gebruykenb, so wert hi beroert uut den afgront 
der minnen':' om te volbrengen dat-geen, dat hy in eewicheyt gedacht, bekent ende 

5 gemint hadde ovennidts 3 zijn mogentheyt ende voorsienige wijsheit ende uut
vloeyende goetheytd. So sprac hl in hem selven: 'Laet ons den rnensche na onse 
beelde ende ghelijckenisse makene: als0 4 als wij zijn één gheest ende één eenvuldich 
wesen, dat hl also si één geest ende één eenvuldîch wesen, met on~ rustende ende 
wonende in dies onwande1baer ewicheit; na onse gelijkerusse, alsoo als wi zijn drie 

10 in personen, die alle dine wercken: die een (f 83v) door den anderen, dat hy ooc 
hebbe drie erachten, als memorie, daer hi ewige dingen in onthout, ende verstant, 
daer hi die ewige waerheyt mede bekent ende verstaet ende alle dingen wijsselic 
mede ordineert, ende een wille, daer hl mede mint ende keert in sinen oorspronc 
ende dat hoochste goet omhelst ende met liefden alle goet besit'. 

15 Ri maecte den mensce vander onbesmetterf aerden'. Ri schiep die sie1e so edel, 
dat se geen dinc versaden en can dan God allee~ op-dat si alle.~~\g!l..YËm}!fti~~,2.~,. 
creatueren te boven ginc ende God gelijc ware, ende vereniebde hem selven daer-in, 
ende dructe daer-in zijn eewige beelde ende ghelijckenisse, ende gaf hem den gheest 
des levensb , op-dat hl, als een trouwe vader der geesten!, altijt met ons soude zijn, 

20 ende op-dat si ewelic met hemJ soude leven in volcomenre vruechden in dat 
gebruycken der gloriën. 

Hy clee<r )de 7 den eersten mens ce met doorschijnende licht der ewiger waerbeyt 
end~ vcrcierde hem met alle duechden, op-dat by soude zijn een throon, daer God 
in rust, ende een instrument, daer bi mede weret. Sijn memorie was puer ende 

25 rustich in godlîken gebruycken 8 ende was also wijt ontloken tot dat invloeyen der 
Godheyt. recht of hl den hemel ende God se1ver met alle sinen weel den in zijn 
gewélt had de. Sijn verstant was also simpel ende doorluchtich van godliker c1aer-

1 Getuigen: P 11.3, f. 83-84v; L ].3, f. 23r-25r. 1 L sanccos add. 3 L idque per ... add. 4 L ut 
quemadmodum .... ito add.; let op het doelaangevend zinsverband, dat L expliciteert. 5 wonende ... : L ... 
per graliam habiJans ... nostra (verzachtend). 6 P3L; L 1 onnuttige. 7 L perJustravit alsof hij 
deerde (van het ww. eieren, doren) las, in harmoiïi'em;;thèïrervölg; P c1eede. 8 in ... : L Deo 
unita. 

9 Zie vorig hst. b Te verstaan als doelzin, zoals L expliciteert: ad jruendum aelernalizer in perfeclO 
gaudio divinitOle sua. c VgJ. A c. 1, n. h. dOe 3 werkwoorden, aansluitend bij de 3 goddelijke 
attributen, beantwoorden aan de 3 personen. e Zie Gen. 1.26a. - De hierachter liggende gedachte, 
die elders wel boven komt, drukt Maria van Hout aldus uit: '0 lieve vader als ghij doen (na de val der 
engelen) saget dat die steden ledich waren~ soe spraechdy tot u selven: laet ons den mensche maken nae 
onsen bedde, ... op dat hîj nae der reden leve, ende met synen vrien wille dese stede verdiene, daer dese 
boese engelen uut gheworpen syn. Alsoe hebdy ter stont .,. eenen mensche gemaecC (Dat paradijs der 
liefJhebbender sieIen, 's·Hertogenbosch, 1535, f. 9v). fVolgens de bekende patristische beschouwing: 
vóór de zonde. VgL S. Germanus, episc.: '0 purissima ... virgo .... terra non secta, inaratus ager .. .' 
(Sermo in praesentatione Deiparae; zie Bre,·. rom., 8 december, lectio VIII). NB. Het gaat om S. 
Germanus, patriarch van Constantinopel, 715·729; zie DTC, 6, 1924, k. 1300·9. g VgL Gen. 
2.7a. h Vgl. Gen. 2.7b. i Vgl. Hebr. 12.9. j hi ... : God; si ... : de ziel met God. 
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heit, dat bi volcomelie alle dine aensach inden godlicken spiegel, ende met volco
men re vruechden wert altijt in hem <vemieut) 9 die ewige gebuertek • Sinen wille was 

30 also in God geënicht ende doorvloten met godHker liefden ende so verheven in 
godliker vrijheit, dat hy met één beweginge:lO met God was, waer hi wilde; ende wat 
bi wilde, dat hadde hi 11. Sijn reden was doorvloten met dat redelike licht cles 
ondersceits des go ets ende quaets, daer hi alle dine wijsselic mede ordineerde ende 

, alle ereatueren haren naem gafl. 
35 Sijn consciëncie was in een volcomen vrolieheyt geset~ want in haer en was (I 84r) 

niet, daer si af bescaemt mocht werden voor <dat)ll godlie aenschijnm
• Sijn 

begeerte was met alle reinicheyt tot het hoochste goet opgereeht, om dat alleen te 
minnen ende daer-in te verblijden. Sijn tho.2.!:!} was erachtieh yander minnen, om 
alle goet te vererigen ende dat met vresen te bewaren, ende met vo)comen haet ende 

4{) mishagelîke droefheyt dat quaet te seouwen13. 
Ry wert gecroont met (glorie ende):l4 eerentl ende gesalft met olie der bliscappen°, 

Ri was met alre puerheyt doorgoten ende met <den liehte der ewiger) Godheyt 
omsehenen l.5. God woonde met hem ende wandelde met hem als die een vrient met 
den anderenI', Ri gaf hem te gebruyken alle die weelden des paradijs. Bi maecte 

45 hem here over alle creatueren, dat si hem onderdanich souden zijn; ende op-dat dye 
menscen God onderdanich souden zijn, zo gaf hi hem een verbo!, dat si vanden 

Cf boom goets ende quaets niet eten en soudexV 
Maer corts daer-na hebben si overtreden dat gebotlt'i Gods, door dat beniden des 

viants, die hem versciep 17 in die gelickenisse des serpents. Eva werd bedrogen door 
50 die luegen des serpents, dat sPS twifelaehtich wert totr dat gebot Gods ende 

volbracht die wille des serpents. Ende Adam wert omghekeert 19 door dat wijf, doe 
si al smeekende tot hem quam, om-dat' hi eten soude vander verboden vrucht. 
Ende daer-na so vermaende hijse ende seide: 'God heeft ons verboden, want, eten 
wi daer-af, so moeten wi sterven'. Ende doe wert si weemoedich 20 ende seide: 'Sal 

55 ie dan' alleen sterven?~, Doe wert bi beweeeht21 van die sinlicheyt des wîjfs, ende 
\\'Îldese niet bedroeven mer hadde liever te sterven dan haer te bedroeven. (Ende 
aldus verloor hij het leven en vond hij de dood) 22 ende hi wederstont die reden, 
ende at van die verboden spijset. 

9 paL PI verniel. Hl L cordis affecru. 11 waer ... : L u1 vel/et. 12 P syn; L (conspectu) dei; 
vgl. hi~maRr:69. 13 L \·Îtandum. 14 glorie .... L add.; vgl. Ps. 8.6. 15 L lumine aeternae 
deitatis; P meI die ewige G. omschenen. 16 Na het voorafgaande kon men hier ook verbot verwachten. 
17 hem ... : L sese transfiguraveral; P versdep: van het ww. verscheppen = vervormen; zie Verwijs 
s.v. t8 L m: zoda1. 19 L sub versus esf: omgewoeld, van streek gebracht. 20 L vehemenIer 
consternala. 21 L acquiescens. 22 L sicque vi/am perdidil el morlem Învenil: add. 

k De Vader baarde zijn Woord in Adams geest in wezenlijke kennis. I Vgl. Gen. 2.20. m Vgl. 
Gen. 2.25c. n VgL Ps. fl.6. 0 Vgl. Ps. 44.8. P Vgl. Ex. 33.1 L q Vgl. foK. 2.15-)9. Zie 
hiervoor .At. c. 1, n. f R. 17-40 beschrijven de 'gerechticheyt' der eerste mensen, die in paradijselijke 
ha.rmonie met God en kosmos leefden. r Versta: aan 'l wankelen gebracht in hun houding legenover ... 
VgJ. A c. 7, n. c. s Vaak in de oorspronkelijke zin van opdcJl. Zie Verwijs s.v. omme dat, II 
voegwoord, 1. Ook elders. t R. 48·57: "gI. Gen. 3.1-6. Er was de neiging om dat wijf met die 
sinlicheyt overdrachtelijk gelijk te schakelen en Adam met die redene. Zie E c. 6, n. f. 

\ 
\. 
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Ende ter~stont verloes hy dat eleet der onnoselheyt~ ende sinen geest wert 
60 verboden die vrijheit der gloriën 23~) ende zijn sie1e wert "uaeet van allen duechden; 

zijn memorie wert toe-geloken ende zijn gedachten worden verstroit; zijn verstant 
wert verduistert; sinen wille (wert) gèbuich@vanden hoochsten goede ende wert 
een knecht der sonden; zijn reden wert verblint ende verloes tonderscheit der (1. 84v) 
duechden. Sijn begeert wert ontreynt ende aen-deefden der onreiner genoechten. 

65 Sijnen thoorenÜv.tert traech tot God. Al zijn erachten werden gebroken ende al zijn 
affectië(n)24 oft begerten ontstelt. Sinen .v. sinnen wert benomen dat gebruyken 
der ewiger dingen ende werden verstroeyt in veel onsalîcheden der tijtliker dingen. 
Sijn consciëncie wert met allen sonden beladen ende swaerlic bedroeft ende bescaemt 
voor dat aenscijn Gods. Ri wert beroeft van dat deet der schoonheît25 ende scijnseJ 

70 der Godheit, ende verloes den rechten toepat ende den naesten wech der waerheyt, 
die daer leyt 26 inden gront der sielen, daer men God aenbidt ende één geest met 
hem wor{!) 

Ende rechte voort sach hi dat hi naeet was, ende wert hem scamende, ende was 
nerstich dat hl hem mocht verbergen ende zijn naectheyt bedeeken. Ende ter-stont 

75 wert hi vermaent van die stemme Gods, seggende:'Adam, waer zijt gbiT, ende 
berispten 27 bern van zijn overtredinge. Ende hl ontschuldiehde hem ende leydet Z8 

op dat wijf. Ende dat wijf l<e)ydet 2P op dat serpent. Ende ter-stont worden si 
verdreven uut dat paradijsY. 

Mer~ bad hy zijn schuIt bekent ende ghenade begeert~ God had hem zijn scult 
80 vergeven) ende had 30 in dat paradijs gebleven. Mer, want hi zijn scult niet en 

bekendé:~} so quam hi in veel onsalicheden ende was dwalende vanden wech der 
waer~eden, die noit so claerlic gevonden eD wert, tot·dat die reyne maget Maria 
quam, die desen wech alderaclaerlicste in haer van!. Want si was reyn van allen 
smetten der sonden. Si was ingekeert inden gront haerder sielen, daer si stadelic 

85 desen wech wandelden ende aenhinck haren oorspronc, so·dat die Soon Gods, die 
eewige waerheit, genuecht had door haer te wandelen 31 ende te wesen met den 
kinderen der menscherl9 ende die caritate te voJbrenghen 32, daer hy ons van 
eewicheyt mede ghemint heef& Al was ons natuere zeer verdorven ende onteedelt, 
nochtans en heeft hy ons niet verontweerdichtc• 

23 sinen ... : L spiritus eius a liherrate gJoriae prohibebatur. 24 L affectiones. - De volgende zin 
vertoont een constructio ad sensum. 25 deel ... : L \lestis decoris. l6 L deducil adJundum. Jeyl 
leidt. Tenzij men versta: ligt; zie A c. 4, n. 6. 27 Anak. voor hij (= God) berisp/eo 28 L 
relorquere voluit. 29 P 3 L; P 1 /ijdel. 30 Anak. voor ki had; L ipse remansisset. 31 door ... : L 
per ipsam procedere, 32 die ... : L perficere charilatem illam = ten Uil voer brengen, in daden omUl/en. 

u ende ... : versta: en aan zijn geest werd de vrijheid. die bij de glorie pasl, ontzegd. \' Versta: 
afgebogen. w Versta: toorn, gramschap. x R. 59-64: explicitatie van A c. 1,20; vgl. a1daar n. e. 
Zie Jo. 4.22·,~'-:_ kemcitaal. Vgl. Ac. 4, n. h. één gheest: vgL }_Co~~..:!1. y R. 67-70: vgl. Gen. 3.7-
24. z R. 64-69: het motief van de zelfverontschuJdiging, resp., schuldbekentenis wordt iiï7\c.s 
ontwikkeld. a Vgl. Provo 8.31: kemmotief in Tempel, wals traditioneeL Maria is in alles het 
tegenbeeld van Adam en Eva. '-l) Vg!. Jer. 31.3b, nl. de 1îefde, die God dreef lot handelen buiten zicb: 
zie hiervoor r. 3- en n. d, tot zijn verwezenliJking"'brengen. c Veron/weerdigen: verachten, verwerpen. 
VgI. Verwijs s.v. I Trans. - Juiste theologische onderscheiding. 
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VAN ONSER WEDER·MAKlNGHE DOOR DEN SOON GODS. ([ CAPJITEL .HIJ. 

Ri stont op van sinen c~ninclijcken tmoon ende van den stoel zijnre gloriëna, ende 
quam neder inden ioncfrouwelijcken lichaem Marië, ende nam aen menschelike 
natuer van den reynen bloede haers ioncfrouweliker herten. Ende hy had ghenuechte 

5 te rusten in dye bloeme des ackers ende gevoet te worden van dye lelye der dalen 
ende van die fiûle der ootmoedîcheyt~~\ Ende si brach(_voort ons die sonne der 
rechtverdicheytc ende den' wech der waerheytd ende dat leven die daer is dat 
warachtich licht, dat elcken mensce verlichte. Dye daer wandelt inden gront der 

110 sielen ende woont voor dat aensicht des Heeren, dye ontfanct van hem dat leven 
ende wort alder-claerlicste verlichtL/ 

Ende daer-om so is hy gecomen in dese werelt, dat hl onse duysternissen soude 
verlichten; daer-om is hy geboren, op·dat wij door zijn geboorte weder-herboren 
(souden)2 worden in een nyeu leven der graciën; ende daer-om heeft hy met ons 
geleeft ende gewandelt, op-dat wij ons leven ende wandelinge na zijn volcomen 

15 dnechden rechten 3 soude(n)4, ende heeft ons geleert den alder-naesten wech der 
waerheyt, die daer leyt 5 inden gront der sielen, dat wi hem daer sullen soecken ende 
vinden, ende seyt openbaerliken: 'Dat rijcke Gods is in u', ende 'Den schat leyt 
verborgen Ó inden acker'. Desen schat is God} dye daer verborgen 1eyt inden acker 
des geschapen wesens der sielen. Dit sach die propheet~ doen hy seyde: 'Voorwaer, 

20 Here, ghi zijt een verborgen God', 
Dye nu God soecken wil ende vinden, dye soecken 7 hem in hem selven, in dat 

binnenste der sielen, daer is dat beelt Gods, ende doorgraven B den acker zijnder 
gescapenheyt: so vint bi hem se]ven ongescapen!) inden wesen Gods ende in dat 
blote we sen der sielen: so coemt hl weder in sinen oorspronc door onsen wech 

2S Christi Jesu'/dye met sinen lijden ons schult betaelt heeft ende ons lij- (f 85\') den 
vruchtbaer ghemaect, die met sinen doot onsen doot gedoot heeft ende ons dat 
eewighe leven bereyt heeft, ende heeft door sinen geest onsen geest weder gevrijt 
ende inghel eyt 10 tot onsen oorspronek inden edelen gront der sîelen, daer Gods 
woninge is, ende heeft ons met hem vereenicht, op-dat wij hem daer aen sullen 

30 aenbeden inden geest ende inder waerheyth ; ende heeft door zijn siel allen erachten 
onser sielen wedergemaect, op-dat si een bequaem instrument soude zijn ende lijden 

I Getuigen: P !IA, f. 85r·86r; L 1.4, f. 25r·26v. 1 pa; pl soude. 3 L ordinaremus. 4 P 
soude. 5 Zie A c. 3, n. 26; vgl. n. 6. 6/eyt ... : L absconditus est; Je)'f = ligt. , L quaerar; 
enk. 8 L perfodiar: enk. 9 hem ... : L seipswn ... idealiler increalUm. 10 L reduxil. 

a VgL Sap. 18.15a (met bijvoeging van venil. volgens het Întroitus op zondag onder het octaaf van 
kerstmis, zij het tegen de historische zin in van de tekst, in Missale romanum). Hi stontt nl. God; vgL 
vorige zin en het verband. b Vgl. Cant. 2.1: bJoemenmetaforiek toegepast op Maria. c Vgt 
Malaeh. 4.2: belangrijk binnen de lîchtsymboliek van de gehele leer. d VgI. Ps. 118.30; tenzij men 
moet lezen: den wech, die waerheyt ... : zie Jo. 14.6. e Vgl. Jo. 1.9. fR. 9·]): vgL Jo. 
1.12. fl R. 13·25: deze dooreenstrengeling van gedachten, resp. bijbelteksten (L.c. 17.21; Mt. 13.44; Is. 
45.1 S) omtrent Gods aanwezigheid in het wezen van de mens, de wech daarheen en de gront in de mens, 
waar God, onse oorsprone, aanwezig is, blijft fundamenteel În de leer der Schr. h VgL Jo. 4.23: 
belangrijke karakteristiek in de spiritualiteit van Schr. Zie hierna A c. 7, p. 34, n. j. 
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24 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

zijn godlike inwercken; ende heeft door zijn lichaem ende pijnlick leven ende dOOf 
onse herte, sinne ende al1e ons litrnaten ende lichaern weder gereynicht van allen 
vlecken der sonden ende heeft ons puer ende reyn gemaect, op-dat dat licht der 

3.5 waerheyt ende dye son der rechtverdicheyti weder in ons op soude gaen ende in ons 
ende door ons soude lichtenj

. 

Ende bi heeft altemale in ons weder-gemaect dat in Adam gebroken was, ende 
hevet ons overvloedeliken weder-gegeven dat ons door Adam benomen was, sa 
verre als wij selver willen, ende ons înwendich ende uutwendich rechten na zijn 

40 wegen, ende zijn nersteliken, aen te mereken desen voorseyden edele~ orspronc, op.: 
dat wij weder in hem mochten vlieten 11, ende wat dat-geen is, dat bi den engelen 
geboot, ende wat hi den menscen verboot, ende hoe bi ons weder-gemaect heeft 12•k • 

Doen wij verloren waren, heeft bi ons weder-gebracht tot onsen orspronc, om.:. 
dat 13 wij hem met die hemelsce geesten souden dienen ende in zijn tegenwoordicheyt 

45 blijven ende dienen den menscen om zijnre lief ten. So wil bi ons met dye goede 
engelen vesten 14 ende maken ons hemelsche geesten ende aertsce engelen 15, ende 
maken zijn throon ende hemel in onsen geest, ende dat wij niet over en souden 
treden dat verboden is, op-dat onse si el mach zijn een paradijs des vreden, dat hi 
met ons mach wandelen, ende maken daer-in zijn paradijs der weelden, dat hi 

50 vruchtbaer make van allen cruden 1.6 der duechden, ende dat zijn heylich leven ende 
lijden stadeliken soude zijn in Onser herten tot (f 86r) een teken der minnen, daer 
wij allen l'7 onse leven ende wandelinge na richten souden ende worden eenen 
vrueh tb aren acker in onser herten, daer die brudegorn in mach wandelen ende 
vruchtbaer maken met die fonteyn zijnder bannherticheytJ• 

55 In. desen puncten wort gheoeffent dat oude ende nyeu testament, in-dien dat wij 
stadeliken aenhangen onsen edelen ofspronc, ende dat wij metten engelen houden 
dye geboden Gods ende metten menschen die verboden, ende dat wij die tekenen 
der minnen ons verlossers in ons dragerl-'!Y, ende wonen in hem ende hi in onsl'l, ende, 
waer wij ons in ontgaen na mensceliker crancheyt, dat wij terstont l8 ons schult 

60 bekennen ende genade begeren, ende wachten ons voor die ontseult 19, daer Adam 

11 L redire et ref/uere. 12 soude ... : logisch zou men tweemaal souden verwachten; L OTiretur ... 
diffunderenl. 13 L si lam en ... : = indien wij ten minste. Zie Verwijs s.v. ommedat 11.3. 14 confir
mabit; vgl. Verwijs s.v. vesten. Zie A c. 2. r. 29 en n. j. IS aerlsce ... : Langelos terrestres. 16 L 
aromarihus. 17 pl om. 18 ende. waer ... sielen ... dal wij ... : dit lange zinsdeel is parallel met de 
voorafgaande zinsdelen: indien dat ... ende dal enz. De tussenzin waer wij ons ... verklaart de 
omstandigheid, waarin wij vergiffenis kunnen vragen. l~~~xî~....:..:.:.!..5fIf,\'at(O'1~ml;"'y'eron!Jic~ 

i Zie hiervoor r. 6-7 en n. c. jR. 27·36: Jezus' inwerken in ons gaat over zijn gheesl, siel enlichaem: 
de steeds doorgetrokken trichotomie van zijn Menscheit, die ook in onze mensheid aanwezig is. k R. 41-
42: zie A c. 1, r. 25-26 en n. f J R. 43-57: de engelen hebben een blijvende rol in 's mensen heiliging 
volgens de spiritualiteit van Schr. (vgl. Ac. 2): met hen zijn wij nemeJsche geesten (in de schouwing van 
God) en aertsche engelen (met taak op aarde) volgens de trichotomie. m teken der minnen: r. 51-58: 
dit wijst wel op de stigmata Christi (vgl. Gal. 6.17)1 die door onze overweging van leven en lijden Xi in 
ons hart aanwezig moeten zijn. n R . .51-58: heel de heiisgeschiederus (vgl. Proloog a, r. 80-82 en paL) 
voltrekt zich in oris, wanneer wij onse oorspronc (:: God zelf) beleven en op aarde met de engelen 
gehoorzamen (vgl. geboden/verboden). 
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ende Eva in verhart waren: so salons die Here ontfermen, ende en werpen ons niet 
unt den hemel ons geestes noch uut dat paradijs onser sieleno. 

Sinte Bernaert seyt: 'Geen dine en verweet also seer den toorn Gods als dye 
vermaledijde ontseuldinge. Hier-om laet ons altijt ons selven beschuldigen voor den 

65 rechtverdigen rechter, dye alle herten bekent: so mogen wi van ons misdaet verlost 
worden, ende worden van zijn der hulpen bewaert inden wech~ daer hy ons (in 
geset> 20 heeft. Ende hier-in isset al besloten, dat ons geven moet die-gheen) die ons 
van eewicbeyt gemint heeft ende met sinen dierbaren bloede ghecochtp

• Amen' 21.q. 

zo Pingeser. 21 dat ons ... : Lom. 

o R. 57·62: vgl. A c. 3. r. 79-82: Gods barmhartigheid bij 's mensen fout én bekennen behoort ook lot 
Gods heilsplan, waarin wij moelen treden. p Dit zinsdeel is een vers uit het Te Deum. q Dit 
Bernardus-citaat. dat blijkbaar het slot van een sermoen vormt, bevestigt de vorige zin. Bemardus' 
gedachte daaromtrent vindt men in zijf! Sermones in Cant., 16, n. 11-12; Plo J 83, k. 853-4. 
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26 A, DAT BOEC DER LEERJNGHEN 

VAN DRlt:RLEY EENlCHEDEN, DAER1 DAT 

OVERWESELlJCKE ENDE VOORTGAENDE 

ENDE WERCKENDE LEVEN VOLMAECT 

WORP. ([ CAPITfEL .V. 

(Het is te weten, dat ane dese voor~ 
schreven oeffeninge ende navolgende 
materie draecht alte-samen op drie 
graden 3 ende drie leven 4 in die drye 
deelen, dye inden mensche zijn. 

Want een mensche die is recht of hy 
drye menschen waerb : nae den lichaem 
so is hy beestelije, na der sÎelen redelijc 
ende vernuftelije, (f. 86v) mer na den 
geest, in dat blote wesen der sielen, daer 

Ruusbroec, Brulocht (Werken, I) 

VAN DRIËRHANDE ENICHEIDEN, DIE IN 

ONS SIJN VAN NATUEREN. 

Nu merket met ernste: drierhande 
eenicheit vintmen in allen menschen 
natuerlijcke, ende daer-toe overnatuer~ 5 

lijcke in goeden menschen (144.25-28). 

Dese drie eninghen staen inden men
sche natuerlijcke als één leven ende één 
rijcke. Inden nedersten es men ghevae-

15 God in woont, is hi godlijc 5. 

lijc ende beestelije; inden middelsten es 10 

men redelije ende gheestelijc; inden over
sten wertmen onthouden weselijc. Ende 

Nu moeten dese drie elc haer oeffe
ninge ende vercieringe hebben, sullen 
wij met God vereenicht ende Christo 
gelijc worden. 

20 Nu zijn drie edel eenicheden inden 
mensche~ daer-uut vlieten alle geestelike 
oeffeningen ende duechden. 

Mer daer
uut 6 en worden wij niet salich sonder 
ons toedoen'. Want dye drie eenicheden 

25 zijn in allen menschen, goet ende quaet, 

dit es natuerlijcke in allen rnenscen 
(145.25-30). 

Die eerste ende die hoochste eenicheit 15 

es in gode; want alle creatueren hanghen 
in deser eenicheit met wesene met levene 
ende met onthoude~ ende t scieden si in 
deser wijs van gade, si vielen in niet 
ende worden te ruete. Dese eenicheit es 20 

weselijc in ons l'an natueren, weder wij 
sijn goet ochte quaet, ende si en maect 
ons sonder ons toedqen noch heylich 
noch salich. Dese eenicheit besitten wi 
in ons selven ende doch boven ons selven, 25 

als een beghin ende een onthout ons 
wesens ende ons levens (144.30-145.7). 

1 Getuigen: P n.s, f. 86r-87v; L 1.5, f. 26v-28r. 1 L in qua. 3 draecht ... : L ducit nos in tres 
grodus. Draghen, hier met op: betreffen, aangaan, slaan În verband mei, raken; vgt Verwijs S.V., III Intr. 5) f). 
~Of steunen op. berusten op. 4 drie ... : L triplicem viam; elders vinden we wel drie levenen. 5 L 
deiformis. 6 L per hanc solam ("itam). 7 L cooperalione. 

a Dit hst. is belangrijk, reeds wegens een lange, ietwat vrije ontlening aan Ruusbroec. Zo mag men 
aannemen, dat Schr. over een hs. met de Brulocht (en andere werken?) van R. beschikte. Haar opvatting 
over de trichotomie is hierdoor voor een deel bepaald. In hoever heeft zij deze prachtige, niet zo 
gemakkelijke bladzijde van R. verstaan? - V gl. de vermelding der 3 volmaaktheidstrappen : van 
Schr.? b Vgl. PJ, 37 e.v.: zie nu Ac. 42, n. b. 
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weselijc, mer inden goeden menschen 
zijn si overnatueriijc gecîert met allen 
oeffeningen der duechden als één rijc 
ende woninged. 

30 In dye eerste ismen overweselijc ende 
godfonnich; in dye ander is men geeste
lijc ende inwendich; in dye derde is men 
wereke1ijc Bende sedelijcc• 

Dye eerste ende hoochste eenicheyt is 
35 in God weselijc ende is dat binnenste 

wesen onser sielen: dat is in God ende 
blijft in God vereenicht weselijc~ ende is 
verheven boven ons selven, boven alle 
gescapen dingen, boven alle sinnen ende 

40 erachten, ende is doch wese1ic in ons, 
inden afgront ende inden binnensten 
wesen onser sielen, daer Gods rijc ende 
eewige woninge in is. Dese eenicheyt is 
in God, daer wij ereatuerlijc <uut 

45 gevloten) 9 zijn ende weselic in eenre 
godformicheyt in·blijvende zijn. 

Die ander eenicheyt is ooc in ons 
ende is in dye overste erachten, dye daer 
geëenieht ende eenvuldelijc vlieten uut 

50 die eerste eenicheyt, daer si (uut vloey
en) 1'0 ende weselijc in hanghen als in 
haren oorsprone. Ende hier-uut coemt 
alle macht ende godlijcke werckinge. 

Die eerste eenîcheyt is een crachte der 
55 sielen, dye eenvuldich is als God eenvu.1· 

dieh is aen zijn godlijc wesen 11, ende is 
te-mael godlîjc, want si blijft in God na 
die eenvuldicheyt des wesens) ende si 
en heeft gheen doen met12 dye ander 

Nu werden dese drie eenichede als één 
rijcke ende ééne eeuwighe woninghe 
overnatuerlijcke gheciert ende beseten 30 

met sedelijcken duechden in karitaten 
ende met werkenden leven... (145.33-
146.2). 

Die derde eenicheit ende die hoochste 
die es boven onse verstendighe begrijp, 35 

ende doch weselije in ons. Die wert 
overnatuer/ijcke van ons beseten alse wij 
in al1e onsen doechdelijcken werken 
gods lof ende sine eere rneynen, ende in 
hem rusten boven meynÎnghe ende boven 40 

ons selven ende boven alle dine. Dit es die 
eenîcheit~ daer wij creatuerlijcker wijs 
ute ghevloten sijn, ende weselijc in ble
ven sijn, ende overmids karitate min
lijcke weder toekeerende sijn. Dit sijn 45 

die duechde, die dese drie eenicheiden 
eieren in werkenden leven (146.16-25). 

Eene andere eninghe ochte eenicheit es 
oee in ons van naluere, dat es eenicheit der 
overster erachten, daer si hare natuer- 50 

lijcke oerspronghe nemen werkelijcker-
wij se : in eenicheit dies gheests ochte der 
ghedachten. Dit es die selve eenicheit die 
in gode hanghet, maer men neemse hier 
werkelijcke, ende daer weselijcke; noch- 55 

tans es die gheest in eleke eenieheit ghe
heel, na alheit sire substancien. 

Dese enicheit besitten wij in ons seJven 
boven senIijcheît. Ende hier-ute comt 
memorie ende verstannisse ende wme, 60 

ende alle die macht gheestelijcker werke. 

8 L activÎ. 9 P uwgel1lotel1; L em{Jn{J vim II.S. 10 p3; pl uutvloeyen. 11 {Jen ... : L in dMnilaris 
SUile essenrÎa. 12 si ... : L nihil habel commercij cum. 

c Blijkbaar heeft Schr. niet nauwkeurig de draagwijdte en diepte kunnen doorzien, resp. weergeven, van 
R:s gedachte over de verhouding tussen natuur en bovennatuur (die R. in 2 afzonderlijke paragrafen 
behandelt), tussen de potentiële en de effectieve ervaringen ervan en tussen de 3 onderling atbankelijke 
eenicheden. Hier spreekt Schr. van de 3 eenicheden, terwijl R. alleen de eerste eenicheil bespreekt. d R. 
6-9: vgL hiervoor L JO-IS. e een eracht der sieien: hier in ruime zin te nemen en niet als één der 3 
vermogens, die uit die ander eenicheir voortvloeien. 
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60 erachten; mer si geeft ooc een eenvul
dige eenicheyt der sielen, welcke[n] dye 
ander13 eenicheyt isr. Ende uut dese 
eenicheyt vlieten dye erachten als me
morie! verstant ende wille) na werckinge 

65 der heyligher Drievuldieheyt! die hem 
selven (I 87r) geeft ende vereenicht in 
die erachten. Ende hieruut coemt die 
derde eenÎcheyt. 

Dye derde eenicheyt is in die nederste 
70 erachten! dye in eenre eeningen te gader 

gehouden worden overmits dat invloey
ende licht, dat daer neder-daelt van die 
ander13 eenicheyt in die reden ende in 
dye sinlike erachten. Ende hier-uut 

75 coemt dat leven ende levendicheyt des 
herten ende der liehaemliker erachten 
ende alle die bevoelike beroerlicheyt 14 

des natuerlijcken levens. 

Ende aldus coemt alle ghenade ende 
80 gracie van binnen uut dye vierige 15 

eenieheyt, daer wij in God leven ende 
God in ons. 

In deser eenicheit heetmen de ziele 
gheest (145.7-17). 

Die derde eenicheit die in ons is van 
natueren, dat is eyghendoem der lijflijcker 65 

erachten in eenicheit des herten, beghin 
ende oersprone des lijflijcs levens. Dese 
eenicheît besit die ziele inden live ende 
inde levendicheît dies herten; ende hier-
ute vloeyen alle lîjflijeke werke ende die 70 

.v. sinnen. Ende hier-af heetet die ziele 
ziele, want si des lijfs forme es, ende den 
lichame animeert, dat es dat sine (== si 
hem) levende m~ect ende levende ont-
houdet (145.17-25). 75 

Dese gracie vloeyt van binnen, niet van 
buyten. Want god es ons inwindigher 
dan wij ons selven sijn, ende sijn inwin
dich driven ochte werken in ons, natuer
lijcke ochte overnatuerlijcke, es ons 80 

naerre ende innigher dan ons eyghen 
wercken; ende daer-omme werket god 
in ons van binnen uutweert~ ende alle 
creatueren van buten inwert. 

Ende hier-omme comt gracie ende 85 

alle godlijcke gaven ende gods inspreken 
van binnen, in eenicheît ons gheests, 
niet van buyten in der fantasien, met 
senlijeken beelden (148.10-18). 

13 L secunda. 14 omnis sensibilis molus alque mobililas. ]5 L ignita illa suprema. Waarom heet 
deze eenicheyt (der oversIer crachJen) hier l'ierich? Vgl. r. 94. Moet men lezen: eerste of overste? R. heeft 
in; Schr. zegt UU1. 

f In deze paragraaf beschouwt Schr. opnieuw de 1!t eenicheil enerzijds weselijc (= eenvuldich), anderzijds 
(mer) als bron (geeft) van de 2" (werkelijcke) eenicheit, die op zich eenvuldich is, maar uitvloeit in de 3 te 
vernoemen erachlen. 
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Nu woont God met dat licht zijnder 
genaden in ons in dye hoochste ee-

85 nicheit. Ghelijc een cristallen vat, daer 
een keerse in besloten is, doorschijnt 
ende verlicht alle, dye daer-by zijn}also / 
is die godlike claerheyt ende eewige 
waerheyt doorlichtende ende doorvlam-

90 mende den bloten gront des innichliken 
wesens, dat 16 alle die erachten daer-af 
vérlicht, gevoet ende gesterct worden: 
dat gedacht 1'7 wort puer ende rustich; 
dat verstant wort verlicht ende eenvul· 

95 dich; dye wille wort vierich ende bar
nende inder lief ten. Aldus geeft God 
hem selven in dye eenicheyt der overstef 
erachten, ende vereenicht onsen geest 
in hem, ende doet dien wonen in god-

JOO . lijcker :1B vrijheyt ende in rijeheyt der 
charitaten. 

Drie poente, als ic VOfe seide, maken 90 

den mensche siende in innigher oefe
nînghen. Dat eerste is dat inlichten der 
gracien gods. Die gracie gods inder zie-
len es ghelijc der keersen inder lanternen 
ochte in eenen glasenen vale; want si 95 

verhit ende verc1aert ende doerschijnt 
dat vat, dat es den goeden mensche 
(148.24-29). 

Nu vloeyt God met een milde19 genade neder inde derde eenîcheyt der crachten~W~ 
ende doorlicht die reden, dat si alle die ander erachten ende bewegelicheyt 2l 

wijs'selic regeert ende verlichtse ende }eertse, datsel die vermaninge ende dat 
105 inspreken Gods sal volgen. Het reynicht die begheerte ende trectse tot dat licht te 

volgen; het neder-buycht den toorne onder dye beweginge ende straffinge Gods; het 
purgeert ende vrijt die consciëntie; het heft op dye minne, hope ende blijschap 
totten eewigen dingen, ende recht op anxt, droefueyt, haet ende schaemte neerstich 
toe-sien 22 tegen alle quaet; het maee! dat herte vrolijc ende inwendich tot al1en 

) 10 godlijeken dienste, ende (f 87v) maect den mensche sedelijck 23 in ane zijnre 
wandelingeb . 

Och, wat salicheyt is hier al in gelegen, dat God inder sielen aldm;14 woont! Ende 
die dit weten ende oeffenen, dye vinden daer-in alle goet ende eewich leven. Mer 
(wie za] de vleselijk levende mensen ervan kunnen overtuigen, dat een zo onzicht-

115 baar goed in hem aanwezig is? Want)2S dit en wiHen dye menschen nyet geloven, 
dat 50 onsienliken goet in hem is. Daer-om blijven si hangen op dye sienlike dingen 

16 L in tantum UI: zodat. 17 L memoria. 18 L deifico. 19 L largo et copiosa. 20 L (\Ij-

rium) inferjorum. 21 L ajfecriones. 22 neerstich ... : L ad viriliter ... resistendum. 23 L compo-
situm. 24 L per graziam suam add. 25 dit' ... : L quis persuadere poteril hominibus carnalibus intra 
ipsos esse lam im'isibile bonum? Hi quia ... add. Weglating wegens 'ogensprong'? 

g Versta: :0 dat ze. 
worden. 

h De hier genoemde krachten of affecties zullen in de volgende hst1. besproken 
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van buten, ende worden als peerden ende muy1en. daer geen verstant in en iSi. Dat 
moet God geclaecht zîjn~ dat si dit costelike pont inder aerden gravenJ, daer si veel 
vruchten ende overwinninge 2S in mochten doen, dat hem noch so swaerlijck 

120 geëyscbet sa} worden. 

26 L lucrum. De gedachte van overwinninge = zege past niet in het verband, wel die van winninge = 
lucrum (zie Verwijs s.v. overwinninghefwinninghe), met de klemt.oon op óver! nl. een abnOImale winst of 
aanbreng wegens bijkomende redenen: dus: overvloedige vruchten: woekerwinst (hier in gunstige zin). 

i Vgl. Ps. 31.8b. Zie Ac. 22, r. 20-27. j Vgl. Mt. 25.24-29. - Het bevreemdt hoe gebrekkig Schr. de 
inhoud en tekst van haar ontlening aan Ruusbroec maar heeft kunDen weergeven. 
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VAN DYE VERCIERlNGHE DESER DRIE DEELEN. Cl CAPITTEL .VJ. 

Aldus zijn dese drie eenicheden in dye drie deel en des menschen, daer die drie 
levenen volmaect in worden door onsen Here Jesum Christum. Nu moeten dese drie 
1even(en) e1c haer vercieringe hebben in 2 haer oeffeninge~~:J 

5 Dat eerste leven ende dye hoochste eenicheyt is een stadich eenvuldieh inkeren 3, 

daer hem dat eenvuldige wesen der sielen altijt <in sinct)4 ende neyget in die 
godlîke enieheyt, daer het vrij ende onvermiddelt blijft} ende van dat opperste goet 
ombevangen ende verciert wort) ende gevesticht in eender onbewegeliker eewiger 
rusten, daert vrij ende onberuert blijft van hem selven ende van allen nedersten 

10 dingen, ende wort met dat wesen a1der duechden 5 begaeft, datwelc God selver isb , 

Hjer eyst God die siele met alle haren erachten, ende roeptse in sinen godliken 
afgront'\ dat doeh in haer is; ende met eenen snellen bewegen so vergadert hy al1e 
dye erachten ende sinnen, ende bevancse 6 inden bant der minnen~ ende treetse aen 
hem, ende doorliebtse. 

15 

25 

Ende hier-uut coemt dye ander oeffeninge, ende is dat înwercken" Godsd;' daer 
die heylighe Drievuldicheyt werct in die drie overste erachten, ende versubtijlt 8 alle 
des menseen oeffeninge, ende ingeest hem in dusent manieren ende oeffeningen, dat 
(f 88r) is: in kennisse Gods ende zijns selfs, ende overformtse heel in hem, ende 
doetse ovennits ghe1ove, hope ende minne in hem wonerle ) 

Hier-uut coemt dye derde oeffeninge inde nederste eenieheyt ende is een invloet 
ende een stadich uutdrijven ende iagen r; om den naecten geeruysten Jesum na te 
vo]gen l1 in a1der verduldiger lijdtsaemheyt, in ootmoedicheyt, gehoorsaemheyt ende 
gelatenheyt ende (in wercken)P alder dueehden. Ende dit fonderet den mensche in 
een afgrondieh sterven zijns selfs ende aId er creaturen. 

Ende hier seyt Christus: 'Gaet met mi uut ende saliehliken weder in, na wijsen als 
ie u voor-gegaen heb'. Ende a1dus wort dye mensce Gods instrument, verciert met 
al1e dueehden, ende wort met alJe erachten onderworpen den almogend en 10, wijsen, 
soeten, eerwerdigen God ende alle creaturen om zijnder liefden wil. Ende hier-door 
wort bi ingeleyt ende gevesticht in dat overweselike godlike leven, ende in dat 

30 geestelijcke voortgaende leven, ende in dat stervende werekende levenb. 

I Getuigen: P 11.6, f. 87v·88r; L 1.6, f. 28v-29v. 2 L suumque ... exercilÎum. Las L in als en? 3 L 
immersio. 4 L sese ... immergit; P insinct. 5 dat ... : L ipsum esse virlulum omnium. 6 L 
conslringit. 7 L maetio. 8 L suhlilÎLlt. 9 L exercirio; P inwercken. 10 worl ... : L suhijcitque (0 
seipsum cum omnibus viribus suis omnipolemi. 

a Het lijkt alsof Schr., na de beschouwing der 3 eenicheden in statische zin in c. 5, waarbij zij vooral 
R. 144.24-145.30 (in der natueren) gebruikte, nu de verderinge, d.i. actuering, der eenicheden beschrijft, 
aanleunende bij R. 145.33 e.v. (overnatuerJijcke). Toch gaat Schr. haar eigen weg (in afdalende lijn) en 
haalt slech.1S enlf.~le. .. j:i!!.~~Ü~~ ... !I!L.&..:: aan. b Terwijl de deugden in de lagere eenicheden op zich 
beoef~nd ·worden. wordt in de hoochsle eenicheyt dal wesen alder duechden, in de kracht van Gods wesen, 
ervaren. c Uitgedrukt vanuit Ps. 41.8: abyssus abyssum invocal: in-vocare, in-roepen. d Goede 
beschrijving van Gods inwercken (inactio), in de 2" eenicheyt. e Ruusbroec, I.l46.14: overmilS ge/ovc. 
hope ende minne. f Ruusbroec, 1.148.8: een inwendich driven ochl/! jaghen des heylichs gheesls. 
g Ruusbroec, I.146.8; ende dat cruee Ie draghene meT criSlO. h R. 20-24: opgang vanuit de Ie 
eenicheyt naar de 3·. 
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Ende dit wort meer vercregen met eenen eenvuJdigen inkeer dan met hogen 
aenschouwen, ende eer met minlike toegeesten dan met groten oeffeningen, ende 
meer met bidden 11 dan met groten arbeyt van buten. Hier-om sa salmen vóór alle 
dine waer-nemen den weseliken inkeer ende dat minlicke toegeesten) met stadigen 

35 bidden'. Want al1e gaet ende dat invloeyen Gods dat eoemt van binnen l2 want God 
is in ons ende is ons naerder dan wi ons selven zijn~ ende zijn inwercken is ons 
naerder dan ons selfs wercken, dye wij wercken j

• 

11 L devola oralione. 12 dat , .. : L abin/us venit 0 dr;>mino deo qui intro nos est. 

i De r. 31-33 zijn parallel met de voorlaatste zin van HOr/u/us devolionis, Keulen, 1541, f, SSr: (quam 
mme Jacile obtinebis, si voJueris). EI hoc fiet assidua oralione ei/ius, quam curiosa /ectione: & humili 
mortijicatione & abslraclione, quam gravi labore. Nee non amoroso aspiratione quam alto eomemplatione. 
Wat is hier voorbeeld'? - Vgl. OGE. 3, 1928,367 (t.o.v. Eschius); 4, 1929,63-65 (t.o.v. Lanspergius); 6, 
1932, 200 (t.o.v. Herp). jR. 35-37: Want god es ons inwindigher dan wij ons selven sijn ende sijn ... 
werken in ons ... es ons naerre ende innigher dan ons cyghen wercken '0' (Ruusbroec, 148.11-14). - Dit 
korte hst. is in feite een (ongewilde) samenvatting van de leer der Schr. over haar spiritualiteit: om de 
inhoud van deze samenvatting te begrijpen en te doorzien moet men deze laten belichten door haar vele 
'herformuleringen', - De gedachte zelf is augustiniaans. 
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P IJ 7, f. 88r' HOE WJ DIE SONDEN UUT·TRECKEN SULLEN ENDE DUECHDEN PLANTEN. {! CAPITTEL 

.VU. 

Mer, sullen wi hier-toe comen, dat 'Ni aldus in duechden overgeset worden', dat 
is: in Christum, die selver die duechde 3 .a is, so moeten wi onse consciëncie suveren, 

5 ende die gebreken uut-trecken, ende ondersoecken alle die erachten ende affectiën 
ende ons .v. sinnen, inwendich ende uutwendich, daer dye wortelen der sonden also 
diep onder verborgen liggen. 

(f 88,,) Ende als si' dan gesuyvert ende gereynicht is in dat bat des lijdens ons 
Heren, so moet men daer-na nerstich zijn, om die duechden daer weder in te 

10 planten. Want, al waert dat een mensche geen sonde en had, ende en arbeyden hy 
nyet nae duechden, hi soude ter-stont in allen sonden vallen. Ende daer-om sa 
salmen neerstich zijn, om dye duechden te vererijgen ende mede gewapent te zijn 
tegen alle sonden, nyet alleen daer wij in gevallen zijn, mer daer wij oae in vallen 
mochten'. 

15 Nu ten eersten moeten wij gewapent zijn met warachtich gel ave, vastelijeken in 
God te geloven ende al datrnen schuldich is te gheloven. Want dye eerste sonde, dye 
ons eerste ouders deden, dat was twijfelachticheyt des geloofs'. Ende daer-om sa 
sullen wij in ons drucken die .xij. articulen des heylichs christen geloofs voor 5 alle 
dwalinge ende ongel ave, ende geloven vastelijc alle dat die gemeyn 6 heylich christen 

20 kerck gelooft. 
Daer-na sa sullen wij dye .x. geboden Gods in ons dragen, op-dat wij Gade niet 

weder ongehoorsaem en zijn; 
ende .tegen dye .vij. dootsonden d dye .vij. gaven des Heylichs GeestS; 
ende tegen dye . vi. sonden inden Heylighen Geest dye . vij. sacramenten; 

25 ende tegen die .ix. vreemde sonden dye .viij. salicheden; 
ende dye .vij. wercken der barmherticheyt ende de .xij. vruchten des Heylichs Geests 
tegen alle sonden. 

Ende dan sal een mensche daer-na staen, dat hi medeformich warde den beelde 
Christi c. 

30 Mer, sal hi hier-toe comen connen, sa moet hy eerste wat kennisse van God 
hebben en hoe dat God in ons is. Ende hier-uut coemt kennisse ons selfs. 

Ende daer-na moet hi zijn geestelike a.b. ',f te recht leeren ende connen', dat is: 
hi moet kennen alle zijn erachten ende affectiën, ende zijn consciëncie, ende zijn .v. 

1 Getuigen: P 11.7, f. 88r-89r; L 1.7, f. 29r-30r. 2 in ... : L in ipsas quodammodo l'irtures lranslormemur. 
Oversellen = in een andere toestand brengen; vgl. Verwijs s.v. Trans. 3). 3 L l'irtus. 4 L 
conscienria nostra. 5 L COnlra. 6 L catholica. 7 L alphabetum. 

a in duechden ... : blijkbaar een equivalent van dat wesen a/der duechden ... : zie A c. 6 r. JO en n. b. 
b R. 3-14: het motief van de ziel als hof, paradijs, akker, enz. splitst zich in: die gebreken uul/Tecken 
(uitroeien: negatief!) en die duechden inplamen (vercrijgen: positiefJ). c Versta: onzekerheid en 
onstandvastigheid in zijn geloofshouding: vgl. A c. 3 r. 50 en n. r. d Versta: hoofdzonden. e In r. 16-
29 somt Schr. een aantal vereisten op, die evenwel elders behandeld zullen worden. In feite staan ze 
meestal vermeld in de titel van dit 1 e deel. f R. 32-39: zoals wij zeggen: zijn abc: de elementaire kennis 
op geestelijk gebied, enz. g connen: betekent naast kunnen ook kennen; vgl. Verwijs s.v. connen, kol. 
1797. 
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sinnen, inwendich ende uutwendich, dye te samen .xxiiij. letteren maken, daerrnen 
35 alle geestelijcke ende godlijcke dingen mede verstaet. Ende dese letteren dye moet 

men kennen ende weten, waer si inden mensche zijn, ende waer- (f 89r) toe dat si 
gemaect zijn, ende waer-in dat si gevallen zijn, ende waer-in dat si weder-gemaect 
werden, ende waer-in dat si staende blijven'. 

Die schole, daermen dese geestelike A.B.7 sal leeren, dat is inden gront der 
40 sielen B, daer die hemelsche meester, die ewige wijsheit, in onser inwendicheit woont, 

daer alle doctuers in schole gaen, die van die ewige wijsheit geleert werden. Want 
anders en mogen si geen godlicke doctuers werden, si en moeten vanden Geest Gods 
geleert zijn;. In dese schole leertmen die rechte const, God te dyenen ende inden 
geest ende inder waerheit hem te aenbeden J• Ende hier-in wort alle dage nieuwe 

45 const ende inwendicheit' geleert. Alleefdemen dusent iaer, hier soudemen al<tijt)10 
nieuwe waerheit ontfangen. Hierom sullen wi lange begeeren te leven, 
op-dat wi ons selven te recht leren sterven, ende te gronde leren kennen, hoe wi na 
godliker waerheyt 11 behoren te leven, ende so souden wi varen van monde 12 ten 
eewigen leven. MaeT, ist dat wi dit nu niet en leren, sa moeten wi 80 lange in dat 

50 vegevier bemen, tot wi dat te gronde bekennen k. 

8 do1. .. : L ipse est animae fundus. 9 L inlemae sciemiae. 10 L semper; daarom verbeteren wij al 
tot altijt. 11 L iuxta divinae veri/alis exigemiam. 12 L absque medio de vila praesenri. 

h In r. 28·38 schetst Schr. een voorafgaandelijk (eerste) programma van uiteenzettingen, die de volgende 
hstt. brengen: c. 8-17. In feite wordt het a.b.c., d.i. de rechle conste, hier eerst vernoemd in r. 39-41, zoals 
zij verder geëxpliciteerd zal worden in A c. 36-41 r. TI-?? iR. 47 en 48: het motief van schole-meester, 
doctor, abc., enz. kan men traditioneel noemen (vgl. Hef Cancelliersboec [ug. A. KEssEN, Leiden, 1932] 
p. 142-6). Schr. individualiseen dit door de schole formeel in den gront der sielen te localiseren, met alles 
wat zij daarbij insluit. j Vgl. Jo. 4.22·23: sleutelwoord voor Schr. Zie exegetische verklaring bij 
O. BETZ, "To Worship God in Spirit and in Trulh"; Reflecrions on John 4.20-26, in Jesus. Der Messias 
Jsraels, Tübingen, 1987,420-438; algemene beleving bij 1. DE LA POTTERIE, s.j. & S. LYONNET, s.j., La vÎe 
selon l'Espril. Condition du chrétien, Parijs, 1965. Schr. noemt dit inzicht dan ook die rechle const, die zij 
eveneens het abc. van haar leer noemt; zie hiervoor r. 30-34 en n. h, en A c. 39 r. 34-52, waar de 
quintessens ervan verduidelijkt wordt, enz. k Typisch argument om lang begeren te leven! -
Tegenover het varen van monde len eewigen leven (nI. onmiddellijk overgaan tot de hemelse gods
schouwing bij het uitblazen van de laatste adem, na een volmaakt geestesleven) staat het lange in het 
vegevier bemen als een dreigargument tegen onvolmaakte dienst Gods. 
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A. c. 8 35 

(HIER BEGHYNl EEN INWENDIGE OEFFENINGE WOE WI GOD ENDE ONS SEL VEN 

MOEGEN LEREN KENNEN, ENDE ALTOES IN GODE V.'YCKEN)', (] CAPITTEL .VIIJ. 

Om nu wat kennisse te hebben van God, als' wij schuldich zijn, so sullen wi 
weten, dat God is een eenvuldich wesen, ende heeft hem verenicht 3 in dat wesen 

5 onser sielen, ende is drievuldich aen personen, ende hevet hem verenicht in die drie 4 

overste erachten, ende heeft ons gemaect na sinen beelde ende gelikenisse'. 
Na dat eenvuldige wesen onser sielen so hebben wi dat beelde Gods in ons; ende 

na die drie overste erachten, die daer vlieten ende haren oorspronc hebben uuten 
eenvuldigen beelde, so hebben wi die gelikenisse Gods in ons. 

10 Na zijn eenvuldicheyt so rust hi in ons, ende dat door verdienste zijnre heiliger 
Menscheyt; ende na onse werckinge ende nerstige toevoeginge, dat wi ons tot God 
keeren 5, daer-na werct hy in ons (I 891') 6 die gelijcheyt zijnre Godheyt ende 
Mensceit, ende maect ons van graciën dat wi niet en zijn van natueren d, op-date wi 
hem na mogen volgen van binnen ende van buyten, als hi ons voorgegaen heeft. 

15 Ende daer-in heeft God zijn vruechde met ons, dat wij hem gelijc werden; ende het 
is onse volcomen salicheit, dat wi also in Christo Jesu 7 overgheformt werden ende 8 

bliven, 

I Getuigen: P IJ 8, r. 89r-v; L 1.8, f. 3Dr-v. 2 Hier ... wycken: allereerste rubriek in H, dat niets van dit 
hoofdstuk zelf bewaart; L Qualiter in nobisipsis Deum agnoscere debeamus; P Hoe wi god ende ons selven 
leeren kennen. 3 ende ... : L (essentiam) quoe seipsam unÎl'Ît. 4 Lom. 5 dat ... : L alque 
convertimus ad Deum. 6 L perfec/ius add. 7 Lom. 8 L in ipso add. 

a Versta: zoals. - De vorige hoofdstukken hebben de mens in zijn verhouding tot God hoofdzakelijk 
gezien vanuit het heilshistorisch standpunt: schepping, verval, herstel. Nu ontwikkelt Schr. onze 
'kennisse van God' i.V.m. onze mogelijke vereniging, resp. eenwording met God. Aldus ontvouwt zij nu 
eer de onderbouw van haar eigen spiritualiteit. b R. 4·9: kernachtige verklaring van Gen. 1.26. Vgl. 
vorig c. 3. cR. 7·9: verklaring van Gods rusten (weselike vereeninge) en werken naar Zijn Godheid en 
Mensheid en volgens ons weselic ervaren en werken. d Constante leer vanaf de Griekse kerk· 
vaders. eVersta: naarmale; L qualenus. 
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(EEN SIMPEL BEKENNEN DER HEYLIGER DRlEVULDICHEYT)'·'. (! CAPITTEL .IX. 

Item wi geloven datter sijn drie personen inder Godheyt, dat is: die Vader, die 
Soen ende die Heilighe Geest. Ende dese drye sijn één onverseheyden waeraehtieh 
God, hebbende in hem besla ten moegentbeyt, wijsheyt, guetheyt. (Ende dit zijn 

5 drie)' onsyenlicke b erachten, (oftmen also seggen mach)' als moegentheyt, mit 
welcker hi alle dinck vermocht, wysheyt, mit welcker hi alle dinck ordinierden ende 
voersach, ende' mynne, die hem daer-toe bewegeden, dat hi alle dingen sehyeppe'. 
('Laet ons maken)·, sprack God, den mensehe nae onsen beelde ende nae Onser 
gelickenisse' d. 

JO Nu verstaet: geliek dat inder Godheyt sijn drie personen, mer één God, alsoe sijn 
inder zielen drie erachten ende énen geest. Die geest (der sielen) 7 is een bloet 
sympel wesen, dat eweliek wesen sal. Ende God hevet hem in dat wesen verenyget, 
ende wereket in die memorie, in (f Iv) dat verstant ende inden wille. Want hier' 
mede hevet die ziele die geliekenisse 8 der heiligher Drievoldicheyt. 

15 Ende geliek dat dese erachten niet en werken die een sonder die ander, alsoe en 
werekt die heilighe Drievoldicbeyt niet (uutwendieh in één persoon)· sonder den 
anderen. Want die moegentheyt des Vaders en werekt niet sonder die wijsheyt des 
Soens ende sonder die guetheyt oers Geestes, alsoe en kan die memorie niet 
deneken, bet en sy dat oer dat verstant dat indruet; ende dat verstant en kan gheen 

20 dinck verstaen of bekennen, het en sy dattet die memorie yerst averdenct ende dan 
dat verstant.dat bekent. Aldus voertgaet 'O die Soen uutten Vader. 

Ende naden datmen die dingen gedenet ende verstaende bekent nutte te wesen, 
daer7"nae werden sy gemynt; ende daer-nae datmen sy wil, daer-nae mynt men ende 
begeert men 11 se. Aldus en moegen memorie, verstant ende wille die een niet wesen 

25 of yet doen sonder den anderen'. Ende des-gelieks soe en werekt die heilighe 
Drievoldieheyt niet (uutwendich in één persoen)12 sonder den anderen. Die Vader 
brenget voert " sijnen Soen ende bekent daer-doer hem selven te gronde, ende hief' 
om moet hi hem selven mynnen ende laven 1 •• Ende dat is bi alleen mechtich'. 

1 Getuigen: H, f. lr-v;,.!:J.!.;~ f. 89v~~Q~;J~~,""~..2;..,!2P_~~}lv. 2 Een ... : PL (cognitio vel confessio). 
3 Ende ... : PL; H Doerdese. 40ftmen ... : PLadd. SP die add. 6 PL; H Meradà. 7 der ... : 
PL add. 8 H gods add. en geschrapt. 9 HL add. 10 L generalUr; voortgaet vertaalt pro-cedit 
(onscheidbaar ww.). 11 P om. 12 uurwendich ... : L; P in een persoen. VgL r. 5 e.v. 13 P 
voor. 14 PIol'en, 

a In feite vervolg van A c. 8. b Versta: onzichtbaar. VgL A c. 1 en n. 11, 12. c Vgl. A c. I r. 27-32 
en n. h. d Vgl. Gen . .1.::16<1. De beschouwing der Drievuldigheid r. 2-9 dient ter verduidelijking van 's 
mensen drieëne geêsi'op ~~h en tegenover God, r. 10-28. e R. 12-25, die de onderlinge verhouding 
tussen de 3 vennogens verklaren, vonnen als 't ware de éne voorzin, terwijl r. 25-28 de éne nazin 
uitmaken. ( Schr. stelt hier (zoals ook hiervoor) Gods opera ad extra tegenover zijn emanationes ad 
Înlra. God alleen is in slaat zich volwaardig te beminnen (veel gebruikt motief). 
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A. c. JO 37 

HIER-NA VOLGHEN DYE CRACHTEN DER SIELEN. ENDE WAT HAER WERCKE

LICHEYP IS. IJ: CAPITTEL .x. 

Al ist dat die siel een onsienlike" wesen is, die geen stede en beslaet na 
uutwendiger wijsen, nochtans heeftse haer sonderlinghe stede" werekinghe ende 

5 berueringhe' inden menschen. 
Na haer eenvuldighe wesen so blijft ende hangtse in God, daer si na ghebeelt is. 

Uut welcken beelt vloeyt die gheliekenisse der heyligher Drievuldieheyt, dat 
.\ <zijn)': die drie overste erachten, waer-mede dat si God bekent ende mindt, als 

memorie, verstant, wille. Dese drie zijn dat overste deel der sielen, ende zijn in dat 
JO hooft des menseen, om altijt dat overste goet aen te hanghen ende met hem 

verenicht te zijn. Ende hier heet dye siele een geest, om-dat si altijt metten Geest 
Gods verenicht souden wesen 5 . c . 

Dit zijn" die nederste erachten der sielen', door welck si God mach behaghen oft 
mishaghen, ende waer-op wi moeten waken ende bidden, dat wij nyet vallen in 

15 beeoringhe: me begeerlijeke eracht is onder die memorie; me redelike eracht is 
onder dat verstant; dye toornlijeke eracht onder den wille. 

Noch heeft 7 die siele seven a!feeliën aft bewegelieheden als' hope, liefde ende 
blijseap onder die begeerlike eracht; (J 901') conseiëneie ende seaempt onder die 
redelieke eracht; anxt ende haet ende droefheyt onder die toornlike eracht. 

20 Dese voorseide drie nederste erachten met den. vij. a!feetiën ende bewegelieheden 
zijn int herte; ende die consciëneie is hier int middel ende si ontfangt altijt dat 
invloeyende licht, daer die reden mede bescenen is, waer-mede si alle haer nederste 
erachten corrigier!. Ende hier heet si een siel, om-dat si den liehaem dat leven gevet 
ende dat regiert na alle redeliken ordinaneiën ende sedeliken dueehden'. 

25 Ende daer-na dat die overste erachten in God bewaert werden ende met hem 
verenicht bliven, daer-na werden die nederste erachten, daer si een siel heet, met 
graeiën ende rijeheden begif!. Want God eenvuldelie woont in dat eenvuldighe 
wesen der sielen, soa vloeyt hi altijt met een milde genade in die erachten der sielen 

1 Getuigen: P IJ.lO, f. 90r-9IT; L 1.10, f. 3Ir-32v. 2 L operatÎone. 3 L mOlu. 4 P3L; pl 
si. 5 om dal ... : L ul. .. adhaereanl el uniantur; souden = zoude. 6 Dil ... : L lam vero sequuntur, nl. 
de opsomming op het einde van de paragraaf. 7 Noch ... : L Praeter has supradictas vires insunI. 

a Vgl. A c. 9, r. 5 en n. b. b Betreft het probleem van de 'localisatie' van de ziel en haar 'vermogens'. 
Schr. hecht veel waarde aan de stede van onze erachten. C R. 13 e.v. beschouwen 's mensen geest 
allereerst als (hoochste) eenicheil (weselike), vervolgens als werckelijcke eenicheil, waaruit de 3 hogere 
vermogens vloeien. Schr. herneemt hier de termen uil Ruusbroec's verklaring terzake: zie ons citaat bij A 
e. 5. L vertaalt geest wel met spiritus (zie ook verder, wat de aanleiding daartoe was), waar de tijdgenoten 
animus gebruiken. Vanaf r. 13 gaal het over de nedersle crachten, die tot de 3e eenieheit behoren, waar de 
siele dan ook siele genoemd wordt (zie r. 22-24: te vergelijken met de aangehaalde Ruusbroec-tekst). 
Schr. spreekt van de nedersle erachten zonder het tussenbegrip te expliciteren. d De gheliekenisse is 
enerzijds die 3 overste erachten, anderzijds die nederste erachten, met hun ovematuerlijcke verderinghe. 
Dit gebeurt in de tegenstelling tussen Gods rust (in het wesen) en Gods werc (pregnante explicitatie) in de 
sieJe: volgens een merkwaardig parallellisme tussen de goddelijke personen en 's mensen erachten en 
affeetiën. e Vgl. Mt. 26.41.. f R. 22-24: vgl. A c. 5 r. 49·55 en de corresponderende tekst van 
Ruusbroec (vgl. n. n aldaar). 
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ende werct daer-in na zijn Drievuldicheyt: die Vader in die memorie ende maectse 
30 rustich ende eenvuldich, ende trect die begeerte, ende doet die hope, minne ende 

hlischap alleen tot hem <oprechten)'; die Sone Gods, die ewige waerheyt, die daer 
woont in dat verstant, die maeet dat verstant pueT ende simpel, om met een rein 
gesiehte God te aensien, ende inlicht 9 ende leert die reden, ende suyvert ende 
reinicht dye eonseiëncie ende eorrigiert ende straftlO al dat nederste; dje Heylige 

35 Geest, die honiehvloeyende rivier, die daer woont inden wille, die verenicht die wille 
inden bant der minnen ',' ende steret die toorne tot allen dueehden, ende instortse 
met godliker vreesen', om altijt te hebben een haet ende afkeer tegen dat quade, 
ende doet haer bedroeven ende seamen van dat verleden quaet, ende ombevanget 
den mensce met genaden, ende regiert al zijn wereken, Aldus wort een ingekeert 

40 mensee van God gewrocht i, 
Daerom salmen desen gront altijt waernemen Jende wesen ingekeert in die 

tegenwoordicheit Gods, met een vast gelave, dat God altijt in (I 9Jr) dat hinnenste 
der sielen is, ende aensien hoe wij na hem gebeelt zijn, ende wat die erachten der 
sielen zijn, ende hoe si behoren te wesen, ende waer-in dat wij se misbruyct hebben 

45 ende met sa veel ontallike gebreken verladen, ende doorsien ende mereken onsen 
gront, waer die gebreken uut comen, ende waeT die wortelen in ons verborgen zijn, 
op-dat wijse daer-uut mochten treek en, ende alle oeffeninge der duechden weder 
in-planten, op-dat die consciëncie gevrijt mocht werden, ende so mochten 11 comen 
tot warachtiger bekenninge onser gebreken, ende wesen nerstich om die oprechtinge 

50 ende wedermakinge onser erachten, die wi verdorven ende gebroken hebben", 
Ende dat overmidts Christurn Jesurn, die ons wedermakinge 12 is ende overmidts 

welcken si staende moghen bliven, Ende sa wortmen te recht gefundeert i, datmen 
alle oeffeninge der duechden vanden leven ende lijden ons Heren daer-op mach 
tymmeren nader hoochster volcomenheit. 

55 Mer, is men hier-in onwetende ende versuymtmen desen grant, so en caD men 
tot geen voortganc comen, noch in geen oeffeninge der duechden staende bliven. 
Daer-om moet een yegelic nerstich zijn om den acker des herten te bouwen m, ende 
aenmercken waer-uut hi gedreven wort, ende aft God oae si die principael 
meininghe ende dat waerom al zijnre wercken .. 

8 p3_ = :ich opr~c~!,en '.!Ear;_t~-f!l!~~ht; ,U'!E!!~ __ t!..~~!flEY:!. Vgl. Verwijs s.v. oprecht bnw. I: opgericht" 
Toch is de uitdrukking doet ... oprechr hard. 9 L ilJuminat. 10 L reprehendit. 11 ende ... : nog 
afhankelijk van opdqr wijse. 12 L rejOrma:io; zie vorige zin. 

g Vgl. Os. 11.4. b Versta: hij slort in haar de vreze Gods of hij overstort ze met... i ghewrocht: 
werken als bewerken; zie Verwijs s.v., Trans. 6-7, j De hele context is een klare omschrijving van desen 
grom waernemen. Vgl. A.M. HAAS, Nim din selbes war. Studien zur Lehre von der Selbsterkenntnis bei M. 
Eekhart, J. Tau/er und H. Seuse, Freiburg, 1971, speciaal p. 90 e.v., waar verwezen wordt naar de 
bijbeltekst: Artende tibi, ne forre fiat in corde 1U0 sermo occultus iniquitas. Aldus een in de ascetische 
literatuur meer voorkomende Latijnse vertaling van Deut. 15.9. N.B. In de vulgaattekst lezen wij 
evenwel: Cave ne forre subrepat abi impia cogitatio, wat misleidend kan zijn. Wij wijzen DOg naar het 
commentaar van S. Ephrem, Syrus, van: Anende tibt: zie Sancli Ephraem Syri, ... Opera omnia, ed. Ger. 
Vossius, Keulen, 16031 , I1, 308-331; 332-333. Schr. heeft meermalen deze terminologie naar Tauler 
gebruikt. k R. 45-50: negatieve en positieve kant van hel waernemen. J Wel te begrijpen vanuit 
I Cor. 8.1O~12. m Vgl. A c. 7, r. 3-14 en n. b. n waeruut ... : versta: door welke intentie hij (de 

-;;;ens) b;;Qgen word!. 



H. f. 2r1 

p, 
~ 

A. c. 11 39 

('HOE GOD INDER SIELEN IS ENDE HOE DIE SONDEN GOD BEHINDEREN DAT HY 

INDER SIELEN NIET SCHIJNEN NOCH WERCKEN EN MACH.)' (j CAPITTEL' .xJ. 

God is in ons ende in allen mensehen als die sonne is inden hemel. Want elcke 
guet 5 mensche is een hemel der heiligher Drievuldicheyt, daer God hem selven in 

s gehemelt ~ hevet', die daer 7 is die godlicke sonne der rechtveerdicheyt bende 
nederschijnt mit dat lyeht sijnre genaden, gelick die radiën der sonnen 8, in die 
redelicke ziele, ende purgiert ende verlycht 9 oer consciëncie, ende maect dat herte 
vuerich ende vruchtbaer; ende van die radiën wort die ziele gespijst ende geleert. 

Ende gelick dat die <uutwendige)lO sonne niet altoes" en schijnt, mer sij wort 
JO belet 12, <ende dat overrnids vierderhande saecken: 

die eerste alst reghent, 
die ander alst nevelt, 
die derde alst dondert, 
die vierde als<t) nacht is,)13 

15 nochtants is die sonne~4 even claer, mer sij en schijnt (met hoer fadiën) ~s niet 
inder eerden, alsoe is dat 16 oee mit die godlieke sonne der reehtverdicheyt, die daer 

~ 

20 

oer woenynge hevet inden geest,l<~IS in die drie overste erachten, die hi <altijt)17 
verclaert ende verlicht heeft, ende a tijt al even claer in hem selven is, mer overmids 
vierdehande saeeken sa en can dat licht ende die radiën inder sielen niet schijnen)lB. 

Ten eersten als 19 hoer die begeerlijke eracht uutkeert na sinlike genuechten ende 
<begeerten)'O ende ghebruyet der sinlieker lust'., so reghentet in die siele. 

Ende als die redelijcke eracht sorehfoudieh 2Z is voor veel uutwendige dingen, so 
neveltet in die siele. 

hl f .'1-1" 'i(hs 
Ende als die toornige eracht moeielic' oft verstoort is", so donderdet in die siele. 
Ende alsmen dit" en beclaecht d noch leetwesen en heeft, so wordet nacht inder 

sielen. 

1 Getuigen: H, f. 2r~3v; P lUl. f. 92r~94r; L 1.11, f. 32v·34v: .1;1', c. 1: hiermee begint de bloemlezing van E--~
p. 2 Dat eerste Capillel p add. (- eerste tekst in pl. . 3 Hoe ... : p; HPL Woe god in ons is. 
4 Dat: P add. 5 L luslus; P om. 6 in ... : X~. __ j!llj.~!'!]gh; L celavit. 7 die ... : pende hi. 
8 genaden ... : p radien. 9 purgierI ... : p l'.e.p. trp. 10 p add.; L maierialis add. (ook verder). 
JIniet ... : p a.n. trp. 12 mer ... : p om. 13 ende ... : p; HPL vermits regen, nevel, donre ende duysler 
nachl. 14 is ... : p hlü{isi. ]5 met ... : p add. Hi is ... : HP; P isr; p is. 17 L add. 18 als 
in ... : L Qui similiJer lieef in seipso eandem semper claritatem habeat.- nostris af/amen peccalis el defeClibus 
impediIus, lumen grotiae suae, radiosque suos, in animam dirigere non pOlesl. 19 Ten ... : L Quando 
enim, 20 L I'olupcales; p begeert. 21 L eisque frui consemit. 22 L disiendiIur. 23 moeie-
lic ... : L turbatur. 24 L haec aliaque peeeata. 

a hemel-hemelen: deze woorden, die verband houden met bedekken, verbergen, overkoppelen, hebben een 
rijke inhoudsgeschiedenis; zie Verwijs s.v. In de geestelijke wereld gaat het niet zozeer om wat verbergt, 
dan wel om wal zich verberg1 of feitelijk zich aanwezig stelt of aanwezig is, m.n. God. En God is 
aanwezig, niet in de kosmologisch geziene hemel (uitspansel), maar in de ziel. Schr. heeft deze idee sterk 
uiteengezet in haar Tempel. Hier zegt zij dat van 'ele guet mensche' (in staat van genade) in positieve zin. 
Zie evenwel r. 34-42 en D. I. b Vgl. Mal. 4.2: doorlopend thema in de uiteenzetting der Schr. 
c Versta: last veroorzakend, onverdraagzaam. Vgl. Verwijs s.v. moeyelijck-heit. d Versta: spijt hebben 
over, belijden. 

D Ol ampekOllc24 



40 A. DAT BOEe DER LEERJNGHEN 

Sal nu die sanne weder inder sielen schijnen, sa moet si hoer sonden met eenen 
leetwesen bekennen, biechten ende beteren, alsmen dat ghedoen kan, ende sterven 
hoer van alle sinlicheit' ende sorchfoldicheit ende moeyelicheyt 25 . Sa schijnt in hoer 

30 weder die sonne der rechtverdicheyt, ende bekent' al- (I 111') le die middelen', die 
tusschen hoer ende God sijn. Dionisius: '0 Heere, leyt mi in die uuterste du)'ster
nissen, daer ghi niet en zijt', dat is: in den afgront anser gebreken 26 .'. Ende gelijc 
als de sonne" verlicht de lucht, sa datmen daer-in siet die menichfaldicheyt des 
stofs ende gestubbe 28 , alsa doet oec die sieF'·': wanneer si vander godliker sonnen 

35 van binnen verlicht wort, sa siet si ende bekent al hoer gebreken ende sandelike 
toeneygelicheit ende crancheyt. 

Mer, als si sonde doet, so verdrijft se uut hoer dat licht zijnre lief ten ende 
graciën 30, ende bestoppetJ in hoer dat invloeyen Gods. Want sinte Augustinus seyt: 
'Als de (siele) dootsonde doet, sa sche)'t k God van der sielen mit zijnre lief ten ende 

40 graciën'. Mer nochtans blijft God in dat bloote wesen des geestes, daer dat beelde 
der heiligher Drievoldicheyt zijn oorspronclike wesen in heeft, als in die drie overste 
erachten 31.1, 

Ende van dat godlic wesen schijnt altijt een licht aft radie in die siele ende maect 
altijt dat wroegen inder consciënciën. Ende dit licht is die sinderesis, dat in allen 

45 men- (I 12r) schen m is. Mer na die sonden is die siele in groter blintheit ende 
bitterhe)'t, sa-dat si niet en bekent aft en verstaet hoer opperste saliche)'t ende heeft 
verdriet in hoer selven te wesen. Daer-om saeet si die sinlijke dingen, die van buten 
zijn, ende valt van die een blintheyt op dander"·". 

(Hier-om, 0 mijn siele, al ist dat ghy valt ende u ontgaet uut menscheliker 
50 crancheyt, sa staet haestlijc weder op, ende keert u inwaert, ende bidt God om 

ghenade ende om een recht leetwesen, ende dat hi onS doer zijn bitter lijden wil 
vergeven allet dat wi misdaen hebben ende schuldich zijn te lijden, hier aft namaels. 

Die redelicke geest is een beelde der overs ter Drievoudicheit. Ende gelijc als 
God is drievoudich ende één, also heeft die siele, die ééne is, d(r)ie crachten, daer 

25 L lurbationem: innerlijke geslOordheid; vgl. Verwijs s.v. 1). 26 Dionisius ... : p add. 27 Lsolis 
malerialis. l8 die ... : L atomi. 29 L huiusmodi munda anima. 30 /ieflen ... : L amoris divini. 

(p 31 Want sinle ... : p add. 32 De r. 15 (als in die ... )-48 ( ... een blintheYl op donder) komen alleen voor in 
'i pL, wat zonder meer merkwaardig is i.v.m. de tekstoverlevering. Zie verder n. 33. 

e sterven: trans.: zich versterven in. f ende bekent: L unde et ipsa cognoscel: het onderwerp is te halen 
uit hoer: zij (anak.). g middelen: neutrale zin: waf staat tussen 2 dingen; negatief: tussenschotten, 
hindernissen; positief: verbindingsfactor tussen twee dingen. b Dionysius Areopagita? Men kent zijn 
'apophatische' mystiek. i Versta: zo iels gebeurt ook in de ziel. j Versta: afsluiten, tegenhouden. 
Zie Verwijs s.v. Bedr. 2). k Augustinus? -scheyr: zich verwijderen van. I R. 37-42: een kern-
gedachte bij Schr. aangaande de wezenlijke aanwezigheid Gods in de ziel. Vgl. A c. 5 r. 16-30 met de 
corresponderende tekst van Ruusbroec, die zelf een gedachte van Thomas van Aquino overneemt. m 
R. 43-45:.$1'nde,:"~$Ès: de innerlijke stem van de. natuurwet, die ook na de zonde spreekt voor het goede en 
tegen het kwalid:wroeghet. Zie AMPE, Tempel, 6JO en D. 60. Vgl. Thomas Aq., S. th. I, 79, a.l2, 13: 
verband tussen syndere~is en conscienLia. n R. 45-48: opmerkelijke verklaring van het zich uitstorten 
naar buiten (de schepselen, enz.) van de natuur: verhouding tussen: zijn in God. in zichzelf, builen zichzelf. 
Vgl. AMPE, Tempel, 609-611 en nno - Houdt de beschouwing over blin/heil verband met TraClalus de .x. 
caeciwlihus, in TAULER, Sermones, ug. Surius, achteraan? 
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55 si mede God begrijpende is, als memorie, wille ende verstan!. Overmids die 
memorie ontfanghet si den eewighen craehtighen Godt; overmidts den verstandt 
so ontfanghet (f 121'i si die wijsheit Gods; overmids den wil so ontfanct si die 
goetheyt Gode.~ 

;;> Die geest 34 is dat eenvoldige blote wesen der zielen. Ende gelick God nae sijnre 
60 Godheyt wort genoemt een 35 sympel wesen, dat nyemant en is bekent dan hem 

selven, alsoe hevet die ziele in oer een godlicke eracht, (die de bron van alle 
andere krachten is)36, die nyemant en verstae!. Ende gelick dat God niet en is 
by" al datmen hem nomen mach, alsoe is dese eenvoldige naemeloese cracht oeck 
(f 21') niet, want geen leene en kan se beduyden 38.,. Hier·mede is die ziele God 

65 alre·gelieste, ende het is dat beelt Gods inder zielen, ende hevet in hem drie 
crachten als memorie, verstant ende wille. Ende mit dese drie crachten hevet die 
ziele in oer die gelickenisse Gods. 

Ende die heilighe Drievoldicheyt, die daer is ende ewelick bliven sal een 
onverscheyden 39 God, hevet hem verenyget 40 ende gehernelt in desen driën 

70 erachten. 
God die Vader heeft hem gehemelt mit wijsheyt ende mit guetheyt in die 

memorie, op·dat sij in God solde" rusten mit gueden gedachten. Ende want P die 
ziele niet één guet gedachte gehebben 42 en kan sonder die hulpe Gods, soe sal sij 
oer in oer selven keren, seggende: '0 hemelsehe Vader, ick bid u, helpt my 

75 vermits 43 wijsheyt dijns Soens (ende)44 doer sijn heilighe verdyenst ende doer 4' 
lyeft dijns Heilichs Geestes, want gi in mijn memorie sijt, dat ick niet en moet 
dencken ende 46 begeren dan (dat)" gi en wilt'. 

God d·ie Soen hevet hem gehemelt vermits sijn moegentheyt ende guetheyt48 in dal 
verstant, op-dat die ziele God daer-mede solde49 bekennen ende beschouwen 50. 

80 Ende want dat puer verstant '" nu alsoe doneker is, dat die ziele oeren God niet en 
kan geschouwen 52, soe (f 3r) sal sij in-keren 53 tol die ander persoen inder 
Godheyt, seggende: '0 Soen Gods, ick bid u, gi die sijt ende bliven wilt 54 in mijn 
verstant, helpt my vermits cracht uwes Vaders ende lief te uwes Heilichs Geestes, dat 
iek niet en moet bekennen of55 verstaen dan dat gi en'6 wil!. 

85 God die Heilighe Geest hevet hem gehemelt inden vriën wil, op-dat sij 57 God 
solde SB mynnen ende mit hem solde sijn verenyget in eenre lieften ende in enen wil. 

33 De r. 49 (Hier om ... )~58 (. .. die goerheyl gades) komen alleen voor in p, die ruennee c. 1 afsluit. Zie 
verder n. 74. 34 LEst aUlem spiritus noster (in quo, UI dixi, sol Îste divinus semper commora
tur)... 35 Pin. 36 die ... : L quae eST omnium aliarum virium centrum add. 37 P om. 
38 Leerre... leraar; Pleere; L quae u/lo doctrinae genere explicari possunt, 39 L inseparabi-
lis. 40 P verenicht, zoals ook meennalen verder. 41 P sauden. 42 P hebben. 43 P door die: 
L per. zoals ook meermalen verder. 44 P add. 45 P om. 46 Poft. 47 Bijgevoegd volgens 
de verdere parallellen. 48 ende ... : PL om. 49 P souden; vgl. n. 41. SO ende ... : PL om. 51 
dal ... : L puritas imellectus nOSlri ... obscuralo est: dit verdwdelijkt de gedachte. 52 P aensien. 53 P 
keeren; L converlere. 54 ende ... : PL om. 55 PL ende. S6 P om. 57 wille was ook 
vrouwelijk; zie Verwijs s.v. 58 P souden; vgI. n. 41, 48. 

o Versta: God is een niet, omdat ... ; het wesen in de mens is een niet omdat ... Vandaar zijn naeme~ 
loosheid - onnoembaarheid -, wat verband houdt met de negatieve (apophatische) theologie. Zie 
\'erder A c. 22 en 46. p Versta: omdar. 



42 A. DAT BOEC DER LEE RING HEN 

Ende want die wil ende die mynne inder zielen nu soe gebreekeliek is, soe sal oer die 
ziele inwerts keren totten Heilighen Geest", die daer is die derde persoen inder 
Godheyt, biddende: '0 Heilighe Geest, iek bid u, gi die daer sijt in mijnen vriën 

90 wille, helpt my verinits <die) 60 eracht des Vaders ende wijsheyt sijns Soens, want gi 
oere beyder Geest sijt, dat ie geern ende anders niet6' spreken, doen, laten <oft)62 
lijden en moet dan dat gi en wilt'. 

Ende want daer 6' dese drie personen onverseheyden 64 sijn, soe salmen ,ij altijt 
voer énen waren 65 God aenbeden ende sonder ondersueken sympeliek in hem 66 

95 geloven, seggende ynniehliek tot God: '0 Vader, 0 Soen, 0 Heilieh Geest, gi sijt 
drie personen ende 6' één God 68. /ck bid u, verenyget my mit u, dat my geen dinek 
van uwer lief ten trecken en moet' Q. 

Ende al ist dat hem (f 31') God aldus in ons hevet gehemelt, hi en wil in ons niet 
wereken dan doer sijn heilighe Menseheyt, want vermits onsen vader Adam sijn wi 

100 gevallen ende waren kynder des ewigen 69 toerns ende verloren dat godlieke 
gebrueken, mer vermits den nyen Adam",] die daer is genoemt'o" lhesus, dat 
beduyt: beholder, Christus, dat beduyt: gesalvet H.' <zijn wi weder-gemaeet) n. 

Want hl was vander Godheyt alsoe gesalvet, dat hem die Godheyt aen-nam, ende 
God wert mensehe, op-dat hl" God worde", ende hl is geworden God ende 

105 Mensehe. Nochtants is God gebleven dat hi was nae sijnder Godheyt, mer hl hevel 
die Menscheyt aengedaen W

, om ons daer-mede te verloesen vanden ewigen doet, op.:. 
dal, geliekerwijs dat alle die erachten onser zielen in Adam sijn gevallen, dat sij in 
Christo Jhesu weder op solden werden gericht, ende dat doer sijn heilighe ver
dyenst ". 

59 L Deus add. 60 P add. 61 L zegt in de 3 gevallen: nihil unquam. 62 PL add. 63 P 
om. 64 L inseparabiles. 6S P warachtighen. 66 L eas (hem = mv.). 67 Pin. 68 drie ... : 
L in Triniwte personarum unus es Deus. 69 PL om. 70 P genaeml. 71 Christus ... : P om. 
72 zijn ... : PL om. 73 hl: versta: die mensche. Vgl. D. u. 74 De r. 103 (Want hi was ... )-I09 
( ... verdyenst) liet PL weg. 

q De r. 71-97 zijn zeer symmetrisch opgesteld. r VgL-É"Eh. 2.3. s R. 7}·103 zijn gedeeltelijk 
verwerkt in B. R. 98·102 verklaren de verhouding tussen God en 'sijn heilige Menscheit'. De zin want ... is 
opgesteld volgens één gedachte, die Adam tegenover Christus stelt (l Cor. 15.21·22,45). Men kan lezen: 
want, zoals wij enerzijds in vader Adam ... , 20 zijn we ander:ijds in de nieuwe Adam ... (vgl. r. 98-102).
Beha/der vgl. Mt. 1.21; Christus: volgens de etymologie van het Griekse woord. ter vertaling van het 
Hebreeuwse woord Messias: vgl. Jo. 1.41. Vgl. M.·J. L .... GRANGE, a.p., Évangile se/on Saint Malfhieu, 
Paris, 19232-, I4-J5; ID., Évangiie se/on Sa;nt Jean, 19274, 46·47. t De bezahting gebeurde in de 
menswording: de Godheid nam hem (Christus) aan. Elders lezen wij: (de dode Christus) salven met den 
balsem der Godheyl. Vgl. DLRC VAN DELF, o.p., Tafel yan den kersten ghelove, ug. Danië1s, Antwerpen, 
1938, IJIA, 168, 197: 'want hi (Christus) is ghebalzamiert mil dynre Godheit. die van hem nie en versceide, 
al was oee die siel (Christi) in der hellen' (eigen bijvoeging van Dirc met verwijzing naar G/oso). Zo ook 
in Fesciculus myrrhe, f. C 4 r. u Deze gedachtegang i.v.m. de menswording staat centraal in de 
patristiek. Reeds lrenaeus, t20S, schreef in zijn Adl'ersus Haereses: '( ... ) el (hornines jngrati existentes 
Verbo Dei, qui incarnatus est propter ipsos. Propter hoc enim Verbum Dei homo (factus est); et qui 
Filius Dei est, filÎus hominis factus est (vgl., Jo. 1.14a), commistus Verbo Dei, ut adoptionem percipiens 
fiat filius Dei' (o.c., UI, 19.1; PG. 7, kol. 939). v R. 103·105: vgl. de leer van het Quicumque; zie 
P II.59: C c. 44. '" Dit aendoen (vgl. induere) is niet dualistisch te duiden. 



A. c. 12 43 

(TEN EERSTEN WAT ENDE WAER DJE CRACHTEN DER SIELEN JN Ol\S ZlJN. 

or CAPJ'ITEL')XlJ. 

Nu om te weten wat ende waer die erachten der zielen sijn 3, soe sa1 men weten, 
dat die ziele hevet ses erachten ende soeven ajfectiën; ende sij is oeck vercyert mil 

5 vijf synnen; ende oer materie4, daer sij af is gemaeet, is 5 leven ende 6 bevoelen; ende 
sij hevet wesen ende redelick vernuft 7. Hoer werck, daer sij toe is geschapen, dat is 
God te (j 4r) kennen, te mynnen, te gebrucken. 

Het is te weten, dat die drie averste erachten lyggen in des menschen hoeft. Dat 
verstant leyt in dat voerhoef!, ende hem dyenen die ogen; ende in dese cracht[ el' is 

10 ende werckt die wijsheyt Gods. Die memorie leyt achter in dat hoeft 9 in die herne ' °, 
ende oer dyenen die oren; ende in dese eracht is ende werct die moegenthe)1 Gods. 
Die vrye wille leyt inden aversten scheydel des hoefts, ende hem dyenen die ander 
synnen als smaken, tasten, rocken n; ende in dese eracht is ende weret n die 
guedertierenheyt Gods. Dit sijn die erachten, daer men. God mede sal mynnen, 

........ 1-5 kennen~ gedeneken 1.3 ,2. 

Meret dat 14 die drie 15 nederste erachten sjjn in des menschen herte. Die begeerte 
leyt op" die rechter sijde des herten, ende oer sijn onderworpen drie ajfectiën, die 
tot oer sijn geneyget '7 , dat sijn: hape, lieft ende blijsschappe. Op die luchter sijde in 
dat herte leyt die toernlicke eracht, ende oer sijn onderdanich drie ajfectiën, die hem 

20 tot oer neygen 18, dat is: hadt 19, anxt ende18 droefheyt. Die redelicke eracht leyt 
mydsen 20 int herte, hebbende in oer die voncke der zielen, die men heyt synderisis, 
welcke daer altijt veehtet (f 41') tegen dat quade; oer is onderdanieh die scheemte b • 

1 Getuigen: H, f. 3v-4v; P Il.n)r. 1[;1 L 1.12, f. 34v-35r. 2 Ten eersten ... : PL add. 3 Nu ... : PL 
om. 4 PL subslancie. 5 PL wesen add.; zie n. 7. 6 PL om.; zie n. 7. 7 ende sy ... : PL ende 
verSlaen; vgl. n. 5,6. 8 L vi inte/leeriva. 9 L occipiIe. 10 P hersenen; L eerebro. Jl PL 
rieken. 12 ende ... : PL om. 13 Dit ... : P om. 14 MereL.: P om. 15 PL om. 16 P 
onder. 17 P genegen; L inciinalae. 18 P l1oeghen; L applieames. 19 P hael. 20 P midden 
(vg!. Verwijs s.v. mids 1); L in medio (eorde). 

aR. 8-15: de coördinatie tussen erachten en sinnen kan verbazen. Zou gedeneken (r. 17) een verschrijving 
zijn voor gebrueken (r. 7) of omgekeerd? b R. 16-22: Over voneke en synderesis: let op de 
gelijkschakeling; zie A c. J 1 r. 44 en n. m. - Uit welk eigentijds traktaat heeft Schr. haar psychologische 
bagage geput? Vgl. Eschius' brief aan Montanus in L. 2r-5v. 
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44 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

(TEN ANDEREN)' WAER-OM DER ZIELEN DESE CRACHTEN SIJN GHEGEVEN' ([DAT 

ANDERDE CAPITTELI. (ENDE) HOE DIE CRAFTEN ENDE AFFECTIlêN DER SIELEN 

GEORDINEERT SULLEN ZIJN NADEN EXEMPEL CHRlSTI ENDE MET GODT VEREE

NICHT WERDEN'. (j CAPITTEL XlIJ' 

Die memorie is der zielen' daer-om gegeven, dat sij in God solde rusten ende 5 
[datJ' mit gueden gedachten <in haer selven wanderen ende in Godt verslonden 
werden ende alre uutwendiger dingen vergeten, ende alleen soetelijc rusten in 
God.)' 

Dat verstant is oer daer-om gegeven, op-dat sij God solde <verstaen)", bekennen 
<ende gebruycken)'° ende inden geest baven oer selven getagen [teJ11 werden, <niet 
met natuerlijke subtijlheyt, mer met pueren verstande des geestes te schouwen.) 12 

Die wille is oer daer-om 13 gegeven, op-dat sij God solde mynnen ende die sunden 
(ende onduechden)'4 schuwen l5 ende één geest met Gode [teJ16 wesen <inden 
geest)", <so-dat si niet en wil dan dat)" God en wille. <ende van sijnre sueticheyt 
droncken te werden) 19.' 

Die begeert is oer gegeven, op·dat sy die 20 eer Gods in allen dingen solde begeren 
ende dat sij oeck dat opperste guet baven alle solde begeren 21 • 

Die reden is oer gegeven, op22_dat sij daer-mede solde onderscheyden dat guede 
ende dat quade, ende dat sij dat goede solde verkyesen Z3 ende dat doen, ende dat 
quade laten ende versmaden 24. 

Den toem is oer gegeven, dat sij dat quade sterclick solde weder-staen" <ende 
nerstelijc aengrijpen dat goet.) " 

10 

IS 

20 

Die redelijke siele die heeft in haer, 
begeerlike toeneigelicheit, diemen deylt 
in seven, als: hope, anxt, minne ende 
haet, blijscap, droefheit ende scaemte. 

H (vervolg). Nu sijn der zielen b drie 23 

natuerlicke neygelicheyden 0 gegeven, dat 

5 Die drie zijn geordineert ten dueehden 
als: in dat overste goet te minnen, te 

is: mynne, om dat hoeehste guet te 25 

mynnen; hape, om in dat opperste guet 
te hapen; blijsschap, om in dat ewige 
guet te (f 5r) verblijden. Ende dese drie 

1 Getuigen: H, f. 4v-5v";J'..s1:.J. 12v-I7v: P 11.13. f. 92v-93r; L 1.13, f. 35r. - Voor de r. 5-42 zijn H p P 
en L parallel. Voor de r. 23-51 heeft p een tamelijk afwijkende fonnulering, die wij als legger nemen en 
die wij in de linkse marge doorlopend tellen. Waar H P en L afbreken, geeft p een eigen lange 
plustekst 2 p add 3 p om. 4 p add. 5 PL add. 6 der ... : p hoer. 7 H add. 8 in ... : 
HPL om. 9 p add. 10 ende ... : p add. 11 H add. 12 p add. 13 H add. 14 ende ... : 
p add. 15 p wederstaen. 16 H add. 17 in ... : p add. 18 p; ende niet te willen dnn: 
HPL. 19 ende ... : p add. 20 p hooehste add. 21 opdat".: om te begeeren die hoochste (L om.) 
eer godes ende dat overste goel p. 22 H add; 23 P kyesen. 24 dar sij ... : P versmaden,' doer 
mede ... : p soude goede ende quael bekennen ende onderseheyden. 25 dat quade ... : p veronweerden sal 
dal quael. 26 ende ... : p add. - De volgende regels 23-51 van H lijken bedoeld als een opzettelijke 
bewerking van de parallel tekst van p, ten einde de eerste opsplitsing van de begeerlijcke toeneyghelicheit 
te onderscheiden in 3 positief gerichte (om dat hoeehste guel. .. ) en 4 negatief gerichte (om dat quade ... ) 
affectiën. De laatste zin van H is in p weggevallen. Na deze zin "alt HPL weg en geeft p een belangrijke 
plustekst, die met het voorgaande één uitgebreid hoofdstuk vonnt (zie n. 1). 

aR. 5-}5 betreffen de overste erachlen; r. 16-22 de nederste erachten. b Versta: de ziel in 't algemeen, 
niet een bepaalde eracht of zielsniveau. C De context bewijst dat met de reeds besproken affecliën 
equivalent zijn neyghelicheyden (H) en lOeneigelicheil (P). 
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hopen ende te verbliden. Die ander vier 
als: anxt, droefbeyt, ha et ende scaemte, 
zijn geordineert dat quade eraehtelije 
weder te staen ende dat goede te ver-

10 erijghen ende te bewaren. 
Die hope, datsi sal hopen in Godt, 

gracie van hem te erijgen in deser tijt 

voerschreven affectiën sijn oer gegeven, 
om die doeehden daer-mede te werken. 30 
Ende dese naegesehreven sijn oer gege
ven om dat quade te wederstaen: 

ende hier-na dat ewighe leven. Die anxt, dIe 
dat si anxt hebben sal yet te doen, daer anxt, om-dat sij God solde ontsyen; 

15 si God in mishagen mocht. Die minne, 
datsi God minnen sal boven al ende den 
hoer naesten ghelije hoer selven. Die 
haet, datsi haten sal die sonden ende dat 
quaet is. Die blij schap, dat si hoer alleen 

20 verblijden sal in God, die dat ewige (f 
131') goet is. Die droefheit, dat si hoer 
<alleen) bedroeven sal <om die oneer 
Gods ende) van hoer sonden ende alre 
menschen sonden. Die scaemte, dat si 

25 hoer seamen sal sonde te doen, <ende 
oeck op-dat sij oer niet schamen en 
solde guede werken te wereken ende 
God te dyenen). 

hadt, op-dat sij dat quade solde haten 
ende veronweerden ; 

dIe droefheyt, om' 
dat sij oer alleen solde bedroeven om 35 
die oneer Gods ende oer sunden. Oer is 
oeek gegeven natuerlicke scheemte, op' 
dat sij oer solde schamen sunde te doen, 
ende oeck op-dat sij oef niet schamen en 
solde guede werken te wercken ende 40 

God te dyenen. 

Op-dat dan die siele, de" also grote gelijeheyt met God heeft, niet ledieh en si, 
30 sa sal si na alle hoer vermogen haer pinen God te vererijgen, op-datsi, hem 

behoudende, salieh warde. Want buten God en is geen dine, dat hoer genoeeh 
wesen mach. Ende wanneer si God heeft, so en is niet d dat si meer begeert, om-dat 
si al heeft dat si behoeft tot hoere salicheit, ende die" soe goet is, dat hi niet 
beters en mach wesen, in weJcken geen gebree en is van enighen goede. 

35 Want die overste weerdieheyt der sielen is, dat si ontfanclije is des oversten goets; 
ende hoer overste profijt is, dat si God in hoer heb ende alle goet met hem, ende si 
niet weerdigers en soecke noch Dutters en vinde, so machmen seggen, dat si hem 
soect uut al haren erachten, uut al haer nersticheit ende uut alle hoer begeerten, 
wanneer si pijnt alle die dingen te doen, die hoer helpen tot Gade te vinden 29 ende 

40 alle dingen (f 14r) schuwet ende vliet, die si 30 van God vervreemden, al waert oae 
datmen meenden dat si goet waren. 

Als dese erachten aldus gheordineert ende te-samen gevoeget zijn, als dat die 
overste erachten met God vereenicht zijn in dat bloote wesen der sielen, ende die 
onderste erachten onderdanieh zijn dien oversten erachten, ende alle de affeetiën tot 

27 De =: die; zie A c. 6 n. 74. 28 die ... : afbankelijk van: om-dar si ... heeft (hem) die... 29101 ... : 
versta: lot het vinden van God; vgl. n. 34. 30 si met de waarde van ze, hoer (acc.). De lezer weze 
gewaarschuwd. 

d Versta: niets. eR. 35-41: wOn/ ... en l'inde ... : éne meerledige voorzin; sO ... goel waren: één nazin. 
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45 God opgericht zijn ende dat lichaem onderdanich is dien geest ende een inwoonre 
zijns selves f is ende eeD behoeder zijnre consciënciën g ende hevet een vlijtich 
waernemen ende bi-bliven zijns grants, ende vliet van alle uutwendige becomme
ringhe, ende versinct hem in dat minlijcke claer goet, dat God selver is" op-dat 
Godt alleen den gront besitten mach, - so is die siel te rechte geordineert ende 

50 geschict tot allen oefeningen der duechden, inwendieh ende uutwendich, in allen 
graden, als deerste, middelste ende overste;. 

Dits allen menschen noot, in wat staet si zijn. Ende wat si anders oeffenen, 
vergeten si desen gront, sa sullen si weinieh voortganex erijgen. Ende hoe si hoger 
clim(m>en, hoe si dieper vallen; (f 141') ende hoe si verre 31 loopen, (hoe si> meer 

55 dwalen; ende hoe si wijder soeeken, hoe si min vinden. 
Hier-om, 0 edel siele, keer di inwert van allen gescapen dingen ende ydel gesel

scap, ende weest alleen;, op-dattu hem, dien du vóór alle creaturen vereoren hebste, 
alleen mogeste vinden. Ende vliet alle dijn vrienden ende vergeete dijn vale ende dat 
huys dijns vaders, ende de cODine sal dijn scoonheit begeerenk. 0 mijn siele, wanttu 

60 also edelen inwooner hebste ende so verweenden liefhebber, 50 vereenieht u diek 
met hem ende bedet hem van binnen aen, niet alleen inder kereken oft in der cellen, 
mer ooe in allen steden ende tijden ende in alie dinen wereken ende bi allen 
menschen. Want God is over-al ende in allen, mer sonderlinge inden redeliken 
rnenschen I, want hi selver seyt: 'Mijn weelden zijn te wesen met den kinderen der 

65 menschen'ffi. 
Ende hier-in wort weder-gevonden den heimeliken wech, dien Adam ver1oor, 

doen hi dat gebot[h] braek. Den heymelijken wech dat is God selver, die zijn 
woeninge heeft in dat bloote wesen der sielen. (f 15r) Die nu desen weeh vinden 

31 verre = verder. 

fR. 42-51: eveneens één lange voorzin (die de totale harmonie overschouwt) en één nazin. R. 45-46: ende 
een inwoonre zijns se/ves...: versta: zodat hij (de ingekeerde mens) één ... zij. Hier vindt men een goede 
omschrijving van een dergelijke zielehouding. Deze maakt de aandacht vrij voor de innerlijk aanwezige 
God: de edele inwoner (vgl. r. 60~86).lnwoonre zijns se/ves: afgeleid Van het ww. habilare serum, dat een 
lange voorgeschiedenis heeft: zie P. COURCELLE, 'Habitare secum' se/on Perse et se/on Grégoire Ie Grand, 
in Revue des éludes anciennes, 69, 1967,266+279. In zijn Connais-Ioi toi~méme de Socrale à Saim-Bernard, 
Parijs, 1974, worden nog meer auteurs vermeld die hetzelfe motief gebruikten. VgL nog: Thomas a 
Kempis, Navolging, vert. Wijdeveld, 235 en n. b. Zie nog: I) pS.-BERNARDUS, Meditationes de humana 
condilione, nr. 19 en 20; PL.184, K.497-8. zodat dit de bron kan zijn voor Schr., die de Mndl. vertaling 
ervan kende (zie A c. 20); 2) Dal claer spiegel ende lieflic beelt ons heeren, dat Eschius in zijn uitgave van 
Tempel opnam onder zijn Een onderwisinge vooraan (vg!. Tempel, A.MPE, 219-221 en n. 1) en ook elders 
veel verspreiding kende: vgl. b.V. TAULER, Sermones, ug. Surius achteraan: Speculum lucidissimum ... ; 3) 
De preek: Querile dominum dum inl'eniri pOlesl, die LIEITINCK uitgeeft in zijn Tau/er-hss .• 280-5, nl. 
p. 280, r. 25, en die beantwoordt aan wat H. Ross, s.j., uitgaf als Een Nederlandsche "sermo" uil den 
Taulerkring, in OGE 10, 1936, 156-163, en aan wat Ph. STRAUCH reeds publiceerde in Z.f.d. Phil., 41, 
p. 29 e.v. Vgl. nog LIEFTINCK, in TIL 27,1939,408+9; 4) Heinrich SEUSE, Hor%gium, ed. Künzle, 542 en 
n. - De hier besproken term wordt hier gevolgd door typische aanverwante uitdrukkingen, die als 
synoniemen kunnen doorgaan. g Vgl. de in n./vernoemde Medilationes venneldt in n. 19 het /ibere 
tecum habita en betitelt n. 20: De custodia cordis. h die inwoenre zijns se/ves vervalt niet in narcisme, 
want hy versinckl hem (actief) in ... God. Zie hierna n. p. iR. 42-51; zie n./met de omschrijving van 
inwoonre sijns selfs. j Weest alleen: beantwoordt aan het vorige. Dit beschouwt alleen de verhouding 

. van de mens tot God, waarbinnen de naastenliefde enz. nog voluit moet beleefd worden. k Vgl. ps. 
44.1 Jb-12a. I R. 61-65: vgJ.IQ.: .. ~,:?~;~, dat overal moet beoefend worden. m Vgl. Pro~,_~~; zie 
Ac. 3 D. S. 
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sal, die moet sinen gront suyveren, ende hem met alre erachten inwaert keren in dat 
70 bloote wesen der si el en, ende cam en so weder in sin en oorspronc n. 

Och, hoe claer was Adam 0 dese wech, doe hi inder eerster puerheit stont! Ende 
also als hi was een inwooner des paradises, also was de heylige Drievoldicheyt een 
inwoonre zijme sielen p. Ende also God is drie personen, so wracht hi in die drie 
overste erachten: die Vader in die memorie met eenen eenvoldich licht, ende 

75 maecten si vruchtbaer; ende die Sone int verstant met die claerheyt zijnre godliker 
wijsheyt, ende leerden hem alle onderscheyt; (ende) die Heilighe Geest inden wille 
metter minnen, overmits we1cken hi in God verslonden wort ende de erachten zijnre 
sielen overvloten worden als drie fonteynen, die daer-uut vloeyen met drie rivieren 
in die nederste erachten der sielen, so-dat si vlietende worden in die verweende 

80 wellusticheit, ende van binnen so wert hi doervloten ende overformeert met dat licht 
der godliker claer- (f 15v) heyt, dat Adam niet en ghevoelden dat hi naeckt was. 

Mer doen hi hem uutkeerde ende uut raet des wijfs dat ghebot[h] brae, 50 verloor 
hi dat ghebruycken Godes, ende zijn verstandt wert verdu)'stert, die wille verkeeret, 
ende zijn siele in grooter blintheit, van binnen ende van buten berooft van godliker 

85 claerheit, soe-dat hi sach, dat hi naect was: doen scaemden hi hem ende verbereh 32 

hem, recht oft God in hem niet en had geweest". 
Hier-om so bleef hem God so lange verborgen, tot-dat die puer ioncfrou Maria 

desen weeh' alre-claerlieste in hoer bekenden, ende heeft ons voortgebracht die 
sonne der gerechticheyt', die den wech, die waerheit ende dat leven is, die selver 

90 geleert heeft: 'Dat rijcke Gods is in u' (ende) 'De schadt leyt verborgen inden 
aeker'. Desen seadt is God, die daer verborgen is inden aeker des gescapenen wesens 
der sielen. Dit saeh die propheet, doe hi seyde: 'Waerlijke, God, du bist een 
verborghen God'. 

Die nu God soeeken wil ende vinden, die soeeken in hem sel- (f 16r) ven in dat 
95 (overste)" der sielen, daer is dat beelde Gods, ende doergrave den acker zijnre 

ghescapenheit: so vint hi hem selven ongescapen inden wesen Godes'. Ende want 
Godt een inwoonre der sielen is, soe doet hl' die erachten der sielen seer hongheren 
nae dat heylighe Sacrament te ontfanghen 34, op-datsi heel in hem verwandelt ende 
verteert moghe worden u, \-i-'ant dat sacrament is een gave der minnen, ende is één 

100 gheworden ende één wesen: God ende die siele, ende wort één mit God: inden geest 

32 verberch als nevenvorm van verborch; zie Verwijs s.v. bergen. 33 ponderste. - Het voorgaande 
soecken = soecke hem. 34 nae ... : versta: naar hel ontvangen van ... ; vgl. n. 29. 

n Wellicht een 'overschroefd' gebruik van het motief: Er is God (onse oorsprone), aanwezig in ons wesen; 
er is de weg, die ons toelaat in ons wesen te treden en daarin God te vinden: dank zij de wech der 
inghekeertheit. 0 Versta: voor Adam. p Het paradys is natuurlijk heT aardse paradijs, maar in zijn 
eerste puerheir was Adam inwoonre zijns se/ves (in de ervaring van zijn wesen), zodat zijn zelfheid zijn 
eigenlijke paradJ's was, en in zijn ziel (wesen) was God de eerste edele inwoonre. q R. 89· i09 vormen 
een verkorte parallel met A c. 3. omtrent Adam voor en na de val. r Ygl. n. n, tenzij men het woord 
zijn gewone zin geeft. s Vgl. Mal. 4.2. - Volgend zinsdeel: zie Jo, 14.6. t R. 113-119: zie Lc. 
17.21; Mt. 13.44; Is. 45.15: vaste referenties bij Schr.; vgl. A c. 4 r. l7-24 en nn. - Ghescapenheit: Schr. 
stelt de concrete geschapen natuur en activiteit tegenover 's mensen onghescapenheir in de idee in 
God. u R. 119-123: overschakeling van de geloofservaring naar de sacramentele orde. God is per se 
inwoonre der sielen door zijn scheppingsakI. De mens ervaart dit, wanneer hij zelf inwoonre =ijns selves 
wordt. 
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ovennits dat minnentlijke vereeni[n]gen, ende inder sielen ovennits rechtverdicheyt 
ende sterven ende vernieten hoer selves onder God ende onder alle creatueren, ende 
inden lichame ovennits reynicheit ende oeffeninghe der duechden, ende wordt soe 
vereenighet met God ende in hem overformeert'. 

lOS Dese drie oeffeninghen moeten wesen in-een, ghelijc als Magdalena, Lazarus ende 
Martha: met Magdalena altijt vereenicht te wesen met God inden geest (I 161') 
ende leven na die edelheit ende eysschinghe des geests; ende met Lazarus inder 
sie1en gestorven te wesen van alre genuechten, sa-dat wi geen genuechte en 
begheeren te hebben hier ofte hier-namaels, ende van alre sorchfoudicheit ende 

I JO curioosheit yet te hebben dan dat God wil dat wi hebben sullen, ende van alre 
verstoortheyt ende moeyelicheyt, op-dat God alleen vrede ende vruechde ende 
ghenuechte ende zijn weelden in ons mach hebben w; ende wesen aldus gestorven 
met Lazarus, tot-dat ons God weder verweekt ende maect ons van ghestorvenheit 
levendich, ende van verduldicheit vrolijc, <ende) van armoeden rijke, <ende) van 

115 simpelheyt wijs, ende van oetmoedicheyt hoghe'; ende met Martha inden lichaem, 
als dat wi ons oeffenen in allen wercken der duechden, ende dienen den Here[n] van 
binnen ende den menschen van buten, ende bereyden hem die woeninghe ende dat 
tabernakel ons lichaems ende die spijse onser sielen ende de slaepcamer des geestes, 
op-dat God genuechte heeft in onsen geest te rusten, ende in onse zyele te sitten, 

120 ende in (I 17r) onse lichaem te woonen, ende dat te gebruycken als een keyser zijn 
tabernakel, ende dat tot zijnre genuechten, op-dat wi a!tijt onse woninge hebben in 
zijn heilige gewonde lichaem ende in zijn heilige droevige siele ende in zijnen 
vrolijken geest, ende hebben onse rust ende gebruyken alleen inden geest, ende alle 
onse chierheyt ende edelheit in zijn alre-edelste siele, ende onse wooninge in zijn 

125 alre-heilichste ghewonde lichaem als een coninginne in hoer palaes, in welcken hoer 
niemant hinderen noch deeren en mach: noch duvel, noch die werlt 35, noch dat 
vleesch. 

Want den boosen geest is daer-doer alle zijn macht benomen, so-dat hi ons niet 
en derf genaken, dan so veer als wi hem macht geven met sonden ende ongehoor-

130 samheyt; ende de werlt is verwonnen: want si alle haer betrouwen ende hope settet 
in God, so versmaet si ende veronweert alle die genuechte deser werrelt; ende dat 
vlees is Doe verwonnen, want een vuerich geest soude seven lichamen verderven 
ende verteeren inder lief ten Gods, ende aldus heeft si (I 171') hoer woninge ende 
toevlucht in dat gewonde lichaem Christi 36.)' 

35 Ook elders voorkomende vorm van werelI; zie Verwijs s. v. werel! en C c. 8 n. g. 
dan ... : r. 52-157: plustekst van p. 

36 Op-dar dar 

"de gave der minnen: blijkbaar als een der namen van de eucharistie (vgl. Albertus Magnus); ende is ... : 
versta: Christus en de :ziel, die elkaar ontmoeien in de communie, worden één. w Vgl. Provo 8.31b. 
x R. l11·115; belangrijke rij typische tegenstellingen van zieletoestanden vóór en ná Gods ingrijpen van 
ghestorven (aan zonde enz.) en verweekt (doen verrijzen), van gheslorvenheit Jevendieh (naar de geest). 
y R. 105·127; drieledige inwoning van God in ons en van ons in Christus en overwinning op duivel, 
wereld en vlees, als gevolg van de ordening der 3 eenieheden, volgens drie evangelische symboolfiguren ; 
Maria Magdaiena. Lazarns en Marlha (zie hierna A c. 42 n. b), met de (vanzelfsprekende, bij te denken) 
identificatie van Maria Magdalena als symbool van het contemplatieve leven. 
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(TEN .IIJ.) WAER-IN DAT SI GEVALLEN ZIJN. cr CAPIITEL (.XIlIJ.)' 

Mer nu sijn alle dese erachten ende toeneygelicheyden der zielen gevallen van oer 
yerste werdicheyt vermits' Adams sunde der ongeboersamheyt. 

Merct woe die memorie is verstroeyt mit voel onnutter gedachten, woe dat verstant 
5 is uutgekeert ende gedwaelt van bekennisse Gods, woe quaet ende gebreclick die 

edel vrye wille is geworden ende leyt gestriet in die sunden. Dit sijn der zielen 
opperste' erachten, mit weleken sij oeren schepper solde gedencken, bekennen 
[ende]' gebrucken 6 , liefbebben ende mit hem verenyget werden". X Syet oeck woe die nederste erachten (1 51') verplet 7 Iyggen onder die sunden: 

JO me begeerlicke eracht is belegen B mit drie hOeftsunde~ als mil gyericheyt, mit 
gulsieheyt ende mit oncuysheyt; ende die toernlicke eracht is belegen mit toern 9 , 

hadt ende nijt; oeck is die redelieke eracht belegen mit hoeverdie: welcke hoeverdie 
alle, dat die ander erachten mysdoen, mil reden doer beweginge der hoeverdiën 10 

wil beschermen. Aldus sijn alle die erachten der zielen verdorven ende alle hoer 
15 affectiën sijn totten quaden geneyget. 

Ende daer-om is die levende-makende 11 ryvier des Heilighen Geestes", die daer 
ontsprynget van die oersprongelicke '2 sprynlicke 13 fonteyne des Vaders vermits 
verdyenst des Soens ons Heren Jhesu Christi, al gestopt, alsoe dat dat f)'Vierken des 
levendigen waters c: niet in ons en kan gevloeyen mit graciën, om-dat alle die aderen, 

20 daer sij doerlopen solde, sijn behyndert d • 

Want die memorie is verstroeyt mit 14 onnutten gedachten; dat verstant is 
verdonckert mil ydelen onnutten beelden; die wille is cranek inder lief ten Gods; die 
begeert is uutgebreyt in die begeerlicheyt der werlicker ([ 6r) ende 15 vergenclicker 
dingen; die reden is eygen-wijs ende onsympel geworden, suekende oer selven in 

25 allen dingen, geesteliek ende lichaemlick; ende daer-om en kan die ziele oeren 
schepper niet vinden, noch sij en wort van hem niet gevonden. 

Die toernlicke eracht is zeer opgeblasen mit toernlicheyt, mit hadt, mit nijt, mit 
wraecgiericheyt, ende maect duek groet onweder inder zielen, als donre der kivender 
woerde ende blyxem des verveerlicken gesichts ende hagel der achterspraken: dit doet 

30 alle die ongeordinierde toernlieke eracht, want sij niet en is op oer rechte stede. Ende 
want die reden niet op oer stede en is~ soe maect sij inder zielen onnutte sorge ende 
doncker nevel der eygesuekelicheyl. Ende die begeert maeet inder zielen stormen ·der 
hoeverdiën ende der giericheyt ende regen der quader begeerten. Ende aldus en kan 
die sonne der gerechticheyt', dat is God, inder zielen niet schijnen. 

1 Getuigen: H, f. 5r·7r; P 11.14, f. 93r·94r; L 1.14, L 35r·36v. 2 Ten ... : PL add. 3 Povermits; 
aldus vele malen. 4 L praecipuae. 5 PI om. 6 PL ende add. , P verkeert; L oppressae eT 
subversae. 8 Lobsessa. 9 P meI add. Hl doer ... : Lom. 11 levende ... : P levenmakende; vgJ. 
n. 18. 12 L originali. 13 H (= opspringende, opborrelende): niet bij Verwijs s.v. springen IBl, 
gezegd van een Jonteyn: springhende jonreyne. 14 PL in. 15 wer/icker ... (naast wereltlicker): PL 
om. 16 P om. 

aR. 6·8: mil weleken (= erachten ... ) ... ende mil hem (= God)... b Versta: levendmakend; vgl. 
Verwijs s.v.levendich·maker; verbinding met H. Geest volgens Jo. 6.14, 2 COL 3.6. c Vgl. Num. 20.6; 
Jer. 2.12. d R. 2·20: een eerste beschrijving van 's mensen val met aanduiding van het gevolg 
daarvan: de bron is ... geslOpl. .. behynderr. - doer lopen: in H doerlopen. e Vg1. Mal. 4.2. 
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35 Want gelick dat nevel ende regen, dome ende onweder der natuerlicker sonnen 
oer schijnen benemen, alsoe benemen dese voerseyde17 onwederen (f 61') dat daer 
lycht der graciën Gods der zielen, dattet in oer niet en kan werken of schijnen'
Ende' al ist dat die sonne niet en schijnt, sij is nocbtants int firmament des hemels, 
woo-wael dat sij niet en schijnt opter eerden; des-gelicks is God oeck inder zielen 

40 nae sijnre Godheyt, als sij sunde doet, want sij en kan God niet van oer verdriven, 
want oer geest levet vanden levende-makende" Heilige Geest. Aldus is God dat 
leven des geestes ende die geest is dat leven der zielen. Ende God is altijt inden 
geest, want die geest is dat beelt Gods inder zielen. Want gelick dat God ewelick sal 
wesen ende nummermeer vergaen, alsoe sal die geest oeck ewelick wesen, eynter 19 

45 in vrouden of in pinen'. 
Ende' al is God inden geest, hi en werct daer niet in, het en sij dat hem die geest 

in God keert mit gedencken, bekennen ende mynnen. Ende, wanneer hem die geest 
in God keert mit gelove, hape ende mynne, alsoe dat bi God lyef-heb baven al 
dinek, ende dat bi in hem hape baven alle creatueren, ende dat bi in hem gelove als 

50 dat bi is drievolruch ende één onverscheyden God in eenre Godheyt in een puer 
sympel wesen (welck (f 7r) wesen daer-om wesen is genoemt, want het'O hem 
selven alleen is bekent), <-so staet rue siele te-recht)". <Ende)" want <God)" hem 
selven alleen is bekent, daer-om kan bi hem selven alleen volmaectelick lyef-hebben. 

Ende om-dat'· wi hem solden bekennen, lyefhebben ende gebrucken, daer-om 
55 sijn wi van hem geschapen. Ende sullen wi daer-toe comen, soe moeten wi mit hem 

verenyget sijn. Ende sullen wi mit hem verenyget sijn, dat moet geschyen vermits 
dat verdyenst sijnre heiligher Menscheyt, die bi om onsen wil aengenamen" hevet, 
doer welcker volcomenheyt alle onse gebreckelicheyt volcomen werden mach, ende 
alle drie erachten onser zielen comen moegen op oer rechte stede, daer sij yerst van 

60 God toe waren geordiniert. 

17 P voorschreven. 18 levende ... : P /evendichmakende; vgl. n. I I. 19 P om.; L sive ... sive. Eynter, 
vgl. Verwijs s.v. enter, anter; hd. enrweder ... oder. 20 daer om ... : PL om. 21 so ... : PL add. 22 
PL add. 23 PL; H hi. 24 om ... : L ad hoc ut. 25 P aenghenomen. 

fR. 21 ·37: een tweede beSChrijving van 's mensen val en het gevolg daarvan; r. 27-41: de metaforiek uit 
A c. I 1 wordt hier hernomen en verder toegepast. Daarna volgt de verklaring van de val en het herstel 
ervan. g Versta: maar. b R. 38-45 bevestigen Gods onverbreekbare weselicke aanwezigheid in 's 
mensen wesen (op grond van zijn scheppingsakt);!. 46-56 stellen Gods weselicke aanwezigheid tegenover 
zijn werc, dat alleen kan gebeuren, wanneer de mens vrij toestemt door inkeer, lOekeer. En deze inkeer 
kan maar mogelijk zijn dank zij Christus' Mensheid Cr. 55-60). 
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TEN VIERDEN. WAER-IN DAT SI' WEDER OPGERICHT SULLEN WORDEN. (j CAPITTEL 

.xV. 

Nu waer-in' dat si' weder-ghemaect ende opgericht sullen werden, dat moet 
geschien door Christum Jesum, dye ons wedermakinghe ende verlossinghe is b , door 

5 welcken onsen geest weder ghevrijet ende in God verheven wort, ende daer aUe dye 
crachten onser sielen, de overste met die onderste, ende aUe die sinlike bewege
licheden 3,1: in-een vergadert worden ende worden in haer rechte stede geset ende tot 
God opgerecht ende worden toegevoecht haren orspronc, om mede te wercken dat 
inwercken Gods d, daer al de sinnen (in getogen> 4 worden tot dat hoochste goet, 

10 om altijt de (f 941') eewige dingen te sien ende te horen ende godlijcke dingen te 
smaken ende te gevoelen, ende onbevoelick' inden uutwendigen sinlijcken dingen te 
wesen mer levendich totten geesteliken ende inwendigen dingen, ende al datmen van 
buten siet ende hoort tot God te trecken, als een recht minnaer toe-behoort, waeT' 
door alle onse wandelinghe, doen ende laten ende alle ons wercken na gericht' ende 

15 volmaect mogen worden ende ontfanghelijck' des oppersten goets r. 

J Getuigen: P IJ.J 5, f. 94r-v; L J.J 5, r. 36v-37r. 
mMUS. 4 p3; PI ingewgen. 5 L insensibiles. 

2 Nu ... : L Jam vero si quaeraf aliqUl's in quo. 
6 capacia. 

3L 

a Versta: die erachten der sielen; L animoe l'ires; vgl. A c. 10 e.v. b Vgl. A c. 14 r. 55-60. c Syn. 
van affecIiën, toeneyghelicheden; vgl. A c. 10 r. 15 e.v.; c, 14 r. 2 e.v. d mede, .. : versta: om mee te 
werken met Gods inwercken (alsof het ww. trans. zou zijn). eVersta: gericht. bedoeld; L dirigi; niet bij 
Verwijs. r Versta: geschikt om Ie ontvangen. Vgl. Verwijs s.\'. ontvangelijc. B 4. '--

H 03 ampL004 jJ5 
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PIl 16, [.94v' TEN .V., WAER-IN DAT (SI') STAENDE SULLEN BLIVEN. ([ CAPITTEL .xVI.' 

Nu ten vijfsten, waer-in dat si staende sullen blijven"', so moeten wij a!tijt 
behouden 5 drie dingen. 

Ten eersten eenen gewarigen inkeer 6 ende blijven altijt' in dye godlicke tegen-
5 woordicheyt met pueren gedachten, met claren bekennen ende vereeninge des 

willen, één geest met God te zijn', ende dat door verdienste zijns b menschelicken 
vroliken geestes, waer-door ons memorie gevrijet wort, ende ons verstant verlicht, 
ende ons wil in godliker minnen vereenicht, altijt te volgen den liefsten wil Gods". 

Ten anderen God altoos (gehoorsaem)9 te zijn ende met allen erachten onder-
10 danieh, ende (houdense)'0 te gader tot God gevoeeht, ende dat door verdienste 

zijnder heyligher droevigher sielen, waer-door dye reden verlicht wort, ende onse 
begeerte ghereynieht, ende dye toomiehlike eracht saeehtmoedieh ende ootmoedieh, 
ende al dye affectiën: hoep ende anxt, minne ende haet, blijseap ende droefheyt 
ende sehaemte, worden alle doer dye beweginge" Gods gedreven ende te gader tot 

15 God gehouden overmits nauwe hoede der vijf sinnen d Ende daer-af wort dye 
eonseiëneie in dye hooehste vrueehde ende blij schap geset, om-dat" alle die 
erachten ende affeetiën ende sinnen overmits Christurn Jesum in haer rechte stede 
behouden worden. 

Ten derden, dat wij altijt dat leven ende lijden Christi Jesu in onse herten 
20 vergadert ende geprent hebben, ende hebben (f 95r) daer altijt opgericht" dat 

gecruyste beelt ons Heren J esu Christi, daer dye somme van alle sinen leven ende 
lijden in besloten is, ende behouden altijt dit claer spiegel ende volcomen exempel 
voor: de ogen ons herten, ende aensien wat daer is geweest in Christo Jesu e: hoe al 
zijn erachten ende affeetiën waren, ende hoe bi was van binnen ende van buten in al 

25 zijn wandelinge, woorden ende wereken, op-dat wij hem daer-in mogen navolgen 
ende worden sa in hem overgeformt door verdienste zijns heyligen reynen gewonden 
liehaems, waer-door al ons litmaten gereynieht ende in Christo Jesu bewaert worden. 

Uut dit spiegel en sullen wij ons nemmermeer neygen 14, maer altijt daer-in bliven 
ende sien daer-in aen ons ongelijeheyt15 ende wat ons noch ontbreeet inden geest, 

30 siel ende liehaem, daer wij hem niet in na en volgen, ende aensien hoe sinen gheest 
ghereeht '6 was in eenen weseliken inkeer in 11 dye alder-hooehste vrolieheyt, 

1 Getuigen: P II.16, f. 94v~96v; L 1.16, f. 37r·38r. 2 p3 add. 3 p3 Dar. xvi. Capillel. 4 Nu ... : 
L Denique uI in reclitudine sua persislere va/eant. 5 Lobservandtl. Vgl. Verwijs s.v. behouden: 1) in het 
bezil blijven van, bewaren> onderhouden. 6 L in spiritum add. 7 ende ... : L ef ut semper ... 
maneamus. 8 één ... : L ut I,jdelicef. .. manere cupjamus. 9 FL; pl ongehoorsaem. 10 P hou~ 
dese. 11 L molU. 12 L eo I'idelicet quod. 13 Pl; p3 opgerecht; L erectam. 14 L dejiec~ 
tere. 15 sien ... : L aspicere (dus aensien) dissimilitudinem nos/ram (ons). 16 L erec/us (opge-
richt). 17 in ... : L per quandam ... in. 

a Versta: om de middelen te kennen, waardoor zij" kunnen standhouden. De 3 'dingen' zijn trichotomisch 
gerangschikt, telkens met verwijzing naar Christus' drieledigheid. b Versta: Christus' geest enz. 
c Versta: om ... le volgen. d R. 13-15: ende al dye affectien ... : zijn anak. opgesteld, alsof zij een 
hoofdzin Vormen. e Vgl. PhiL 2.5: een goede omschrijving van de 2 geijkte termen in r. 23~27. 

f Versta: vrome gedachten en houdingen i.v.m. de beoefening van Christus' lijden. VgL A c. 4 r. 55·57 
en nno 
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doen 18 hi in dat alder-swaerste lijden was, ende hoe zijn siel in dye aid er-meeste 
seericbeyt ende lijden uutgherect was om dye wedermakinge onser sielen, ende hoe 
deerlijc zijn lichaem geschoort ende doorwont hinc in die alder-grootste pijne ende 

35 armoede ende alder-ellendichste versmaetheit als 0)1 creatuer was, (ende dat hij) 
vanden daghe zijnder geboorten tot-dat hi aenden cruce sterf, (nooit zonder 
veelvuldig kruis was)'9. 

Ende dit sal een yegelijc mensche weder-om in zijnre herten dragen, op-dat hi 
bern weder-om met eenen weseliken inkeer ende vroliken geest ende met een 

40 onderdanige siele ende met een reyn verduldich lichaem na mach volgen. Ende die 
dit meest ende stadichste 20 oeffent, die sal dit voorscreven alder-claerlijcste in hem 
bevinden. Want alsodanige kennisse van God ende van ons selven, ende wat dye 
erachten der sielen zijn, ende waer si zijn, ende waerom dat si ons gegeven zijn, ende 
waer-in dat (si) 21 gevallen zijn, ende waer-in dat si weder opgerecht sullen worden, 

45 ende waer-in dat si staende sul1en blijven als voorscreven sta et, is allen menschen 
noot te weten. 

(f 951') Want dusdanige kennisse is een fundament, daer men alle oeffeninge op 
timmeren mach als een yegelijck getogen wort. Ende sonder dit en can men niet 
voort-gaen, noch en blijft geen oeffeninge staende. Ende hieruut comen alle graden 

50 ende geestelike voortganc der duechden. Ende dit oorconden alle scrifmren, want 
aI1e geestelike sinnen f zijn hier-in verborgen 22.e. 

18 L etiam rune quando. 19 ende dar ... : L quodque ab exordio ... moriebalur, cruee nunquam multiplici 
earebat. 2{l L perseverantius. 2] p3 add. 22 Ende dil...: Lom. 

g R. 19-51 bevatten de meeste terminologie, beschouwingen, ontledingen, die Schr. aanvoert i.v.m. de 
beleving van Christus' lijden. De r. 42-46 verwijzen naar de 5 punten, die in c. 12-16 behandeld werden. 
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P JI 17, [95v' (VAN VIJF NUTTICHEYT, DIE Hl VERCRIGET DIE DIE VIJF VOORSCREVEN VIJF 

PUNCTEN NEERSTELIC AENMERCT ENDE HEM DAER-IN OEFFENT.) «([ CAPITTEL' 

.xVlJ.) 

Dye dese voorscreven vijf puneten neerstelie aenmeret ende hem daer-in oeffent, 
5 dye vereriget daer-uut vijf nuttieheyt'. 

Ten eersten, als hem een mensee aldus inwaert keert ende aensiet hoe hi na God 
gebeelt is ende wat die erachten der sielen zijn ende waer si haer stede hebben, daer' 
uut erijget hl' kennisse Gods ende zijns selfs. Hier-op seyt een leraer': 'Bekenden 
dye mensehen4 wat God is ende wat hi selver is, dusent doden en soude hi niet 

10 achten'. Sint Bernaert seyt: 'Veel mensehen weten veel, mer hem selven en weten si 
nyet'b. 

Ten anderen, als hl' aenmeret waer-om dat hi na God gebeelt is ende waer-toe dat 
hem die erachten der sielen gegeven zijn, so wort hi hem schamende. ende erijget een 
ootmoedieheyt daer-van, dat hijse niet tot God en gebruyet. Sint Bernaert seyt: 'Als 

15 wij ons selven te recht aensien, sa mogen wij ons wel schamen'c. 
Ten derden, als hi aenmeret waer-in dat hise gebroken ende misbruket heeft, 

daer-mede eoemt hi tot kennisse zijns selfs snootheyt ende ontallike gebreken, daer 
bi hem selven mede beladen heeft. Als hi aensiet dat,dat hul's zijnder sielen vol 
sieeken, lammen ende cruepelen ende blinden vergadert is', so wort hl' gedwongen 

20 te gaen totten medecijnmeester ende dien' al zijn wonden te tonen, die selve geen en 
heeft. 

Ten .iiij., als hl' naerstich is om zijn wedermakinge, dat· overmits goede 
oeffeninge al zijn erachten door Christurn Jesum weder-gemaeet ende opgericht 
worden, daer-uut eoemt eenen stereken voortgane tot (f 96r) allen dueehden. 

25 Ten .v., als hi de[n] herde[r]' zijnder gedachten ende al zijn erachten ende al zijn 
sinnen inwendieh ende uutwendieh tot Gode bewaert ende zijn' minlike leven ende 
lijden stadelic in zijnre herten draget, daer-uut eoemt alle volmaectheit des levens. 
Want dye blijft in Christo Jesu, die also leeft als Christus Jesus geleeft heeft'. 

Hier-toe dat wij blijven in Christo Jesu, behoort een nauwe hoede 8 des herten, 
30 dat wij alle onse erachten ende litmaten in Christo Jesu bewaren. Want ie en wete 

geen orbaerliker oeffeninge dan onsen gront tot God bewaren ende te blijven biden 
inspreken Gods. Want d)'e oorspronc alder dwalingen eoemt daer-uut, dat dye 

1 Getuigen: P 1I.l? f. 95v·96v: L 1.17, f. 38r·39v. 2 L voegt dit als titel '\'an c. 17 bij. 3 Wat L als 
inleidende zin heeft, gebruikt P ongeveer als titel van hst. 17. 4 Bekenden ... : L Si cognoscerer homo. 
Mogen wij ook het Diets als enk. beschouwen? 5 vergadert. .. : L plenam esse. Dus volgepropt met: 
niet in Verwijs. 6 L ut vide/ieet: die nI. daarin bestaat dat. 7 herde: hd. herde = kudde waaruit 
afgeleid is herde =-~!:!EEÈ~zie Verwijs s.v. herde; L gregem. 8 L observanlia. 

a Een Jeraer? bAanvangszin van wat A c. 20 weergeeft: zie aldaar n. 1. c Bemardus? d Nl. 
Christus. Herinnert de opsomming T. 18-21 aan Jo. 5.2-15? e zijn: wijst terug naar het vorige God = 

CluislUS. fR. 6-28 hernemen de 5 punten, die in c. 12-16 besproken worden. - dye: nl. hij die zo 
handelt. 



A. c. 17 55 

mensche sinen gront nyet waer en neemt ende laet zijn erachten uut-Iopen in 
tijtlijcken dingen, ende aenhanget den creaturen, ende set daer-in zijn solaes, ende 

35 wort also berooft van der graciën ende inspreken Gods. 
Hier-van seyt S. Bemaer!': 'Ist dat ghi die stemme Gods hoort luden in uwer 

herten, so staet op ende geeft hem reverencie ende weerdicheyt 9, ende laet alle 
uutwendige becommemisse varen, ende segt: willecoem, 0 alder-begeerlicste lief, 
mijns herten eenige troost, die ie met langer begeerten begeert heb, ie offer mi al' 

4() heel uwen welbehagenden wil'. 
Ooe seit S. Hiëronimush : 'Met alder hoeden bewaert u selven ende bewijst gebeel 

getrouwe 'O uWen bruydegom'. Hier-om moeten wi altijt waken met vresen op ons 
selven, op-dat wi ons niet en neygen uut den beelde Christi Jesu, noch uut den 
weghe zijnder geboden. Sint Bemaert seit: 'Hebt vreese als dye gracie Gods u 

45 aenlicht; hebt vreese als si van u weeh-gaet; bebt vreese als si weder-coemt'. 'Iek, 
seyt hy, heb inder waerheyt ondervonden 11 dat gheen dinck also crachtich en is 
totter graciën Gods te verwerven ende haer te behouden ende weder te crijghen als 
si verloren is, als dat ghy12 in allen tijden voor God gevonden wertste, niet hoge 
smakende, mer te vreesen'1.3,i. 

50 (f 961') Hier-om moeten wij sorchfuldelic wandelen voor onsen God, op-dat wij 
als een vruchtbaer wijnrane mogen blijven in onsen wijnstoc, dat is: in Christo Jesu, 
in welcken wij al ons erachten ende alle dye leden ons lichaems ende ons herten 
ende sinnen bewaren moeten: so bliven wij in God ende Christus Jesus in ons, ende 
maect ons vruchtbaer in allen duechden J. Ende hier-aen Ieyt al ons salicheyt, dat wij 

55 sa door Christum Jesum in worden geleyt ende worden één gheest, één siel, één 
lichaem met hem. 

9 ende ... : L el age rev{'ren/iam spirirui sanclO. 10 L jideliratem. Vgl. Verwijs s.v. getrouwe, naast 
lrouw. IJ Jek ... : L In veriraie, inquir idem, didici, 12 alL.: L quam si. 13 hoge: L non altum 
sapere , sed timere. 

g Bernardus1 h Hiernonymus1 i Bernardus? jR. 50-54: vgl. Jo. 15.4-6. 
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P 1I18, f.96v' VAN EEN VOLCOMEN STERVEN ONS SELVES ENDE GOD ALLEEN TE LEVEN. 

([ CAPITTEL .xVlIJ . 

Uut desen gront mogen wij God dagelicx duysent doden offeren, in-dien' dat wij 
onsenVlil, begheerte ende _meyning~ b te gronde uutgaen ende sincken in God. Dese 

5 drie zijn dye principael wortelen, daer des menschen leven (op staet)2~ Als dese te 
gronde uutgegaen zijn uut hen selven in God, so volget al dat ander lichtelic ende 
stervet 3 hem selven ende levet God alleen, in-dien dat hi hem selven niet en sueet in 
genen dinghen " ende vergeet hem selven, ende neemt alleen waer den liefsten wil 
Gods, ende dat om zijnder liefden, ende levet na dye p~gheerte Gods ende dat tot 

10 zijnder eeren, ende wort alleen beweget uut diemeyninge Gods, ende dat tot zijnre 
genuechten. 

Hier-op' moet dye mensche hem selven neerstelijc waernemen, dat bi nyet en 
doet noch en laet uut sinlijcke neyginge of beweginge: in gedachten ende begeerten, 
in sien, in horen, in woorden, in wercken, in eten, in drincken, in slapen, in waken, 

15 in doen ende in laten, dat hy dat nyet en doet om zijn profijt of genuechte, dan 
alleen' puerlijc om dye liefde Gods, ende dat tot zijnre gloriën. Ende hier-in 
wortmen ende blijftmen godlijc·. Want hy hem selven uutgegaen is ende vergeten 
ende God alleen waerneemt, so wort hy van God weder 7 waer-genomen" 

Hier-op seit God selver: 'Dye ick in mijnen handen heb, die en sal my (j. 97r) 
20 niemant ontnemen's." ende belooft hier-op drie beloften. Inden eersten: 'Ic sal 

bewaren mijn sanctuarium. Wie isser ghevallen dan die in hem selven is gevonden 
ende inder waerheyt in mi niet en stont?'. Ten anderen: 'Ic ben een behouder mijns 
rijcs, ende ic en wil niet dat mijnen tempel besmit9 sal werden 10 met vreemden 
beelden'. Ten derden: 'Ic sal bescermen mijn tabernakel, ende ic en wil niet dat 

25 enige geesselinge sal genaken minen tabernakel'. Ende daer sullen der thien dusent 
vallen van dijnre rechter siden, ende dusent van dijnre slincker siden". 

Siet, dit belooft God den-genen, die hem selven vergeten ende God in allen dingen 
waernemen. Die beschermt hi weder 11 ende vecht voor hem, die hem willichliken 
afkeren van allen creatueren in een volcomen afsterven haers selfs ende opdragen 

30 haer leven ende al dat si van God ontfangen hebben weder inden godliken oorsprone, 
ende insincken al haer natuerlike neigen inden alre-liefsten wille Gods ende sterven 
te gronde hem selven ende leven God, (nyet) 12 alleen in gebreckeliken13 dingen, 
mef ooc in goeden georloofden dingen, die der natueren nut ende noot zijn, ende 

] Getuigen: P 11.18, f. 96v~97v; L 1.18, f. 39\'-41r. 2 Popslael. 3 L moriturque homo. 4 L 
Circa hoec. S dan ... : L sed so/urn. 6 L deificus. 7 L \'icissim. 8 Dye ... : L non rapier 
quisquam oves meas de monu meao Vgl. Jo. 10.29. 9 pl besmet. 10 ende ie ... : L qui non permillo 
ingredi vel sa/tem quiescere. 11 L vice versa. 12 P3L add. 13 L illicitis. Verwijs s.v. gebrekelijc 
3) b, a: slecht, wat niet deugt> ongeoorloofd. 

a Versta: vanuit de hiervoor geschetste grondgesteltenis is men bereid (moet men wel) voor God dageliJks 
zich duizend verstervingen oJ::elfverloocheningen op te leggen, telkens nl. als ... Vgl. r. 53·56 en c. 17 r. 7-8. 
Zie TAULER, ug. Vetter, 115, 14-17. b onsen wil ... : belangrijke samenhorende trits van krachten, 
zowel in ons als in God; vgl. r. 9-11; 48-50. Zie TAULER, ug. Vetter, 117, 25. c Vgl. 1 Cor. 13.5. Let 
op het parallellisme in de volgende woorden. d Opvallende wederkerigheid. Bron? e Jo. 10.287 
fR. 24-25: Ps. 90.10 g Ende daer ... : Ps. 90.7 en lOb. 

D Ol ampek0l4c24 

Xl 
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oae die overnatuerlie zijn, dye den geest ende der sielen aengaen, als in geesteliken 
35 oeffeningen ende godliken gaven, dat h die mensee daer niet in en soecke zijn 

gemaek aft bevoelike 14 smaee aft troost inwendiger rusten aft enieh profijt hier of 
hier-namaels, dan alleen die puer eere Gods. Hier-in te sterven 15 wort dat waraeh
tige leven ende die hoochste vruechde ende <die overste)"6 vrijheit ende die 
volcomen vrede gevonden inden gront der sielen, in wel eken vrede Gods rust en 

40 woninge is!. 
Och, dit is die gront', daert al aen leyt "', daer wi sa iammerlie in ontbliven ende 

soecken al ons selven, het-si na den geest aft na der natueren, dat ons doch van 
Gods weghe verboden ende ongeorlooft is, yets wat te ghebruycken, het-si 
lichamelick aft geestelick. Als wij ons selven daer-in soecken ende vergeten den 

45 liefsten wille Gods ende zijn hooch- (f 97\') ste eer, sa wort al misbruyct ende 
bevlect onse sie1e, ende bEven k in ons selfs creatuerlicheit staen 18, ende en werden 
niet godlie"9 .!, ten si dat wi ons selven grondelic uut-gaen uut ons selven in God 
ende oversetten al ons erachten in die godlike craeht, als: die-",il ons geests, die 
.1:Jegeert onser sielen, diel11eynjIlge ons herten, ende laten die in God ende leven 

50 alleen na sinen overheylighen wille, begheerte ende meininge. 
Sa werden wi godlie 19 ende wonen in God ende gebruycken alle dingen, geestelic 

ende liehamelie, om die liefde Gods. Ende in deser wijsen zijn ons alle dingen 
gheorlooft mende bliven godlie'· met God. Och, die dit te rechte waer-name een 
maent oft een iaer, die soude Gade dagelies ontellike doden offeren", tot-dat hi te 

55 gronde gedodet ende in God waer begraven! Sa soude hy daer-na veel ongemeten 
levendiger hemelscher vruchten voort-brengen. 

o mijn siele, nu verloehent u selven ende keert u van allen creaturen ende soect 
God in u selven, die u inder ewicheyt gemint, bekent ende geroepen heeft, ende nu 
in di roept met quelender liefden, om-dat" ghi hem weder sout verkiesen ende 

60 boven al lief-hebben ende zijn eer in allen dingen soecken. 

]4 L sensibilem. 15 Hier ... : Lper islam morrificationem. 16 die ... : L suprema add. 17 daerr.,.: 
L pro quo omnia agenda sun1. Dj, waar alles om draait. 18 ende ... : L el infra (versta intra) limÎles (UI 
lIa dicam) crealureilOfis persislÏmus. 19 L deifarmes. 20 L deifici. 

h Versta: opdOf of zodOf. i R. 27-40: de eisen van het sterven te gronde worden hier radicaal gesteld en 
worden nog verscherpt geformuleerd. j Versta: grondgeslelfenis als basis van hel geestelijk leven. 
k so 1I'0rt".: versta: zo wordt al/es misbruikt (tegenover zijn doel) en hel bevlekt onze ziel en wij 
blijven... I ende bliven ... : twee tegenpolen [in tegenstelling met sterven te gronde hen se/ven ende leven 
God (= voor God): r. 46], die in dit hst. radicaal getekend worden met telkens wisselende synonieme 
termen. m Vgl. 1 CoL 6.12, in mystieke zin toegepast. n Deze zin herneemt het in het begin 
aangegeven thema. 0 Versta: opdat. 
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P J119, f.97v' HOE DIE SIEL HAER GEMINDEN SOECT IN DIE VIER ELEMENTEN ENDE VINT HEM 

IN HAER SELVEN. «([ CAPIITEL XIX.) 

Ic mercke wel dattet al bedroch is, 0 bedriegende werelt, dat in u wat schijnt te 
zijn. Die schoonheit, die in u is ... Ende inden vasten steen, dat is: in Christus, hevet 

5 hi my gevest, dat mi geen becoringe verwinnen en sal mogen Z. 

-Do 

1 Getuigen: P I1.19, f. 97v-98\'; p f.91r-92v; L l.J9, f. 41r-42r. - Dit hoofdstuk beantwoordt aan een 
lange passus uit traktaat C, Onderrechtinghe 2.3.3.6. van de Glosse op hel Pater Noster. In deze Glosse is 
de passus harmonisch ingepast in een langlopend schema en blijkbaar als een spontane uiting opgesteld. 
In P, p en L is die tekst een illustratie van de leegheid der schepselen, die de beschouwende mens naar 
hun schepper verwijzen. Daarom verkiezen wij de tekst hier niet op te nemen en enkel te verwijzen naar 
De glosse met een - Do. - Vgl. hierna C c. 8, + Do. 2 Zie de uitgave van de volledige tekst volgens 
pc. 23, f. 9Jr-92r, hierna op p. 344·345, + Do. 



A. c. 20 59 

P IJ 20, r. 98r1 HOE DAT GOD IN ONS IS ENDE HOE DAT WJ NA GOD GEBEELT Z[JN'. «(I CAPJTTEL.XX.) 

l 
I 

Vele lieden kennen veel; hem selven en kennen si niet. Ander liede sien si; haer 
selven versuyrnense'. Gode soeeken si in desen uutwendigen dingen ende verthiën· 
der (inwendiger) S dingen, in welcken inwendigen dinghen is God. Ende daer-om 

5 sal iek weder-gaen 6 vanden uutwendigen dingen totten inwendigen dingen, om op 
te dimmen'1 totten den oversten dingen, op~dat ie mach kennen van-waer ie come 
oft waer ie gae', ende also metten bekennen mijns selfs mogen eomen totten 
bekennen Gods. Also veel 9 als ie toeneme totten bekennen mijns selfs, also veel 
naeke ie totten bekennen mijns Gods. 

JO Na den inwendige mensee 'O vinde ie drye dingen in mijnen gemoede, daer ie 
Gode mede oeffenen soude (ende sien) " ende begeeren, dat zijn: die gehooehnisse, 
verstandenisse, wille (of) 12 minne. (Met) 13 dit gehooehnisse gedeneke ie, met der 
verstandenisse beschouwe iek, met den wille omhelse ie. 

Als ie Gods gedencke, so vinde ie hem in mijnre ghehooehnisse, ende daer-in 
15 verweende ' • ie na-dyen dat bi hem geweerdicht my te geven'. Inden verstandems so 

bescouwe ie wat God is in hem selven, wat inden engelen, wat inden creatueren, wat 
inden heyligen, ende wat hy is inden menschen b. 

In hem selven is hy onbegrijpeliek, (I 99r) want bi is dat begin ende dat einde, 
begin sonder begin', einde sonder eynde. (Uut)" mi verstont ie dat God onbegrij-

20 pelie is, want ie en mach mi selven niet verstaen, (dien) 16 hi gemaect heeft. Inden 
engelen is hl begeerlie, want si begeeren hem te aensehouwen d. Inden heiligen is hi 
genoechlic, want die salige gestadelic 17 in hem verblijden. Inden ereatueren is hi al 
wonderlic", want hi alle dine (moghentlic) 19 schept, wijsselie berecht, goeder
tierenlie voegetz° Inden menseen is bi minlick, want hi is haer God ende si zijn 

25 volt', want bi woont in hem als in sinen tempel, ende si zijn sinen tempel'). Ende hy 

I Getuigen: P 11.20, r. 98r·99v; L 1.20, r. 42r-43v. Het ganse hst. is ontleend aan pS.·BERNARDUS, 
Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis (zie R. BULTOT, Les "Medîlationes" Pseudo
Bernardines $Ur la connaissance de la condition humaine. Problèmes d'histoire liltèraire, in Sacris erudiri, 
15, 1964, 256·292). De Mndl. vertaling ervan komt in vele hss. voor. De tekst van P vergelijken ~ (in 
beperkte mate) met de Latijnse tekst van L en van f.h~~ .. ?~.~~~.~"~~~1.~(1:ti~ry~~~~er ~~_~ll~!,~_~}~.f~w en ~.: 
met de MndI. vertaling in hs. Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, 79, f. 4r-6V (= !BQjCafkomstig van é ' .. -~.: 
'den susteren witen huys buten voerster poenen pater noster' (= Zwolle, zusters van het Cemene Leven). 
Zie beschrijving van dit hs. door F. HENDRlCKX, in Mise. neer!. Deschamps, I, 94-98. Vgl. A c. 17 r. JO en 
D. 1. 2 PL De digniIate hominis; RG Vanden inwendighen mensehe. 3 L PL deserunt; RG 
laten. 4 L PL deserentes; RG lalen. 5 P3L PL RG; p1 uUlwendiger. 6 RG mi keren. 7 L 
PL; RG ab interioribus add. 8 L PL RG quis sum vel unde sum add. 9 L PL namque add. 10 
Na de algemene inleiding komt de uiteenzetting over de zelfkennis. Allereerst naar de inwendige mens in 
het I t hst., met het opschrift De dignilale hominis, dat bijna geheel in de Peerle werd opgenomen. De 
beschouwing naar de uitwendige mens komt in het 2 t hst., onder de contrasterende titel: De miseria 
hominis enz. II RG L PL; P soude. 12 RG L PL; Pende. 13 RG Mirler; L PL per; P 
Mer. 14 Vgl. Verwijs s.v. verweenden = vreugdevol zijn; RG heb ie ghenoechte van hem; L PL de eo 
el in eo de/ecLOr. 15 RG L PL; P meI. }6 RQ .. 1~.fh;J~.J!~l!. 17 die ... : RG si stadichiic ende 
salichlic. 18 01...: RG te verwon"dêrèn; L PL admirabilis. 19 RG L PL; P moghelic. 20 L PL 
dispensat; RG om. 

a dal hL.: versta: dat hij zich gewaardigt zich aan mij te geven. b Deze opsomming wordt in de 
volgende paragraaf verklaard. c Vgl. A c. I n. b. Het vervolg is analoog evenzo gebouwd. d VgL 
1 Petr. 1.12, e Vgl. Ps. 94.7. ende ... : versta: en zij zijn zijn volk. f VgI. 2 Cor. 6.16. 
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en versmaet 21 niemant,. mer so wie zijns gedenct ende verstaet ende mint, met dien 
is hi. 

Wi sullen hem minnen, want hy ons eerst heeft gemint' ende tot sinen beelde 
ende gelijckenisse gemaecth , dat hi anders geen creatueren en wilde geven. Totten 

30 beelde Gods zijn wi gemaect, dat is: totter verstandenisse ende totter bekennisse 
Gods Soon<s)n, by ~ wi bekennen den Vader ende hebben den toeganc tot 
hem'. . 

Al te grote kennisse 23 is tusscen hem ende ons. Die Soon is dat beelde Gods ende 
wi zijn naden beelde gemaect, welc gelikenisse betuycht die selve gelijcheit. Want 

35 niet alleen tot sinen beelde, mer ooe tot der gelijcheit zijn wi gemaect. Ende daerom 
behoort dat totten beelde is gemaect, dattet 24 met den beelde over-een-draghe ende 
den naem des beelts niet ydelie en hebbe. Daer-om laet ons tegenwoordich maken 25 

in ons zijn beelde in een lust Ui des vreden, in een aenscouwen der waerheyt, in eenre 
minne" der caritaten. Laet ons hem houden inder gehoochnisse, dragen inder 

40 consciënciën ende over-al tegenwoordichliken eeren ende vreesen 2B • 

Onse gemoet oft siele is also veel <sine beelde)z. als si des beeldts can 
begrijpen'·, ende also <si mach)31 des beeJds"deelaehtich wesen. Ende daerom is 
onse siele zijn beelde, nyet om-datse haers selfs ghedenct ende datse haer selven 
verstaet ende haer selven lief-heeft, mer datse den-genen gedencken, (f 99v) 

45 verstaen ende liefhebben mach, daer si af ghemaect is. 
Ende als si dat doet, so wortse wijs. Niets niet en is also gelijc der overster 

wijsheyt als ons redelic gemoet 3Z, <dat metter) ghehoochnisse, <ende metter) 33 

verstandenisse ende metten wille staet in die onsprekelike Triniteit. Ende daer en 
mach <si) 34 niet in staen, het en gedencke zijns, ende het en minne hem, ende 

50 verstae hem. <Daer-om sal si) 35 gedencken ha ers Gods, tot weJcs beelde dat si 
gemaect is ende hem liefhebben, verstaen ende oeffenen. 

Daer-mede mach onse siele altoos salich wesen. Salich is die siele, daer God ruste 
in vint ende in wiens tabernakel God rust. Salich is die siele, die seggen mach: 'Die 
mi gescapen heeft, die rust in mijnen tabernakel' J. Ri en mach haer die ruste des 

55 hemels niet weygeren. 

21 RG veronweert; L PL dedignatur. 22 Gods ... : RG sijns soons; PLfiJij. 23 al ... : L, PL Tanta 
cognolÎo est inter nos el Dei filium quod ipse imago Dei est er nos ad imaginem eius facI; sI/mus: quam 
cognationem eliam ipso similiIudo lestalur. Het is duidelijk dat de vertaler kennisse schreef omdat hlj in 
zijn legger cognitio (ten onrechte?) las en ook vertaalde, i.p.v. cognatio, dat alleen oorspronkelijk is, zoals 
het bijna letterlijk in de bron van deze passus voorkomt, nl. Bemardus. S. 80 in Cant. 1.2 (zie Sacris 
erudiri, l.c., p. 260). Of gebruikte hij kennisse in de wel voorkomende (ruimel) zin van familie, 
verwanlschap? Anderzijds las hij hel tweede cognalÎo juist en vertaalde met geJijkenisse, in de zin van 
verwantschap. Tegenover de lezing van P stellen we vast dat RG de ganse zin liet vallen. Was dit alleen 
een vergjssing of deed de kopiist het opzettelijk, omdat hij de zin niet begreep? 24 behoort ... : = 

behoort het ... ; dattet herneemt de vorige relatiefzin. 25 laet ons ... : L PL Representemus. 26 L 
appelÎtu. 27 RG begeerlen. 2S eeren ... : RG eren; L PL veneremur. 29 sine ... : L PL eiJJL-
imago; RG ons~ 30 L PL capax; RG gripich. 31 P machse. 32 RG sie/e. 33 dal...: 
RG; P wan! daller gh. verst. 34 RG add. 35 Daer om ... : RG; P gedencken zijns ende hel en minne 
hem ende verSlae hem. 

g Vg!. 1 Jo. 4.19. h Vgl. Gen. 1.26a, wat verder verklaard wordt in teleologische zin: opdat wij zouden 
kennen ... , zoals bij Ruusbroec. i Vgl. Rom. 5.2. j Vgl. Eccli. 24.12. 
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Ende waer-om (laten wi daer ons selven ende soeken go[e]de)36 in desen 
uutwendigen dingen, daer God bi ons is, willen" wi wesen bi hem? Inder waerheyt 
is hi met ons, mer dat is noch metter gheloven, tot-dat wi hem verdienen te sien 
inder gedaenten 38. Die apostel se)'t: 'Wij kennen Christum wonende in onsen 

60 herten met den gelove' 39.\ want inden gelove is Christus, dat gelove is inder 
gedachten, dat gedacht is inder herten, dat herte is inde borsten. (Want milten 
gelove oefenen wi Gode den schepper, ende aenbeden den verlosser ende ontbeiden 
den salichmaker.) 40 

Ic gelave he!!) te sijn 41 in allen creatueren, ende (te hebben)42 ·in mijn selven, 
(ende)43 datYboven al4ese~ onspreke1ic" (vroliker)45 ende saliger J~at]46)s te 
bekennen God in hem selven. Want de Vader ende den Soon ende den Heiligen 
Geest te bekennen dat is ewich leven 1, volcomen salicheit (ende die> 47 overste 
weelde. (Nie oghe en heft ghesien, noch oer ghehoert48 , noch in menschen herten 
en iS 49 gec1ommen, wat groter claerheit ende vrolicheit ons bereit is int aenscou-

70 wen '0, als wij God van aensicht tot aensicht sullen sien''''? den-ghene dye is een licht 
der (verlichter)'>, een rust der geoeffender", een vaderlant" der wedercomender, 
een leven der levender, een crane der verwinnender. Amen 54. 

36 lalen ... : RG; P en verrjen (vgL n. 3 en 4) wij lust te soecken. 37 L PL si nos ve/imus. 38 L PL 
per speciem; vgL 2 COT. 5.7. 39 Eph. 3.17. 40 Want ... : RG add. 41 P sijn; RG siene. 42 
RG add.; P ende dal je God heM,!. 43 RG add. 44 RG onspreke/iker. 45 RG; P vruchl-
baer. 46 RG om. 47 RG add. 48 Nie ... : RG; P Wek ogen niet gesien en hebben enz., alles 
afhankeliJkvan Weic. 49 RG nie: add. 50 ende ... : RG wal groter sueticheit, wat groter bliscap sal 
wesen inden bescouwene. 51 Plichten. 52 L, PL: exerellalOrum. 53 RG erfachlÎcheit. 54 P 
add. 

k Eph. 3.17. I Vgl. Jo. 17.3. m VgL I Cor. 2.9. 
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P 1121, f. 100r' HOE DAT DIE REDELlKE SIELE AENMERCKEN SAL HAER EDELHEIT ENDE KEEREN' 

HAER TOT GOD. «([ CAPITTEL .xXl.) 

o siele, edel ereatuer, die God sa edel ghescapen heeft ende met sa costeliken 
pant verlost, aenmerct dijn edelheit ende doet een afseheit 3 van alle geseapen 

5 dingen, ende geeft dijns selfs natuer ende allen ereatueren vIitelic orlof" ende keert 
u bloatelie inwaerts uut u selven in God door dat carte toepadeken 5 .,: met vasten 
gelave dat ghi vastelie in God ghelooft: sa sal hi u ghedaehten vruehtbaer maken 
ende in hem vestigen; met stereken hope dat gbi sterckelie in God betrout: sa sal hi 
u verstant verlichten ende bescermen met dat licht der waerheyt; met voJcomen 

10 liefde dat ghi Gade stadelie aenhangt met minnen: sa sal bi uwen wille in minnen 
doen bernen ende stantaehtelie in hem doen blijven. Ende hier-mede wert ghi 
gheanckert ende gevesticht in uwen oorsprone ende in die have· der ewiger 
salicheyt. 

Hier-om, wilt gbi voorderen in uwen voortgane, sa moet ghy alle uwe erachten 
15 ende aJfectiën in u weten ende bekennen, hoe si weder-ghemaeet' ende in God 

moeten zijn vereenicht b, want ghi in u hebt dat beelde ende ghelijekenisse Gods, als 
hier-na noch beter vercJaert sal werden', dat ghy na die eenvuldicheyt des wesens in 
u hebt dat beelde Gods, daer hem God selve mede vereenicht heeft, dat' ghi soudt 
zijn één gheest met hem in een eenvuJdich stille rustige ghebruyeken. Ende soa ghy 

20 een memorie, verstant ende wille in u hebt, sa hebt gbi die ghelijekenisse Gods, 
daer-mede ghi vander heyligher Drievuldieheyt ghewraeht wertste"'. 

Daerom sult ghi God bidden ende u selven daer-toe voeghen, dat altoos dat 
binnenste wesen uwer sielen in dat wesen Gods verenicht ende versoncken si in een 
nietheyt9 ,r uus selfs; ende sa suldy soe- (f 1001') telie van Gade gevoet werden ende 

25 begaeft ende met enen minlicken intree 10 in hem werden getogen, 
Ende die erachten sullen altoos in God verhangen zijn ende sa sullen si sonder

linge verlicht ende van God gewrocht werden ende één geest met God zijn, ende in 
dinen gemoede boven dijns selfs vernuft(s) (moghelicheyt) 11 verheven zijn in die 
eenvuldicheit Gods. Ende want die drie overste erachten als memorie, verstant elide 

30 wille, daer dat beelde ende gelikenisse Gods in is, haer natuerlike stede hebben 
inden hoofde des menseen) so moet ghi altoos dragen een minlic, simpel, een
vul di eh, oetmoedich, rijpe, eersaem, zedieh gelaet 12 dijns aensiehts ende aller dijnre 
wandelinge, ende een bewaringe dijnre vijf sinnen. 

1 Getuigen: P 11.21, f. 100r·102r; L 1.21, f.43v-46v. 2 L se add. 3 doet ... : L aliena teipsam 
ab... 4 geeft. .. : L relinquas. 5 car/e .. ,: L compendiosissimam ilJam viam. 6 have naast haven; 
vgl. Verwijs s.v. havene. L por/urn. 7 reformari, 8 ghewracht ... : Lageris & moveris. 9 L 
quadam lUijpsiui annihilatione. 10 L intraCfU. 11 L inlelleclus tui capacilalem add. 12 L 
apparen/iam. 

a Een vaste verwijzing. - Dat Schr. nu een hst. over de ede/heil van de mens laat volgen, doet zij wellicht 
omdat zij na de bron van haar vorig hst. in de voornoemde Meditationes, er Caput lIJ. De dignitate 
animae vond. Maar hierbij volgt zij andere bronnen. b Hiennee herneemt Schr. vanaf r. 26 de 
gedachtengang van c. 10·18. c Welke passus is hiennee bedoeld? d Versta: opdat. eR. 14-21 
berusten op de tegenstelling beelde·ghelijckenisse Gods, die Schr. verklaart als resp. Gods wesen en Gods 
were: zie A c. J 4 r. 46·53 en n. h. f een niethey1. .. : een voorwaarde van ons eenzijn met God, ons al· 
zijn in God. 

D Ol ampekOl5c24 
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Want daer-door sal dat hooft der sielen, dat is: die geest des gemoets, vrije ende 
35 ongehindert altoos keeren uuter tijt ende neigen hem in die ewicheit der Godheit, 

daer die geest in afghescheydenheit ghevoert wort ende dat heste deel toe-gevoecht 
ende ghesekert wort, ende van die nederste dingen ende van haers selfs lichaem ende 
siele gesceiden wort, dat is: van allen sinlicheyt, daer-af die siele ende dat lichaem 
mede beweecht werden: so is die geest verheven boven alle sinIicheit'. - Hier segge 

40 ie u van drie deelen, die inden menseen zijn uut S. Pauwels ende Augustinus' 
woorden, ende uut die getuychenisse Gods in ons" 

Ende is dat die geest, die dat overste deel der sielen is, so in God geanckert ende 
verenicht ende gevesticht wort met den Iime der godliker caritaten', so brengt hi 
voort uut die godlike schat milde gaven, daer dat nederste deel der sielen ende des 

45 Iichaems mede bega vet wort. 
Dat nederste deel der sielen, als die drie nederste erachten, zijn in dat herte, die 

dat herte ende dat Iichaem dat leven gheven. Ende j God is dat beelde der sielen, 
daer die drie overste erachten haren oorspronek hebben, daer dye heylighe Drie
vuldicheyt doorvloeit met een godlike eracht oft radie neder in die onderste 

50 (f JOir) erachten der sielen, daer hi den geest mede voet ende die siele ende dat 
Iichaem leven doet'. 

Ende dat nederste deel heeft .vij. bewegelicheden, diemen heet: affectiën. Die 
hope ende minne ende blijscap zijn onder dye begeerte; ende die schaemte is onder 
dye reden; ende die haet, anxt ende droefheyt zijn onder die toornichlike eracht. 

55 Ende na dese bewegelicheyt wort die siele aengevochten, ende, werwaert dat hem 
dat nederste deel keret, daer keeren si hem mede. Volget nu dat nederste deel den 
geest ende is God gehoorsaem, so wort die siele met al haer toeneygelicheyt 13 van 
God na duechden ende na heylicheyt gewrocht "". 

Die begeerlicke eracht leyt '6 in die rechter siden van therte, onder dye memorie, 
60 daer die hemelsche Vader in woont, dye die memorie vermaent ende die begeerte 

trecket ende versmaden doet alle dat inder werelt is ende haer met geheelder hopen, 
minne ende bIijscap tot God oprechten. 

Ende die reden is int middel onder dat verstant, daer die Soon Gods in woönt 
ende verlicht dat verstant ende leert dye reden, dat si haer schamen sal van haren 

65 gebreken ende haer so vele te meer verootmoedigen ende schamen haer, niet den 
gecruysten Jesum na te volgen. 

Die toornichlike eracht is in der slincker siden int herte onder den wille, daer die 
H. Gheest in woont, ende maect den wil vierich ende stercket die toorne, dat quade 
crachteIijc weder te staen ende dye duechden te wercken. 

13 L inclinationibus sive affeczionibus suis. 14 na ... : L ad omnem sanclitalem movetur. 15 P' 
gedeell. 16 L SilO est. 

g Omschrijving van de divÎSjo animae, afuankelijk van Hebr. 4.12, vanuit die afghescheydenheit. 
h Merkwaardige aanduiding van haar bronnen. i Vgl. glUIen carilatÎS: reeds bij Augustinus; zie TLL, 
s.v. 11. j Versta: maar. k VgI. A c. 5 r. 42 e.v., met de paralleltekst van Ruusbroec. - Voet = 

voedt. I R. 52~58: vgL Ac. 12 r. 16~22 en n. b. 
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70 Ende aldus behoort een yegelike siele geordineert te zijn ende haer erachten te 
kennen. De" in duechden voort wil gaen ende die een goet herder wil zijn, die moet 
zijn scapen kennen, ende behuedense, datsi niet wijde uut en dwalen ende van den 
wolf gegrepen worden, ende vergaderense ende drijvense in dye binnenste woestijne 
der godliker vereeninge; ende daer sullen si suetelijc gevoet worden in zijn weelden 

75 ende in dye weyde der eewiger groenheit ende drineken uut dye rivieren des 
levendigen godliken bornsm. 

Ende als d)'e siele (f. 1011') aldus van binnen gestel! is ende aldusdanigen 
inganc heeft in God, sa salse van binnen also begaeft ende geëdel! worden van die 
rijcheyt Gods ende sa gesteret ende gevoet van zijnder mildieheyt, dat die siele den 

80 liehaem onderdanieh maeet den geest ende doet dat herte van allen aertsehen 
dingen toe-sluten ende wijt ende liefiije tot God op-Iul'eken 18, ende wort verandert 
in reynieheyt, in soberheyt ende in verduldicheyt ende in allen sedelijcken duechden. 

Ende alst aldus inden mensehe staet, sa is hl' bequaem, dat God met hem 
wercken mach. Want, hoe dat instrument bequamer '9 is, hoe dl'e werck-man daer 

85 liever mede wercket; hoe dan onse siele bet gescicket is ende berel't tot haren inkeer 
ende gewet'O is opten steen Christurn Jesum van allen roest der sonden', hoe God 

dat aengenamer is mede te wereken. Want God en can ons salieheyt niet wereken 
sonder ons toe-doen, noeh wij sonder dl'e hulpe Gods, ghelije een timmerman en 
can niet wereken sonder dat instrument, noeh dat instrument bul' ten den meester. 

90 Mer dit en salmen niet verstaen als dese verdoelde blinde Luthersehe mensehen 
dat nu voortbrengen 21, die dl'e hel'lige Sehrift trecken ende verkeren na haren 
vleeschelijeken ende ezels" verstant, ende seggen dat wij ghenen vrijen willen en 
hebben ende dat wij anders nyet en zijn dan een sage", dl'e daer aen die wandt 
hanget'. Ende" dit is dwalinge, want wij zijn levendige instrumenten Gods. Een sage 

17 De = die. Deze relatiefzin, die wij gelijkschakelen met de volgende (ende die ... ), kan ook als bepaling 
van een yegeJike $ie/e bedoeld zijn, zoals L vertaalt. 18 L adaperiri. 19 L commodius. 20 L 
polita; wellen = slijpen met de bijgedachte van polijsten, zuiveren. 21 L tradunI & docent. 22 L 
asininum; vgl. Verwijs s.v. eselsc. 23 L serra. 

m Na de slede~bepaling der bewegelicheden = affecriën = lOeneyghelicheyten, r. 67-69, volgt in r. 70-76 
een uitgebreide toepassing van Jo. 10.1-11 (Christus de goede herder) op de mens, die zijn erachten leidt 
van hoog tot laag: schapen, woestijn, bron. n Wet/en ... : slijpen, scherpzetten, zuiveren van roest op 
Christus, die steen wordt genoemd, I Cor. 10.4 (dj. bijbelse zin). 0 N.a.V. Gods wercken t.o.v. 's 
mensen mede~wercken is er de uÎtwerking van het motief: meester (ambachtsman)~inslrument) r. 83~89 op 
zjch en naar de leer van Luthersen en Katholieken, wat de aanleiding is van eén belangrijke vennelding 
van een contemporaine persoonlijkheid en gebeurtenis tijdens leven en werk van Schr. De vraag hoe dit 
een tenninus a quo van de Peerle kan zijn, verdient overweging. De theologische inhoud ervan toont hoe 
Schr. op het theologlsch gebeuren van haar tijd reageert. Van de taal, waarin het gegeven psychologlsch 
overkomt. kan men zeggen dat ze heet van de naald komt. Zo in het geraadpleegde exemplaar van het 
Plantijn~Moretus·rnuseum, Antwerpen, der P het woord Lwhersche onleesbaar werd gemaakt, mag men 
aannemen dat dit gebeurde door een protestantse lezer, die elders bij een eucharistische tekst in de marge 
van f. I J Or noteerde: Dil is ingelast, en niet door een oecumenische geest, die geërgerd is door de grove 
woorden aan het adres van een afgescheurde christen. Wel kan men zeggen dat ze nog zacht klinken 
tegenover de pathetiek in de briefe. 1533 van Cornelius VAN SNEEK, a.p., t 1534, aan Georgius, bisschop 
van Lebus (Maagdenburg) en Ratzeburg (zie uitgave in AAU, 37, 1911, 253-261). Toch moet die taal 
vanuit historisch reliëf beoordeeld worden. De Goede Prior van Groenendael zwicht er niet voor te 
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95 of een instrument en heeft reden noch gevoelen als wij doen, dye met onsen 
verkiesenen 24 ende vrijen wil door dye graeie Gods dat quaet laten ende dat goet 
doen. 

Mer nochtans sullen wij mereken tot onse verootmoedinge dat wij van ons selven 
cranek ende brooseh" zijn ende sonder die hulpe Gods niet en vermogen eenich 

100 goet te volbrenghen, mer met die hulpe Gods vermogen wi alle dinghen '. Ende al 
dat wi wercken, dat is besmet'. Mer door die geboorte ende (f J02,) verdienste 
ende doot ons Heren Jesu Christi sa werden si gepurgeert ende gereynicht ende 
geheylicht, ende zijn daer-door weder bequaem gemaeet, 'J,l( wij Gods levendige 
instrumenten souden zijn, die in ons hebben Gods beelt ende gelikenis, daer hem die 

105 edel weremeester, die heylighe Drievuldieheyt, mede geweerdicht te wereken, ende 
heeft hem daer sa vast in vereenicht, sa-dat die vereeninge die helle niet uut-doen en 
mach' ende sal eewelijc heel ende ongeseheyden blijven. 

Ende dat wort betekent bijden ongenayden rock Jesu Christi, die ongedeylt bleef, 
mer daer wert om geloot'. Dat is: in die eewige vaste vereeninge, daer hem God in 

110 dat beelt der sielen vereenicht heeft, daer en mach geen seheyden noch deylinge 
cam en, mer daer sal om geloot worden, sa-dat dat lot vallen sal tot eewiger 
blij schap of tot eewiger pijnen u. Ende, worden wij door zijn bitter lijden hier 
bequaem gemaeet tot zijn ewige instrumenten, sa sullen wij met hem ende met allen 
heylighen comen in eewiger blijscap'. Mer sa wie hier zijn lust'· ende natuer volgen 

115 wil ende niet en acht op die eewige dingen noch opten edelen inwoonder" der 

24 L elecrivam. L stelt verkiesenen op gelijke voet met vrijen (wil):el. el/iberam volumarem. Verwijs kent 
een d~rgelijk bnw. niet, wel het verkies = wil, keuze. 25 L inslabiles. 26 L obleclatîones. 27 L 
crealorem. 

schrijven: 'Ende andere menschen, die een eenvoldicb heilich leven lciden, oft een hert leven van 
penitenciën, die achten si (dwaalleraren van zijn tijd) als grove eesele ende beesten' (RJIl, 51, 25). In zijn 
Luther·boek wijst J. Lom meermalen op de sfeer van ergerlijk Grobianismus, waarin de Lutherse 
refonnatie baadde (vgl. Die Reformation in Deutschland, Herder, 1939, I, 409-436), wat helaas ook al eens 
weerklank vond bij de tegenpartij (vgl. O.C., Il, 154-175). Toch belet de caritas niet de veritas te horen, om 
de bewogenheid en de angst van rechtgeaarde katholieken destijds te begrijpen, zoals die bv. spreekt uit 
de inleidingen der druk bezorgers der Peerle (zie hierna p. 654). De theologische aanleiding tot verweer 
tegen de /urhersche menschen (dus niet tegen Luther persoonlijk of alleen) uut den lande was in elk geval 
een van Luthers strijdpunten tegen alle mogelijke vormen van semi-pelagianisme en scholastiek. Wellicht 
verwijst de formulering van Schr. naar een zin als: 'Est enim simile, sicut si quis cum securi corrosa et 
dentata secet,licet operator sit bonus faber' (zie Heide/berger Disputatio, in LUTHER, WA, 1,357). - Het 
antwoord op de Lutherse stelling is rustig, geschakeerd en alzijdig binnen een ruime horizont: r. 94-120. 
p Versta: maar. IJ Vgl. Phil. 4.13. r Vgl. Is. 64.6. s Versta: zodat zelfs de hel de voornoemde 
vereniging niet kan uitbranden: vaste opinie bij Schr. t Vgl. Jo. 19.23. u R. 108·102 zijn geïnspireerd 
door Bemardus' Sermo J de annuntiatione Mariae: 'A.N FORTE QUAERIS ET TUNICAM INCONSUTILEM, QUAE 

NON DJVIDITUR, sm SORTE PROVENIT? EGo DIVINAM A.RBITROR ESSE IMAGlNEM, QUAE NIMIRUM NON ASSUTA, 

sm INSITA ATQUE IPSI IMPRESSA NATURAE, DMDI SCINDIQUE NON POTEST. AD lMAGlNEM NEMPE ET 

SIMILITUDINEM DEI FACTUS EST HOMO, IN IMAGlNE ARBITRlJ LlBERTATEM, VIRTUTES RABENS IN SIMIUTIJDINE. 

ET SIMILITIJDO QUJDEM PERUT, VERUMTAMEN IN IMAGlNE PER'TRANSJT HOMO. IMAGO SIQUJDEM IN GEHENNA 

IPSA URI POTERlT, NoN EXURI; ARDERE. SED NON DELER!. HAEC ERGO NON SCINDITUR, sm SORTE PROVENlT. 

ET QUOCUNQUE PERVEl'.'lAT Ah'lMA, SIMUL ET IPSA !BI ERIT. NAM SIMILlTUDO NON SIC; sm AUT MANEr IN 

BOND, AUT, SJ PECCAVERJT ANIMA, MUTATIJR MlSERABILJ'ITR, JUMD.'TIS INSIPIE"''TIBUS SIMILATA' (pL.J83, 
k.386 BC). Schr. verwerkte daarbij haar idee over de draagwijdte van de primordiale vrije wilsbeslissing. 
,. Ende, worden ... : versta: bekwaam gemaakt (in staat gesleJd) om Gods inslrumenten Ie zijn, d.i. (levende, 
I'rije) instrumenlen, nier alleen op aarde, maar in alle eeuwigheid. 
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sielen, dye sal worden des "iants instrument ende een eewich brant 28 der hellen; 
ende die aenschouwet soude hebben die ewige vruechde, die moet aenscouwen die 
eewige pijne 1;Mer wye nu die hulpe Gods begeert, dien is God bereyt te helpen. 
Ende wie heni om eenen vinger bidt, dien wil bi geeme dye heel hant geven, om ons 

120 altoos te helpen, so verre als wij selver willen'. 

28 L jncendium, tegenover die eewige blijscap. 29 Mer wie . . ; L adeo ut. 

wende ... : versta: en degene, die de eeuwige vreugde had moelen aanschouwen... x De uitdrukking: als 
men hem een vinger geeft. neeml hij de hele hand (wat pejoratief is), wordt omgebogen om Gods mildheid 
te suggereren. 
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PIl 22, L102r' HOE DAT DIE GODLIKE SONNE AL DIE CRACHTEN DER SIELEN TOT HEM TRECT ENDE 

OVERSCHIJNT MET DAT GODLIKE LICHT, (J CAPITTEL ,XXIJ, 

Daer-om laet ons inwaert keren totten-genen, die ons stercheyt geeft, leert ende 
regeert, met al die levendicheyt 2 onser memoriën ende subtijlheyt ons verstants 

5 ende bereytheyt ons willen ende met uutgerecten erachten ende opgerechten herten: 
so sal God in ons laten opgaen die godlike Cf 102v) sonne der rechtverdicheyt, ende 
sal overschijnen alle berghen ende huevelen tot int dal onser consciënciën, ende sal 
dye suveren ende reyn ende vruchtbaer maken, ende sal dat gemoede in God doen 
verheffen ende alle de erachten verlichten, ende sal die siele doen bekennen, hoe dat 

10 si geset is tusschen tijt ende ewicheyt ende hoe in haer is die afgrondige zee 3 der 
Godheyt, die oorspronckelike fonteyne, in weleken si een rivier is ende heeft haer 
wesen, leven ende voetsel in de salige eewicheyt, na dat opperste' deel ende 
eenvuldicheyt des wesens b

• 

Ende' naden nedersten deel so is si inder tijt, in die verganckelicheyt des 
15 lichaems, dat daer heeft één wesen ende één leven metten beesten. Ende gelijc als die 

beesten met een gemeynen sin oversien dat velt ende die bomen ende lopen nae haer 
voetsel ende dan slapen alst hem lust, desgelijcx is ons beestelike mensche: als wij 
nyel in duechden geoeffent en worden, so hebben wij eenen gemeynen sin, als dat 
wij d met eenen onbehoeden 5 opsien veel dinghen te samen in onsen sinne hebben'. 

20 Nyet die vijf sinnen, mer dye gemeyn sinne, die wij metten beesten hebben, die 

1 Getuigen: P 11.22, f. 102r~J04T; L 1.22, f. 46r-48v. 2 L vivaciras. 3 a/grondige ... : L pelagus 
abyssale. 4 L oplimam. 5 L vago el inCUSlodilO. N.B. Deze periode is gebouwd met een voorzin 
(gelije als) en een nazin (desgelicx); bovendien zijn voorzin en nazin meerledig, zonder evenwel dezelfde 
structuur te hebben. Vandaar enige onevenwichtigheid, al is de gedachte duidelijk. 

a Vgl. Mal. 4.2. Van hieruit is ook de titel te verstaan. Hel motief speelt in het ganse hst. door, maar in 
het hele werk ook. b R. 3~13: een het voorafgaande samenvattende globale schets van een ideale 
gesteltenis vanuit God en de overste erachten: van daaruit een nieuwe stap aangaande die ghemeyne sin 
en zijn Slede enz. c Versta: maar. d als ... : versta: in zover wij ... ; L quando. e R. 14-19: de 
term beestelike heeft een algemene fysio1ogisch·psychologiscbe betekenis (vgl. RUUSBROEC, Brulocht, 
aangehaald in A c. 5, p. 26 e.v.), of een geestelijke morele zin (vgl. 1 Cor. 2. J4, in zover de mens zich niet 
naar geest en rede laat leiden). Blijkbaar heeft Schr. eenzijdig oog voor de morele (pejoratieve) zin. - De 
ghemeyne sin heeft een lange geschiedenis. De nadere ontleding, die Arisloleles er reeds van gaf, werd 
door de latere. m.n. de scholastieke filosofie overgenomen en verder uitgewerkt. Zie in The Encyclopedia 
of Philosophr (Ed. F. Edwards), VII, s.v. Psychology, p. 3 e.,'.; W.K.c. GUTHRIE, Histor)' of Greek 
Philosophy, VI, ArislOrie, Cambridge, 1981, p. 299~301. In tegenstelling met de vijf (particuliere) 
zintuigen, die elk hun eigen fonneel object hebben, heeft die ghemeyne sin (vertaling van sensus 
communis) dit als karakteristiek dat hij verschillende fonnele objecten raakt en in onderling verband 
brengt, in verbinding meI de andere zintuigen. In zijn In Arisroreiis librum de anima commentarius, ed. 
Angelus Pirotta o.p., Marietti, schrijft Thomas van Aquino: 'Sensus communis ... est quaedam potentia, 
ad quam terminantur imrnutationes omnium sensuum ... Sensu enim comrnuni percipimus nos vivere et 
discernere inter sensibilia diversorum sensuum, scilicet album et dulce' (o.c., nr. 390) en: 'Communia 
sensibilia suot ista quinque: motus, quies, numerus, figura et magnitudo' (o.c., nr. 386). Dit zintuig beeft 
Schr. omgebogen tot veelheid van voorwerpen (de menich/uidicheyt), waarover de mens geen redelijke 
bezinning kan uitoefenen, wat tot verbijstering, verwarring van zinnen leidt. - Hierna verklaart Schr. 
welke de 'stede' van de ghett}eyne sin is en waarin de mens deze binnen de sfeer van de eenicheit des herten 
onoordeelkundig laat uitlopen. 
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leyt r boven des menschen gesicht 6 , ende brenget inden menschen gedachten sonder 
verstant'; ende maect melancholiën ende woelingen 7 inden hoofde. Ende daer-uut 
comen fantasiën ende nevelachtige rasemie', ende bevanct als met een wolcke der 
duysterhèyt des mensehen ghedachten, ende behindert dat gemoede in sinen opgane 

25 ende neder-druct die crachten, ende beswaert die sinnen ende al des mensehen 
natuer ende bloeti, ende maect dat hert onghestadich in allen oeffeninge der 
dueehden, ende treet den mensce uutwendieh. 

Ende sa wort die mensehe slaperieh 
ende traeeh ende eygensueckelic, zijn 

30 gemac sueckende in slapen, in eten, in 
drincken, in liehtverdicheyt, in giericheit, 
in onsuverheyt, in ongehoorsaemheyt 
ende in allen schadeliken ghebreken, 
daer ons beestelijcke mensche toe ghe-

) 35 neyget wort. (I l03r) Ende dese ,J lig-
gen seer diep inden gront der natueren 
ende zijn gewortelt int herte ende bevan
gen ende bewegen diek dat nederste deel 
der sielen. Ende aldus is onse siele 
bewonden inden dreck 9 onser gebreken 
ende wort berooft van allen duechden 

40 ende met duystemisse bewonden. 

45 Dit is die eerste dwalinge, daer die 
mensehen alder-meest mede bevangen 
zijn: dat is: een onbedwongen natuer. 
Ende dat zijn die-geen, dye na wellusten 
haers lichaems ende haerder sinnen 

50 leven. 

RUUSBROEC, Vanden vier becoringhen. 

Oersprong der eerster dolinghen, daer 
alre-meest menschen in bevaen zijn, dat 
es een onbedwonghene natuere. Ende 
dat zijn alle die-gheene, die leven na 
wellost des lijfs ende der zinne, in siene, 
in hoorne, in sprekene, in wandelinghen 
na gherieve ende na gheneychder lost 
der natueren ... (UI.4?, 26-31). 

Siet, dit es die eerste dolinghe die 
alder-ghemeynst es, want si heeft wel-na 
die religie der heyligher kerstenheit ver
dreven ende verderft... Want seicke 
menschen segghen dat. .. si crane ende 
teeder ende edel van complexiën sijn: 
ende daeromme behoeven si veel ghe
riefs ende veel ghemacs ... Ende al eest 
dat sy vele lesen ende singhen ende 
pater noster spreken, en smaeet hen 

6 boven ... : L in capile supra oculos. 7 L imaginationes. 8 nevelachtige ... : L nebulatae insa-
niae. 9 L IUfO: heffe, bezinksel. modder (niet 'drek'). 

f die ... : versta: ligt (heeft =Vn Slede). g VgL Sap. 1.5b; zie A c. 5 r. 133-136 en n. i. b Dit houdt 
verband met de vier-humorenleer van Galenus: zwartgalligheid zowel als psychisch dan als geestelijk 
verschijnsel. Zie A. DERVILLE, sj., Mélancholie. in DSp. 10, 1978, k. 950-5. Kreeg Schr. weet van A. 
Dürer's prent Melancolia J uit 1514, waarrond J. Claes zijn De wieg van het verdriet, Antwerpen, 1983, 
vooral p. 37-86, schreef? i beswaer1. .. : vgl. Sap. 9.15. j Nl. die ghebreken. Schr. beklemtoont vaak 
de diepe wortelen der gebreken. R. 20-44 beschrijven pregnant deze toestand. 
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55 Want SI zIJn uutwendieh ende niet. Want si ZIJn uutwendich~ ende 
leven na den vleesche, ende niet na den 
gheeste. Want si zijn verblent ende on
ghehoorsaem der waerhe)'t ende den 
beweghene des heyliehs gheests ... 

60 

leven naden vIeesche, 
ende si zijn blint 

ende ongehoorsaem der waerheyt <ende 
den)'° bewegen des H. Geestes. 

Ende 
wij souden daer-af wel eewelie verder
ven~\ ten~si dat wij ons sinnen behoe~ 
den van aldus seadeliken uutlopingen 12, 

ende geven ons vijf sinnen gevangen 
65 inden toem des godliken anxte<?). 

Siet dit es die eerste beeoringhe, die 
regneen inden vleesche, daer sonder~ 

Iinghe vele mensehen inne dolen (ib., 
48.8-35). 

70 Op-dat onse siele nyet berooft en wort van die opperste saliehe)'t, so moet die 
beestelike sinlike natuer gedodet worden 13, ende wij sullen ons <keeren) 14 uut der 
tijt inder eewiehe)'!, daer God is inden diepste gront onser sieleri ende wil ons a!tijt 
geme helpen, dat wij de gebreken verdrueken ende uuttreeken ende d)'e duechden 
wereken naden geest. Want God is inden diepsten gront der sielen, dye onse siele 

75 altoos voedet met een eraehtigen intreeken, om haer altoos te neygen ende te 
sineken in die godlijcke vereeninge, daer si van naturen toe gescapen is: te sineken 
inde zee der Godhe)'t, als een steen van natueren is gene)'get int water te sineken, 
van we1cken insincken Ir: si haer selven ende alle dinge vergetende is ende dye eewige 
dingen gedenekende. 

80 Dit is die meeste genueehte, dat dye siel God aenhanget met godliken gepeyse. 
Want daer-uut eoemt dat godlijeke bekennen, dat dye siele verblidet ende in minnen 
bernen ende verteren doet. Aen desen gront is dye siel also edel, dat mense met 
genen naem noemen en ean. Daer is dye siel één wesen met dat wesen Gods"·I. Ja, 
uut de~en gront eoemt alle saliche)'! ende heylieheyt, want si (f 103,,) heeft hém in 

V- 85 haer,l/daer alle heylighen haer heylieheyt van ontvangen. Hier is dye fonteyne der 
Godheyt, dye daer inder sielen is, geleyt m om haer te vervullen ende vruehtbaer te 
maken met zijnre graeiën ende met een milde genade al dat rijc der sielen te doen 
vloeyen, om haer als een ebben 16 ende wedervloet te trecken in dye zee der 
Godheyt, ende doet in hare ontspringen 1? die dorstige rivier der minnen, daer si 

90 mede uutvliet tot alle creaturen, om dye weder in haren oorspronc te brengen <ende 
in)" dye salige haven der eewiehe)'t. 

10 L ae; P inden (ontslaan uit en den). 11 L perire. 12 L excessibus. 13 L mortf/icanda. 
]4 pJ add.; L transferre, 15 Daer .. ,: L eSlque hie unum (si dicere Jas eSl) per gratiam cum essentia 
dil'ina. 16 P: niet bij Verwijs s.v. ebbe. 17 L scalurire; nog afhankelijk van dye daer... 18 L el 
in; P in; vgl. n. 10. 

k van ... : versta: door welk insincken. I Hel motief van de onbenoembaarheid van dit aspect der ziel, 
dat weselic met God verenigd is. Zie A c. 57 n. k, m Versta: is aClflgeJegd o~ .. ; L derivatur. 
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Ende, sal nu dese fonteyn des levens altijt inder sielen vloeyen, sa moetse God 
toegevoecht zijn ende stadelijc aenhangen: sa wort si met dye rivier der salicheyt 
doorvloten, daer si af verlicht ende geleert wort, dat si altijt sal hebben een nauwe 

95 hoede der sonden ende schouwen alle middelen, dye God een hinder in haer 
mochten wesen, zijn gracie in haer te storten. Ghelijc als een cJeyn stoP9." dat 
uutwendich gesicht behindert, also wort oae dye inwendige ogbe'O des geestes 
behindert, hoe cJeyn dattet is, dat wij niet en achten ende goet meynen te wesen. 

Op-dat dese fonteyn in der sielen bewaert mach zijn, sa moet si in haer herte 
100 leggen dat vaste fundament ende den steen ChristumO, ende daer voort op 

timmeren n zijn heylich leven ende lijden ende voort al zijn heylighe exempelen 
ende dueehden ende al zijn leeringen ende ewangeliën: daer salse in studeren ende 
sa overgewesent 22 worden in dat leven ende lijden Christi. Ende so salse daer-in 
wonen als in een tabemakeJ'p. Ende sa sal si wesen als een hout, dat biden water 

105 geplant is ende zijn vrucht voort-brengen in zijnder tijt Q
• 

SA sal dat gemoede der sielen 23 verheven worden tot inden hemel ende sa sal in 
haer ontspringen dye fonteyne der Godheyt ende overstarten 24 dat gemoede ende 
doen dat groeyen ende bloeyen, ende doen de siele wassen in allen duechden. Ende 
dese fonteyn maeet den aeker des herten vruehtbaer ende overseijnt 25 dat (f ]04r) 

IlO met die godlike sonne, dat' daer-in wassen die cruden" alder duechden. Ende sa 
wort die brudegom getogen om te comen in alsuJcken hof. Want si heeft in haer 
herte geplant dye bloem van Nazareth, dat is: Jesus Christus', dat', sa waer si gaet 
aft staet, si en gevoelt noch en siet noch en verstaet anders niet dan Christum Jesum 
ende dien gecruyst u . Ende sa wie hem hier-mede niet en becomrnert, dien en sal de 

]]5 fonteyn niet vloeyen, mer zijn herte sal onvruchtbaer werden, ende dye siele sal 
verdorren vande wateren, want si haer uutkeert van die ader des levendigen 
waters 2 '7,w. 

Die siele, die aldus haer inkeert inden gront Gods ende met die huJpe Gods alle 
sonden laet ende die orsaken der sonden seouwet ende dat lijden Christi inder 

19 L pulvisculus: stofje. 20 L oculi. 21 voort ... : L continuo superaedificari debet. 22 L 
Iransformari. 23 dat ... : L anima. 24 L imgans. 25 L superradiabit. 26 Laromala. 
27 ende.,,: L el anima eius prae sicciIate aresciI, eo quod dereliquir venam aquarum viventiwn dominum; 
vgl. Jer. 17.l3. 

n God wekt in die ziel liefde tot hem én naastenliefde. - R. 96: ghelijc een deyn slof .. : stamt dit beeld 
van Bemardus? Hij zegt: 'Utrurnque (interior et exterior) vero ocuJum tria sunt quae ad videndum 
impediunt...sed tarnen aliqua pulveris injectione laedatur, quo fit ut ejus (0. eXlerior) acies retundatur ... 
Quod autem hic (exterior 0.) pulvis dicitur, hoc ibj (interior 0,) cura lerrenorurn nuncupatur' (in Sermo V 
in Ass. B.M .. in Opera omnia, ed, Medo Horstius, Parijs, 1667, Il, I, p, 478), Vgl. VERSCHUEREN, in OGE, 
6,1932: 200-4. Zie nog A c. 62 r. 57 n. k. 0 Vgl. I Cor. 3.10-12; 10.4. - Hel motief van Christus
steen (zie I Cor. 10.4) heeft vele geestelijke toepassingen bij Schr. Vgl. A c. 22 r. 86 en elders. Zie A c. 21 
n. n: bijbelse zin. p Vgl. Ps. 14.1. q Vgl. Ps, 1.3. r Versta: opdat, sR. 110-112: het hof
motief. Hier mogen wij wel een reminiscentie aan Bemardus herkennen: 'F/ores, inquit (Christus) 
apparuerunl in terra nostra (Cant. 2,12). Negue -hinc discrepat, guod Nazaretb interpretatur flos. Amal 
florigeram patriam flos de radice Jesse, et libenter inter lilia pascitur flos campi et lilium convallium (Is. 
11.1; Cant. 2.16; 2.1.) ... ' (5. III in annuntialione B. Mariae; PL.183. k. 396, nr. 7). t Versta: 
=oda/. u VgL I Cor. 2.2. v van ... : versta: wegens gebrek aan wa/er; L prae siccitale. w Vgl. Jef. 
17.13. 
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120 herten draget, die" wort verlicht ende verstaet, hoe si geset is tusscen tijt ende 
eewicheyt, tusscen licht ende duisternisse, tusscen doot ende leven. Keert si haer 
dan tot dye eewicheyt, so coem! si int leven ende woon! in dat ontoeganckelike 
licht' ende 2 • inden inganc der gloriën (ende) inde poorte'O des hemels. Mer keert 
si haer totter tijt, so is si inden doot ende int ordel, ende is vol onsalicheden met 

125 duisternisse ende bangicheyt bewonden, ende wandelt blindelic" tot die poorte des 
doots, daer ons God voor behoeden moet. Amen '. 

28 L illa (inquam) anima: herneemt Die siele. 
oculis. 

29 Lom. 30 (ende) ... : L el porlae. 31 L cIausis 

x Vgl. 1 Tim. 6.1. y R. 120-126: pregnante ontwikkeling van het motief ghesel lusscen tür ende 
eewicheir (met synoniemen). Het motief van ons hangen lusschen lül ende ewicheit geeft aan de leer van 
Schr. (ook bij TAULER, Vetter, 9.12) een bizondere graad van verantwoordelijkheid (vgl. keuze lussen 
leven ende dood). Bizonder uitgewerkt in dit hst. Dit thema verwijst naar Eccli. 15.18: Ecce ante hominem 
vila et mors, bonum et maJum; guod placuerit ei, dabitur illi. Te vergelijken met Deut. 30.1 1-20 (vooral 
v. 15) met- het kemvers Considera quod hodie proposuerim in conspeclu luO vitam ... en Jer. 21.8, Levit. 
25.8-17. Het accent valt op de vrije keuze en heel 's mensen zelfverantwoordelijkheid. De mens kiest 
w.~~ep GocI I::P ,beJ .Qi.~~:ygl. Ac. 4, r. 2-10. Uiteindelijke vervulling beschreven in D ~);:-Zie-' 

'TAuLER, ug. Vetter: p. 9, r. 12 e.v. 
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PIl 23, f.104r' HOE DIE SIELE VERCIERT WORT ALS SI HAER TOT GOD GHEEFT', ENDE BESMET 

WORT VANDEN CREATUEREN'. (! CAPITTEL .XXIIJ. 

o mijn siele, wildy nu voort-gaen in dueehden, sa aenmerct dat voorscreven is 
ende leert u selven kennen, op-dat gbi met God vereenicht moecht worden metten 

5 geest ende metter sielen in eenre minnen, in eenre begeerten, in eenre meyninge b • 

Na den oversten deele, als na den geest, sa sidy schoo.n, rijc ende edel door die 
vereninge dat God daer-in woont, datlet heeft die gelikenisse der heyligher Drie
vuldicheyt, door welcken ghi zijt een dochter des Vaders ende een suster des Soons 
ende een bruyt des Heylighen Geests' ende een inwoonder des hemels ende een 

10 erfgenaem der heyligher Drievuldicheyt. (f 104v) Ist dat ghy u hier nyet en regeert> 
ende dat ghy niet een inwoonder Gods en wort, so en werct in u gheen salicheyt 
datd God in u woont ende dat bi u sa edel geschapen heeft ende sa schoon verciert 
heeft: dat 4 en sal u nyet helpen, als ghi geen oeffener Gods en zijt ende 
zijn inspreken ende vermaninge ende zijn tegenwoordicheyt niet met weerdiger 5 

15 innicheit gehoorsaem ende onderdanicli en zijt. 
Na den nedersten deel, als na der sielen, die den Iichaem toegevoecht is, sidy vol 

onsalicheyf Ist dat gbi u selven behoudet·, sa sidy cranc ende tol alle gebreken 
geneycht, ende so sidy van allen duechden berooft ende in al dinen erachten 
gebroken ende veronedelt. 

20 Dijn memorie of gehoochgenisse is af-gedwaelt van dye eewige dingen. Ende 
nochtans is die barrnhertighe hemelsche Vader gebleven 7 in u memorie, ende wilt 
daer eewelijc in blijven, endelijdet goedertierenlijc dijn scadelike uutlopen, daer u 
gedachten so sondich ende leelijc sijn ende s.o verstroeyt in dye verganckelike dingen. 
Endé wat bi u verrnaent of treet tot goeden gedachten, daer-in sidy ongehoorsaem 

25 ende en wiI~ geen mede-wercker Gods zijn ende u gedachten vergaderen ende tot hem 
voegen. Ende daer:af suldy iarnrnerlijç beschaemt worden in die ure uwer dool, als 
"lle dingen ondeet' sullen worden. 

Met u verstant sidy uut-gekeert"'in die onsalige blintheyt der werelt, daer dat in 
verduystert is ende met vreemden beelden behangen 10, so-dat ghi in u selfs heelt 

30 niet comen en condt, daer ghy die waerheit ende uus selfs salicheyt soudt leeren 
ende wonen in zijn licht der genaden, daer gbi u selven ende God soudt leeren 
kennen. Mer ghi blivet buyten ende woont in dye duysternisse der sonden. Ende 
nochtans is dye eewige waerheyt, dye Soon Gods, in dat verstant, ende wil eewelijc 

1 Getuigen: P n.23, f. 104r-107r; L 1.23, f. 48v-51v. 2 als ... : L converSQ. 3 1SI ... : L Quod si hic 
viIom tuam non bene composueris. 4 L Ista (inquam) omnia, 5 L condigna. 6 IS1 ... : L Si enim 
teipsam amore quaeris in hoc vita; te verstaan vanuit Jo. 12.25: zichzelf redden! Zie hierna r. 70-84. 
7 is ... : L manel. 8 P" ontdeet. 9 L extroversa. 10 met ... : L alienus (Jees alienis) est imaginibus 
depte/us. 

a ende ... : versta: en hoe zij ook besmet ... , als. zij zjch 101 deze ke{!rt... b in ... : vgl. de synonieme 
drie-term: wille, begheerze. ende meyninghe; zie A c. 18 r. 3·12 en n. a. c Traditioneel geworden 
tenninologie, die aanvankelijk van de liefde-verhouding van iedere ziel op Maria overgedragen werd. 
Vgl. Tempel, ug. Ampe, c. 11, p. 305 en n. 4. d so ... : versta: dan en bewerkt het (= het JeU) niel, 
dat ... : r. 10·] 5. e Jijdet ± duldt; vgl. c. 22, r. ?'!. 

D Ol ampekOl6c24 
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/' daer-in blijven, ende en houdt nemmerrneer eer op, hi en (straft)" ende vermaent 
35 die beswaerde consciëncie ende inlicht ende leert dat quaet te laten ende zijn hei

(f 105r) lich leven ende lijden na te volgen. Maer bliven dijn ooren hier-toe bestopt 
ende dijn ogen verduystert ende zijt' hem niet gehorsaem, so sal hi dy een strange 12 

. rechter wesen ende een scerpelic ondersoecker. Ende so sal dijn ordeel so veel te 
swaerer ende grouweliker wesen als hij lancrnoedelic dy verbeit heeft. Ende so sult 

)0 40 ghi van die alder-rninste ghedachten, (woorden) 13 ende wercken ende van elc 
ogenblic tijts reden gheven. 

Ende 14 dinen wil is gevangen in eygen-liefde dijns selfs ende aeneleeft dye lust 
der creatueren, ende ghi soect u gemac ende eer 'ende gonst der creatueren. Ende 
daer-om en smaect ghi niet in dy die minne Gods. Ende want ghi in dijn 

45 eygen-minne gebonden zijt, so en can die minne Gods in u niet wercken. Daer-om 
seit Gàd door den propheet: '0 ghi, gevangen dochter van Syon; ontbind!. die 
banden dijns hals", dat is: dijn eyghen-wille. Ende al ist dat ghi den getrouwen 

X God so ondan(c)baer 'S ,zijt, nochtans is die Heilige Gheest in dinen wille, ende 
wil daer ewelic in blijven, ende en hout nemmerrneer 'op met zijn soete beweginge, 

50 daer hi u mede noot, dat ghij in zijnre minnen één geest met hem smidt zijn. Mer 
ist dat ghidat ' • niet en vo!cht ende veronweerdicht, so brengt ghi u selven inden 
ban " des ewigen doots, daer ghi van zijnre minnen verbannen sult w'esen ende in 
een eewighe haet ende nijt u selven schueren 18.h. 

Ghi zijt blint in dat nederste deel dijnre reden ende vol onrèchts ende valsen ,. 
\0 55 ordeel over een ander; ende ghi en acht dijns selfs ordeel niet ende die (rechtheit)', 

die in u woont, die u altijt ordeelt ende wroeget. Ghi zijt een onsuyvér ende een 
overspeelder in dijnre begeerten, daer ghi u sinlikelust in gebruyct. Ende' ghi zijt 
hoveerdich ende opgheblasen in dijnen toom. Ende ghi hoopt valschelick in 
verganckelike dingen, want ghi niet in God en hoopt. Ende Zijt vol'vreesen ende 

60 onnutten anxte van desen nedersten dingen, ende glii en vreest niet dijnen Heere 
ende dijnen God. U minne is vol fenijnts (f 105v) ende mint dat God haef, dat is: --- . die lust" der creatueren ende der natuerèn. Dijn hàet is vol nidicheden ende' haet 
dat God so seer gemint heeft endedaer hi den bitteren dOOl orri geleden heeft,dat 
is: om di ende dinen naesten, die hi u gheboden heeft te minnen om zijnder liefden 

65 wille. Dijn blijscap hebt ghi geset in die ydel scheem 21 ende droom deser sienlicker 
dingen ende niet in die onsienlike ewige duerachtighe vruechde. Dijn droefbeyt is 
om eens anders welvaren ende om verlies des tijtlics goets, ende niet om dijn sonden 

ro 

11 p3; L arguere; pl SlerÛ. ·12 L distrirturn. 13 p3; L verbo; pl werden. 14 L denique. 
15 p3; pl ondanbaer. 16 Mer ... : L Quem eius instincIUnl sLo ·17 L·,ij;iculis; ban in de zin van 
banvloek, sIraf; vgl. Verwijs s.v. 7. 18 L devastabis. 19 onrechts ... : L iniqui & lemerarij. 
20 L oblectamenta. 21 L umbra. Zie Verwijs s.v. scheme. 

f ende ... : versta: en Zijl gÜ (anak.). gIs. 52.2. b· R. 29-53: de 3 paragrafen zijn symmetrisch 
opgebouwd rond de 3 erachten, t.o.v. dat nederste deel, dat in r."54 e.v. verder beschreven wordt"volgens 
de onderscheiden affectiën in scherpe contrasten. j rijcheit_vormt g~_paralle~J!l~~~2rd~~!!~~!.I~~,,,~~.,~ 
andere'zinneri dat suggereren. Daarom menen wij dat het woord een corruptie is van rechiheit: rectitudo, 
justitia, enz:-'Zie-Verwij!i-rv: -",-- ~-
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ende niet om die ewigen seade uwer sielen. Dijn seheemt 22 seaempt haer goet te 
doen ende haer selven te versmaden ende te verootmoedigen. Daer-om suldy met 

70 recht van ·God vernedert ende versmaet werden. Ende aldus vol onsalicheyt is dye 
siele, die haer selven behout'. 

Na den lichaem ende uutwendigen mensce zijt ghi een yal~ende een instrument 
der sonden ende een vat vol alre onreinicheit ende een spijse der wormen, een 
slijm 24 der aerden, ende booser dan enich creatuer, die God gemaect heeft. Want 

75 daer en is geen dine, dat God sa hatelick is ende sa van hem vervreemt" als dye 
sonden, die niemant en doet dan die mensche, die na die lust der natueren leeft ende 
hem selven behout ende niet na duechden geoeffent en wortk • 

Maer die hem na duechden oeffent ende zijns selfs snootheyt te gronde leert 
kennen ende Gods goetheyt, ende wat hy van hem selven ende wat hi na God is, so 

80 veronweert ende versmaet lip· hem selven ende (keert)" hem inwaert inden 
edelen gront, daer hem God behout 27b": daer wiJ. hem dye mensche te gronde 
uutgaen, ende wil hem selven niet behouden 2', mer wil Gods eyghen zijn ende 
oprechten zijn binnenste ende zijn inwendigbe ende uutwendigbe erachten in God 
na dat e"empel J esu Christi. 

85 Ende so' wort God des rnenschen geweldieh 2., ende heeft hem in zijn gewelt, 
dat bi daer-mede (f 106r) wercken mach in dat alder-hooehste ende in dat 
alder-nederste, ende na 30 dat alre-volcomenste. 

In dat hoochste, inden binnenste overweselicsten31 gront, ctaer God hem selven 
totter sielen beha ut 32, daer werct bi dat overweselike godlike werc, daer die 

90 binnenste gront mede godlic wort. Hy werct inden nedersten inwendighen gront, 
dat is: inden neders!e erachten, dat alre-nederste insineken 33.' inden diepsten 
afgront der ootmoedieheyt, dat haer dye siele also seer vercleynt tot iHdén afgront 
haers niets", so-da! haren gront legerm ende dieper"gebuycbt staet dan die belle. 
Ende boe si haer dieper sinct, boe God meer behagen. ende een stede 3. in haer vint, 

. 95 zijn genade in haer te werckenn ende haer binnenste in hem te verheffen. 
Want dat is Gods were, dat hi weret eenen ootmoedigen saligen nederganc inder 

sielen ende enen vruchtbaren verheven opganenb" in den gbeest. Hi weret na dat 

22 Zie Verwijs s.v. scheemde of scheemte, 23 L decipula: val, valstrik; zie B c. 2 n. 45. 24 L Jimus 
(slijk). 25 L elongat: verwijdert. 26 sO .•• : L is .(herneemt het voorafgaande die ... : hij die) 
dedignatur. 27" p3; pl keer. 27bis L existit; versta: waar God zich bevindt. 18 L reti· 
nere. 29 w~rt ... ; L Deus ilii jam dominari incipit. 30 L idque secundum. 31 L superessen· 
tiali. 32 L conserval. 33 L dimissionem. 34 afgrom ... : L abyssum suae nihileitatis. 35 L 
alIius. 36 L ampliorem lorum. 

j die ... ; versta: die aan zichzelf gehecht blijft (maar zich niet verloochent); L quae seipsam non abnegare, 
sed servare quaerit. k Na de beschrijving van de zondigheid (beschreven met tennen ontleend aan 
bepaalde traetaten De comemplu mundl) wegens gemis aan sijns selfs waernemen (r. 16-77), volgt die 'van 
de mens, die God en zichzelf kenl'(blijvend motief in dit hst.; vgl. r. 4 enz.) en zich daarnaar richt: r. 78-
136. Pregnante positieve richtinggevende terminologie. I Hy werckt ... : versta: God bewerkt in ... het 
laagste zichzelf-Iaten-wegzinken in... m leger: comp. van lege (laech. lage); vgl. Verwijs s.-v.lage. L 
humi/ior. D zijn .... : versta: om .. .in haar te bewerken (uitwerken, realiseren). nbis De tegenstelling 
nedergancjopganc herinnert aan Ruusbroec's gebruik daarvan (zie Tempel, ug. Ampe, 223-4). 
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alre-volcomenste, dat is:hy recht al des menseen meyninge, woorden ende wercken 
na den alder-volcomensten exempel zijnre heyligher Menscheyt. 

Ende hoe edel ende vruchtbaer dat werck is, dat daer God werct in die drie deelen 
des menschen ende hoe God die met hem vereenicht, dat en verstaet niemant te 
recht dan die wercmeester alleen°. 

Hier-om, 0 mijn siele, leert u selven sterven, op-dat ghi üod alleen moecht leven. 
Leert stèrven, eer u die doot overcoernt. Vliet die doot ende soect dat leven. 
Versmaet dat daer is tijtlick ende mindt die eewicheyt. Ende scouwet die duyster

. nisse ende aenhanghet dat licht der waerheyt, ende dat sal u van allen sonden 
verlossen". Verheft u vander aerden ende maect u woninge ende wandelinge inden 
hemel". Ende wacht u dat ghi de aerde niet en roert', dat is: wacht u dat u 
gedachten, minne, begeert ende meininge niet aen en (cleven)" met lust ende 
genoechte aen dese aertse dingen dan so (f. 1061') veel als ghi na der natueren 
nootdruft alle dingen ter eeren Gods gebruyct. Die apostel seyt:. 'Doodet u leden, 
dye opter aerden zijn", dat zijn: alle onnutte gedachten, woorden .ende wercken, die 
niet na God en zijn, '.ende (glorificeert) 38. ende draget Christurn in uwen· herten:', 
dat is: draget altijt in u herte ende voor u inwendige oogen dat claer spiegel (des 
levens Christi) 39, daer ghy u vlecken in bekent ende u daer' altijt in spiegelen 
moecht, daer ghi alle uwe erachten ende binnenste ende .uwen. inwendigen ende 
uutwendigen mensche na" rechten40 mocht: so sal God in ti verrisen, ende hem 
selven loven ende glorificieren'. 

Ende wat u anders voor-coemt, dat niet na God en is, dat stootet41 tegen den 
steen Christurn Jesum w. Dat evangeHum seit datmen se af-snijden sal, ende seit 
aldus: 'Ist dat dijn ogen oft hant oft voet u scandalizeert, so snijdet aF, dat is:,ist 
dat die oghe yet siet, oft die handen yet wercken dat niet na God en is, oft dat die 
voeten ergens treden uuten weghe Jesu Christi, oft enich vanden anderen leden 
ons van God vervremen 4

'., dye oorsaken" salmen afsniden' met al dat-geen"daer 
God niet in gesocht noch gemint en wort. Daerom bebben die vrienden. Gods 
op-beyden-siden-snidende zweerden 44.', om al af te snijden, dat hem van God 
vervreemden mocht ende dat niet uut God gheboren en is', op-dat die hoge glorie 
Gods zijn 4' vruechde in haer behouden mach. 

37 p3; fl cleJ'en. 38 p3; pl glorifi~er!. 39 L i/lud vitae Christi speculum: add. 40 L 
dirigere. 41 ~ al/iele; vgl. Ps. 136.9 toegepast op Christus, de steenrots. Zie A c. 21 n. n. 
42 VeTl'remen naast vervre{,!l"mden;~kYefV{iis s.Y:.mfervre~Y;~.fÎJ;~.r,,_Q99.. 43 L occasiones 
huiusmodi, nl. alles wat in de voorafgaande zinsdelen opgesomd werd. 44 beyden ... : L gladjos ... anci~ 
piles. Vgl. Ps. 149.6. 45 zijn: mannelijk omdat het onderwerp een omschrijving is van God. 

o R. 78~102: omschrijving van Gods werc (wercmeester) in de afgrond van 's mensen niet. p 
waerheyl...: vgl. Jo. 8.32. qVgl. PhiJ. 3.20. r Vgl. Eccli. 13.1. . s Zie Col .. 3.5.. t Ziel Cor. 
6.2Ov. u na (r. 112, 119 ... )·: naar, volgens. v Verklárlng 'van Dal ciaer spiegeL:, en wel Lv.m. 
draget in uwen herten: r. 113~1I8. w Verbinding van -Ps,. 136.9 met 1 Cor. 1O.4~ zodat sle.erJ op 
Christus (die aanmaant de kwade neigingen" te onderdrukken) wijst: zie. D. 41-. x R. -120-128: vgl. ]v.1c. 
9.42-44, par.; se ... (nI. die oorsaken, die u van .God verwijderen) geschrêven vanuit hêt 'volgend citaat ... ; 
snijdel = snijdt die dingen, die voornoemd zijn, af. y Zie n. 44. z Vgl. Jo . .1.13d. 
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Hierom snijt al af die onvruchtbaer telligen 46 ende bint u selven metter liefden 
130 aenden houte des cruis: so suldi als een vruchtbaer vigeboom werden ende als een 

wijnranc opwassen door die steengaten tot in de wijngaert van Engadi, dat is: door 
die wonden Christi tot in die hoge Godheyt, daer ghl vander sonnen der recht
verdicheit beschenen ende vruchtbaer gemaect ende vermenichfuldicht werdt in 
duechden, als die sterren aenden hemel, want dese menschen werden alle in 

135 duechden Jesu Christl~' toegevoecht'. Dat wij aldus ons sullen leeren kennen ende 
(I J07r) verthlën ende in God vlyën, dies helpe ons God 48. Amen. 

46 Nevenvonn van te/eh; zie Verwijs s.v. 47 Jesu ... : L Jesu Christo (datief) applicantur; misschien 
moeten wij lezen: Christo: wij worden door de beoefening .der deugden met Chr. J. verzameldj 
verenig,d. 48 God ... : L pius el misericors Deus. 

aR. 135 ... : vgl. Cant. 1.13; 2.14a; Mal. 4.2. - Pregnante vervlechting van motieven: van afsnijden tot 
God·zon. 
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PIJ 24, f.J07r' HOE DAT DIE VIER UUTERSTE IN ONS ALTIJT SULLEN STAEN'. «([ CAPITTEL XXIIIJ.) 

Van vier oeffeningen"', die stadich staen sullen inden menseen, daer hl mede 
voor alle sonden bescermt wort ende voor al dat-gheen, dat hem inder urenzijnre 
doot mocht beswaren, ende voor dat ordeel Gods wroegen, ende ter hellen buygen, 

5 ende aen die vruechde des eewigen levens beletten. 
Dat eerste' is datmen altijt die gehoochnisse des doots hebbe inder herten. Dat 

ander is dat oordeel Gods inder reden. Dat derde die pijne der hellen onder die 
sceemt. Dat vierde die vruechde des ewigen levens in dat beelt der sielen, dat daer 
heeft een eewich leven inden godliken oorsproneb. 

JO Ten eersten, so salmen altijt behouden inder herten die gedenckenisse ende die 
gruwelike gedaente des doots: daer-mede' wort den mensce bitter aldat inder werelt 
is, ende doet hem versmaden alle creatueren, die hem van God vervreemden, ende 
doet hem alleen die gonst ende vrienscap 'Gods soecken, me hem alleen in dier uren 
troosten mach; ende si doet hem sterven allen lust der natueren ende al dat hem in 

15 dier uren beswaren mocht. Ende aldus verwint hy 7 dye doot ende vint dat leven der 
(eewigher) ?bj, salicheyt. 

Ten anderen, dat· rechtverdige ordeel inder reden, me daer met dat redelike licht 
der godliker waerheit doorscenen wort ende straft ende wroeget altijt die con
sci.èncie van al dat-geen, daer God niet pnerlic in gemint noch ghemeynt wort, ja 

20 ooc van dat aJre-minste bewegen der sielen ende der natneren, dat tot der sonden 
draget 9. Ende die dit waer-ueemt ende een wroeger 10 ende beschuldiger zijns selfs 

X is van al dat gheen, daer hy inden (lesten)ll dage des ordeels (af gewroecht)12 
mocht werden, die en sal geen en stranghen rechter hebben, mer eenen barm
hertighen vader. Dese menschen eu (f. 107v) werden nyet verordeelt, mer si sullen 

25 met Christo Jesu inden laetsten dage over ander menseen ordeel gheven'. 
Ten derden salmen onder die sceemt hebben die vervaerlike helle, op-dat hem 

die mensche altijt schaemt, yet te doen dat hem neder-buygen 13 mocht tot dier 
grouweliker mismaectheyt, daer hi l' tot so edelen goet ende tot so hogher gloriën 
gescapen is. Ende dit is den verdoemden haer meeste pijne, dat si in 80 groter 

30 confusiën ende scanden verwandelt zijn, daer si l' so schoon ende so edel van 
Gode gescapen waren d. 

1 Getuigen: P 11.24, f. 107r~108r; L 1.24, f. 51v~53r. 2 Hoe ... : L Quomodo in nobis quatuor 
novissima nostra per eorundem meditaJionem continuam iugiter porlare debemus. 3 Van ... : L 
Sequuntur nunc quaruor exercitia. De eerste paragraaf is als een tweede omschrijvende_ titel. 4 Dal 
eerste ... ; nl. het onderwerp van de 1 ~ oeJfeninge enz. 5 daer~mede: nl. door de gedenckenisse ...• wat 
ook het onderwerp is van de volgende zinnen: ende (si) doet... 6 p3 vrienlscap. 7 hy: nl. de 
mens, die aldus over de dood mediteert. 7bis L aeternae add. 8 dat. .. : te verbinden met 
r. 10. 9 L ad peccata pertrahenze i.v.m. bewegen = aandrijven. 10 L reprehensor. 11 P 
besten. 12 P afgewroecht. 13 L demergere. 14 daer ... : L utpote qui; daer hi: terwijl hij 
~ 15 doer ... : L qui; vgl. n. 14. 

a Formule als van een, zelfstandige- titel van dit· hsL, alsof de tekst zelfstandig zou bestaan hebben, 
voordat de huidige titel bestond. b De 'stede', de' kracht, we de onderscheiden oefeningen 'moet 
verrichten, om erdoor gesterkt te worden. C R. 17·25: alle aspecten van het wroegen, die elders 
afzonderlijk beschreven worden.> d R. 26-31: scheemte: schaamtegevoel vanuit een adellijk zelf· 
bewustzijn. 
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Ten vierden salmen altijt hebben die vruechde des eewigen levens in ,. dat 
beelde der sielen, daer hem God in gehemelt heeft ende heeft altljt een weselike 
(eeninge) 1? ende inhangen ende in-bliven in God, als dye fadiën inder sonnen. 

35 Ende dit is een eewich leven inder sielen ende dyemeeste vruechde, die die. siele 
ontfangt hier ende hier-namaels. Ende die siele, die dit bekent ende oeffent, dat 
hem God in haer gehemelt heeft ende een inwoonder harer siolen is, die gevoelt bi 

(J r wijlen also milde genade ende so wijde ontlu ckinge 18 des geests, recht of si God 
. alleen in haer gewelt hadde'· ende Go (si) et al sinen weelden .doorvloeit 20 

- 40 ende overgeeft hem in haer te woonen; en e haer durict oft si met alle heiligen 
ende engelen omrinct waren 21-, 

Somtijts wort dit beelt of overste deel der sielen also geheel in God getogen, 
recht (oft) 22 do ot ware van allen geschapen dingen ende ooc van hem selven; 
ende nochtans levet lichaem 23 ende is beroerlic ende werckelick 24, ende ten is oae 

tV 45 niet buyten hem selve,{'; maer het is vergadért met al die crachten ende is geweken 
ende besloten inden geest der sielen, die daer is een camer der heiligher 
Drievuldicheyt, daer het in onghebeelder2S blootheyt ende in godlicker vrijheyt 
verheven wort ende mildelick doorvloten metten godlijeken wesen' ende over
schenen met dye claerheyt der Godheyt, als dye son- (I' 108r) ne inet haer radiën 

50 doorvloeyt ende overschijnt die (lucht) 2 •. r. 
Sa doet God allen minnenden geesten, die dit oeffenen: die hebben haer 

. wandelinghe inden hemel', ende zijn in God ghesoncken ende God in hem. Ende 
tusscen hem beyden en is gheen middel dan tijt der sterffelicheyt b: wanneer si 
ontbonden werden, sa ghebruycken si die alre-salichste salicheyt'. 

55 Dit is wel een hemel ende wort geoeffent inden binnensten mensclle in die 
overweselicheyt. Ende dat ordeel Gods ende dat onderscheit der duechden wort 
geoeffent in den redeliken mensce. Ende die helle, die daer is een ewige pijn ende 
een verslinder der sonden", onder die consciëncie. Ende die doot ende dat 
sterven der natueren 2 ', inden sinliken ende beestelieken mensche j • 

60 Sa wie met desen vier schilden gewapent is, die wort beschermt van allen 
sonden ende onduechden, ende dat door die verdienste ons Heeren Jesu Christi, 
die ons door verdienst zijns vrolicken gheests desen inwendighen hemel wil Jaten 
gevoelen, ende door verdienst zijnre droeviger sielen onse siele met dat redelicke 

16 Als plaats waarin de overweging moet gebeuren. Vgl. vorige tekst. 17 p3; pl -eyninge. 18 L 
dilotationem. 19 recht ... : L ae si ipsa sola Deum ... haberet. 20 ende ... : afhankelijk van recht ofl: si 
(= die sieJe; vgl. L eam): in pl misplaatst; in p3 weggelaten. In p1 is deze tekst wanordelijk of verminkt 
afgedrukt. 21 waren = ware.. 22 p3 (- g[t_~L.fl1~Lbeeld]kJ)l oe. 23 level ... : = leeft " 
lichaem. 24 is ... ; L sensibiIe & acluaJe existit. 25 L informem. ~6 p3, L aeremj ~--=".,_ 
Just (verscli~jvjng voor Juf I?). 27 Versta: die he/Je ... wort geoeffent onder... 28 Versta: die 
doot~ .. wort geoeffent iiidiiî:::--

e Vgl. 2 Cor. l2.2? r R. 42·50: merkwaardige geésteservaring als toppunt-beleving. g Vgl. Phil. 
3.20. h R. 51: vgl. die staet der sterfeJijcheit bij Ruusbroee; zie AMPE, Kempr. R., lIl, 409s., 422s. 
enz. Vgl. A c. 29 r. 17. i Versta: En wanneer deze mensen sterven, ervaren zij ... R. 32~50: 
uitzonderlijke beschrijving van de ervaring door de geest, als hij beseft hoe hij 'een hemel van God' 
is. j R. 51~59: samenvatting omtrent de 4 uitersten, in omgekeerde volgorde t.o. in het begin. 
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licht der waerheyt doorschijnen wil, daer die consciëncie door gesuyvert" ende 
65 gestraft wort van al dat dye helle verslinden mocht!, ende ·door verdienst zijns 

heyligen gewonden lichaems in ons wil dooden al dat hem mishagdick is, op-dat 
Jesus Christus alleen in ons levem. 

k daer ... : waardoor, ,_ 
Christus, 

I Vgl. r. 56. m R: 60·67: oorrelatie tussen d~ 4 uitersten e'n de. 4 aspecten' in 
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80 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

(HIER-NA VOLGEN SLNERLIKE LEER!l'GE VANDEN DRIE GODLIKEN DUECHDEN', 

DAT IS: GHELOVE, HOPE ENDE LIEFDE'. ENDE EERST)' VAN VIERDERLEY GELOVE, 

DIEN WI HEBBEN MOETEN IN ONS'. «([' CAPITTEL .XXV.) 

Wy sullen altijt in onse herte hebben een levendieh gelove, want dat gelove, <dat 
5 overmids der. minnen weret,) 7 is de oly, die wy in onsen lampen hebben sullen 8", 

dat is: in onsen herten. 
Ten eersten moeten wi geloven, dat wi in God ewieh 9 hebben geweest in onser 

ongeseapenheit, want hl selver seit: 'In eewieheyt heb ie u lief gehadt; daer-om heb 
ie di ontfermelic tot mi getoghen'b. 

10 Ten anderen, dat God in ons is. Doe hy ons maecte, heeft hl ons ghebeelt na zijn 
<beelt ende)lO gelijkenisse'. Ende dit beelde heeft God weselijek in hem, ende God 
is in dat wesen der sielen, ende is der sielen naerder endell eygentliker12 bi, dan si 
hoer selven is d. Ende dit beelde en soeet den oorsprone niet, want het heeft den 
oorsprone in hem'. Want die Vader is almaehtich inder sielen, ende die Soone is al: 

15 wijs inder sielen; die Heilighe Geest is al-minnende' indersielen, ende <dese drie)l3 
is één soet minlic godlic wesen. 

(f 18r) Ende ooek heet dit beelt na die drie overste erachten een geest aft dat 
hooft der sielen, want, gelije uuten hoofde des liehaems vliet een levende eracht in al 
die leden, a150 vliet 14 uut desen 15 belde een godlike levendicheyt inder sielen. De 

20 siel ende die geest zijn één, als dat hooft ende lichaem één zijn. Mer die .iij. overste 
erachten, daer wi der heiliger Drievoldicheyt met gelije zijn, als memorie, verstant 
ende wille, hebben hoer natuerlie wesen int hooft, ende die nederste eraf ten, als die 
begheerlike eraf te; die toornlike eraft ende die redelike craft, hebben hoer natuerlic 
wesen int hert'. 

25 Ende hier-toe is de siel geseapenh , datsidit bekennen soude ende soude ge-
soneken zijn int <put) 1. des afgrondelozen borns godliken 17 wesens. Want Augus
tinus seit, dat niet nutters oft saligers en is dan te wanderen in < oetmoedige 
lief!icke)18 bekenninge der heiliger Drievoldicheyt'. Allen ereatueren zijn 19 gaven 
gegeven, mer der sielen is die Godheyt gegeven, ende daer-op salsi hoer neigen: so 

1 Getuigen: p 3, f. 17v-22,; P !I.25, f. 108,-1I0r; L 1.25, f. 53r-56r. 2 Hier ... : PL .dd. 3 dat ... : L 
add. 4 ende ... : P add. 5 dien ... : P dat wi ... sullen h. 6 Dat ... : PL add. 7 L fJuae per 
charilatem operalUr: add. volgens Gal. 5.6; zie B c. 7 n. b. 8 P moelen; ook verder nog dezelfde 
variant. 9 L idealiter add. . 10 beelt ... : L add. 11 naenier .. ,: L vicinius add. 12 ende ... : L 
om. 13 dese: PL add. 14 P v/oeYl. IS uut ... : P UUlen. 16 P1L dat put; p3 dien pUl 
(aanpassing?). Verwijs kent pUl als m. en vr., niet als onz.; p punt. 17 afgrondeliken; L inft
njlae. 18 oolm . ... : PL. 19 P daer add. Wij verstaan: 'gaven' worden aan alle creaturen gegeven. L 
Habet ... quaevis crealura dona sua collala siM, i.t.m. Gods zelfgave. 

a Vgl. Mt. 25,1-13. b Jer. 31.3. Nl. als idee in God Over ons. Traditioneel begrip, dat Schr. meennalen 
gebruikt. Vgl. r. 36. c Vgl. Gen. 1.26. d Augustiniaanse gedachte. e Tegenstelling tussen 
zoeken (naar wal men niet heeft) en hebben. f Wie vormde deze 3 al·adj~n uitgaande van . 

. almaehtieh? g R. 17-24: dat hooft ... : zie reeds A c. 21 r. 34; hier geeft Schr. een (eigen?) verklaring 
van de tenn, die wel van oudsher gangbaar was (?). Hier wordt de verhouding tussen heelt. overste en 
nederste erachten, en hun stede beschreven. b Ende ... : versta: Maar het einddoel van de "$iel, gheest 
is... i Augustinus? L liet de Augustinus-toeschrijving weg. Het citaat komt eveneens voor in Tempel, 
c. 11 slot; zie Tempel, AMPE, 305 en n. 36. 
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30 coemt hoer te hulpe de H(e)i1(i)ge Geest ende reinicht ZO den" gront ende opluict 
doogen", dat si siet in die Godheyt, (f 18v) waer-toe dat alle creatueren ghescapen 
zijn; so coemt hoer te baten die Soon metter eeniginghe, daer hl met zijnen Vader 
één mede is, ende sprect: 'Vader, maect si" één met ons, als wi drie één natuere 
hebben' J; so coemt hoer te hulpen die Vader met dat godlijcke licht, ende treet die 

35 siele in die Godheyt: dan" hevet die ongescapen God gescapenheit in hem 
getogen'. Ende als der sielen dit geschiet, so overstort hl aUe de erachten der sielen, 

, ende doerclaert alle hoer gebeenten ende mereh, ,ende voereï si in die eeniginge", 
daer waerlijcZ6 , God is; so doet hi hoer" ~an~Z8,I. Salich' zijn si, de dese 

, heimelijke weghe volgen, want si zijn Gods heimelike vrienden, 
40 Ten derden, ·dat wi den woorden Gods geloven ende dat God (selver)Z9 die 

geboden Moyses gaf in een steenen tafelm, ende dat hl uut lief ten ons sinen eenigen 
Sone gegeven heeft, de daer ontfangen is .vanden Heiligen Geest ende geboren van 
die reyne ioncfrou Maria, ende heeft '0 sin ons selver geleert, ende met exempelen 
voor-gegaen, ende alle dat hl op (f 19r) der aerden gedaen heeft, ende alle dat die 

45 heylige kerckehoudt, ende dat hl gepassijt endegepijnicht is onder den rechter 
Pilatus ende is ,gestorven ende begraven ende des derden daghes weder-verresen 
vander doot, ende sittet daer ter rechter hant zijns Vaders, 
, (Ten vierden, dat hi is inden heyligen Sacrament,) 31, ende, also duck als die 
priester InÎsse doet ende de woorden der consecraciën gesproken heeft, so is hl daer 

50 onder die gedaente des broots InÎt sinen glorificeerden 3Z lichaem, ende heilige siele 
ende vrolijken geest ende met zijn geheel Godheit, also schoon als hi ten hemel 
gevaren is, Ende des-gelijcs sidi ooc, 0 soete Here", waerachtelic ende yolcomelick 
in die keJc, als ghy u selfs" levendich maecten in.den graye, en.de blijft daer" ipden 
altaer dach ende nacht, op-dat ghl geern ten allen uren ende also duck'·6·als wy dat 

55 begeeren oft als onse siel sieck is oft hongerich oft belast; so wilt ghi ·geem tot ons 
comen 37 •o• 

Ende, al ist dat wi geloven, dat wi ewich in God geweest hebben oilgescapen, 
'ende dat God in ons is, ende die woorden Godsgeloyen, ende dat hl inden heiligen 
(f 19v) Sacrament is, dat en is (noch)" niet genoech noch en maectons l)Ïet 

60 salich, ten si dattet gelove ontfenct 39 is ende verlicht met dat vuer der godlijcker 

20 PL purgiert. Oorspronkelijk? 21 ,~L; pd.en. ' .. 22 hat;r ... : PL; p doogen (= de" _oogen). 
23 sL.: L eos in nomine l~O, quos dedisti miht; vgl. Jo. 17 . .11. 1.4 PL; P dqn. ..25 P eenj~ghe. 
26 P warachlich; L verus (Deus). 27 P add. 18 so ... : Lom. 29 PL; P se/ven. 30 L 
(/ilium ... ), qui nos per seipsum ... edocuit. 3] Ten ... : PL add. 32 P gloriosen. 33 sidi...: PL is hi 
ooc. 34 ghy ... : PL hj hem se/ven. 35 PL hy. '36 ghl ... : PL hj so duck tol a.u. ênde:, 37 so ... : 
P gerne t.o. wil c. 38 PL add. 39 P ontfunct; L accendatur. Er is on(t)jengen, -fingen, ontfe(i)nken 
(vooral Mondl.) naast ont/cr(u)nken en ontvo(u)nken = ontsteken, in vuur zetten. Soms is deze stam 
verward met ont/angen, ontfaen, ontvangen. Zie VerWijs s.v. onljengen (en ontvaen). Deze verwarring is 
veelvuldig, zodat op.zekerheden in de overlevering ontstaan. 

j Jo. ,19.21-23, .vrij aangehaald.. k getogen: ,vgl. r. 8-10 ~n-n" b; gescap~nheit ... : 'de geschaPen mens 
wordt naar rijn wesen door God·overvormd in de mystieke ervaring. 'I so ... : versta: zo bewèrkt God 
haar overzwaai. Zie n. q. m Vgl. Ex. 3_4.1~2Z. n NI. de geboden; Lpraecepta SUQ. 0 R. 7-"56: de 
4 punten van ons ge1oof. " " 
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82 A. DAT BOEe DER LEERINGHEN 

liefden, so-dat wi om zijnre lief ten wi1 4 • ons keren van alle geseapen dingen, ende 
hebben een verheven gemoede ende een stadich wedersien in onsen oorsprone. 
Want die lief te werct een sterven 41 der natueren ende een leven des geests, ende een 
afscheyden van allen creatueren ende een invloeyen tot God". 

65 Ende al ist dat wi weten ende geloven dat God in ons is, dat en is niet genoech, 
ten si dat wi ons vlieten uut liefden weder in hem ende < overswancken2':' onsen 
geest in dat godlijc wesen Q ende maken onse wooninge inden geest ende onse 
wanderinge inden inwendighen hetnel '. Ende daer openbaert hem God ende verlicht 
alle de-geen, die tot hem keren; daer schijnt dat spiegel der heiliger Drievoldicheyt 

70 ende verlicht onse inwendige duystemisse. Ende daer gheeft die Gheest Gods 
ghetuychenisse in onsen geest, dat wi Gods kinder zijn', dat is: hi gheeft onsen geest 
met sinen toegheesten43 te kennen zijn (f 20r) heymelike verborgentheit, ende leert 
ons zijn inwendige heimelike wegen t; ende overmits die vereeninge ende slille
staende44 gemoede schijnet hi met zijn godlieke licht doer den gheest ende doer de 

75 siele ende doer dat lichaem, ende daer wandertmen als kinderdes liehtes u. 

Ende ten is oae niet genoeeh, dat wi die woorden Gods ghelooven, ten si dat wi 
uut lief ten die woorden Godes vergaderen ende scrijven si 45 met een levendych 
gheloove in die tafek des herten 46.', op-dat onse siele daer-inne gheleeret ende 
ghestarcket wordt. Want dat woort Godes, is een spijse der sielen, daer si mede 

80 ghestarckt wordt, hem na te volgen. Ende wanneer wi in onse herte ghemaeckt 
hebben, ovennidts leeringhe der serifturen, een liberie47 , so eoemt de hemelsehe 
doetoor ende leert ende ontbindet ons den sin ende stereket ende onderwijset ons, in 
allen duechden te leven, ende hoe dat wi < Christum) 48 aen sullen doen W na den 
geest ende na der zyelen ende na den liehaem ende nader Godheyt, (f 20v) op-dat 

85 ,wi in ons gevoelen, dat daer is gheweest in Christo, Jesu" ende dat wi also leven, dat 
God een wederschijn 49 aen ons vint al zijnre wereken. 

Ten is oae niet genoech, dat wi geloven ende weten, dat God inden heyligen 
Sacramente is, ten si dat wi dat duek uut 'lief ten begeeren te ontfangen geestelic 
ende saeramentelie, als wi dat doen konnen. Want hoe onse siele meer ,met deser 

40 P om. 41 L morrificatipnem. 42 ons ... : P om.; L rejluamus. Hem vliten of vlieten intr. en 
wederk.: zich bevlijtigen~ Zie Verwijs s.v. vli(e)ten, ter onderscheiding van vlieten, zie aldaar 13, Aanm. 
- Overswaneken: P; L proijciamus; p overgeven, wat zeker een aanpassing is: zie reeds r. 00. 43 L 
inrernas inspirationes. 44 L immobilem, d.i. tot effenheid verstild, zoals de zon in stilstaand water kan 
schijnen. 45 P scrivense. 46 tafele ... : L tabulis cordis nostri carnalibus; vgl. 2 Cor. 3.3". 47 P 
librye; L bib/iothecam: d.i. boekenre"rgplaats, en bepaaldelijk het schrijfatelier en leeszaal. 48 PL; P 
christa. 49 L representationem. 

P R. 57-64: het loutere geloof in de 4 punten moet aangevuld worden door een uitwerking ervan in liefde; 
vgl. Gal.. 5.6; zie n. 7. Dit inzicht wordt symmetrisch geconcretiseerd in de volgende 4 paragrafen, r. 65-
87. q Naast het znw, overswanc (zie r. 00) is er het ww. overswaneken. Vgl. Überschwang = das sich 
hinaus, hinauf, hinüber schwingen (zie TAULER. ug, Vetter, 152,35: Do tul der geisl einen Uherswank in das 
götlich abgrimde. Überschwanken: daruber hinaus schwanken (zie GRIMM. D. Wörterbuch, 1936 12 , 2, k. 
527, 529), Nl. het zich losmaken uit een lagere ervaring (in middel) en zich werpen (opwerken. 
overschrijden) in een hogere ervaring als van een vervoering, verrukking, dat men als een zich 
overzwaaien kan voorstellen, Daarom onze weergave, Vgl, D c, 9 n. a, h, r Vgl. Phi1. 3.20. s Vgl. 
Rom. 8.16. t Vgl. Is. 2.3: u Vgl. Eph. 5.8. v In tegenstelling met r. 40-41. w Vg!. Rom. 
13.14. x Vgl, Phi!. 2.5. 
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90 geesteliker spijsen gespijst wort, hoe datsi meer wast in zijnre liefden ende graciën, 
ende puerderende verlichter'O wordet'>, ende gesterct, in duechden voort" te 
ghaen. Daer-om sullen wi ons tot deser weerdiger spijsen hereyden ende hequaem 
maken te ontfangen. Want, zijn wi sorchfoudich om de lichamelike spijse te 
bereiden ende dat Jichaem twee of drie werf des daechs te spijsen, dat doch een 

95 spijse der wormen sal wesen, hoe vele te meer sullen wi dan vlijtich wesen totter 
weerdiger spijsen der sielen, die daer gevet S3 leven Y der graciën, dilck begeeren S4 te 
ontfangen? 

Mer, want wi daer niet bequaem ghenoech" (f 21r) toe en zijn, so sullen wi 
God bidden, dat hi hoer zijn heilige verdienst ons daer-toe bequaem wil maken, 

100 ende seggen: 'Ic gelove in God '0. 0 ghebenedijde God, want ghi nu in mi zijt na u 
Godheyt,so ~c u doer u heilige verdienst, laet u Godtheyt in mi ende doer mi 
schijnen, ende verdrijft doch van mi alle dat u een hinder is, ende neemt doch u 
selven tot u selven inden heiligen Sacrament nae uwer genuechten ende begeerten, 
in so hoger ende weerdiger lief ten, als ghi u selven ontfenct S7 opden witten 

105 donredach, ende verwaitdelt mi in dy, ende dat doer verdienst uwes vrolijken geests 
ende uwer heiliger droeviger sielen ende uwes heiligen gewonden lichaems, ende wilt 
mi doch één maken met uwen vrolijken geeste ende met u hèilige siele ende met 
uwen glorificeerden lichaem ende mit u Godheit' . 

Och, wat weerdicheit ende rijcheit ende lieflijke genade is in desen costelen ss 
110 schadt verborgen, doer welcken wi den engelen gheJijc worden ende alle eertsche 

dinghen versmaden! Och, wat vruechde'· ende verborgenheyt OO wort de geest 
(f 21v) gewaer, als die geestvereenicht wort metten Geest Gods! Bnde wat 
duechden ende cierheyt wort die 'siele gewaer, als bi hoer coemt die aJre-heilichste 
siele! Ende wat puerheyt wordt dat lichaem gewaer, als in heni . coemt dat 

115 alre-puerste glorificeertste Ol lichaem met dat heilige bloet, ende maec! onse.lichaem 
reyn, ende verlost ons van allen sonden, ende vermindert dattoeneygen der sonden, 
ende met die geheele Godheyt vereedelt alle onse wercken, ende. maec! die siele 0' 
heel godlijc, ende treet si also diep in hem, ende maeckt hoer alle die weirelt 03 

bitter, ende verlichtsi, ende verwandelt si! Want hemel ende aerde en mach hoer 
120 niet versaden dan God alleen, dien si binnen heeft; ende dien en mach hoer alle' de 

werlt niet nemen;;-' 
o mijn siel, met hoe edelen spise wertstu gespijst, als met hem selven, die daer is 

een spijse ende een glorie der engelen! Ende wat costliker scadt ontfangestu inder 
aerden ende werste gesekert een erfgenaem des ewigen levens te wesen, ende hebst 

50 Plichter; L iIluminatior. SI P wori. 
dat leven. 54 P om.; L studiosi esse.·-
56/c ... : P om. 57 Vgl. hiervoor n. 39. 

. en coslelike. 59 P blijschap. 60 L 
63 Zie C c. 8, n. g, p. ;9.82. 

52 P om. 53 p gevel (= geeft-het leven); P.geeft 
55 »,i ... : L ad eius perceprionem ·crebram minus idonei. 
58 P costelijcken. Zie Verwijs- s.v. coste/. Mond!. en ·Ond .. 

mysleria.. 61 P g/orioste. 62 ,maeer ... : P maeetse. 

y gevet ... : versta: geeft het leven. - christus geeft zkh zow~l in'de genadewerking als in de ~u~haristie 
onder 4 aspecten. -z Vgl. 3 Reg. 8.27: deze gedachte, die meestal op O.L.V. wordt toegepast. is hier op 
de communicerende ziel overgedragen. 
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ontfangen zijns selfs hanteiken·4 ende den brief met (f 22r) vijf seghelen, als met 
de heilige vijf wonden, ende met die seven sloten, als met die .vij. sacramenten" 

o mijn siele, en wilt niet versumen dese edele spijse·', dat u herte nyet en 
verdorret, ende die siele·· niet arnachtich en wort·', inden wech der duechden 
voort te gaen(b) Ende bewaert den·' schadt ende bedwinghet dijn ghesinne·9 , dat 
sy noch ydel noch ontbonden uut en lopen: so moghestu altijt in di bewaren den 
alre-inwendichsten sabboth '0. 

64 L chirographum. Vgl. CoL 2.14. 6S P Op·dal. Dal - opdat, wdat. 66 die ... : P ghy. 61 p; P 
aeJmachtich; L sic" deficias ut. Vgl. Verwijs s.v. a(e)ma(e)chtich, afgeleid van amadlt = onmacht. 
68 P desen (den = desen). - 69 L sensus tuos. Toch hebben wij te maken met het woord gesinne-gesinde: 
reis- of huisgenoot$chap, familie. Vgl. Verwijs s.v. ges/nde. Het gaat om bet geheel van lichamelijke en 
geestelijke krachten, die de mens in zich draagt en te ordenen heeft. 70 Gewone variant naast sabaet, 
sabbalelot(h). Vgl. Verwijs s.v. sabaei (= symbool van vreugdedag). 

a VgL dat witte bQec met roeden felleren bij RUUSBROEC. Sloten, W.III.122; als ... : versta: namelijk; sloten: 
vEl. Apoc. 5.1. b Vgl. 3 Reg. 19.5. 
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Pil 26, f.IIOv' VAN EEN VAST BETROUWEN TOT GOD, COMENDE UUT DEN GHELOVE. 

(! CAPITTEL .xXVJ. 

o hoe salich is dye siele, dye haer betrouwen set inden Heere'! Haer hulper ende 
beschermer is hyb. Dye siele mach wel seggen: 'Dye Heere is mijn inlichtinge ende 

5 mijn heyl: wien sal ie vreesen ? Die Here is een beschermer mijns levens: voor wyen 
sal ic bevenT' (f 111r J, ende 'Je en sal dat quade niet ontsien, want ghy, Here, met 
my zijt'". Want 'hy bedeckt my in sinen tabernakel; inden dage der boser bedecten 
bi my in dat verborgen zijns tabernakels". Dit seyt die propheet: 'Ende onder die 

10 

15 

bedectenis dijnre vlogelen wil ic hogelijc verblijden. Na dy aenhinc mijn siele. U 
rechter ontfinc' my. Sij soecken mijn siel te vergeefs. lngaen moeten si in dat 
nederste der aerden' (. / 

Och, dit is wel een salige siele, dye nyet en betrouwet in haer selven, mer heeft alle 
haer gelove ende betrouwen in God door dye verdienste zijns bitteren lijdens. Onse 
Here seyt: 'Wye in my gelooft, uut sinen buyc sullen vloeyen levendige wateren", 
(ende':) 'Die op my betrouwende is, sal dye aerde (beërven)3b" ende sal mijnen 
heyligen berge besitten'h. (Ende'): 'Mijn vole sal sitten, spreect God door den 
propheet, in schoonheyt des vredes, in dye tabernaculen des betrouwens, ende in 
een rijcke ruste". 'Ic salse in Adams banden trecken, in dye banden. der liefden' J. 'Ic 
salse van die hant des doots verlossen'". 

20 Mijn siele, verblijt u, mer nyet in wijsheyt, noch in stercheit, noch in rijcdom I, 
mer dat ghy God weet ende kent in dat binnenste der sielen 5 ende inden binnensten 
des geests, die sa edelen goet ism ende dijn inwoonder" ende getrouwe beschermer, 
dye u trect ende sterct in allen duechden·, ende dijn binnensten doorlicht 7 ende 
leert; ende die u sa mildelijc doorvloeyt, ende sa minlijc omvanget ende regeert. Ist 

25 dat ghi met al uwen binnensten gedachten, begheerten ende meyninge tot hem 
keert, sa vindy desen edeleo';;ënafîiiden aCKer dijnre sielen', ende sa openbaert 8 in 
u dat rijc Gods", ende gbi smaect dye salige salicheyt, door welcke u alle dye werelt 
bitter wort. ' 

(Sinte Gregorius' seit)9: 'Die menschelike troost is den-genen soet, die geen 
30 soeticheyt van hemelsehen dingen gesmaect en hebben; mer sa wie metten monde 

des herten van den hemelschen loon yet vernomen heeft, dien wortet also veel te 
bitterre dat hi van buyten (f 111v J siet, alst hem soeter is dat hi van binnen sie!'". 
Sinte Gregorius seyt (noch)'o: 'Wij en mogen de genoechten der tijtliker dingen 
geenssins versmaden, het en si dat dat ghemoede overmits der beschouwinge Gods 

35 in dye minnen der duechden ende inder hemelscher schoonheyt zijngenoechte set'". 

1 Getuigen: P 11.26, f. llOv·lllv; L 1.26, f. 56r·57r. 2 L suscepit (vulgaat), Vgl. A c.25 n. 29. 3L 
add. 3bis P beroeren; L haereditabit; vgL vulgaat: haereditahit. 4 L Et alibi add. S der ... : L 
tuijpsius. 6 in ... : L ad cunctarum virtutum exercitium. '.7 L transrodions. .8 L. manife5ta-
bitur. 9 L add. 10 Sinte ... : L ltemque add. 

il VgJ. Jer. 17.7.. b Vgl. Ps. 27.7. c Ps. 26.1. 'd Ps. 22.4b.· e Ps.'26.5.· rps. 62.8·10. 
g Jo: '7.38. bIs. 57.13b. i Is. 32.18. j Os.' 11.4.. k Os. 13.14. I Vgl. 2 Par .. J.lI· 
12. m mer dat ... : versta: maar omdat gij weel ... dat God is in ... (die God), die... D dijn ... : versta: 
inwoonder dijnre sleien, iemand, die in u (in.) woont. Vgl. A c. 13 r. 58-64 en D',' f 0 Vgl. Mt. 
13.44. p Vgl. Lc. 17.21. q Gregorius1 

::. 
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Hier'van seyt Sinte Bernaert: 'Een siele, dye eenS vanden Here gheleert ende 
ontfangen heeft, tot haer selven in te gaen, ende al-daer in haer alder-binnenste dye . 
tegenwoordieheyt Gods met groten verlangen te begberen ende zijn aensieht altoos 
te soeeken, ie en weet niet, of het haer vervaerliker" ende pijnliker waer, die helle 

40 tot dier tijt te besoeeken of van nyeus tot(-ten) lasteliken bevleeten leven des 
vleesehs 12 te keeren, ende dye onversadelike eurioosheyt der sinnen weder aen te 
nemen".JËnde"3 : 'Want dye Here al den-genen, dye in hem hopen, also rechte"' 
goet is, 10 vermoede ie, dat een siele, dye hem gesmaeet heeft ende also uutgewijset 
wort, niet anders en rekent haer gesciet te wesen, dan dat si uut den ingane der 

45 gloriën haer weder dunet uut-geworpen te wesen". 
Daerom hebben Wi noch watsmakes inder werelt ende blijven ongestorven ons 

selfs, want" wij God nyet puerlije en soecken ende hem aenhangen. God spreket 
door zijn propheten: 'Ghi Bult my soecken ende sult my vinden; so sal ie van u 
gevonden worden'. (Ende door eeri anderen propheet:)16!V: 'Soeet my ende ghy 

50 sult leven". 'Bekeert u tot my, ende ie sàl my keren tot u'u. 'Bekeert u tot my ende 
ghi sult salich wesen". 'Neyeht u ooren ende eoemt tot my. Hoort ende u siele sal 
leven. Want iek salmelu ·een eewieh verbant maken, die getrouwe barmhertieheden 
Davids'w. 

11 L horribilius. 12 lasteliken ... : L molestiam carnis. 13 L Et paulo post (dus in 't vervolg van de 
vorige Bernardustekst). 14 L haud secus. 15 Daerom ... : L Eo igitur causa est ... quia videli~ 

cel. 16 L Et per alium (prophetam) add. 

r fu:mardu~: •.. , In quibus omnibus non est nisi laboT et dolor, atque afflictio spiritus. Quae enim anima 
semel a Domino didicit et accepit intrare ad se ipsam. et in intimis suis Dei prasentiarn suspirare, et 
quaerere faciem ejus semper: spiritus est enim Deus; et qui quaerunt eum, oportet eos in spiritu 
ambulare, et nDD in came,_ ut secundum carnem vivant: talis, inquam, ·anima nesciD aD vel ipsam 
gehennam ad tempus experiri horribilius poenaliusve ducat, quam post spiritualis studii hujus gustatam 
semel suavitatem exire denuo ad iIIecebras, vel potius ad molestias camis, sensuumque inexplebilem 
repetere 'curiositatem, dicente Ecclesiaste: OcuJus non impletur visu, nec auris auditu (Eede. 1.8) .. .' 
(Sermones in Cant., 35; PL.183, k. 962). Vgl. Tempel, ug. Ampe,241-245). s Deut. 4.29 (1). t Ps. 
68.33b. u Zaeh. 1.3b. v Is. 45.22a. wIs. 55.3. Versta het laatste zinsdeel: als blijk van mijn 
blijvende aan David gezworen trouw. 

..: ... ..~ 

; .. : ..... 
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PIl 27, f.1l4v' HOE DAT DYE SIELE IN WORT GELEYT OVERMITS DAT BETROUWEN. ([ CAPITIEL 

.XXVIJ. 

o mijn siele, hier-om soeet den Here tot alder tijt': so moeehdy comen in sinen 
wijnkelder, ende.seggen metter bruyt: 'Ri .heeft my in sinen wijnkelder geleyt, ende 

5 heeft in mi gesehenet.ende2 gheordineert dye eharitate'b. 
(I 112r) Dese eharitate wort in dat binnenste gesehenet, wanneer si door dye 

verdiensten Christi Jesu in wort geleyt 3 ende één gheest met God in dye een
vuldieheyt des wesens', daer si sàliehlije inden wesen Gods versoncken wort. Daer 
doorgaet God alle dat binnenste der sielen; als met eenen wedervloet S so begaeft 

10 hijse met dye ader der liefden, overmits welcken de siele gevoet ende gesterct wort, 
haer selven ende alle dingen te versmaden. Dese ader en mach haer alle de werlt 
noch nyemant bestoppen, dye· de brudegom in haer geopent heeft d In desen 
weseliken gront blijft dye wijntap 7 altoos open. 

Dese ader en wort noeh en blijft nyetgeopent in dye-geen, dye daer hoge ende 
15 menichfuldelije' schouwen, ende keren met haer eygen vernuft curioselijc op dye 

letter ende niet totten geest, dye. den sinne der letter opluyct ende' vernyeut. ende 
levendich maect'. Sij lopen al om den cyrkel9 ende en comen niet tot haren eynde, 
dat is: si lopen al om lot die wercken ende gaven Gods, ende en werpen hen niet 
inden wercker ende geverf Daerom en wort hen desen gront niet geopent, mer hen 

20 wort somwijlen wel eenen dronc of (blye)'O gesehenet. Endeu dat selve gebrukense 
met lust ende nyet na armoede des gheestes. Daer-om en comen si nemmermeer tot 
desen weseliken gront ende rust des geests'. 

M,er dye ootmoedige ende eenvuJdige menschen hebben eens een tijt lane dye 
wereken ende gaven Gods doorgelopen ende aengemeret, mer si en mochten nyet 

25 vernuecht worden, tot-dat si hen keerden inden binnensten gront, ende worpen hen 
inden wereker ende ghever. Ende dat is dye hooehste edelheyt. Daer setten si Gods 
wereken vóór haer wereken; daer laten si haer wercken, ende lijden Gods wereken 12. 

Dit is dye meeste vruchtbaerheyt,daer alle duechden ende goet uut geboren wort. Dit 

1 Getuigen: P 11.27, f. Illv·1I3r; L 1.27, f. 57r·58v. 2 geschenct ... : Lom. L heeft wel hel volgende 
geschencl vertaald met donatur: aangeboden (met de bijgedachte van drank in de wijnkelder). Vgl. verder 
r. ?? 3 in ... : L (anima) illlroducitur. 4 L perambulat. 5 L rejluxu: = ebbe; vgl. Verwijs 
s.v. 6 L (venam ... ), quam. 7 L scalurigo vini (tap van een wijnvat). 8 L cwn quadam 
mulliplicilale, tegenover het eenvuldich schouwen. 9 iL .. : L .:.in circUitu ámbulant. JO P hlijc; L 
iclum.- Zie Verwijs s.v. hlic = straal. 11 L quem tamen. 1.2 L inactiçmem seu oper.ationem. 

a Vgl. 1 Par. 16.11; b Cant. 2.4. Het motief van de charitas ordinata, op deze bijbeJtekst gebouwd, 
speelde een grote rol in de spiritualiteit. Zie F.- GlJIMET, Noles en marge d'un -lexte de Richard de Somt· 
Victor, in Archives d'histpü:e doctrinale et lillér-aire du moy~n áge, .14, 1945, 371·394. t Wanneer ... : 
versta: wanneer zij (de ziel) wordt ingeleid. in één geest met.· .. wordt... d Dese ... : versta:· deze ader, die de 
bruidegom ... , kan noch de wereld noch wie ook aftluiten . . ,e Vgl. 2 Cor. 3.6. ·f In r. 17·19 gebnillct 
Schr. het motief van de cirkel (de menichfuldicheyt) en het (middel-)punt. (de eenicheyt, die op Gods alheyt 
wijst) (zie C c. 4 en n. x; en elders in C, en n. e), d.i. de. werckenjgaven Gods tegenover God zelf, gever ende 
wercker, die de gront is. De verdere tek~ past dit motief toe op de verschillende gesteltenissen der zielen: Zie 
D 'c. 4 n. x. g R. 19·22: zeJfs de gegunde voorsmaakjes (dronc of hlyc) misbruiken deze mensen. -
Tegenover de voornoemde 'menichfuldîghen' (r:I4-22) -staan verder de 'eenvuldighen', die zich werpen 'in 
daf punt: God, den wercker ende den gever, om te 'lijden Gods wercken' (r. 23·36). 
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is den w~;;;lijcken keer l3 , daer altijt antwoort inden gront dat we[e]selike loon, dat 
30 God selver is. 

(f 112v) Dese bekennen ende minnen alle dingen eenvuldich in God, ende met 
een genade Gods so doorsien si in al dye wercken 14 ende gaven ende weldaden 
Gods, ende aensien 15 God in allen dingen, ende bidden met een oversien 16 voor hen 
selven ende voor alle menschen, ende versineken hen geheelijc in God. Ende also 

35 wort desen gront geankert in sinen oorspronck, ende in hem 17 wort geopent die 
levendige ader, indyen dat si haer gelove, hope ende betrouwen in God setten. 

Mer nu rusten wij al op onse goede wercken 18 ende eygen wijsheyt; ende daer-om 
blijft ons den edelen inganc verborgen ende dat invloeyen Gods bestopt. Ende dit is 
dat God beclaecht, seggende door Hiëremiam: 'Twee quadedingen heeft mijn volc 

40 gedaen: si hebben mi verlaten, die fonteyne des levendigen waters, ende hebben hen 
selvengegraven eenen put, dye geen water en mach houden'h. Och, si hebben gelaten 
den weseliken inkeer inden binnensten gront des geests, daerrnen altijt dat aensicht 
Gods soude soecken ende aenbeden. 

Och, wij moghen wel segghen: 'Mijn herte is verdorret, want ic vergeten heb mijn 
45 broot te .eten", dat is: dat almachtige eewige WoortGods, dat daer is dat leven 

ende voetsel der sielen, altoos, in dat binnenste der gedachten ende' begeerten der 
sielen ende meyninge>9 des herten te weder-knauwen. '0 Heere, mijn siele is tot u 
als aerde sonder water. Here, verhoort my. snellijc, want mijn geest ontbreec!. 
(En)'O afkeert nyet u aensicht van my'J, want dijn aensicht is een crachtige spijse, 

50 een smaec ende wijsheyt, een levendigen dranc ende minlijc vloet, dye den geest 
verblijt ende voet ende opluycken doet", dye dye erachten der sielen sterel, dye dat 
herte doet groeyen 22 ende vruchtbaer maeet, ist dat wij met rechten gelove ende 
hetrouwen tot u keeren, dye so begeerlijc na ons verlanct. Want sonder u is onsen 
gheest.in donckerheyt ende onse siele in bitterheit ende dat herte in swaricheyt. 

55 Hier-om, .Q mijn siele, keert weder in dijn rust, (I 1I3r) want die Here heeft u 
goeteliken gedaen Z>, want hi vertoste mijn siele vander dOOl, mijn oghen vanden 
tranen, ende 'mijn voeten vanden valle' 24 ••• Onse siele is verlost als dye mussche 
vander iagers stric. Onse hulpe is inden Here, die gemaect heeft hemel ende aerde". 

13 L conversio. 14 doorsien ... : L perspiciunt omnia opera. Let op.de sien·samenstellingen. - in al 
(= aJles); in: L om al: herneemt het voorgaande alle dingen als synoniem van alles. 15 L contempla-
lur. 16 L quodam simplici intuÏlu. 17 P he; L ipso. 18 L sludijs. 19 L (intimo ... ) inlentj~ 
num.. ZO P En = ende; L N~. 21 voel ... ; L nutriens et düarans. voel = voedt. 22 L virere 
(= groenen?). 23- L bene/eeit Iibi (vulgaat). 24 L Dicamus proinde add. 

h Jer, 2.13. j Vgl. Ps. lOUb. j Vgl. Ps. 142.6b-7. ,k Vgl. Ps. 114.7-8. 1 Vgl. Ps. 123.7-8.
R. 37-~58: aanspraak tot ons, die nog op eygen wysheyt steUnen, om ons open ~ stellen voor dat invJoeyen 
Gods, '. 

.' ,-d 
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VANDEN SALIGHEN (HOPE)' (GEBOREN)' UUT DAT BETROUWEN GODS_ «([ CAPITTEL 

XXYID.) 

Die salige hope wort geboren uut dat godlieke gelove, ende uut den hope wort 
geboren die liefde'. 

5 Wanneer dat gelove also godlie ende ynreliek in God gekeert is, - als (hier' 

JO 

15 

voor-sereven) staet ende daer dit boeexken mede begint ende geëyndt sal werden' 
- datmenmet vasten gelove den getrouwen God aitijt lieflic aen sal hangen, daer hi 
inden binnensten der sielen altoos -tegenwoordieh is, daermen altijt dat aensieht 
Gods sal soecken b ende inden geest aenbeden " waer-door dat aensicht onser sielen 
ghereinicht wort ende dat gelove verclaert wort, God te bekennen 5, (hier) 6 int 
geJove ende hier-naemaels int gebruyeken der gloriën, - als dit gelove aldus in wort 
geleyt' in die verborgen schat ende rijeheit Gods"; so wórt daèr-uut geboren die 
salige godlike hope, also dat die siele sterekelie hopet ende betrouwet den-genen, 
daer si in gelooft ende dien si door dat gelove gevonden heeft. 

Die ynrelike 8 hope boert dat gemoede op in die weelden Gods, daert van die 
godlike claerheyt wort doorlucht, ende met-geesteliken goet vervult, ende vervreemt 
van allen aertscen dingen, ende versmaet alle weelden des lichaems 9, ende woont in 
die vrijheyt Gods, ende seyt met David: 'Het ió mi goet God aen te hangen ende 
mijnen' hope te setten inden Here'e, want' 'die in hem hoopt, en sal- niet sondigenV~ 

20 want de hope uut-sJuyt allen inloop der sonden '0. 
Desen hope inbrengt geen onbehoorlike vriheit, als hi in den-gene doet, die daer 

die scadelicke eurioosheit der sinnen ydelie ghebruyeken, ende setten haer hope op 
vermetentheyt'2, ende meynen- (I 113v) nochtans op God te- hopen. Mer-desen 
hope is van verre 13, want si die seadelike vrijheyt gebruiken, daer Sinte Peeter ons 

25 in waerscouwet ende seit: "Weest vrije, mer niet als onder dat decsel 14 <der) 
quaetheit'.1: 

1 Getuigen: P 11.28. f. 113r-v; L 1.28, f. 58v-59r. 2 p3 hoop; pl hoep. NB. Hope is ook mann.; vgl. 
VefY,~js s.v. hope. 3 L quae ... nascitur add.; vgl. eerste regel. 4 ende ... : L el ipsa (= hope) 
consequenter ex sese charitozem producit. 5 God ... : L ad cognoscendum Deum. Versta: om God ... 
6 L hic (= hier op aarde) add. 7 in ... : L introducitur. 8 L devoza. 9 ende ... : L ita ut cuncta 
lerrena horreal. 10 inloop ... : L vitiorum impelum & incursum. 11 pJ; pl den. 12 setlen ... : L 
quorum spes non est spes sed praesumprio. 13 desen ... : L i/lorum spes 0 vero spe nimium distot . Versta: 
deze (vermetelijke) hoop is er ver van verwijderd'echte hoop te zijn. 14 ~ < veiamen . (vulgaat). 

a Wat bedoelt 'Schr. met dit boecxken? b Vgl. 1 Par. 16.11; Ps. 104.4b. c Vgl:Jo. 4.24. d De 
lange voorzin, met zijn samenvatting t. 9~11 als dit .... herneemt c. 27, om te béklemtonen hoe 'het ge100f 
jndringt tot het wesen der siel (Jet op de verschillende benamingen ervan), waarin God weselike aanwezig 
is: aIles gebeurt op aarde int ge/ove. binnen de gelpofsorde, in ordine gralwe. R. 12:·vgl. Lc.J7:-24;.Mt. 
13.44. e Vgl. Ps. 72.28. - f Ps. 33.23b, g 1 Petr. 2.16a. Vgl. de vertaling in Het- Nkuwe 
Testament van de Móderne Devotie,' ug. c.c: DÉ BRUIN, 1979, p. 300. Hèt begrip v;yheyt Gods (r;)8) 
wordt verhelderd door de belangrijke waarschuwing tegen de vermetele vrijheid (r. 21·26). 
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. P IJ 29, f. 113v' VANDER LIEFDE GODS COMENDE UUT DEN GHELOVE ENDE HOPE. «([ CAPIlIEL 

.xXIX.) 

Wanneer dat ghelove ende die hope also in vaster 2 stilheit in God ghefondeert is, 
sa coemt daer een liefde ende behagen uut dat-geen dattet gelooft ende gehoopt 

5 heeft. Dese liefde wort overmidts die hope uut' God gheboren, daer si weder in vliet 
inden edelen gront, daer die overste salicheyt in woont, daer si in God overgeformt 
wort; ende sa vestichtse dat gelave ende hope inden bant der minnen', dattet niet 
ontbonden en wort, voor-dat 3 den roc der sterffelicheyt uut-gedaen sal worden. 
Alsmen dan ontfangt dat men gelooft heeft, ende gebrnict datmen gehoopt heeft, sa 

10 gaet dat gelave ende die hope te nieten, mer de minne blijft ewelic in dat 
aenscouwen der godliker gloriën b, 

4 Wanneer dese drie godlike duechden· inder sielen vercregheri zijn, so wercken si 
veel salicheden: door die puerheyt des geloofs sa werden die gedachten in God 
verheven met ynrelike' gebruycken; door den sekeren hope wort dat verstant 

15 verbreit in die claerheit zijns aensichts; ende door die minne wort die wil inden 
liefsten wille Gods gevesticht, 

Hier wort de geest vernieut ende eensdeels· mede-formich den geest Jesu Cbristi 
na des apostels' woorden, daer hi seit: 'Wort vernieut inden gheest uus gemoets, 
ende doet uut den ouden mensce, ende doet aen den nieuwen mensce, die na God 

20 gescapen is'·. Want, als dat gemoede aldus verheven is, sa gebruyket 7 met Cbristo 
die opperste salicheyt, ende neder-druct dat lichaem onder den geest, ende regiert 
dat naden exempel Jesu Cbristi. Want, als dat gemoede door der minnen vernieut 
wort; sa wort ooc overmidts die mildicheit der minnen dat nederste deel der sielen 
ende dat lichaem vemieut. Want die minne en is nemmermeer ledich, ende dat is 

25 (f 114r) der minnen aert, datse grote dinghen werct', Sij en can niet rusten noch 
ophouden van God te minnen, te eeren, te dancken, ende te loven, ende altijt zijn 
tegewoordicheyt te antwoorden; ende zijn hoochste lof te volbrengen: dat is haer 
wellust. Want si mint meer den geminden dan haer selven. 

30 
'y 

Die minne heeft alle'duechden in haer, is si anders te rechtS, daer Sinte Pauwels 
af seit: 'Sonder minne en hebben wi niet, mer met die liefte hebben wi alle dinc', Si 
gelooft al dat die waerheit raet te geloven. Si hoop(t)· sterkelic in dat-geen dattet 
ghelove belooft. Sij verdraecht alle dine ende en valt nemmeer af in dese wedt noch 
in die ander werelt. Si maect die reden verduldich ende goedertieren, alle lijden te 
dragen, niemant te benijdén noch te ordelen, mer eens anders welvaren te minnen 

35 als de hare. Si neder-buycht den thorn 1., dat si haer niet en verheft noch en 

1 Getuigen: P 11.29, f. 113v·114v; L 1.29, f. 59r-60v. 2 L vero & immobili. 3 L iubente Deo 
add. 4 L Et cerle dici non po/est. quantam ... add. 5 L inama. 6 L pro modo suo. 
7gebruykel = gebruyckt het. 8 is ... : L si tarnen We verus amor est; anders = zo aithans; vgl. Verwijs, 
s.v. 4). ~~,~~~~qp~ 10 L iram. 

a Vgl. Os. 1l.4b. b VgL 1 Cor. 13.12-13. - R. 8: roc der sterffelicheit: zie A c. 25 r. 25 en 
n. h.· c Nl. de apostel Paulus- (antonomasia). d Eph. 4.23-24a. e Vgl: GREGORIUS, Numquam 
est Dei amor otiosus. Operatur enim magna si est; si vero operari renui!. amor non est (Hom. 30 in Evang.; 
PL.76, k. 1121). Zie AMPE, Kemp'. R., III, 84 en n. 3. Vgl. Na,ede 3 en n. 9, p. 648. 
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verstoort, ende dat si alle quaet haet. Si doet dat die begeert haer niet en~erblijdt in 
ydelheyt". Si tempereert die seden des lichaems in rijper ootmoediger goedertieren
heyt "'.i.' Ende si is in alre menscen dienst bereit, ende die nederste stede te soecken, 
ende in allen lijden stil te wesen, ende hem te scamen als hem eer bewesen wort'. Si 

40 geeft der sielen een minnen-quel l3 ende een smaec der ewicheyt. 
Van deser minnen seit Hugo"4 : '0 minne, ghi zijt sonder lesscen"' also bemende 

in geenre .herten, die inden beginne der heiliger kercken waren; dat si noch met 
scanden noch met pijnen noch met schone beloften niet verwonnen en mochten 
werden'h. 

45 Ende l6 hoe si haer selven van binnen meer bloot· ende vrije maect van alle 
beelden, hoe dat gemoede meer getogen wert. tot God in vieriger minnen hem te 
verenigen;; daersi in haer selven te niet wort; ende hoe si in haer selven minvint, 
daer si met genoechten op rust, hoe si liefiiker vanden bruydegom ontfanghen wort, 
ende meer met zijnre minnen ghewont wort, ende neerstiger is te soecken, die in 

50 haer selfs wesen van binnen; is. 
(I 1I4v) Och, hoe dick roeptse"' totten saligen geesten: 'Bootschaept mijnen 

gbeminden, dat ic quele van minnen'k! Dese minne mach wel seggen, dat si 
gedroncken beeft uut den wijn-kelder des brudegoms, ende droncken gemaeet is van 
hemelscer begeerten, ende ombevangen inden armen zijnre minneIiI. Daer worpt 

55 God die radiën zijnre minnen inden edelen weselicken gront met dat claer over
scijnende licht zijnre soeter minnen, ende doorvloeit alle haer binnensten. 

Hier-af seyt Sinte Bemaert: 'Het is een salige siele, die op God leent ende rust in 
die armen des ewigen Woorts. Het is een grote wonderlike weerdiebeit des brude
goms, dat by die minnende siele laet rusten in sinenschoot,. daer si alle soetlicheyt 

60 in vindt, dat si wel seggenmach: 'In vreden ende in dat .elve sal ick rusten ende 
slapen'm. Hier-om seyt si: 'Sijn luchter· hant is onder mijn hooft, ende zijn rechter 
hant 'omvangt mi'n,o. 

Dat overste deel der sielen is beteekent by dat hooft·, want dat hooft pleechtmen 
alder-meest te vereieren: also is alle die geestelicke schoenheyt in dat'overste deel 

65 der redeliker sielen alder-meest gelegen, want daer wort dat beelde der ovèrster 
Drievuldicheit gevonden. Esayas: 'Al verblijdende sal ick mi verblijden inden Here; 
want bi heeft mi een cleedt der salichei! aen-gedaen, ende vereier! als een bruyt'·. 

11 L iniquilare (vulgaat). 12 L modestia. .13 L amoris -janguorem. 14 L Hugo de sanclo 
ViclOre. 15 L inextinguibiliter. 16 L Denique. Deze paragraaf bestaat uit 2 zinnen, elk gebóuwd 
met hoe ... hoe (= hoe meer ... , des te meer ... ). Welke Latijnse tekst is hier (slap) vertaa1d1- ontfanghen: 
moet men niet omvanghen lezen (A c. 25, n. 39)? 17 L in hoc slatu add. 

f R: 29~38: vrije ampliatio-vertaling van I Cor. 13.4-8. g Ende si is. :.': versta: zij is. bereid in de die~sl 
van alle' mensen te'stàan en de laagsiepIaats te zoekett.,. h Hugo van S. Victor? "j in ... : versta": om 
zich met "God re verenigen. r die: .. : versta: dengene, die zçlf reeds in haar wesen aanweiig .is ... 
k Vgl. Cant. 5.8b. 1 Vgl. Cant. 2.4.. m Vgl. Ps. 4.9: bijgevoegde tekst. n Cant. 2.6. 
o BERNARDUS: Felix anima _ q\lÎ, in Christi recumbit pectore, et inter Verbi brachia requjescit. Laeva. ejus 
slib capUe meo; et dexter.a ejus amplexabitur me .. ,. (Sermo 51 in Can~., ~L183, Is . ..l02? C). Vgl. Tempel, 
ug. Ampe, p. 520·} en noten. p dat)10oft: a.1.s'hoogste ~speèt van de zie!; ~e A c, 21 r. 35 e,v. :q Is. 
61.10. 
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92 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

P J130, f. 114v' HOE HAER DYE SIELE SAL GEVEN TOT GODLIKER LIEFDEN, «([ CAPITTEL .XXX.) 

oL 

o edel siele, wildy vorderen 2 aen dijnen gemindèn, so aenneemt 3 die liefde Gods. 
Want niet en is stercker dan een siele, die metter minnen 4 ghewont is. Sij en verwint 

. niet alleen die werelt, mer si verwint ooc den onverwinliken God. Het is waerlic een 
5 cTachtige scherpe minne', die den godliken afgront doordringen ende doorscieten ' 

can. 0 siele, en wilt niet versuymen, dinen geminden te schieten, mer wont hem 
X sonder ophouden", tot-dat ghi in zijnre (wercken-der)" minnen gevangen zijt. 

Die Here seit: 'Ghi hebt mijn her- (I 1I5r) te gewant', dat is: ghi hebt (mijn 
suster, mijn bruyt, ghi hebt mijn herte gewant) "', dat is: ghi hebt mijn ongemeten 

JO schoonheit ende mijn overgenoechlike soeticheyt met rujnre begeerten 8 door
drongen, 0 mijn suster, mijn bruyt, och hoe overseer behoort ghi God te minnen, 
die met also (na magescap) als een suster ende een bruyt met Christo verbonden 
zijt te wesen, dye zijn teeken in dijn aensicht 1°gedruct heeft, dat inder eewieheyt 

15 

20 

niet uut-gedaen en mach werden, ende u met sa dierbaren ende costeliken scat als 
met hem selven verlost heeft~; waer-door hy u niet weigeren en mach, ist dat ghi na 
sinen wille leeft ende zijnre minnen altijt gedenct. 

Mer, ist dat ghi dat verroekeloost ende u vermengt metten drec ende slijm der" 
ereatueren, sa sult ghi dijn edelheyt verliesen. Want ghi zijnre minnen ondancbaer 
hebt geweest, so sal hy di den pijnres overleveren nae zijme rechtverdieheyt ende 
ewige ordinancie, ende si en sullen in u niet ongepinicht laten bliven, ende ghi sult 
verliesen dijn gelikenisse ende schaonheyt, ende met hen 12 grouwelic mismaect 
werden. 

Ende 13 dijn wegen sal dueren ewelie. Want ghi naden ewigen wesen' tot het 
overste goet gescapen zijt 14, {lm teaens.couwen dat ewige licht, daeram moet ghi 

25 aenscouwen die ewighe duystemisse ende die grouwelike 15 aensichten der boser 
geesten. Ende om-dat ghi sout>6 gebruycken die ewige vruechde, daerom moet ghi 

1 Getuigen: P II.30, f. 114v-llSr; ~L 1.30, f. 6Ov-61r. l-vorderen: L guid- efficere apud. Vorderen oen:' 
vorderingen maken, beter in de gunst komen. meer bahagen aan. Vgl. Verwijs s.v. vorderen, Intr. 3- L 
assume I/bi; U ter harte nemen, behartigen: vgl. Verwijs, s.v. I IJ) 4. 4 L charitatis telo. 5· L 
zranssagitare. 6 zijnre ... : L eius actuali amore; P werclren der minnen. 7 mijn suster ... : L add. 
volgens Cant. 4.9. 8 L violenter add. 9 p1 namegescap-; p3 na mages.cap; L lanta cognatione. Zoals 
er bestaat nagemage en namaech (= nabestaande), zo is de vorm namagescap (= nauwverwantschap, 
cognatio) regelmatig gevormd. Verwijs geeft het niet. Wij beschouwen na als bnw. = nauw, dicht. 
10 Lfronti. 11 L vanarum add. 12 Lipsis (= tortorihus). 13 L Attamen (tegenstelling). 14 
naden ... : L ad aelernae essentiae imaginem & similitudinem facta es, ad possidendum perpetuo summum 
bonum. 15 L coma/es (?). 16 L deheres: zoudt moeten. 

a H ugo van S. Victor bespreekt de amor oculus als doordringende kracht in Exposilio in hier. coel. S. 
Dyonisiî; PL.175, k. l037~1040. b R. 6-7: aanhaling uit GlLBERTUS J:)E HOlLANDlA, Cist., Sermo 30 in 
Cant.; PL.184, k. 155: Vulnerasti. inquit, cor mewn, soror mea sponsa---::;UrnerQii{èo-,-meum. Cordis vulnus 
vehementiarn designat amons. 0 vere dulce cor, quod nostris affectibus movetur ad rependendam 
vicissitudinem dilectionis. Et necessitudo haec. ef vicissitudo: necessîtudo in sororis et sponsae nomine, 
vicissitudo designatur in vulIiere. Magna necessitudo sororis, sponsae 'major: illa cognatjonis, ista 
dilectionis. Ibi significatur qma de uno sunt: bic, quia unum. Soror est, quia divinae consors naturae: 
sponsà vero, qma in singularitatem assumpta personae. Expressa plane necessitudinis haec vocabula 
sunt, quae vel naturam, vel gratiam sonant. c Cant. 4.9. d Vgl. 1 Petr. 1.18. e naden ... : 
versta: naar het beeld en de gelijkenis van Gods eeuwig wezen geschapen tot ... 
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lijden ende gevoelen ewige pijne, want ghy dat ewige goet niet aengehangen en hebt, 
die' hem daerom in di verenicht ende di hem selven gelijc gemaect heeft 17: daer-om 
heeft bi zijn godlikecrachte ende dat licht zijns aensichts ende zijn welbehagen in u 

30 gestort, om-dat 18 ghi hem dienen ende bekennen ende tninnen soudr'. 

17 die ... : L (bono ... ), Deo vide/icet tuo ... De relatiefzin die ... is een verklaring van dat. ewige goet. L 
schakelt" de zinsdelen daer·om ... om-dat bij het' vorige aan; .wij maken de .zinsbouw iets ·lichter. 
18 L qualenus = opdat. 

{dat ... : versta: hel eeuwige goed: dat is God, die.: .. 
zie Tempel, ug. Ampe, 520-1. 

g Dit hst. is te ve~gelijkcm met Terppel, c. 47,1>lot; 
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94 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

PIl 31, f. 115r' HOE wr ONS SULLEN GEVEN' TOT GODLIKER LIEFDEN. (G CAP/TIEL .XXX].) 

Die inder liefdel1 voort wil gaen ende toenemen in duechden, die moet hem nerstelic 
daer-toe voegen, dat bi in al zijnen doen ende laten vli!elic bewaert den vriën inkeer, 

\0 in vereninge der minnen God aen te han- (f 115 v) gen 3. In dese eni ~ 4 geeft 
5 God zijn licht der graciën ende suveringe der consciënciën; ende in desen vriën 

inkeer, daer die siele in God geënicht wort, ontsprinct die caritate, die daer is die 
principael wortel alre dueehden. Dese caritate helt' altijt die overste crachten voor 
God in een (stil)" godlike gèbruycken; si vergadert al die sinlike crachten in een 
inwendich gevoelen'. 

10 Si treet dat gedacht in zijn oorspronckelike' beginne, daert 8 altijt antwoort die 
ewicheit der heyligher Drievuldicheyt.· Si verheft dat verstant in bekennen ende in 
eenen smaee der eewiger wijsheyt. Sij vervult die minnende cracht ende ontfunctse, 
ende doet den geest voor den aensicht Gods barnen ende smelten ende haer 
vernieten in grondelooser minnen. Sij maeet den geest simpel ende ongebeelt in 

15 godliker vrijheyt b. 

Sij purgiert ende reynicht die siele ende maeetse eenvuldich. Sij verlicht ende leert 
die reden met allen onderscey! der duechden. Sij reynicht ende treet die begeerte in 
die ewige dingen. Sij nederbuyget ende maect saclunoedich ende ootmoedich den 
tom. Sij suvert die consciëncie. Sij straft ende ordineert al die aJfectiën, Si maec! dat 

20 herte flistich; vuerien ende vruchtbaer in allen oeffeningen der dueehden, Sij, maeet 
al desmensenen wercken, dat si God behagen'. 

Sij vestieht den wille, die daer is die. principael worte~ des geests, in godliker 
caritaten, ende doet hem met milder gonst uut-vloeyell tot allen menschen. Sij 
vesticht de begeeFte, die daer is die wortel der sielen, inden alre-dyepsten afgron! 

25 der ootmoedicneyt, daer haer dye siele mede neyghet ende buyghet onder God ende 
. onder alfe creatueren, Sij vestige! dye meyninge, die daer is dye wortel des.,herten, in 
reehter' verduldicheyt, in lijdtsaemheit, in allen arbeit, ende in voorspoet, ende in 
wederspoet, ende in alte scande ende versrnaetheit, reehtverdelic te werkel1d • 

Pie daèr behout die minne ons Heren in sinen seden inwendich (f 116r) ende 
Ä 30 uutwendieh, die houd,,(t)9 alle die gheboden van der ouder wet ende vander 

. nyeuwer', Dye 'minne maec! den goeden mensche oo!moedich sonder smaken, 
verduldicn sonder gevoelen, ende gereehtieh sonder weten, 

1 Getuigen: P 11.31, f.115r-117r; L 1.31, f. 61r·63v. 2 sullen ... : L intra nos converlere debeamus. 
3 in ... : L et in u,!ione amoris Dei lugiter adhaereal. Het laatste zinsdeel is o.i. een doelzin als omschrijving 
van de inkeer. 4 L unione. De grafie enige, met de zin van eninge, komt meermalen voor in pl en p3, 
zodat men kan denken dat het niet louter om een schrijffout gaat. Wegens de uitzonderlijkheid zullen wij 
toch eninghe invullen, met verwijzing naar deze noot. S L conserval. HeIl van het ww. helden. holden, 

. holden = houden. 6 P3L; pl stijl. 7 Lfontale. 8 t uhi semper-ü/i. 9 L adimplet; P houdë. 

aR. 7·9: deze 2 zinnen kondigen resp. de 2 volgende paragrafen aan: b R. 1(}..15: gebouwd naar de 3 
overste erachten: gedacht = memorie. verslant, wUle, die de geest bezit. c R. 16·21: werking der 
ordineerende caritate: r. 19. ,d R: 22·26: gebouwd naar de trits: wille, begeerie, meeninge. e Vgl. 
Rom. 13.8. 
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35 

(S. Bemaert:) 0 siele, ghy zijt een 
beelde ghemaect na Gode, (verciert) 10 

40 met Zijn ghelijckenisse. Ghi zijt ghe
trouwet met sinen gelove, verlicht met
ten Heyligen 11 Geest, ghelost·met sinen 
bloede, <geacht) 12 metten heylighen 
ende den engelen, begrijpelic13 Gods, 

45 verciert 14 met allen dueehden ende 
erffelick 15 der salicheyt:· wat hebdy 
metten vleesehe te doen 16? J 

Van sunle heems gedachten. 

(f llr) VAN EDELHEIT ENDE DUERBAER· 

HEIT DER SIELEN ENDE VAN SNODlCHEIT 

DES LICHAEMS. DAT .m CAPITTEL. 

o ziele, die ghedeelt (lees gheëdelt) 
biste mitten ([ 11 v) beelde gods, ver
siert mitter ghelijenissen god es, ghe
trouwet mitten ghelove, ghegiftet mit
ten <heiligben ) geeste, verlosset mitte 
bloede, gheaehtet mitten engelen, gri
pieh der saliebeit, erfghenote der gue
dertierenheit, deelaehtieh der redene. 
Wat leghet di anden vleysehe? 

Waer 
om gbedoechste dit? .. (Hs. Neer!. 79, 
Ruusbroecgenootschap, Antwerpen; Zie 

50 hiervoor A c. 20).' . 
Siet, God is die minn~) waer-om gaen wij, waerom loopen wij in die hooeheyt 

der hemelen ende in dye dyephe,~ der aerden, hem daer te soecken, die hier met ons 
is, oft wi met hem wi11en~",esett'>1 . . •.. 

Sullen wij nu inder liefden staende blijven ende behoet werden, dat wij niet en 
55 vallen in groten sonden, soo moeten wij ons selven waememen in eenen eenvuldighen 

inkeer in ons selven ende blijven wonende by ons selvef!}nde byden inspreken Gods. 
Daer sullen wij dan hooren rechte wijsheyt ende leeren daer leven. Ende dan sal onse . 
leven overdragen metter scriften der heyligher kereken ende met allen heylighen: 

Ende overmidts minnen der duechden ende rechter ootmoedieheyt sullen wi 
60 begeeren berispt te werden ;'an der heyligher serift ende van allen goede menschen, 

ende ons sal altijt lusten te ho6ren goede leeringhen ende te sien heylieheyt van 
leven. Ende in veel deser-ghelijcken so neemt een goet mensee toe. 

10 De rin r. 7-9, die L in zijn oorspronkelijk Latijn weergeeft, komt gedeeltelijk overeen met ps. 
AUGUsnNUS, Manuale, PL.40, k. 961, c. 24, eerste regels = Hugo van S. Victor, De anima, IV, c. 11; 
PL.177, k. 182. eerste regels. maar gaat dan verder. Het Latijn van L lijkt oorspronkelijker dan ps. 
Augustinus en Hugo. Het Diets, dat een zeer slechte vertaling biedt. komt niet overeen met de vertalingen 
van het Manuale. die LUB uitgaf. Toch laten wij ons hierdoor inspireren om P aan te vullen. L decorala 
add. - Als paraUeltekst geven wij een uittreksel uit hs. Neerl. 79 van bet Ruusbroecgenootschap, 
Antwerpen; zie A c. 20. 11 L (met de andere parallellen) om. 12 L deputacoj Lub toeghetichtet, 
geacht; P bevoelic. l3 L capax,' begrypelic in actieve zin: bekwaam tot het begrijpen, zie Verwijs s.v. 
begripelijc 1), 14.Lub ornata .virtutibus . (ontbreekt in L); Lub verciert. 15 ErJfelije: erfrççht 
hebbende; zie Verwijs s.v. er/elije 3). 16 L unde iSla pateris add. . 

(!)ie BERNARDUS, S. 40 in Cant.; PL.l83, k. 983 D: "0 sancta anima, sola esto, ut soli OIilIlÎ'urn serves te 
ipsam, quem ex omnibus tibi elegisti, Fuge publicum:,,', Cg-Zie ps. BERNARDUS, Medjttirione~ .. ,de 
humana canditione, c. IIl; PL.184;k. 489 CD. Vgl. n. JO en A c: 20 en nno h Vgl. 1 Jó. 4.16. i Vgl. 
AC.19. j Vgl. A C. 13, r. 67-74 en n.f 
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Een meester sprae: 'Mijn verre lopen ende mijn veel vragen en maect mi nyet 
heilich, mer mijn stille sitten ende mijn nauwe peisen l' dede mi God vinden'k. So 
wye hem keert met aIre vlyet inden weselijc- (f 116v) ken gront ende set hem voor 

65 God neder met een inwendich swigen ende met rust des geests ende vrede des 
herten, dye vint God. Daer wortgehoort dat erachtige ewige Woort, dat al dat 
binnenste der sielen levendich maect ende dat binnenste zijns gemoets verlicht van 
die claerheit zijns aensichts, ende die siele cleet metter waerheyt, ende dat herte 
vruchtbaer maect in gepeynse l' zijns bitteren lidens. 

70 Hier-in verstaet men die overste waerheitl; hier-in wortmen gesekert 19 één te 
wesen vanden uutvercoren, daer dat evangelie af seit: 'Veel isser geroepen, mer 

ryYI..- weynich vercoren'e,"Wi zijn alte-samen geroepen ende verlost door dat bitter lijden 
ons Heren. Mer, so verre als wi dit navolgen ende dragen dat in onse herten ende 
gedachten, ende werden daer-door één geest, één siele ende één lichaem met hem, 

75 ende trecken dat bevoelen zijns vroliken geests ende droeviger sielen ende zijns 
/,(1. gewonden lichaems aen ons', so veel werden wi gesekert. 

0 

I' 

r 
"y 

/l 

80 

85 

90 

Ende daerom en dorsten wij so blindelic niet'· seggen: 'Wat weet ic, aft ie 
vercoren aft verworpen ben?', ende: 'God heeft die sine al geteekent oft voorsien, 
die hl behouden oft verworpen wil'. Met aldusdanigen woorden oft gedachten wort 
God al te seer gelastert ende geblasphemeert. 'Ten is die wille niet van uwen Vader, 
die inden hemel is, sprac Jesus, datter één van desen cleinsten verloren blijveo. Die 
Soon des menscen is gecomen, om salich te maken, dat verloren wasp'. (Ende>2l: 
'Die Vader heeft den Soon lief ende hl heeft hem al in sinen handen gegeven. Wie in 
den Soon gelooft ende hem na-volcht, die heeft dat ewich leven; maer wie inden 
Soon niet en gelooft, die sal dat leven niet sien, mer dye thoorn Gods blijft op 
hem'q. 

God heeft ons altesamen van eewicheit gemint, bekent ende gheroepen ende 
vercoren'. Ist dat wi hem weder-om willen bekennen, minnen ende vedciesen, sa 
sullen wi ewelic van God vercoren werden. God hevet vercoren al die-geen, die hem 
verkiesen ende lief-hebben willen (f 117r). Want hl selverseyt: 'Ic heolief al de' 
geen die my liefbebben": Ende die heeft hl ooc getekent met die cantate ende gracie 
der uutverkiesinge 22, ende heeft hen gelooft eewelijc wel te doen. 

Mer de-geen, die haer afsceyden vanden Here, ende haren troost ende liefde 
setten in verganckelijcken dinghen, ende haer herte daer-mede becommeren, ende 

95 vergeten dye liefde haers scheppers ende. zijn weldaden, dese heeft hi voorsien na 

17 L meditatio, 18 L meditatione. 19 Lassecuratio. lO dorsten niet ... : zouden niet mogen. Zie 
Verwijs s.v. dorven, dorren. 21 L Et add. 22 L praedestinationis. 23 na ... : L secundum 
aeternam praedestinationem suam. 

k Een meester: Eckhan of pseudo-Eckhan? I oversIe: het hoogst bereikbare inzicht of principe in een 
bepaalde zaak: hier een criterium van uitverkiezing: i. 70-92. Belangrijke uitspraak over het versekert zijn 
aangaande Gods uitverkiezing van de mens. Hier volgt dan een klare stellingname omtrent Gods 
positieve . liefde en 's mensen effectieve wederliefde. Is dit een stellingname betreffend een heersend 
dispuut tegenover de refonnatie? m Mt. 20.16; 22.14. D Dit bevoelen (pbil. 2.5) wordt over 3 
vlakken gespreid. 0 MI. 18.14. P MI. 18.11. q Jo. 335·36. , R. 87·88: vgl. Rom. 8.29· 
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zijnder ordinancie", dat si na haren .wereken qualie sullen varen' ende met 
behoorlijeker 24 gereehtieheden verdoemt worden. Want si hebben versmaèt ende 
verworpen een eewieh goet om een verganekelije goet, ende hebben hen vrijelije 
afgekeert van God tot den creaturen. Hier-om gheeft hl hen ooe eewieh wee ende 
eewige pijne. Mer dye daer God minnen· ende meynen, dye behout God ende 
brenetse tot dat loon, daer der vele na (lopen> ende dat daer maer één en 
crijghet"Q dat zijn: al dye-gheen, dye daer één met God worden'. 

24 L debila. 25 loon ... : L bravium illud, pro' quo multi quidem in stadia currunt, sed unus "lantum 

occipit. Vgl. 1 Cor. 9.24. P loopt; Leurrunt. Wij wijzigen Daar de zin toe: (veJe .. :'-) lopen. 

tVgl. Apoc. 14.43. uI Cor. 9.24. \' Deze pregnante omzetting geldt natuurlijk voor iedere reële 
graad van eenzijn met God. 

::. 



98 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

P II 32, f. 117,' HOE WI AF SULLEN WORPEN ALLE KNECHTELIKEN ANXT. Cl' CAPIITEL .xXXIJ. 

So wanneer dat aenrnercken des doots ende des ordeels ende der pijnen vander 
. hellen ende die' .bliscap des eewighen levens' den menschen:dye sonden hebben' 

doen laten ende vander werelt keeren, ende totter scholen Christi b ende' tot eenen 
5 geesteliken leven hem gegeven hebben na den raet des evangelijs, ende God haer 

trouwe ghelooft hebben, hem in eewiger reynicheyt ende armoeden ende in gehoor
saemheyt· te dienen, ende haer lichaem gecruyst hebben met al haer begeerten·, 
ende dat minlijcke leven ende lijden ende beelde Christi in haren herten· gedruct 
hebben ende dat inwendige lijden ende duechden' in haerder sielen vergaderen, 

10 ende met pueren gelove dye gedachten in God verheffen, ende dat verstant met 
sekeren hope ende den wille in vieriger minnen vereenicht hebben, als voorscreven 
is, - SOf moet da"r...ooc EJ.n_ci.."n godlijcken anxte~../ 
Wantgeh~s als door die min- ([ 117v) ne allen duechden verci"egen worden'a 

so worden overmits den anxt Gods ende ootmoedicheytalle duechden bewaert, niet 
15 met den knechtelijcken anxte, die hem selven soect in gewinne ende vrese van verlies 

des loons ende in anxt van pijnen of van schanden, mer (met) 5 den kintelijcken 
anxt, (die)· wort geborenuut liefden, dye daer den Here soect ende vindet, ende 
hem uut liefden ontsiet 7 ende vreset met alder neersticheyt, ende doet dat gemoede 
God aenhangen, ende dat te gader binden inden bant der liefden ende des vreden~ 

20 ende bewaren dye eenicheyt des gheestes i, ende maect ons altoos bevreest 8, dat wij 
niet doen en moeten!, dat Gode in ons mishagen mocht, waer-door hi zijn aensicht 
verbergen mocht, of dat wij zijn goet of gaven ondancbaerlijc verliesen mochten, of 
zijnder caritaten nyet genoech doen en connen. 

Dit is dye godlijcke vrese der liefden, daer alle volmaecte salicheyt in is. Het is die 
25 geest der vreesen ons Heren', dye alle dat binnenste der sielen vervult ende in God 

vereenicht, ende wijst haer zijn heymelijcke wege". Hier spreect God iDder sielen: 'Ic 
ensal u nyet knechten heeten, want een knecht en weet nyet wat zijn here doet. Mer 
ic sal u mijn vrienden heeten te wesen, want al dat ie van mijnen Vader gehoort 
heb, dat heb ick u condichgemaect' I, Hier wort verdreven den knechtelij.cken anxt, 

30 daer veel pijnen ende sorgen in is 10; mer daer blijft den saligen II godlijeken anxt, 
daer alle goet in is m, 

I G~tuigen: P Il.32, f. 117,-118,; L 1.32, f. 63v-64,. 2 P: blijkbaar staat die b/~cap Daast dal 
aenmercken des doots. 3 hebben: vgl. n. 2: het ww, in het mw.! 4 In dit zinsdeel moet die menschen 
uit het voorafgaande bijgedacht worden. 5 L cum add., in parallel met het vorige. 6 L qui add., 
dat een relatiefzin inleidt. 7 L reverletur i.p.v. reveretur. 8 L sollicitos. 9 De voorbeeJden bij 
Verwijs s.v. wech laten verstaan dat weghe. wege een gebruikelijke meervoudsvorm is. Lvias. 10 is: 
anak., omdat Veel pijnen ende sorgen als een collectief aangevoeld is. 11 L saluberrimus. 

a Vgl. A c. 24. b Dit herinnert aan A c. 7, 2e deel. c geesteliken leven: blijkbaar op het 
kloosterleven met de 3 evangelische geloften gericht. d Vgl. -Gal. 5.24. e dat ... : nl. lijden en 
deugden van Jezus. f Na de lange voorzin, die de vorige hstt. samenvat, de korte nazin. g Vgl. 
c.29-31. b Verbinding van Os. 11.4 en Eph. 4.3b. i Eph. 4.3a; ri,e.n. h. j moeten: met negatie: 
mogen. k Vgl. Is. lIJ. I Jo. 15.15. mR. 13-31: duidelijke'zakelijke omschrijving van timor 
jiliaiis (kinderlijke vrees) Ll.m. timor servilis (knechtelijke vrees). 
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Ghi, vreesaehtigen ende cleyn van gelove, en wilt niet vreesen, en wilt u selven 
nyet soeeken; mer soeet ende vreest ende ontsiet den Here, ende- ghi sult hem 
vinden, daer alle goet in is, ende u en sal niet ontbreken. Hier-af seyt sinte 

35 Augustijn: 'Wanneer ie God met al mijnen- eracbten-aencleve, dan so is my wel aen 
allen siden, ende nergent en is my arbeyt, want mijn leven is vol goets ende so stae 
ieseker. Ende so wye in hem gaet", die gaet in die bliseapdes Heren, ende hi en 
sal niet vresen, mer hem sal we! (f 118r) wesen~n.Davidseyt: 'Die Here is mijn 
hulper; iek en sa! nyet vreesen, wat my dye mensehen doen. Dye Here is- mijn 

40 hulper, iek sal versmaden mijn vianden". 

12 in ... : L ad ewn introierit.· . 

,~ .. 
n Augustinus1 o Ps. 117.6-7. Behoort de psalmtekst tot het ~~gustinus-citaat1 
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100 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

PIl 33, f. 1I8r' HOE WIJ INDER LIEFDEN VOORT SULLEN GAEN. Cl CAPiTTEL .xXXIIJ. 

Hier-om laet vnsafwerpen allen onnutten ",nxt der knechten, ende keeren ons totter 
uutverkiesinge 2 der kinder Gods', ende laet ons God eeren als eenen ahnachtigen 
God, die onse onthouder ende beschermer is. 

5 Laet ons hem eeren ende vresen als eenen vader, dye ons ghemaect heeft, daer wij 
eewich ió geweest hebben endedye nu in ons is ende by ons blijven wil met zijn 
vaderlijcke hulpeb. Wat hebben wij te doen metten slijck der aertscher vrienden 3 , 

daer wij so heymeliken vrient in ons hebben, die onsterffelijc ende onwandelbaer is, 
daer alle macht ende victorie ende schoonheyt ende weelde ende salicheyt in 4 is? 

10 Laet ons hem liefhebben als eenen broeder ende verlosser, die ons mede-erf-
genamen b ghemaect heeft zijns rijcx. 

Laet onS hem omhelsen als eenen bruydegom, dye ons met hem selven getrout 
heeft', die dat levendige voetsel onser sielen is, een licht sonder duysternissen, dat 
levendighe crachtighe Woort d , daert al af leeft .ende ghevoet wort overmits zijn 

15 wijsheyt ende door dye rivieren zijnder geweldiger rijckdommen, daer dye Wijse 
Man 5 af seyt: 'Dat Woort Gods inden alder-oversten is een fonteyne der wijsheyt", 
die dae! is dat ongeschapen Woort des alder-oversten Gods, dat den sielen zijnder 
minnaers inghegeest wort, dat ons altoos leert ende vermaent, dat wij hem met 
vrijen verheven ghemoede aen sullen hanghen ende waer sullen nemen, hoe dat 

20 levendighe Woort in onser sielen gheboren wort, ende hoe wij zijn ghecruysie beelt 
zijns heylighen levens ende lijdens in onse herten gheprent sullen hebben, ende hem 
na sullen volghen uut gbeheelder liefden (f 118v) als een bruyt haren bruydegom, 
ende ons nyet en ontsien. 

Want ons Here seyt: 'Mijn jock is soet ende mijnen last is licht, ende daer-in 
25suldy vercoelinge ende rust der sielen vinden'f, so-dat u geen scerpheyt noch 

swaricheyt af-trecken en saI. van mijnder liefden, ende segghen· metten Apostel: 
'Wye salons scheyden vander liefden Gods? tribulacie? oft bangicheit? eift ver
volginge? ·oft honger? of dorst? oft naectheit? <Ic ben seker dat doet noch leven 
noch) gheen 7 ander creatuer en mach ons scheyden vander liefden ons Heren Jesu 

~ 30 Christi"·( 

1 Getuigen: P 11.33, f. Jl8r·v; L 1.33, f. 64r-65r. 2 L eJectionem. 3 slijck ... : L limo terrenae 
amicitiae. Vriende = vriendschap; zie Verwijs S.V.; s/ijck = laagheid, onwaarde; vgl. Verwijs s.v. slijc 2. 
4 L simul add. 5 L Ecclesiastico; zie &cli. l.5a. 6 ende ... : L (ilO ut ... ) el ... dicere possitis. Het 
bevreemdt dat Paulus' woorden in Christus' mond geJegd worden. 7 Ic ben ... : L (volgens Rom. 8.39) 
add, 8 ons ... : L Dei quae est in Chrislo Jesu domino nostro (voJgens Rom.). 

a Het_ motief der uitverkiezing, dal vele schakeringen vertoont, is aanwezig sinds A c. 31 r. 70 'e.v. De 
term kinderen gods brengt de gedachte aan, hoe wij God kunnen benaderen, r. 2-30. b Vgl. -Rom. 
8.17. c Vgl. Eph. 5.25-27. d Vgl. Hebr. 4.J2. e &clio 1.5a. r MI. 11.30, 29b. g Vgl. 
Rom. 8.36, 39. 
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P 1134, r.118v' VANDEN GODLIKEN ANXT UUT LIEFDEN COMENDE. tI CAPITTEL .xXXIIIJ. 

Hier-om,wanneer wij af-geworpen hebben den kneehteliken anxte, ende door dat 
gelove, hope ende minne in God wonen ende .. God in ons, ende dat wij den schat 
ende dat rijcke Gods in onser sielengevondenhebhetl!? so moeten wij enen 

5 <doorwachter).' hebben als' den anxt Gods,.clie in ons dat goede bewaer4 ende 
altoos. nauwe toesiet ., of dat gemoede. ooc met enigen dingen vermiddelt of 
afgetogen wort, of dat baren (Gods) inder sielen ·ooc bebindert wort, of dat 
gecruyste, \leelt (ons Heren) 5 .ooc uut der herten gedaen wort', ende of wij ooc 
eenige leden treeken uut desen corunclijcken weeh d. 

10 Op desen ende der-geliken gebreken 6 moet die anxt· altijt. waken, 'op-dat dye 
mensche hem nyet ydelijck uut en keer, of yet in liet vallen door die sinnen; daer bi 
mede beswaert aft verbittert mach worden. Hier-in moetmen altoos vresen, want 
salich is hy, die aldus wakende is over zijn cudde', ende een goede herder is, ende 
kent zijn schapen, ende drijftse te weyden in dye hoge bergen der Godheyts ende in 

15 de vruchtbaer dalen zijnder ootmoediger Menscheyt: sa sullen si gevoet worden in 
dye eewige groenheyt, ende drincken uut dyerivieren des levendigen waters, ende 
ingaende ende uutgaende sullen si weyde vinden', 

o Here, hoe goet ende soet is uwen geest in allen'! 0 Here; hoe groot is dye 
menich- (I 1I9r) fuldicheyt uwer soeticheden, die gbi verborgen hebt den-genen, 

20 dye u vreesen'! 
Die den mensche vreest, sal geringe" vallen; mer wye hem op den Here verlaet, 

dye sal verheven worden h • Dye in hem betrouwen, sullen die waerheyt verstaei1; 
ende die geloven inder liefden, sullen hem gehoorsaem zijn; want 'si uutvetcoten 
hebben eenen goeden vrede ende den Here vreesen ende ontsienV Daer staet 

25 gescreven in Ecclesiastico: 'Die anxt Gods verdrijft dye.(sonde)'o .. Want wye 
sonder anxt is, dye en can niet. (gerechticht) u worden'J. Y 

Dye vreese des Heren'enaoet niet alleen datquaet laten, mer ·ooc haten. 
Hier-van' seit sinte Gregorius: 'Het hoort allen goddienstigen herten toe;. alle 
middelen te schouwen, daer nochtans geen sonde en is". Sinte Augustinus' seyt: 

30 'Willen wij God onderdanich zijn, al dat in der werelt is, salons onderdanichtijn' I. 
Hier-om sullen wi God onderdanich wesen ende billix l' beanxt ende besorget zijn, 

1 Getuigen: P II.34, f. I18v~119v; L 1.34, f. 65rp 66r. 2 L indefesswn vigilem; P doorvechter. Vgl. 
Verwijs s.v. doorwachler. 3 L ipsum vide/icet. 4 die ... : L qui ... observet, als doelzin: vandaar de 
conjunctief; maar verder toch toesiel. 5 baren. ,.: L Dei fe/ix nalivizas ... imago domini nostri. 6 L el 

negligentijs add. 7 want ... : L vertaalt dit ± volgens Mt._ 24.45-46. 8 L Christi· add. Deze 
uitdrukking wordt pregnant gebruikt in fragment XVI, ug. door LlEFTINcK, Taulerphss., 307-335. 9 L 
cito, volgens vulgaat. 10 L peccatum; P sonden. 11 L iustificari (vgl. &cli. 1.28);.P gerechtïch. 
12 L merito. 

a Vgl. Lc. 17.2t Mt. 13.44. b doorwachter: dit wijst op het beveiligingsmoment van de anXl Gods; 
vgl. A c. 33. r. 19~21. c R. 7-9: zelfde combinatie als in A c. 33 r. 20-~2. d Derde synoniem. 
Conindijcke w~ch: vgl. Navolging, ug. WijdeveldjAmpe; p .. 91,- n .. -a. e R. 14-19: Schr. verbindt 
blijkbaar Lc. 2.18 (de herders in de·kerstnacht) met Jo. lOJ-4 (de:goede herder. die weidt op berg en da1). 
r Vgl. Sap. 12.1..' g Vgl. Ps. 30.20. h Vgl. Provo 29.25'. i Vgl. Sap. 3.9. j Vgl: &clio i.27-
28a. k Gregorius? I Augustinus? . 
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want wij noch veel weeehs hebben te wandelen, ende luttel tijts; veel wercken, dye 
ons bevolen zijn te doen, ende carte stont, dye daer-toe onseker is; ende wat wi nu 
niet en verwerven, dat moeten wij inder eewicheyt dervenm • 

35 Nu hebben wij gehoort door dat getuych der heyliger scriften", hoe wij afwerpen 
sullen den knechtelijcken anxt, ende behouden alleen den kintlijcken anxt, daer wij 
altoos wacker ende vreesachtich mede souden zijn voor allen ydelen uutkeer" ende 
onnutte inbrengen 14, daer onsen schat mede gestolen mocht worden. Want onse 
wedersaken en rusten nemmermeer, ons te tempteren 0. Ende ooe sa moetmen 

40 vreesen ende nauwe toesien voor alle bevleckinge(n), dye daer-in willen eropen 
onder enen goeden behendigen schijne, daer den inwendigen gront ende dye oghe 
der sielen seer mede verduystert soude worden, waert datmen daer nyet op en 
waecten. 

Ende dit en achten noch en kennen dye knechte niet; mer dye in kintliker vreesen 
45 staen, die worden ingeleyt int licht der kennisse (j: J19v) haerder gebreken, daer 

si mede bekennen des viants bedriegenisse, hoe dat bi geeft licht sonder oot
moedicheit, smake sonder sekerheyt, soeticheyt sonder troost. 

13 L evagationes. 14 L receptiones sive adrnissiones. Inbrenge: niet bij Verwijs. Wellicht i.v.m. het ww. 
inbre(i)ngen in de zin van; in de geest brengen'; vgl. Verwijs s.v. 6). Zie r. 10-12. 15 P hev/eek/nge: zie 
evenwel de relatjefzin. 

m De laatste regels lijken een citaat te zijn. - niel en verwerven: L negligimus. - Deze volzin is telkens 
uit korte adversatieve. zinsdelen ,opgebouwd. D Ook de geschriften van 'geestelijke kerkelijke schrij-
vers' worden hieronder gerekend. 0 M.n. de duivel; vgl, 1 Petr. 5.8. 
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PIl 35, f.119,,' VAN ANXTFULDIGER' WAKINGHE TEGHEN ALLE TEMPTACIËN. Cl CAPITTEL .XXXV. 

Hier-om' moetmen neerstelijc waken datmen niet in-laelcomeneenige becoringe, 
dye hi' so liste1ic voort-brengt, dic4 in goeden schijn,.als in verlies of hinder van 
geestelijc goet of voortgange; datmen daeromongeordineert of onge1aten soude 

5 sijn <,b. Mer daer salmen voorhoedich· in zijn ende staen altoos met gelaten 
ootmoedicheyt inden getrouwen God', ende verwachten zijn' lancmöedicheytd in 
allen dingen lijtsamelijc, hoe goet of hoe vreemt, of'hoe wonderlijcofhbeswaer dye 
dingen zijn '. 

Laet ons met kintlijcker vreesen f vlijen' ende wijcken in God, ende geven hem 8 

10 geen antwoort, hoe groot dye oorsaken zijn o. Wij sullen swijgen tegens hem ende 
behoeden alle die dueren ende vensteren ende stoppen alle dye schueren, dàtsi' niet 
eens in ons gedachten en comen,. ende houden ons of wij 'nergent mede te doen en 
hadden, ende bevelen alle dingen den almachtigen, wisen, goedertieren God: so 
comen wij in eenen weselijcken vrede, ende so worden al die vianden verwonnen 

15 ende onder die voete<n) getreden. Ende, 'al waert dat ons al die were1t ombelegen 
had ende alle debose geesten dat gesworen hadden 10,h, si en souden ons niet 
mogen deren, so verre als wij hem nyet en antwoorden met gedachten of begeerten, 
met woorden of met wercken, met sien of met horen i. So sullen wi ongehindert 
bliven, ende si sullen verwonnen worden, ende inde cuyle vallen, die si selve 

20 gegraven hebben', ende alle dinghen sullen in vreden comen. 
Hier-om laet ons nerstelijc waken, dat wi se" niet <in)12 en laten, met wat 

gedrange si ons om-liggen 13. Al waert ooe dat si de natuer kreneten ende dat herte 
verpersten", laet ons daer niet (f 120r) aen liggen, Die natuer moet doch 
ghecruyst zijn: so wel lijden wijt dan van eenen anderen als van ons selvenk • 

25 Na dien persse coemt die soete vrijheit des geestes, waer wij ons bewaren ", 
dattet niet in ons en come met overleggen 1., want daer ontellijcke grote schade af 
comen soude, ende si souden onse huys afwinnen, ende doden al dat daer-in waer. 

1 Getuigen: P II.35. f. 119v-12Ir; L 1.35, f. 66r-68r. 2 L anxia &: sollieita. 3 L versipellis add.; d.i. 
de van huid veranderende (sluwe, toep~selijk op de duivel. 4 p3 die, waar dikwijls bedoeld is. 
5 als ... : L quatenus inde inordinati aut irresignali efficiamur, ne videlicet gravioro incidamus spiritalis 
gratroe aut profeclus dispendia. 6 L eauti oe circumspecti. 7 p3 vlien; L fugiamus. 8 L 
lenta/ori; nl. de duivel; hem: hier mv. 9 hoe ... : L quantavis magna nobis propanal (nl. de duivel): hoe 
zwaar de kern van 's duivels aanvechtingen ook zij. 10 alle ... : omnes simul daemones adversum nos 
eoniurassent. 11 Leas. Wij _zien er een verwijzing naar de duivel in. 12 p3 add.; L intromillamus: 
inlaten. 13 met ... : L quantwnlihet magna nos, sive pressura. sive violentia circundent. - Omliggen: st. 
ww. trans.; belegeren, insluiten. 14 L opprimi. 15 waer ... : L si nosipsos custodierimus: zo wij ons 
althans... 16 met ... : L vide/icel discutiendo aUI revolvendo. 

a Vgl. het slot van A c. 34. b dOlmen ... :" alsof men om die:gedragmg buiten de goede orde van 
zaken ... zou vallen. estaen ... : versta: standhouden in het vertrouwen op God. d lancmoedicheyt: L 
longanimilas, nl. het lang uitstellen van God om een goede uitkomst Ie gunnen. "e hoe"goet ... : 2 paren 

" van antithetische woorden. f Waarover het in c. 34 ging. g si ... : de duivels of hun influisteringen. 
NB. "de pronomina moeten in dit hst. kritisch geïnterpreteerd worden; b dat ... : nl. onze onder
gang. I met sien ... : door naar de duiveL.te" zien öf te luisteren. "j Vgl. Ps. 7.16. k DJe ... : 
versta: Aangezien de natuur toch gekruist moet "worden (Gal. 5.24 :"-stelregel). dan heeft hel geen belang of 
die kruisiging gebeurt door anderen of door onszelj. 
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Hier-om moeten wij neersteliken toesien, dat wij niet eens en deneken: 'dat heb ie te 
lijden', of 'dit is my gedaen of ingevallen'. Mer met alder erachten moeten wij in 

30 God blijven, tot-dat al onse binnenste door-geoeffent ende overgeformt zijn in zijn 
bitter lijden ende deneken wat bi geleden heeft', tot-dat al dat gedrange weeh is. 

Ende dan sullen wij trouweliken bidden voor alle saken ende dan moeten wij 
onsen noot wel Gode clagenende hem opdragen. Ende dan so leert hy ons, hoe wij 
ons daer-in hebben sullen, ende wyst ons waer-mede wi dat verdient hebben. Enlde] 

35 hadden wij geen sonde, so en waer (in normaallevensverloop) geen pinem, (al 
gelooft men dat God sommige grote heiligen, zonder zonde van hunnentwege, voor 
hun zaligheid toch soms met lijden overstelpt heeft, wat zonder twijfel het geval is 
geweest bij de glorievolle Moeder Maagd)" .. Dus salmen met godliker vresen 
waken ende heden n. 

40 Een gebet om dye hulpe Gods. 
o almachtige (eewighe) 28 God, sonder wiens hulpe ie erane ben ende niet en 

vermaeho, steret mi, (so bid ieu,)'· in al dat u behagelije is, vestieht mijn 
gedachten, vermaent mijn memorie ende trect (al)'O mijn begeerte(n) in u. 

o eeuwigé waerheyt, beschermt my, want sonder u ben ie ongereehtieh. Daer-om 
45 bewaert my, (so bid ie U,)21 dat ie niet bedroghen en moet worden, .. noeh dat ie 

nyemant bedrieghen en moet. Ende verlicht mijn verstant [in dy] ende leert mijn 
reden. 

o minlijcke goetheyt, sonder u ben iek tot aHen gebreken geneycht. DaeFOm, (so 
vraghe ie u) 22, doorvloeyt ende vervult al mijn binnenste ende vereenieht minen wil 

50 in dijnre minnen, ende ontsteeekt al mijn erachten ende verclaert mijn gemoede, 
ende maeet vruehtbaer mijn sie~ ende regeert mijn herte, ende al mijn wercken, op-dat 
ic alleen· v~n u werde ghebruy,ct ende, be~eten (f 120v) ende mijn gemoede in d)' 
(waerlyc)23 gevrijt, ende dijn eewighe Woort in mijnre sielen geboren mach 
worden, daer al mijn binnenste van verlicht ende gewaer werde, hoe claer ende 

55 warachtien dat ghi my alder-naest zijt inden gront mijnre sielen, waer-af mijn berte 
vruchtbaer mach worden in allen dueehden ende mijnen geest gevangen in uwer 
liefden", waerdoor ic gesterct, gheJeert ende gneregeert macn 2 S worden, u 
voJcomen exempel ende ti heylige voetstappen na te volgen 26 ende al ti minlijeke 
leven ende lijden met alder viericheyt des herten te omhelsen, ende daer so vast in te 

J7 Ende ... : de eerste woorden zijn een voorwaardelijke voorzin, die een bewijsvoering van het vorige 
in1eidt: daarom lezen wij: Enfdej hadden wij geen sonde; L Si enim nullum peccolum haberemus. De nazin 
in L bevat een complexere stellingname, die wij daarom zelf als authentiek beschouwen en vertalen in 
onze tekst: nec poena in nobis de communi cursu ulla locum haberet, quanquam Deus nonnul/is magnis 
sanclis absque culpa, pro sua tarnen salule credarur quandoque poenas auxisse, quod de gloriosa virgine 
malre dubiurn non esf. 18 L aeterne add. 19 L obsecro add. 20 L omnia add. Daarom: 
begeerte(n). 21 L quaeso add. 22 L Ie rogo add. 2l L vera (/ibertale) add. 24 gevan· 
gen ... : L in tui amore rapiatur. 2S L merear. 26 u ... : L ad sequendum ... exemplar tuurn. 

1 totdal ... : deze beoefening van Christus' lijden wordt in A c. 36 omschreven. m pine: straf voor 
bedreven kwaad. 0 Vgl. M.t. }6l1 par.;.zie ook in.r. 1·3; 90·92. Vgl. A c. 39 r. 47·52 e.a., e~ D. t. 
o Vgl. Jo. 15.5. . 

.. ~ 
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60 planten ende te gader gebonden te houden", dat daer ie nemmermeer uut en mach 
wijcken ter rechter oft ter slincker siden, daer mijnen geest ZB in verblijt mach 
worden, mijn siele genesen ende mijn herte gesterct ende mijn lichaem beschermt, 
op-dat sa dijn eewige Wort in my mach verclaert worden, daer ghp· segt: 'Vader, 
maectse één met ons als wij één zijn'·, dat ic ooc sa één met u moet worden inden 

65 wesen 30, inden leven ende inden lijden. 
Nyet . dat mijn leven aft lijden yet is, dat doch nyet en is: daer-om willet 

vereenigen 31 . ende. toevoegen uwen heyligen leven ende lijden, op-dat het" 
daer-door vruchtbaer ende u aengenaem mach· worden, op-dat ghy also een weder' 
schijne mocht vinden in mi al uwer wercken 3l, dat ie sa mach gaen uut mi ende 

70 staen in n,ende hebben in mijnen geest die verborgentbeit 33 dijnre Godheyt, ende 
voor mijnre sielen dat claer 3" spiegel dijnre heyliger Menseheyt, daer dat aensicht 
mijnder sielen door verclaert ende gesuvert mach worden, daer dye verborghen ss 
gront mijnre gebreken my ontdect ende condich moet worden < en waardoor ik 
beschermd word tegen alles wat u mishaagt) 3., ende daer ie altijt mede gespijst 

75 ende gesterct ende geeleet mach worden. 
Want met desen wapenen worden alle <onse)" vianden gecrenct 38 ende ver

wonnen. Ende sa waer ie mi keer buten dijn wapenen, daer warde ie gewont. 
Hier-door wor- (f 121r) den alle qualen 3 • der sieeten ghenesen, ende alle bedructe 
getroost, alle gevangen verlost, ende alle hongerigen gespijst ende alle dorstigen 

80 gelavet ende alle naecten ghec1eet'. Want ghi zijt die fonteyne, daerment al uut 
haelt'. Daerom bid ic u, <mijn Heer en God)"O, wilt dit in mi vervullen tot uwer 
gloriën door u verdienst. 

Ende dat begeer ie ooc voor alle menschen, dat ic voor my selven gebeden heb, 
voor levendigen ende doden '. Want ghi doch in ons allen zijt ende ·ons allen gelijc 

85 verlost hebt, soa helpt ons doch door u heilige verdienst, dat wi U, <onze Heer en 
onze God)", alle bekennen, dienen ende <met alle kráchten)42 minnen moeten. 

Dit is een weinich formen 43, hoe men inwendich bidden sal, dat nemmermeer 

27 ende ... : Let velUI infasciculos collectam servandum, wat herinnert aanfascicuius myrrhe. -28 doer ... : 
L Vmk insuper. 29 L lu ipse. 30 in ... : L in amore. Waarschijnlijk moet de bepaling inden wesen 
opgevat worden a1s de manier waarop men één wordt, terwîjl de 2 volgende bepalingen inden leven ... het 
gebied aangeven, waarin men één wordt; inden wesen (naar de diepste grond van de mens) vertaalt L met 
in amore. om het intentioneel karakter der eenwording te beklemtonen. 31 Nyet ... : L Et quia vita vel 
passio nihil omnino sunt, ideo unire ... ea digneris. 32 een ... : L quandmn omnium operum tuorum 

"representationem. Versta: weerschijn, afstraling. Vgl. A c. 39, r. 47·52. 33-L mysterium. 34 L luei-
dissimum. 35 Loccultus, vgl. n. 33. 36 ende waerdoor ... : L quo_etiam ipse munior adversus omnio, 
quoe disp/icent tibi. 37 L 1)ostri add. 38 L enervantur. 39 L d%res. 40 L domine deus meus 
add. 41 L domine Deus noster add. 42 L lota vir.tute add. 43 L brevis ~~É!!."lf.l!!!!!--'!lq, §"~!L=: 
dit !!_!..rE.g voo!be~!!!, ~(J,! .!_€~L~~r.w.p2.~4!~g." .Y,~!~~, 

p Jo. 17.21-22; L voegt vooraan nog v. 11 toe. q Nl. mijn-leven ende~mijn lijden. "voor wat het is. 
r Vgl. de werken van bannhartigheid. s Vgl. het beeld van de Gulden berch; zie A c. 45 r. 29 e.v., 
D. c. t /evendigen ... specificeert alle menschen. u Pregnap.te term, zoals ook die vrijheit des geestes, 
helaas beide zonder nadere -omsc~jving. - NB. De formele uitee~tting over de "waakz8.ambeid 
tegeno\ler de bekoring of aanval van de duivel in dit hst. brengt enig licht over .. de" vele" "korte 
vermeldingen i.v.m. het onvermogen van de duivel om in de weselijc verenigde geest binnen te "dringen, 
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. op-houden sal. Mer dat overweselic gebet, dat daer inden pueren gront (voor de 
almachtige God)44 geschiet, en machmen niet scriven of bewoorden, want die 

90 bidder" en weet selver niet die grote edelheit ende vruchtbaerheyt ende nutticheyt 
des gebets, want hy gesoncken ende begrepen" is in die rijcheyt Gods. Dat wij tot 
desen waken ende bedinge"" moeten comen, des help ons God te samen, Amen. 

44 L Deo omnipotenti add. 45 L ipse gul sic ora!: klemtoon op dié dusdanige. 46L 
assumptus. 47 L quandoque add. 

zoals h\'. 'Ende hiertoe en helpt ons gheen, dinck alsoe wael, als dat wi ons altijt in God holden. Want see 
en kan ons die viant niet becoren of te val brengen in doetsunden' -(A c. 39"r. 44~52; zie het verband 
aldaar). v Zie v. n. n. 
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PIJ 36, f. 121r' HOE WI ONS FONDAMENT SULLEN MAKEN IN DIE PASSIE CHRlSTI. ([ CAPITfEL 

.xXXVI. 

C-

r5, 

Die' dit voorseyde ende datter na volgen sal in hem bevinden ende daer-toe 
comen wil, daer niemant uut gesceyden en wort, so verre als hy si~en wille ende zijn 

5 vliticheit daer-toe doet', die moet hem ontblooten van al dat God niet en is, ende 
keeren hem tot dat lijden ons Heren met alre erachten ende nerstieheit teoeffenen, 
ende trecken dat also vast in zijn bevoelen van binnen, tot al die uutvlyeten 3 der 
sinnen daer-in vergadert ende gevesticht worden, dat, soo waer hy gaet oft staet, dat 
hi altijt dat minlieke leven ende lijden ons Heren als een spiegel voor oghen ende in 

10 die bevoelicheyt4 zijns herten gevesticht heeft als een fondament, daer ewelic bi te 
bliven, om daer alle duechden op te timmeren. 

Want niemant en eoemt so hoge, bi en moet altijt daer weder (f 121v) op dalen; 
ende niemant en moet hem also uutkeeren oft veronledigen 5, hi en blijve op dit 
fondament, sullen zijn wercken anders Gode behagelic wesen; ende, al waer daer 

15 ooe yemant, die so geoeffent waer, dat bi door dat licht der genaden gedrongen 
wort uut zijns selfs natuerlike licht ende in dat licht der genaden hem selven 
verloren had ende in die rijeheyt Gods begrepen wort, nochtans, wanneer bi weder 
los-gelaten word.eo,b, so is dit fondament sinen eersten voorworp ende bevoelen, dat 
hy in hem selven ontfine 7 ende daer bi altijt bi blivetQ 

20 Als dit fundament aldus inder herten <gevest)lI'8 is, so moetrnen<t)' noch X'. 
inwendiger oelfenen als die zeerichei! ende droevieheyt, daer zijn 10 heylige siele in 
was, dat also veel beter ende vruehtbaer<re)l1 is als gout boven metaeld , weleke 
seerieheit dusent herten niet en souden uut eonnen deneken. Dit salmen also 
,terkelie inwendieh oeffenen, totrnen dat inder sielen bevoelt ende daer-in gevesticht 

25 wort, 
50 salmen dan noch voorder inwaert keeren tot die minne ende vruechde des 

geests, daer dat gemoede Christi in was, daer het noyt ogenblic uut en scheide: die 
is also veel edelre ende. beter als die hemel boven die aerde_ Die minne ende 
vruechde was also groot van dat salige aenscouwen der gloriën der vaderlike 

30 rijcheyt, daer bi onse siele toe brengen soude 12. Die minne was also groot tot ons, 
dat hy gem in diedroevicheyt ende pijnlieheyt des liehaems totten ionxsten dage toe 
gehangen hadde, eer 13 hi één siele van dier vrueehden ende salicheyt verloren had 
laten blijven. Dese minne ende vrueehde sullen wij stadelic in onsen geest oeffenen, 

1 Getuigen: P 11.36, f. 121r-123v; L 1.36, f. 68r-7Ov. 2 L Quisquis autem. 3 L evagationes; dal 
uurvliet, in Verwijs niet in overdrachtelijke betekenis, 4 L sentimento. 5 L occupari, 6 
weder ... : L sibijpsi restituitur. 7 L recipit (onifangen), 8 p3; L iacto ae stabilito; pl. geweest. 
9 Als voorwerp van oeffenen, 10 L Christus. 11 L u/ilius, comparatierioii1;;-beïe;~~--~i2 daer::~: 
L ad quam perduclurus eraf animas noslras. 13 L po/ius quam. 

a Belangrijke bewering. b Nl. als in een extase, totdat de mens daaruit:pntheven wordt. c.:R. 12-
19: driemaal dezelfde zinsbouw en dezelfde idee, om de noodzaak van de-passie-overweging als zodanig 
te beklemtonen. De fundament-idee berust op) Cor. 3.1.0-12. _ ~_ als.~.: v~rsta :-name.fijk ... ; :zijn.,., nl. 
Chris/us' ziel: vgl. r. 9.: dat .. .liden ons Heren; dat ... : versta: welk lijden., dal ... _; -als goûr:'.,:_ veJ;sta: zoals 
g~ud kostbaarder is dan alle andere metalen. - - - -. 
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tot wij dat in onsen geest ende gemoede bevoelen, so daltet 14 vervrueeht van 
minnen der blisehappen, ende die siele queelt van zeeriger droefbeit, ende dat 
liehaem ghecruyst wort ende sterft alre sinlicheyt, ende die geest in deser minnen 
gev~ngen ende aenGod gebonden wort, ewelic" met hem te blijven'. 

So coemt die mensce tot sinen laetsten eynde', (f 122r) daer die volcomenheyt in 
ghelegen is, daer hem die eewighe waerheyt in gesekert wort. Daer geeft hem God 
selve in die erachten der sielen, ende maeetse godformich, ende so wort dye mensce 
overgeset ' • in Christo Jesu. Daer wort hem claerlic den wech Gods voorgehouden, 
hoe hi inwendich ende uutwendich wandelen sal ende rechten sinen gheest in die 
inwendighe vruechde ende die siele in zeericheyt ende dat liehaem in {lijdtsaem
heyt)" ende die sinnen onder zijn doome-crone ende dye handen ghenagelt aen 

45 zijn duechdelike wercken ende die [zijn] " voeten aen zijn heilige wandelinge, ende 
dat" dat herte gewont si metter minnen, op-dat al zijn leven, al zijn minne, al zijn 
begeerten, gedachten, woorden ende al zijn werken God sal wesen 20, ende dattet 
God al toebehoort al dat bi heeft, dat hi mint, dat bi verstae!,' op-dat wij bem so 
weder toegevoecht werden in ewiger liefden ende door tgelove, hope ende minne so 

50 in God wonen ende God in ons. 
Ende die aldus een oeffener Gods is ende sinen wil dçet, die verhoort bi 21. Die 

doet den wille God, die aldus Christum Jesum aendoet22!., ende hem navoleht, ende 
heeft also in sinen uutwendigen aengedaen zijn gewonden lichaem, ende' als een 
fondament in hem gedruet dat gecruist beelde, sa waer bi gaet23- oft waeT bi staet, 

55 dat hi dat in allen steden met hem draecht, ende hem daer-in oeffen!, ende daer-na 
recht sinen inwendigen end,e uutwendigen mensce. So sal die mensce o'otmoedieh 
werden in zijn wandelinge, als bi Jesus dus ootmoedich ende scamel24 meteersamen 
seden ,voor hem siet gaen. Sa sal de mensce rechtverdieh werden, als bi lesus in al 
sinen wereken met hem neemt ende aensiet, hoe bi al zijn wereken gedaenheeft tot 

60 gloriën zijns hemelscen Vaders; ende bleef altijt verheven inden gemoede, vierieh 
ende vol bemender liefden inden geest, onderdaen ende gehoorsaem inder sielen, 
ende verduldieh inden liehaem. Wi sullen waraehtich werden inde woorden, ist dat 
wi lesus aensien, hoe waraehtich ende vol godliker wijsheyt zijn woorden waren. Wi 
sullen ver- (f ' 122. )duldich ende lijdtsaem werden in allen lijden, armoede ende 

65 versmaetheyt,.ist dat wi aenmereken Jesus' pijnlicheyt; armoede ende versmaetheith• 

, Wi sullen sober werden, ist dat wi aenmercken, hoe dat die spijse der engelen zijn 

14 $0 ... : L ipsaque mens. 15 L ad ... permanendum. 16 L transformatus. 17 p3; L patientiam; 
!'11edicheyt. 18 pl add. 19 ende ... : vervolgt de vorige opsomming hoe hi... 20 God ... : L deus 
sil. 21 die ... : L hunc ipse orantem Iibenter exaudit. 22 L induiI; vgl. 1 Cor. 3.27. 23 sO ... : L. 
adeo ut uhicumque. 24 L verecunde. 

e R. 6~37: de lijdensbeschouwing naar de 3 vlakken in Christus én volgens de 3 vlakken in de mens: r. 6-
19; 20-22; 25-37. f tot ... : versta: tot het hoogste punt (de uiteinde/üke kern) van zijn doe/einde! 
bestemming, wat in deze paragraaf globaal in zijn verschillende geledingen omschreven wordl. g Die 
doet ... : versta: Hij doel de wil Gods, die ... : L Ille autem ... , qui sic ... Vgl. Rom. fo,:.-20. h De 3 kernen 
van het lijden: pijnlicheit, armoede, versmachtheit. . 

.. ~ 
:: . 

-'- .. :: .,-.. " 



\ 
é 

I 

J 
i 
I 
I , 

. I 

I 
I 

70 

75 

><1 

80 

A. c. 36 109 

Iichamelike nootdruft dic ontbrac ende in zijn sterven met edie ende galle wert 
gelaeft' : 

Ende aldus sullen wi altijt in <lnsen herten dragen dat claer spiegel sonder vlecke;,! 
ende trecken dat also aen in al onse leden ende sinnen, op-dat die oge" noch dat 
herte. geen ander beelden en ontfangen, daert mede becommert aft vermiddelt 
mocht werden". Sa en mach ons niemant roeren, het en moet eerst door dit 
gecruyste beelt Jesu Christi aen ons comen, die alle ons leden ende sinnen door hem 
ingeleit heeft door wedermakinge onser saIicheitl .. Ende wat ons door hem'· op' 
coemt, dat wil hl ons helpen dragen, ist dat wi zijn lijden in ons dragenm • 

Aldus sullen wi dat beelt Christi in onser herten inden uutwendigen mensce 
dragen. Mer in onsen inwendigen mensce, dat is:inder sielen, sullen wi dragen zijn 
onbegrijpelike liefde, daer die siele Christimede beseten was ende sa veel over
~loedige saIicheit gewrocht heeft. Ende in onse inreliken mensche, dat is: in dat 
overste deel des geests dat overweselic is, sullen wi dragen die onghebeelde 
afgrondige Godheit ende die eninghe des godlicken wesens, daer alle rijcheit der 
Godheyt in besloten is: daer-in salons overweselicke mensceito in-gesloten ende 
geënicht zijn in die vrijheit des geests. Sa wort ons inwendige mensce metter minnen 
vervult ende nae alle duechden gewrocht; ende sa wort onse uutwendige mensce 

85 gecruyst ende uutgerect tot alle lijden .ende wort bevoelende met medelijden die 
passie .ons Heren, ende bevoelen al dat in hem is geweest". 

Als die mensce aldus staet, sa staet hl inden rechten wech, dat is: in Christo 
Jesu", die daer die wech onser salicheyt is, daer: nyemant in bedrogen en mach 
werden, sa verre als wi daer niet uut (f 123r) en treden met eenige leden. Ende so 

90 wanneer een siel aldus afgesceiden wort, ende door die. gedeIièkenisse des bitteren 
lijdens ons Heren ingeleit in die eninge zijnre minnen,' ende wort besloten in dye 
overweselicke vrijheyt, als" dye drye personen der heiliger Drievuldicheyt geënicht 
ende besloten zijn inden godliken wesen, sa wort die' gheest ingetogen eIidé wort 
geënicht inden godliken wesen overmits die afgesceydenheit. Daer door-schijnt die 

95 godlicke claerheyt den geest, ende overscijnt dat gemoede met een godlike diádeem, 
ende nederscijnt ende worpt zijn radiën in dat nederste deel der sielen, daei-dcior 
der sielen reden simpel ende verlicht wort ende verstaet den wech Gods inwendich 
ende uutwendieh te wandelen, daer-door die begeerte gereinicht ende getogen wort, 
ende maect die thorn ootrnoedich ende onderdanich ende sterctse tot duechden, 

100 ende straft ende vermaent ende suvert die consciëntie, ende maect dat herte vuerich 
ende op-gheheven tot God, ende dat lichaam is bereit den geest te volgen ende den 
wech Gods te lopen als een ruese, als Christus ons voorgegaen heeft'. 

25 L oculi. 26 door ... : L eius causa. 27 L quemadmodum. 

i hoe ... : versta: hoe dat aan hem. die spijs ... was, zelfs zijn nooddruft ontbrak en hoe hij ... werd gelaafd. Vgl. 
/Jo:--)"9;-:1:9; j Vgl. Sap. 7.26. k daert ... : versta: daar het oog en het harl ... mochten... I R. 72-74: 
over de roeren-idee 'om de innigheid van samengaan tussen 2 dingen aan te gevén. zie' A c. 51.2 r. 19-20 en 
n. g; niemant: versta:, niets of niemand kan ons raken, of het -moel... mEnde ... : versta: Waf ons -om 
hem (Christus)- overko"!t, dat... D R. .18-82: 'pregn.~nte -ten;ninologie onitr~n~ 's mensen ho~gste p r 
vennogen. 0 Vgl. Phil. 2.5 .. - p.Deze ultdrukkmg, die verrassend 'met de paulimsche (v1d. Rom. -6.11 (,J 
enz.) samenvalt, gebruikt Schr. om de rechte wech te bepalen: vgl. Jo, 14.6. q Vgl. Ps. 18.6" 

::. 
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Aldus wort die afgescheyden mensche in God overgeformt, want, als dese drie 
aldus versaemt zijn in eenre begeerten, in eenre minnen, in eenre meyninge f

, so 
lOS heeft die geest eenen vriën toeganc, te rusten in dat godlike wesen ende te woonen 

in dat tabernakel zijnre Menseeyt. Aldus salmen door die gedenckenisse des lijdens 
ons Heren in-gaen, datmen nemmermeer uut en gaet'. 

Mer dit is nu vreemt"·t. Ons Heer seit: '(Wye)'· niet door mij in en gaet; die is 
een dief ende een Jlloordenaer'u. Daerom datter so weynich in-gaen, daerom 

110 ontbreecter so veel inden weghe Gods'. Dien selven sal in die ure haerder doot 
eenen swaren woesten wech voorghehouden worden. Ende daer-om soo coemter 
veel in [in)3P dwalinghe ende' onghelove, want si haer fondament ([ l2Jv) inwen
dich ende uutwendich niet gesef en hebben in Christo Jesu. Daer zijn veel menseen, 
die die passie ons Heren liutwendich aensien ende overdencken, maer inwendich is 

llS haren gront beseten met beelden ende creatueren: daer-omister31 weynich, die si 
aendoen wende 'daer-in woonen ende na-volgen. 

28 Mer ... : L Sed istud modernis temporibus perrarum est & insuetum. Vgl. Verwijs s,v. vrem( B, 6: 
zeldzaam, onbekend. 29 pl wije. 30 pl add.; coemter veel: versta: komen er zoveel. 31 p3 
isser; Îster weinich: versta: zijn er weinig(en). 

r Vgl. A c. 43 r. rl-?? sR. 87-107: vgl. Eckharts begrip van de afghescheydenheyr; zie A c. 51.3 r. 88-
102 en n. o. t Mer dit ... : versta: Maar dir juist (nI. die afghescheydenheyt en die godsvereniging) vindt 
men nOK. u/den verwezenlijkt in deze tijden. u Jo. lOl v Daerom ... : versta: Omdat er zo 
weinigen ... , daarom schieten velen te kort... w daer-om ... : versta: daarom zijn er zo weinigen, die (het 
beeld van) de passie aankleven. Vgl. Phil. 2.5. 
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[DAT .HIJ. CAPJTTEL.l' HOE DAT WI ONS NIET EN SULLEN VERSLAEN IN ONSER 

CRANCHEYT, WANT GOD IN ONS IS, MER TERSTONT NA DEN VAL WEDER TOT 

GOD LOOPEN. «[ CAPITTEL' .XXXVIJ.) 

Wanneer wi ons van allen gescapenen dingen <inwaert-)4keren overmits der 
5 huJpen Gods, soe worden wi duc al-< der> S'meest aengevochten van ons selfs 

Pil, f.123v crancheyt ende c1eynmoedicheyt. (Ende·dat daer-om)·, want <wi dat reehte gelave 
niet en hebben ende) 'ons dat -(rechte)" onderscheit niet geleert en is, <hoe dat 
God in dat beelt der sielen is, ende daer sa vast in vereenicht is, dat hy daer niet af 
scbeydenen wil noch en mach. Want hy is dat leven der sielen ende dat voetsel des 

10 geests ende die bewaringe des Iichaems, ende treet ende vermaent ons altijt, dat wi 
dat quade laten ende dat goede doen. Ende, ist dat wij met zijnre· huJpen . ons 
geheelick tot alle goet keeren, so is bi onsstercheyt, leere ende regiere 8 in allen 
voortganek der duechden na dat exempel zijnre.heiliger Mensceit. Ende daerom 
heeft God hem vereenicht inder sielen, dat hy altijt haer hulper ende bescermer, 

15 haer trooster ende verlosser wil zijn ende haer niet en wil verlaten. 
<Hoe wonderlic· ende hoe banghe haer die siele voelt, oft in wat gebreken si valt, 

sa verre alst haer leet is, sa wil bijt haer gem vergeven ende op-doen 10 haer den 
schoot zijnre barmherticheit. Hier-om en sullen wi niet wanhopen, dat wi God uut 
ons' verdrijven', want hy is dat leven der sielen. 

20 < Mer, also veel als haer die siele vermiddelt met sonden ende <liefde der) 11 

creatueren, sa veel ende diepe si die siele besitten, (f 12~r) ende dat herte 
becommeren, sa veel moet God met zijnre liefden ende graciën wijcken. Mer in dat 
beelde ende eenvuldighe wesen der sielen daer en mach geen dinck in comen, dan 
die heylighe Drievuldicheyt, die daer ewelick in blijven ende nemmenneer af 

25 scheiden en wil. Daer-om moet die siele ewelic leven, ende sal gevoelen eewige 
vrueehde aft ewige pijne. 

<Och, hoe grooten troost is ·dat dersielen, dat si sa costeliken schat ende trouwen 
vrient in haer heeft, die haer niemant nemen en mach! <Wye)12 heeft sa goeden 
vrient, bi en moetter somwijlen af scheiden, oft hy en verdriet oft vertomt hem 

30 onder-wijlen? Maer God en wil dye siele niet verlaten, so verre als si selver 
wil. Ende sa veel als haer dye siele inwaert-keert ende zijn teghenwoordicheyt 
waer-neemt, sa veel wort si vervult met zijnre graciën, ende maeet 13 daer-in sinen 
tbraan, sinen setel ende zijn instrument, ende maeetse door zijn heyliger verdienste 
één met Christo Jesu gebruyckende, werckende ende lijdende, ghebruyckende als 

I Getuigen: p.4, f. 22r·27v; P H.37, f. 123v-126r (NB. De teksten ( ... ) zijn ontleend aan P); L 1.37, 
f. 7Ir·74r. 2 p Dat .Uij. Capittel, v,!oraan. 3 want ... : PL om. 4 PL add. S P add. 
6'ende ..• : P add. 7 wi ... : P add. 7a p om~ 8/eere •.. : L institutor oe dir:.f!.E!!!E,"nosll!!.ileere = 
/eerre; re~!!:.~~._~"!!..~e.~~~~,!!!K~~,-4~r,t,E'?.,YE~~ .. !:-Y:2:e.Jr!!!'!~ 9 Won4erlic_(T!~st bange) i~ de zin van 
vreemd, vreseliJk. 10 L aperire. 11 liefden: P; L amorem. 12 p1 Wije'; p3 Wie. '13' maect: 
versta: hij (God, anak, na zijnre gracien) maect. 

a Versta: -niet wanhopen a/sof wij God uh ons zoudim wegdrijven; opmerkelijke verduidelijkirig ·ván het 
begrip dat God -onafscheidelijk in het wezen dèr ziel aanwezig is (zijn' legen~loordicheit~ tijn in-wesen); -in 
tegenstelling -met onze godsgelijkenis' door genade (zijn vriendSchap). die we] wegvalf'door dé'zoI:lde/ 
waardoor wij gheestelijc doot sijn en waarmee zijn rechtvaardigheid optreedt (zie r.-189 e:v.). 
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dat dat14 ghemoede in God verhanghen is in rustigher vredigher eenicheyt: so wort 
dat ghemoede in God verclaert in godIijcker vrijheyt; ende soo (omschijnt)15 ende 
inlicht God die siele, ende werct in haer alle duechden, ende gheeft haer cracht, dat 
si dat lichame onder-drucket den gheest, ende Iijdet alle verachtinghe ende druck 
blijdelick inwendich, ende uutwendich verdnldelick, als si best can. 

(Ende so is die mensce gheset inden rechten wech Gods ende so en sal hi van 
gheen cJeynmoedicheyt verslaghen werden, want hy staet op dyen vasten steen 
Christum b, ende in hem is ghedruckt dat gecruyste beelt ons Heeren Jesu Christi, 
dat claer spieghel sonder vlecke. 

(Ende als dye mensche hier-in op-gherecht is, so staet dye mensche (I 124v) in 'f 45 zijn opperste salicheyt; maer so waer hy eenich let uut den wech van Christus' beelt 
trect, daer wort (hi~ besmit. Dese leden des menschen is die siele met haer 
erachten ende affectiën, ende dat lichaem met die vijf sinnen. So dese niet in God- en 
bliven, daer verlies_en si haer edelheyt ende dat in-lichten ende dat mede-wercken 
Gods", ende werden met sonden besmit; ende daer-af werden die gedachten 

p. 4, 22r19 

50 onstadich, ende dat verstant verduystert, ende die wil traecn inder liefden, ende die 
begeert onreyne, ende die reden onsimpel, die tom onvredieh, dat herte onrustich, 
dye consciëncie beswaert, ende die vijf sinnen on bedwongen, ende dat lichaem 
onsedich. 

(Ende so wort die mensce van allen dnechden berooft, àlsoodat hl nauwe geloven 
55 en can, dat God in hem is, maer hy meyndt dat hl hem veriaecht heeft: dat doch 

nye! wesen en mach één ogenblic18), al is dat somige scriften' dat seggen)'·, als die 
siele sonde doet, dat God dan vander sielen scheide zo.d • Ende de dit meenden,die 
souden daer seer in gehindert worden. (I 22v) Al" wi ons uut crancheyt ende uut 
quader gewoenteDc· ontgaen hebben, so en souden wi niet weten, hoe wi weder aen 

60 God souden comen. Ende dit en is also niet te verstaenZ>; Dat en salmen niet 
verstaen na der letter, mer na den geest, dye die letter levendich maect,)zzl~!want 
God is inder sielen, ende daer-om moet si ewelic leven. Ende waert-dat God één
ogenbJic scheyde vander sielen, so wae! si terstont te niet, ende so enconde si den 
lichaemdat leven niet geven noch penitencie doen. 

65 (Mer, als de siele doetsonde doet, so is si geestelic doet, len eersten van al dat 
goet, dat si oyt in haer leven gedaen heen; len anderen van al dat-geen, dat die 
Sone Gods voor ons gedaen ende geleden heeft hier opter aerden; ten derden inder 
liefden ende gracie Gods ende dat si God zijn edel inwercken behindert ende dat 
(hi) 23 zijn genade so niet in haer storten en can na zijnre begeerte. Mer nochtans 

70 en hout God nemmermeer op met zijn vermaninge, so-lange als daer adem inden 

14 als ... : L quia vide/leel. 15 Pl; omscheent PI: Verwijs vermeldt omschenen niet; L circumdar: vgl. 
Verwijs s,v. ommeschinen. ]6 P hem. 17 L spiritus sancti. 18 R. 7·56: P; p om. 19 AI ... : P; 
L ... in quibusdam scripturoe locis; p ende want sommige wUien seggen. 20 als ... : p; dat gad ... scheyt 
alsmen sonde doet Plo 2] Ende de ... : p add. II Dal en sa!. .. : PL add. 23 Pl; p3 by. 

.' ft.' 41 1 
b Vgl. 1 Corl,"'lO.4. . c Met L mag men aannemen dat bet gaat om bepaalde schriftuurteksten, die 
sommige au.teurs in die zin verklaarden (zie volgende zinnen): het weselijc inwesen staat tegenover zijn 
inzijn als vriend op grond van de staat van genade (zie r. 65-87 enz.). d seggen ... : versta: zeggen dat. 
als de ... , God ... scheidt. e Vgl. 2 Cor. 3.6. 
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mensce is, hoe sondich de mensce is) 24.P er si wordt uut die· vermaninge Gods, de 
ons altijt vermaent ende wroeget", melZ;;n inluchtinge verlicht26 (als)26' met dat 
edele vonxken, datmen hiet sinderesis, dat een godlijke eracht is, (dat altijt geeft 
een vruechde ende vrede ende een believen totten goede ende een mishagen ende 

75 wroegen vanden quade)2'i Want hiseyt seNer doer den propheet: 'Je ·ben een 
worm ende geen mensche(f.' Een worrilken, datter verWorpen leyt in der aerden, dat 
knaget ende wroeget altoos: also doet God inder consciënciën, die vertreden Wort 
overmits·eertsche genuecht, eertsee eer ende eerts goet ende alle dat sondichlijc is 2'. 
Dat" edele vonxken leyt verborgen inder sielen (ende wort bedect>30 onder dier 

80 asschen, dat is: onder diè sonden 3\ so-dat die godlijke vlammeinder sielen niet 
schijnen (f. 23r) en kan. 

God seyt: 'Je ben gecomen 32 een vier te senden in die aerde, ende" wat wil ic 
anders dan dattet bemeT". Dit vuer is ·Godt, die hem inder sielen (niet zijnre 
liefden) vereenighet heeft34. Doe hi si ghescapen had ende sigedoopet wort, doe 

85 brande" ende lichte in hoer dat godlike licht. Mer doe die siele sogdichde, doen 
wort vercout ende verduystert die vlamme zijnre godlijker lieften/énde die kole 
wort bedect onder die assche als wi sonde doen 36. . .'! . '. 

(Mer, want God wil dat dit vier in haer bemen ende lichten sal)", ende want 
Godt in ons is ende sittet als een rechter 38 , so straft ende vermaent hi ons39 (als 

90 een rechter) van onser ontbondenheit ende ongheordineertheyt ende40 van onser 
so:o.digen, tragen, lauwen, versuvrnenden 41 leven.' . -. -

@nde als wi in die vermaninge ons selven besculdigen ende denèken dat wi ons 
hier eemstelic tegen moeten geven metter hulpen Gods, ende dat verstant dat 
verstae!, ende die wille wil hoer voort-aen beteren ende to(góederoeffeningón ende 

95 aendachten geven ende dien wille Gods in allen dingen volghen, ende dàt begeert de 
begeerte te volbrengen, ende die toom arbeit crachtelic daer- (f. 23v) na, ende di,,-. 
reden overleyt dat ende is vlijtich dat goet ende dat- quaet te önderscheyden 42-;-( 
(so-dat si haer met dye hulpe Gods neerstelijc tegen haerghebreken geeft, ómd~ 
wille Gods in allen te volbrengen)43 ende dat i~Luchten Gods 44 ende'hoerengront 

100 vlijtelic waer te nemen metstadigei oeffeninge, (mer)" als si dan46 óvermits 
crancheyt ende quader gewoonten vallet ende ont~aet hoer" -duc, so wort si uut dit 

24 R. 67-71: Mer, als ... : PL add. 25 Mer si ... : p; God straft a/tijl de consc. PLo 26 PL om. 
26. P add. 27 dat ... : PL add. l8 Want ... : p add. 29 P Dit. 3() PL add. 31 dier ... : PL 
der asschen der j, 32 P om add. 33 P om. 34 L divina charitas per quam sese Deus univit in -
anima; -P daT hem G . ... vereenichden. 35 P barnde; brant1e = brandde. 36 ende ... : p add. 
37 Mer ... : PL add. 38 ende want ... : p add. 39 PL haer. 40 als ... : PL add.; onlh. , ... : PL 
ongheordineerde omb. 4~ onser ... :_~~,_haer lraech versuymde1 42 Ende als ... : p ad~. 43 so~ 
dal ... : PL add. 44 ende ... : p add. 45 De vorige zinnen beschreven de normale inwerking van 

. Gods oproep .to,t bekering; hierna volgt de averechtse reactie van de ziel, die voor de nodige ómmekeer 
terugschrikt. Vandaar 'mer.-.. 46 als ... : p add. 47 valleI ... : P so vallet si. 

rps. "21.7. Scm,; stelt het voor alsof God spreekt "in de stem van bet -geweten~ waarin een laatste test van 
de' natuurwet ondanks alle zonde bewaard is en wroegt als een wam, 'die vertreden (vértrapt) wordt en 
als een kole-voncxken onder de as' nog smeult;- maar doÓt GodS vuur' tof' vlam: moet gaan' bráriden. 
Samenspel van beelden ... : r. 71-87 als verklaring van vonxken':synderesis. g Lc. JLsJL ./' ? . t,-' 01 . . , 

:; .. 
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vallen duc48 verslagen ende denct: 'Dit en49 is mijns dinges niet h • Ic wil dat laten 
gaen. Mi wort te bange, ende 50 ic worde quader dan ick te vooren was'. 

Ende dit comt (daer-af) 51 dat si te vooren daer niet op en achten, ende ooe 
105 die-geen, die si te vooren plegen te volgen ende hoer vriende waren, die zijn nu hoer 

viande, dat van noeden wesen moet, sullen wi Gods vrienden worden'. Ende dese 
viande strijden tegen ons, als die siulijeke liefhebbers, der welekere raet wi pleghen 
te volghen, die vechten nu teghens ons ende versmaden ende verachten ende 
belaehen ons met sehempelijcke woorden. Ende dat vlees vechtet tegen ons met 

110 sorchfoudicheyt, dat wi dese benauwicheit ende persselicheit niet en sullen moghen 
draghenJ• Ende die bo· (f 24r) se gheest vecht ons aen met menigerhande lustighe 52 

in-blas(ingh>en, overmidts weleken die zyele groote duysterheyt ende ghedranghe 
in hoer ghevoelt 53. 

Ende van dit strijden ende aenvechten 54, (inwendich ende uutwendich)", wordt 
115 die siele duck gewondet, als met onlijdsaemheit ende verstoortheyt 56 ende cJeyn

moedicheit, so-dat hoer dunet 5 7, dat si Godt overmidts (dye > 58 sondeIr uut hoer 
verdreven heeftk, ende wordt met menigherhande bangieheitom-bevanghen S9, ende 
sy60 en weét niet waer dat si hoer keren sal, ende hoe dat si weder aen Godt 
gheraken sal I; Ende dit cornet uut een onghelove, want si niet en ge1oovet, datGad 

120 in hoer is ende <om-dat si>61 hem niet om hulpe en biddet, de hem daer-om met 
ons vereeniget hevet, dat bi ons gheeme helPen wil. 

Daerom, a162 vallen wi tseventlchwerf desdagesm, bi wil ons geem vergeven, ist 
dat wi met lieilieheyt ende met berou tot hem wederkeren, want de soethertigen sal 
bi leeren zijn wegen". Wlint de lieilijcke toekeer tot God neemt wech alle .bitterheit 

125 der gebreken ende swaermoedicheyt (f 24v) ende hoert63 si' op, ende S!aJ;ctsi 6' 
met vrolicheyt in alJen duechdelicken wereke!l. 

Magdal"ena, want si veel gemint heeft, sa zijn hoer veel- sonden vergeven·. Ende 
'u gelove heeft u gespnt gemaket,.sprae Jesus, gaet in vreden'(~. Ende 'Saliell zijn. si; 
die geloven ende Diel' en sien",'als onse Here selven 65 seyde. 'Martha, en geloofdi 

130 niet, dat iek. bendieverrijsenisse ende dat levenT Si sprae: 'la ic, Here'. Hi seide 
hoer: 'So wie in mi gelooft, al waer bi.doot, bi salieven", dat is66: 'Al waerdy 
geestelije doot in. sonden, gelove[n]de ghy dat God in u waer, ende gelijkea u tot 

48 so ... : P ende hier UUl wort. 49 P om. SO Mi, .. : P om. 51 P add. 52 Lustich: vgl-. Verwijs 
s.v. iustich = /istick" = schrander. Hier wel als sluw: S3 ende ooe die-geen ... : p add. S4 ende 
aem' ... : p add. 55 inw . ... : P add. 56 ende ... : p add. 5,. si...: P Ende sa dunc! haer. 58 P 
add. 59 P omvangen. 60 P om. 61 P add. 62 P om. 63 boert: P hefl. 64 P starckl 
die siele. 6S P se/ver. 66 So wie ... : P Al waerdy doet ghy soudtleven. 

h mijns ... : sine dine: _zijn aangelegenheid en voordeel; in de gen.: wat ik wens, wat ik kan doorstaan. Zie 
Verwijs s.v. dine. jende ooe ... : -versta: en ook omdat ... wat (nl. het vijand worden) noodzakelijk moet 
gebeuren, indien wij Gods vrienden wil/en w.orden. j Ende dat ... : versta: onze menselijke natuur bestrijdt 
oris meI de bezorgdheid dat wiJ. .. niet zullen kunnen dragen. - Drie dingen bevechten de zwakke mens: de 
wereld (vrienden), het vlees en de duivel.. k Vgl. r. 19 e.v. .. Vgl. r. 118 e.v. m Vgl. Provo 24.16, 
i.p.v. sevenwerf. D Vgl. Ps. 24.9. o-'Nl. de ziel. L animam p Lc. 7.47. q Mc.(10.52 par. 
r Jo. 20.29b. s Jo. 11.23·25. Zie r .. 65. Lr. J 'I 

, ". 



i 
I 
I 

-I 

- I 
I 
I 
I , 

A:c.37 115 

hem keerden 6', ende spreect hem toe van binnen ende segt: 'lck gelove in God. 0 
mijn alre-liefste, en trec! u dat niet aen, dat is mijn crancheyt, ende wilt mi dat 

135 vergeven, ende sterct mi doch in uwer lief ten ende graciën, ende bewaer my voor 
alle dat sonäê(lijc)6. is ende dat 69 my een middel maken machtusschen di ende 
mi, op-dat ghi vrede ende vruegde moget hebben in mi'; of des-gelijcs: so salt u die 
Heer geern vergeven '0.'. 

Mer"en overlegget niet die sonden ende dat quaet, daer ghi in (f 25r) geweest 
140 hebt", opdat ghi<iaer niet van besmit wert". Want, hoemen den drec meer roert, 

so" hi meer stinc!. Want die inden drec gevallen is, hi en kan niet reyn worden, hi 
en moet daer geringe uut-lopen uut dat quaet, dat hi gedaen heeft, ende keren hem 
in God, die de levende fonteyne ende medicijn der sielen is, die ons altijt vriendelic 

145 

150 

155 

ontfangen wil, als wi ons tot hem keren". <Daer-om sullen wij geringe inwaert 
lopen tot de fonteyne der barrnharticheyt ende bidden hem, dat hi onse mismaecte 
siel wil reinigen ende haer wonden wil genesen ende door den scàtzijns bitteren , 
lijdens ons wil vergeven ende ons bequaem maken zijn gracie in ons te storten) '6. IJII/ 
(jnde daerom sullen wi ons altijt tot hem keren met kinilijker vresen, om mit hem 

te versoenen, ende dan sal hi onse inwendige ogen op-doen, ende salons wijsen 
ende vermanen in dat quaet, dat wi gedaen hebben. Ende hier-af crijght die siele een 
leetwesen, ende crijcht een mishagen ende een afkeer van allen sonden, ende met 
desen so wil hijt hoer geern vergeven; 

Ende dan laet hi zijn godlike radiën in hoer schijnen, ende verdrijvet uut hoer al 
dat hem mishaget, als hi die coopers ende vercopers uuten tempel iaechde. Ende 
dan lopen si wech, die <ruylers) "'., dat is: alle verbeeldinge ende moeyelicheyt. 
Ende dan seyt hi tot der sielen: 'Dochterken, staetop', als hi seidetotter princen" 
dochter'. Also maect hi si levendich in zijnre !ieften ende starct si voort te gaen in 
allen duechden. 

Ende ist dat hi u van binnen vermaent, dat hi van u gedaen of gelaten wil 
160 hebben, so en suldi niet seggen: 'Ic wil dat doen',oft: 'Ic wil dat laten', mer segt 

ootrnoedelic: 'Lieve Here, helpt mi doch, dat ic dat doen oft laten mach, so ghi wilt 
dat ic doen oft laten sal'. Ende hier crijgen wi uut eenen W waren- voortganc, in-dien 
dat wi ons niet van onsen ghebreken en laten verwinnen, noch in onser cràncheyt 
ons niet en verslaen, ende hangen God aen. Want, als wi hem aenroeren, so werden 

165 wi reyn'; ende als wi ons uutkeren van hem, so werden wi onreyn. 
Daer staet gescreven, dat somige menschen meer voortgaen in eenen iaer dan 

menige in .xl. iaren; ende dat daerom, wantsihem verslaen in hoers selfs 

67 gelovede ... : P so gelooft dat god in u is ende keert u geheeliken tol hem. 68 P; p sonde. 69 P 
om. 70 so ... : P om. 71 Pende. 71 ghi ... : P wi ... hebben. 73 opdat ... : P om. 74 P 
hoe. 7S Want die ... : p add. 76 Daer om ... : P add. 77 p huy/ers, "ter" vertaling van' Mt. 21.12 
par.: numulariorum = wisselaars; dus ruylers. 78 Vgl. Mt. 9.l8-25:princeps: hoofd .. 

t Al waerdy ... : versta: AI waart gij ... , indien gij geloofdet dat God ... was en dat gij u 101 hem "keerde! en 
dat ... zeg/~ .. , of zo iets dergelijks (voorzin), zo 'zal de Heer het- u vergeven (nazin): . u Vgl: Mt. 
21.12. v Vgl. Me. 5.41. w Ende ... : versta: En hieruit krifgen wij... x.Vgl. Me. 5.25-34. 
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eraneheyt', ende laten hem duneken, datsi God vertoornt ende veriaeeht hebben', 
ende hier-in zijn verslaghen, ende en derren niet tot God comen. 

Een leeraer seit: 'Wanneer iek God misdaen heb ende ontrouwieh geweest heb 
overmits sonde ende alder- (f 26r) meest noot hadde tot hem te loopen met 
ootmoedieheit om vergiffenis, sa ben ie verveert ende deneke: 'Wat soude God mi 
verhoren? Ic heb hem dit aft dat gedaen', ende aldus loope ie van hem met 
verslagenheit ende cleynmoedieheyt; - wat doe iek anders dan dat iek hem voor 
mijnen ooghen sette ghelije eenen toornighen ghebrekelijeken mensehe,' ende 
blasphemeer aldus' teghens zijn godlijeke onghemeten goetheyt, ende sette hoer 
eene mate, dat si niet sa veer vloeyen sal, die anders nyet en begheert d~n te vloeyen 
ende te ghe<e)sten 79 inden menschen? Want hy is die minne des Vaders ende des 
Soons. Ende daer-om sa wordt dese <sonde)'O soe swaerlijeken verghevenb , want 
si alsulcken gewelt doet den godlijeken wesen. Want hoe soude hy toch wereken 
teghen der mensehen wille ende begheerte? Hoe souden die mensehen yet begheeren 
te bidden, dien si niet en betróuwen'?' 

Ende op-dat dan dit seadelijke fenijn in ons niet en verheertnoch en verwint, 
(f 26v) sa siJllen wi seggen: 'Ic gelove'in God', ende hliven stantaftieh int gelave, 
dat ons God altijt gerne vergeven wil, als wi mit goeden betrouwen ende mit goeder 
opsaet tot hem keren. Want hl seit: 'Coemt al tot mi, ghl daer arbeit ende helast 
zijt; ie sal u vermaken 'd. Ende Godt en wort niet :toornieh, want bi is-een 
onwandelbaer goet, dat niet beweecht en, wort van allet, dllt de heilige Drievol
dieheyt oy! gewraeht; mer si heft een ordinaneie geset, dat hi alle goet overvloedelie 
(lonen) '1 wit ende alle dat quaet gepijnieht sal worden,ende dat hy in ons is ende 
niet af en gaet, hoe won',derlie ofUjoe banghe wi ons voelen, oft in wat lijden ende 
duisternis oft tentaCiën wi zijn 8'.:-~1 ' 

<Ende als ons dune! dat wij sa nyet verhoort en worden, daer-om en sullen wij 

l ans nyet verslaen)83. Want hi houdt hem wel, aft hy voorbi woude gaen,op-dat hl 
195 gen pot wouden wesen, als hi dien discipulen dede, die in Emaüs ginghen " ende aft 

, ' hi sliep, op-dat hi gebeden wil wesen, als hi dede in sinte Peters, scheepken, doe hl 
seyde: 'Here, helpt ons, op-dat wi niet en vergaen". 

200 

<Dat verhenet God somwijlen ende verbereht hem) ", op-dat wi te bat in <dat 
waraehtige gel ave ende) 8' die gelatenheyt geproeft souden worden ende stereker 
(f 27r) int gelove'6 ende <puerder inder liefden souden worden) 87. <Ende oae en 

79 P gesten. Wij verbeteren tot geeslen, d.L met enen geest (bv. de H. Geest) bezielen (zie volgende zin). 
80 dese sonde, nl. de zonde tegen de H. Geest: vgl. Mt. 12.31·32. 81 ploven. 82 R. 144 (Daer·om 
sul/en wy ... )-IB9: p add. B3 Ende ... : PL add. 84 Dal ... : PL add. 85 Dal ... : PL add. 
86 inl. .. : p add. 87 puerder ... : PL; p in die 1. puerder. 88 R. 200 (Ende ooc ... )-211: PL add. 

yende ... : versta: en dat is aldus omdat deze laatsten zichzelf beangstigen wegens hun zwakheid. - wantsi, 
nl. de menigen... z Zie r. 19. a Wanneer ... : versta: Wanneer ik ... en ik dan bevreesd ben ... en ik 
loop ... (voorzin), wat doe ik dan anders dan "dat ik mij God voorstel als een ... mens. ende aldus ... (nazin). -
Leeraer? b -D.i. als de zonde tegen de H. Geest; vgl. Mt 12.31·32. c yel ... : versta: begeren iets af 
Ie smeken van hem, dien zü... d Mt. 11.28. e R 187·192: Enerzijds is God onberoerlijk in zijn 
inwesen in ons. Anderzijds loont hij rechtvaardig goed en kwaad.· fVgl. Lc. 24.13·32. g Vgl. Mt. 
8.23-25. 
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worden wij somwijlen sa haest niet verhoort of getroost, om-dat wij hem sa niet 
gehoort en hebben ende vreemden trooste gesacht of God aen zijn werc in ·ons 
behindert hebben ende onsengront niet waer-genomen, of dat wij uut-dwalende zijn 
van herten of ongedwongen inden sinnen, of in enigen seden ongeordineert ende te 

205 driftich hebben geweest, of in dat-geen dat ons behoort te doen versumende hebben 
geweest, ende een recht bekennen ende leetwesen daer-af noch nyet en hebben. 

Hier-om sullen wij onsen gront neerstelijc doorsien ende ons selven strengelijc 
ordelen, ende bidden God, dat hy onsen gront verlichten wil ende ons een recht 
bekennen ende leetwesen geven, ende dat metzijnder hulpen te biechten ende te 

210 beteren, op-dat wij in zijnre liefden ende graciën leven ende sterven moeten, diedaer 
. is dat opperste goet ende onsen troost ende toeverlaet ende onse verlos(sing) > ". 

Ende wanneer wi duisterheyt of bangicheit van binnen voelen ende verstroyt ende 
uutdwalende zijn, dat is een teyken dat wi .ons selven niet waer-genomen en hebben 
in dat-gene, dat ons behoort te doen aft dat wi ons sa aendachtelick niet geoeffent 

215 en hebben, aft dat godlike inspreken uiet waer-genomen en hebben, aft dat wi yet 
gedaen hebben, dat wi sa niet geacht en hebben. Ende daer-om sullen wi ons 
geringe inwaerts-keren, ende seggen: 

'Ic gel ave in Godt. 0 gebenedide .God, ewich heb ic in u geweest ongescapen; 
doe(n)t geliefden, hebdi mi ghebeeJt na di ende hebt u verenieht mit mi, ende ghi 

220 zijt dat leven mijnre sielen. Ende ghi en wilt nemmermeer van mi scheiden. Want 
ghi wilt dat ic ewich leven sal, ader in vruechden oft in pijnen. 0 ghebenedideGod, 
ie kan u niet van mi verdrijven uut mijnre sielen; dan u vrientscap mach ie verliesen, 
mer niet u teghenwoordicheyt. Ghi zijt. dat onbeweechlike opperste goet, mer ghi 
zijt rech(t)ve(e)rdichende barmhertich, also dat ghi geen (f 27v) goet ongeloont 

225 en Wilt laten ende geenquaet ongepijnt, sa wat dat hier met waerachtich berou ende 
penitencie ende overmits u bitter lijden niet af-ghedaen en wort'h .. 

h R. 218p 226: dit gebed komt bijna letterlijk overeen met bet eerste deel. van Een devote oeffeninge des 
herten: zie p. 244. 
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118 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

[DAT .V. CAPITTEL.1 HOE DAT DIE SIEL HOER SELVEN BESCHULDICHT VOOR GOD 

IN HAER SELVEN. EEN GOEDE OEFENlNGE, OM GENADE TE BIDDE:N VOOR ONSE 

MISDAET'. (tl CAPITTEL .xXXVlD.) 

o gebenedide God, du hebste mi altijt bewesen u grote barrnlierticheyt3!o 
5 oorspronc alder goetheyt, ontfermt u over die afgrondige zee mijnre booshei!, die 

my buycht tot der hellen diepicheyt. > 4 Want, had mi u goetheit niet onthouden, die 
afgront der hellen had mi verslonden om mijn menichfoudige boosheyt ende quade 
wercken ende 5 onrechte meninghe, daer ic my selven in ghesocht heb in profijt, in 
gemac, in lof der menscen, daer ic u in ghemeent 6 soude hebben, ende en heb uwe 

JO eer ende glorie so' niet ghesocht, ende (heb> 8 mijne edele tijt, daer ic u in ghedient 
soude hebben ende mijn salicheyt verworven, scadelic' verloren. 

Ende aldus ben ic berooft vander reinicheyt, die ge- (f 28r) lijcket >0 wort bi der 
enghelscher puerheyt, ende heb dat cleet mijnre eerster puerheyt ende onnoseJheit 
verloren, met welcken wi geeleet moeten wesen, sullen wi dat ewige tabernakel ende 

15 den sael n dijme ewiger gloriën besitten. Ende heb dat eleet mijnre doepen " ende 
(ooc)" dat ic in mijnre professiën ontfenc 1', besmit, mit weJcker. wi weder 
geeleedt moeten wesen'. (Ende heb mijn siele van allen duechden beroeft ende heb 
dat beelt der heyliger Drievuldicheyt, daer ghi u .elven in vereenicht hebt, 
onteert.) 1. Ende .heb uut crancheyt gesondicht, met welcken ic ghelastert hebbe 

20 dijn moeghentheyt; ende uut blintheyt, (met welcken ick heb ghelastert) 17 dijn 
Fijsheyt; ende uut quaetheyt, met welcken ick ghelastert hebbe dijn goetheytb. 
-'. Ende heb die trouwe so duc ghebroken, daer-mede ic dy inder doopen 18 ti 

belooft wort'; doen ic den VÎant vander hellell ende .. al zijne pomperijën versaeeten, 
met"welckell ic iammerliicken bewonden ben. Ende <heb)l9 die trouwe, die ick ti in 

25 mijnre profèssiën belovet bebbe, so'o qualijc bewaert [hebbe}"; ende.hebbe mijne 
beloefte der reynicheyt so menichwerfH ghebroken met overspeel' als met meniger
hande (f 28v) sinliker 22 begeerten, ende heb mijn lief te geset in den creaturen, doer 
welcke in my verkoelt 23 is die liefte van u, 0 gebenedide God, die een schepper bent 

1 Getuigen: p, 5, f. 27y·30r. Vgl. P IIl.35, f. 205y-207r; L 1l.35, f. 154,·156r. p heeft in c. 5 een 
schuldbeken-tenis, waarvan P III.35 een volledige parallel is, zodat de wederzijdse aanvullingen in beide 
teksten ·-ons toelaten tot de oorspronkelijke lezing te komen. In beide gevallen is de tekst goed in de 
context ingepast. In P IJ werd de tekst. die wij in p vinden, geschrapt; in P UI werd hij bewaard. Wij 
bewaren de opeenvolging van p, om de getuigeniswaarde van p te laten aanvoelen. Hier staan wij voor 
een geval van (in P geschrapt) doublet, dat wij honoreren en daarom als + Do aanduiden. 2 Dal. v . 
... : PL Een devoot gebet hoe hem dye mensehe ondersoeeken sal ende zijn ghebreken voor God 
onrdecken. 3.0 ... : PL om. 4 0 oorsprone ... : PL add. SP om. 6 P gemeyn. 7 PL 
om. 8 P add.; p om. 9 L damnabiliter: tot mijn schade. 10 P geleken. 11 den ... : P die 
sale. 12 P doopsels. 13 P .dd. 14 P omfinck. 15 P om. 16 Ende heb ... : PL .dd. 
17 PL; p hebbe ie ghe/astert. 18 P doopsel. 19 P add. 20 P om. 21 so ... : PL die. 22 PL 
sondeJijcke. 23 P vercout. 

B Schr. onderscheidt blijkbaar: 1. de staat der erfgerechtigheid: dat deet der eerster puerheyt; 2. oot cleel 
mijnre dopen; 3. dat deel mijnre professien op grond van de akt van volmaakte liefde, die de zuiverheid 
van het doopsel herstelt. Vgl. E. DELAYE, sJ., Baptême, in DSp, I, 1937,1. 1218-30; F. VANDENBROUCKE, 
o.s.b., La profession, second baptême, in Vie spiriIuelle, 76,1947,250-263. b R. 19-21: volgens de 3 
goddelijke personen. c Versta: waardoor ik aan u werd toegewijd. d R. 22-25: verstrengeliI)g van 
doop en kloosterprofessie (met de· 3 geloften, r. 25-52). 
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van allen ereatueren, ende heb meer begeert te behagen u dienaers dan U, mijnen 
30 brudegom, mijnen here (ende) 2' mijnen Godt; ende heb meer aengemeret die 

sehoonheyt der ereatueren dan u, 0 gebenedide God, daer alle seoonheyt in is ende 
daer si alle seoonheyt ende edelheyt van Z5 ontfangen hebben. 

Ende heb die belofte der williger armoet so niet geb ouden inden geest, inder 
sielen ende inden liebaem, ende heb due S02. menigerhande sorehfoudieheyt ende 

35 begeerten ghehádt na tijtliken dingen, na gemaè ende lustdeses 27 liehaems; ende 
beb mer2B gearbeit na geestliken goede ende duechden om mijns selfs' profijt dan 
bloot2• om uwer liefden; ende heb meer begeert u geestlike gaven 30, genueehten 
ende graeiën om mijn nutte" dari óm u liefte te ontfangen (ende) (u uut alle die 

. etaenten mijnre sielen ende van gantser herten lief te hebben) 32. Ende aldus neb ie 
40 mi (selven)" berooft van die armoet des geests, dien' dat rije der hemelen 

toe-hoort'. 
Ende heb die belofie der gehoorsaemheit so niét gebouden (f 29r ) inden geest, 

inder sielen ende inden liehaem. Want, alstu in mijnen geest begeerdes te wereken, 
so heb ie di due een hinder geweest doer menigerhande aengename(n)34 oeffeninge, 

45 ende heb due mijn eigen (wille eride) " werè geset vóór u godlic were', dat gbi in 
mi begeerdes te wereken, ende bebindeiden u in mi dat inwendige rusten des 
geesteg.~. Ende beb mijn siel besetenmet menigberbande vreemde afgoden 3., 
overmits weleken si due ongehoorsaem heeft geweest dijnen godliken inspreken, 
ende so bebindert dattu in mijnre sielen geen genuechte en hebst te [be]sitten "ende 

50 na uwer liefden te regieren'. Ende (en)38 heb u met min en liehaem so" niet 
gedient ende onderdanieb geweest, ende mijnen ovèrsten so niet geho;'rsaem'o 

geWeest ende due wederstrubbieh" geweest also een eegel'2 .. 
Ende en heb allen mensehen so behulpelie niet geweest géestelie ende lichame

lie", ende so niet gheëert als tempelen, daer Gód' in woont': 
55 Ende in allen heb ie mi ver(su)meliek44 ende quálie's gehadt, ende ben die alre' 

snootste mensehe, ende anders niet van mi selven dan eenen be- (f j9v) wónden 
dreeJ ende een aes des vuers'· ende een verweyt'7 stof. Mèr isser yet goets'in mi, 
dat is dijn" altemae!. Nochtans heb ie dat aen mi vermetelie getoghen als ghi yet in 
mi ende doer mi gewraebt hebt, des ie onwerdieb ben, dat doch alleen comt uut u 

24 P add. 2S P af 26 P om. 27 P des. 28 Drukfout of nevenvonn voor meer? 29 P 
blootelijc. 30 Pende add. 31 om ... : PL om. 32 u uul ... : PL add. 33 P add. 34 P 
aengenomen; L assumpta, d.i. uit eigen wil vrij gekozen. 35 wille ... : PL add. . ,y) menigherlwnde ... : 
L diversis simulacris. 37 PL siUen. 38 P add. 39 .p om., zoals meermalen in deu tekst. 
40 niet ... : PL ongehoorsaem. 41 duc ... : PL wederspannich. 42 L erinacij: 43.PL weerlic, 
secularibUJ, alsof dit bij menschen ging. 44 P versuymelic. 45 PL om. 46 eenen ... : L cadaver 
putridum; Peen oes. Versta: voedsel voor het (helse) vuur. 47 P verwaeyt;-·L a venta dispersus. 48 
is ... ~ P sidy. 

e Vgl. Mt. 5.3. f seUen voor: verkiezen boven (anteponere): i.dal ... :.·versta: dat gif zOudt rusten in 
m'ijn ·gees!. hende ... : versta: en mijn ziel naar .. :te richten: i Vgl. "I Cor. 3.1b:-17. f Versta:' een 
aangeklede vuilnis. Niet vertaald door L. Bewinden == inwikkelen, omwinden. Vgl. Verwijs s.v. 1. 
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60 afgrondige oetmoedicheyt, dat ghi in so snoden wormken weerdicht te wercken k. 

Daerom en heb ic niet alleen dat quaet gedaen, mer dat goet, dattu in my wereste, 
heb ie in quaetheyt verkeert. 

Mer, 0 ghebenedijde God, oehoft ie niet gesondicht en had, ende waer gebleven 
in mijnre eerste puerheyt, ende had u trou gehouden, ende had u in allen dingen 

65 gehoorsaem geweest, ende waer a1tijt in uwer tegenwoordieheyt gebleven, ende had 
u altijt gedient, ende dien mensehen om uwer lieften ! Want ie weet wel dat ghi so 
goeden goet zijt. Dat ie (dit)'· mitten wereken niet gedaen <en)'· heb, dat is mi 
nu leet. 

Ende ie weet (wel)'" (dat gij zo allervriendelijkst zijt,)" dat ie u met eenen 
70 goeden wil nu" betalen mach, ende dat-gene, dat ie metten wercken niet volbrengen 

en kan, mach ie metten wil (volbrengen)" ende (met)" goeder bege(e)rten 
betalen overmits u verdiens~ want ghi sel- (f 30r) ver geseyt hebt: 'Dat u voeten 
betreden, dat sal u wesen'tJbaerom bid ic ti, 0 mijn alder-liefste,ende (ic) ,. 
begeer so wat ic met den wercken niet gedaen (en) 57 heb, noch so SB niet 

75 volbrengen en kan, dat wilt doch so ontfangen, oft ie dat also gedaen had na uwen 
(alder-)'· liefsten wil ende wel-behagen··. Ende ontfanct doch den wil voor dat 
werc, ende. de gonst voor die gavem • Ende wilt mi doch doer u bitter lijden 
vergheven allet, dat ie misdaen heb ende (dat ie)·l sehuldich ben daer-voor [ende] 
te lijden, hier in deser tijt ende hier-namaels (eeweliek)·2. 

+ Do. 

49 PL add. 50 P add. 51 P add. 52 Ende ie ... : L Scio autem lam te piissimwn exiszere. 
ut. 53 p add. 54 P add. 55 P add. 56 P add. 57 P add. 58 noch ... : Pen. 59 P 
add, 60 ende ... : p add.; a/der ... : Lsupremum beneplacitum luum. 61 dat ... : P add. 62 PL add. 

k oetmoedicheyt: het gaat om Gods ootmoedigheid, die 'zich verlaagt, zich gewaardigt' tot de zondige 
mens, om deze te helpen. Zie Fr. VARILLON. s.j., L;humilité de Dieu, Paris, 1974. NB. In die zin moet de 
betekenis van goedertierenheid enz., door Verwijs s.v. aangegeven als eerste betekenis, ve~allen. 

(~eut. 11.24; Jos. 1.3 .. - Wel meer gestelde bewering door de Schr. m R. 73~77: pregnant stenen van 
gelijkwaardigheid van 's mensen goede wil en werk. 
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[DAT .v!. CAPITTEL.j HOE DAT WY GOD BIDDEN SULLEN, DAT Hl UUT ONS 

TRECKEN WIL ALLET DAT HEM EEN HINDER IN ONS IS, ENDE ONS SELVEN 

SULLEN ALTIJT WAERNEMEN. «(! CAPITTEL .xXXIX.) 

"'- Hier sullen wi voort bidden", dat hi doer zijn grote menichfoudige pijnlicheit ons 
5 vergeven. wil ende uut ons trecken alle· genuechte, de wi oyt begeert hebben in 

eenich gemac, in eeten, in drincken, in gaen,· in s!aen, in slapen, in waecken, in 
)r spreken, in doen, in laten; 

ten anderen <dat hi)' doer zijn grote armoede, die hi had, (f 30v) so-dat hi niet 
so veel en had als daer hi zijn heilige hooft op rusten mocht") ons wil vergeven ende 

JO uut onstrecken wil alle quade begeerlicheiden ènde sorchfoudicheyt,· so-dat wi niet 
I en begeeren yet eygenste hebben oft te besitten hier of hier-namaels., dan alleen dat 
, God wil dat wi hebben sullen, opdat ons God besitten ende ghebruycken mach; 

c I ten derden dat hi doer zijn grote versmaetheyt, die hi had, daer hihinçk tusschen 
!twee moordenaers, hoorende de lasterlijke woorden der Joden', ons wil vergeven 

15 i ende uutons wil (recken alle ydel behagen ende vermetelheit ende alle begeerten des 
I menscelijken loves geacht te wesenende ·gheëert ende dier-gelijcken, so-dat wi gheen 
I eer en moeten begeeren hyer of! hier-namaels, mer alleen dat God gheëert ende 
i gelooft mach werden. 

-c...-."::-"In desen driën punten is alle dat leven Chrysti begrepen, teweten in pijnlicheit, in 
20 armoede ende in versmaetheit. Ende allet dat in de werJt is, dat is in driën dingen, 

als sint Jan seyt, als wellust des vleeisches ende begeerte der (f 3 Ir) oogen ende 
6L hoverdie des levens', 

Ende dese heeft aIDstus verwonnen met zijn grote pijulicheit, die niet te gelijcken 
en is bi al die pijn deser werrelt, als hi doer den propheet seyt: '0 ghi alle, die daer 

Q> 25 gaet bi den wege, aensîet ende mercket oft enige pijnlicheit gelijc is mijnre pijnen": 
ende hier-mede heft hi verwonnen alle wellusticheyt des vleeschs; 

f 
30 

tv 
I· 

ende doer de ellendige armoede, so-dat bi wel segghen mocht: 'Die vossen 
hebben holen ende die voghelen des hemels hebben hoer nesten, mer die Soone des. 
menschen en heeft niet, daer hi zijn hooft op rusten mach': hier-met heeft hi 
verwonnen giericheit; 

ende doer zijn grote versmaetheyt, so-dat hl wel seggen mocht: 'lek bin een worm 
ende geen mensche ende een laster der menschen ende een verwerpinge des volcs": 
hier-mede heeft hi verwonnen alle hoverdie des levens'. 

1 Getuigen: p, 6, f. 30r~32r. De inleidende zin laat verstaan, dat deze het voorafgaande hst. (hier nu A 
c. 3&) voortzet De tekst zelf herinnert sterk aan andere passussen uit Peerle. Aldus r. 4-18-looPtJlaraU.~ 
met P I, 14, 2 t deel (nu B c. 13, p. 270 e.v.; de r. 19~22 zijn te, ver~.ijken met P 1. 16, 1 t deel.(nu Rc. 20, 
p. 288 e.v.). . 2 Zoals hiervoor en hierna. ' 

a Een vanzelfsprekend verband met het vorige hst. b VgL Mt. 8.20 par. c Vgl. Mt. 27.38-44; 
Lc.23.3443. d I Jo. 2.16. eTbr: J.l2. rVgl. n.b. ilPs. 21.1. Andere aanhaling inA c. 37, 
r. 67~68. h De eersie 3 -paragrafen zijn sYmnletiisch uitgewerkt 'rond 3 \làsk 'punten' van -.Jezus' 
lijden: pijnlicheit; armoede, versmàetheyt (zie'hieivoor reeds A c.-3G, r. 64-65 en n. h), iIi tegenstelling met 
de 'drië'n' dingen, 'die in ,Je werlt sijn' (ri. d). die in de laatSte '3 paragrafen even -symmetrisch wo'rden 
aangebracht. - Hierna volgt de praktische toepassing van de 1eer. 
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Willen wi nu verwinnen alle dat inder werlt is ende ongehindert daer-af bliven, sa 
35 moeten wi dese drie dingen stadelic in onsen herten drucken ende bidden, als wi ons 

ontgaen aft eenighe (I 31v) quade begeerte in ons coemt, dat hi ons dat vergeven 
wil ende uut <lns trecken wil allet dat hem mishagelic is, ende dat hi ons wasschen 
wil in zijnen heilige hiete bloet ende maecken ons levendich in sinen heiligen doot, 
ende stooten aldus die deinen tegen den steen, we1c steen Christus is', ende hebben 

40 een vlijtich waeroemen op <lnse gedachten, dat si niet om en lopen ende ontreynt 
worden. Want als wi onse gedachten niet waer en nemen, sa wort onse herte onpuyr 
ende onse siele besmittet, ende die memorie verstroyt ende dat verstant verduystert 
ende die wille traech inder lieften. 

Hier-om sullen wi den hemelsehen Vader duc bidden, dat hy ons wil helpen dat 
45 wi anders niet deneken, begeeren noch onthouden moeten dan hi en wilt. 

Ende als onse verstant verdnistert is, sa sullen wi den Sone Gods bidden, dat hi 
onse verstant verlichten wil met wijsheit der <lnderscheidenheit. 

Ende als onse wil verslapt is inder lief ten, soe sullen wi den Heiligen Geest 
bidden, dat hi ons wil vuerich maken ende onderdanich sinen godliken wil, (I 32r) 

50 -op-dat God ongehindert in ons zijn werck wercken mach ende dat wi altijt bereyder 
zijn gewrocht te werden dan te wercken ende altoos hebben eenen bloaten ledighen 
ghelaten gront,·J. 

3 op-dat ... : deze woorden, die p aan het einde van c. 6 (nu A c. 38) plaatst en die redactioneel en 
grammaticaal goèd bij het voorafgaande aansluiten, vindt men als inleiding van P 11, 40, die in p 
onmiddellijk volgt. Deze volgorde is een afdoende reden om aan te nemen, dat de twee teksten 
samenhoren en dat de splitsing in p de oorspronkelijke is. 

i ende ... : naar een wel meer gebruikte allegorische toepassing van Ps. 136.9 (parvulos: die cleinen) en 
1 Cor. 10.4. j Drie. parallelle paragrafen volgens de 3 goddelijke personen en de 3 vermogens, 
vernoemd in het voorafgaande zinsdeel. R. 44-52 zijn een stille verwijzing naar q.e passieve beleving van 
het voorgaande. 
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PIl 38, f. 126r' HOE WIJ ONS ALTIJT SULLEN SPIEGELEN' IN DAT BEELT CHRlSTI. ([ CAPITTEL (.XL.) 

So wye een voJcomen inwendich leven begeert te vercrijghen, dye moet aJtijt in 
zijnder sielen bewaren dye vereeninge Gods ende voor zijnre sielen in dye wonden 3 

des herten behouden 4 den spiegel zijnder heyliger Menscheyt. Want anders en can 
5 die Godheyt inder sielen nyet schijnen noch' gewercken, noch ghebruycken', noch 

vruechde nochvrijheyt inder sielen hebben dan door den spiegel zijnder heyligher 
Menscheyt, die dat verdient heeft dat die godlijcke vereeninge in ons. volbracht 
werde, die in allen menschen verduistert was, so-dat .si niet en con den bekennen, 
hoe eygentlijc ende hoe edelijc God inder sielen woont'. 

10 Ende al wast dat God dye siele so edel na hem .gebeelt had, ende dye heylige 
DrievuJdicheyt (f ·126v) zijn teeken • daer-in gedruct hadde, . ende. dat licht zijns 
aensichts in haer gestort ende den geest des levens daer-in vereenicht, om' daer 

;>0 eewelijc in te wonen, nochtans en consten (dat)' dye menschen in hem selven nyet 
te-recht gevinden noch bekennen. Ende daer-om is God mensche .geworden, om-dat 

15 hy door dye verdienste zijnder heyliger Menscheit ons soude reynigen, ende 
weder-maken al die erachten der sielen, ende inleyden dye men8chen weder in God 
door den spiegele zijnre heyliger Menscheyt. 

In een spiegelen can hem' nyemant te-recht spiegelen, het en si dattet tegen den 
hars gedruct is': olso ,. en can haer dye siele niet te-recht spiegelen noch bekennen 

20 in dat spiegel der heyliger Drievuldicheytanders dan tegen den hars zijnre heyliger 
Menscheyt", daer dye heylige DrievuJdicheyt alder-daerlicste in schijnt. 

Dit zijn dye condiciën, dye een spieghel aen hem heeft, dat-tet een spiegel is 12. 

Ten eersten 80 ist een puer ront b gelas, daer men ghenen gront oft eynde aen en 
siet .. Ten anderen so is[t] daer-onder gedruct swerte hars. Ten derden so ist 

25 ghevesticht aen een planc, dye viercantich of hoeckich is. Ten vierden so hanctment 

1 Getuigen: P lL38, f. 126r~127v; L 1.38, f. 74r·76r. 2 L ve/ul in speculo contemplari. 3 voor ... : L 
inibî in vuJnere cordis (dus wel van Christus) ob oculos animae. 4 L versare, wat wel een drukfout is 
voor servare. S noch gew.: L neque operar; in ea neque agere vel movere eam. ó L sigillum, nl. zijn 
Beeld zelf. 7 p3 add_~; "L islib nl. ,die ~oddelijke werkelijkheid. 8 L seipsum. 9 tegen ... : L sir 
pice linitum, d.i. m;t-pij-rili;;s-J;strékën:'·~-rÖalço ... : de ~voorzin In een spiegel drukt het eerste deel van 
de vergelijking uit: zoa/s ... , waarbij de nazin, ingeleid met also, aansluit. Een lIleer voorkomende uitbouw 
van een vergelijking. 1] tegen ... : L adiuncta pice ... humanitati. 121)il ... : L Sed quÛl iam saepe 
specuJi menlionem fecimus, libel hic eius conditiones aliquol breviter recensere. Sun/ Qutem qua1uor 
conditiones speculi, quas habere debet, ut sir vere speculum. - Bij de tweede te noemen voorwaarde zou 
men is verwachten i.p.v. isl onder invloed van het volgende doer. 

a Dit hst. is correlatief met c. 36, dat voorhoudt hoe onze toeëigening van Christus' (leven en) lijden, het 
fundament moet zijn, waarop ons gee~telijk leven berust: ZOo is Christus' äeven en) lijden de spieghel, 
waarin ons totale voorbeeld getoond wordt. De hier én daar gebruilçte terniiI)ologie moet vanuit de_ twee 
elkaar aanvullende stano.punten begrepen worden. Er is enerzijds dat weselijc inwC?nen -'GodS (dye 
vereeninge) dat die siele (gbeest, wesen) moet inachtnemen, en anderzijds de Menseheyt Christï, die voor 
onze menscheyt (siele, herte, lichaem) de spieghel (voorbeeld) is van ons geestelijk leven en die als een 
fundament in ons herte verankerd moet zijn door heF aanvoelen dat als wonde erin gedrukt staat (zie c. 
36). Het -beleven van de Godheid is -slechts moge1ijk, omdat 'Christus' Menscheyt dat beleefde, zodat" wij 
dat in deze spieghel kunnen meebeleven, aanvoelen.. b Rondheid als symbool' van de eeuwigheid, 
oneindigheid. Vgl. ring, cirkel. 
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aenden wandt inden huyse of in dye camer". Ende sa ist bequaem datmen daer-in 
spieghelenean ende sien die vleeken ende hinderen aen den mensehe, nyet alleen 
inden aensieht, mer oae aen al dat liehaem, wat daer-aen mi<s)staet, dat der werelt 
ende haren liefhebbers mishagen mocht. 

30 Mer, hoe si meer der werelt behagen, hoe si meer God mishagen; ende hoe si hen 
meer vercieren inden lichaem, hoe si lelijcker worden inder sielen. Sij spiegelen ende 
reynigen hen van buyten, mer dat spiegel haerder sielen ende haer consciëncie te 
reynigen en achten si nyet, ende zijn duyster ende onbekent haers selfs" van 
binnen. Ende dit is alte grote iammer, dat dye prince der duysternis sa schone 

35 creatuer<t d besit ende met hem" gevangen leyt inden stric der sonden. 
(f 12r') Hier sahnen doen als dye bye, ende suygen daer honich ende geestelijc 

voetsel uut, daer dye wereltlijcke menschen venijn der sonden uut trecken'. 
Ten eersten, na eenen geestelijeken sione wort verstaen by dat gelas die puer 

ombegripelijcke ende die oneyndelijcke afgrondige Godheyt, die hem selven aen-
40 schout ende bekent ende mint ende gebruyct inden spiegel zijnre heyliger Drievul

dicheyt in eenvuldicheit des wesens. 
Ten anderden verstaetmen by die swert hars zijn edelootmoedighe Menscheyt, 

die overmits menigerhande laster ende confusiën, .die hy ootmoedelic uut lief.den 
verdroech, swert ende verworpen scheen uutwendich inder mensehen oghen, ende is 

45 met die hitte der minnen ghesmolten ende weeck gemaect, datf .den over-cIaer 
spiegel der heyliger Drievuldicheyt inden hars zijnre liefiijcker Menscheyt gedruct 
ende geëenicht is'; 

Ten derden sa verstaetmenby dat viercantigeJ)ert E.Lplanc dat cruys, daer dye 
lijtsamige ende sachtmoedige hars ende den spiegelde! heyliger Drievuldicheyt <aen 

50 gevesticht)1S was, ende wert verheven ende hoge opgehangen, op-dat hem alle 
. menschen daer-in souden spiegelen ende reynigen van allen sonden, op-dat si den 
oversten Here mochten behagen 1 •. 

Door dit claer spiegel is alle die wereJt verlicht: hier-door wort de duyster nacht . 
verwandelt inden dach der wetenheit: hier-door worden de blinden siende ende die 

55 siecken genesen. Dit spiegbel en mocht niet verduystert worden, mer in dye meeste . 

13 L sibijpsi, 14 L secum (met zich, d.i. met de duivel). IS P aengevescicht. Versta: dal ctuys, daer 
die ... aen gevesticht was ende dat... 16 Het bevreemdt dal wij van de vier conditiën de toepassing van 
1-3 krijgen, maar niet van 4: de wondt, waaraan het kruisbeeld wordt opgehangen. Wellicht is dit laatste 
wegens ogensprong of iets dergelijks weggevallen. 

c Rake ontleding van een voorwerp, dat als symbool voor een geestelijke werkelijkheid moet dienen. 
Heeft Schr. dat zelf ontwikkeld? Men vergelijke het 2e deel van het sermoen Ego sum lux mundi. Qut 
sequitur me non amhula' in tenebris, sed habebit lumen vitae in se metipso van Jordanus VAN QUEDLIN

BURG, in hs. Gent, U.B. 976, f. l00v-104r (zie R. LJEVENS, JortJanus van Quedlinburg in de Nederlanden, 
Gent, 19-58, 223-4). Het spiegel-motief werd veelzijdig gebruikt. Zie M. SCHMIDT, Miroir. in DSp., X, 
1980, k. 1290-1303; G. HARTI.AUB. Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeulung des Spiegels in der 
Kunst, München. 1951; H. GRABES. Speculum,- Mirror und Looking-Glass, Tübingen, 1973-; P. BANGE, 

Spiegels der christenen. Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten, 
Nijmegen, (1986). d Nl. de mensen. e Overgang van het heeJd naar de toepassing ervan. 
f Versta: zodanig dat. g Het gaat niet alleen om de goddelijke persoonlijkheid van Christus, maar ook 
om de vervulling van Gods plan in 's mensen leven naar Christus' voorbeeld. 

... ,-.. ' 
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confusie heeft dat licht ende claer spiegel geschenen. Doen dit spiegel onteert wert, 
doen worden alle creatueren bedroeft <en bewogen>'7 tot medelijden. Door dit 
spiegel worden si al verlicht, dye daer saten in duysternisse ende inder schaduwe des 
doots. [Door]>" Dit spiegel heeft [ha~rl':~y'erschenen ende heeft in zijnre Menscheyt 

60 claerlic geopenbaert ende vertoontzijnder lieverMoeder Maria ende al zijDte liever 
vrienden, ende si worden alle vertroost (f 1271') ende verblijt. Hier-door is dye 
menschelijcke natuer weder-gemaect ende verheven, ende dat gelove verlicht ende 
geleert, ende dye hope overmits zijn genade gesterct, ende dye liefde in zijnre 
minnen geëniget ende onstekeil". 

65 Dit spiegel is verheven ende besloten in dye camer der heyliger Drievuldicheyt, 
daer hem dat opperste goet sonder onderlaet in siet ende verblijt in hem selven met 
een wel-behagende liefde'9, endélooft hem selven in allen crueatueren van al dat bi 
door zijn 20 menschelijcke 'natuer gewracht heeft. Hîer-in verblijden hem alle heyligen 
ende enghelen ende alle salige geesten in een eewich lof ende dancbaerheyt. Daer 

70 dragen si hem selven op inden godlijcken spiegel, dat si altijt aenschouwen ende 
haer selven in God bekennen ende God in hem!. Ende van dit salige aenschouwen 
worden si al gevoet ende versaet, ende behouden, nochtans een eewich honger 
overmits dye quellende 21 ende onversadelike liefde. 

Si en neygen hen nyet één ogenblic uut dit gildlike spiegeL Want si bekennen 
75 ende sien al dat uut God gevloten is ende' dat dye heilige Drievilldicheyt gewrocht 

hevet door zijn godlijcke ende menschelijcke natuer, ende dat hy noch werct ende 
wercken sal door alle creatueren ende in alle minnende geesten ende in allen reynen 
vierigen goddienstigen herten. Dit is dat salige aeilschouwen 22, dat die heyligen 
ende, enghelen ende alle salige geesten onversadelijck23 ' aenschouwen iilden god-

80 lijcken spiegel, daer si God in godlijcker endé nien'schelijcker natueren 'sien ende 
bekennen 24 van aensicht tot aensicht.· Dat is: si aenscho\Jwen ende ghebruycken 
ende minnen God in haer binnensten wesen haers geestes in dat aensicht haerder 
sielen, daer-af si God geheel in haer ghewelt hebben. Ende dat selve aenschouwen 
ende gebruycken si een yegelijck in hem'selvenJ• 

85 <Desen spiegel sullen wij a1tijt voor oghen hebben ende laten dat nemmer uut 
onser herten comen. > 2S 

17 en ... : L et ad ... motae sunl. 18 p3 om.; p1 add. 19 met ... : L per amoris complacentiam. 
20 L a se assumplam add. 21 L ardentissimum. 22 L comemplationis obiectum. 23 L insatiahili 
desiderio. 24 L non jam per speculum in aenigmale sed-add. 25 Deze zin is nu alleen bewaard als 
inleidende zin van P.I1.39. Hij sluit goed aan bij het bovènstaande slot van P.Il.38. Anderzijds is er het 
feit, dat wat in P.Il.39 volgt, terug te vinden is in H, f. 2Ov, te midden van een doorlopende tekst, die 
parallel is met P.1.41 e.v. Daarom mogen wij besluiten: 1. dat de eerste zin van dit hst. mag opgenomen 
worden als slot van P.II.38; 2. dat het vervolg van P.I1.39 rijn nieuwe plaats moet vinden·vanuit de 
tekstorde, die vanuit H moet bepaald worden, zoals verder moge blijken. 

- -'b In deze paragraaf klinkt iets van het Praeconium paschale door. Vgl. Jo. 1.5a: de duiste~s verwijst hier 
naar de :gewelddadigheîd op KaJvarië en de daar-intredende duisternis. Vgl.- Lc. 23.44-45. Na Jezus' dood 
verscheen -het Licht aan de· zielen in ·het -voorgeborchte (Lc -1-:19) en op pasen aan Maria en de 
leerlingen; i spiegel ... : versta:- de spiegel, dien zij aanschouwen- en waarin zij zichzelf kennen ... 
j R. 65~84': de spiegel wordt uiteindelijk opgenomen in de H. Drievuldigheid ter aanschouwing van God 
en zaligen. In r. 78-84 keert Schr. terug naar haar vertrekpunt: de ingekèerde geest· bezit (als iJ( sijn 
ghewelt), in zijn binnenste wesen, God naar zijn goddelijke en menselijke natuur. . 

.:' ." 
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P I 36, r. 53r' EEN VUERlCH GHEBET ENDE DANCSEGGlNGHE VOOR ONS SELVEN ENDE VOOR 

ALLE MENSCHEN. Cl CAPITTEL (XLI.) 

(f 53v) 0 oorsprone alder dingen, die u selven gehemelt hebt inden gront 
mijnder sielen, gbi die daer zijt een. voetsel mijns geests, een regeerder mijnre sielen, 

5 een beschermer ende bewaerder mijns liehaems', ie bid u, wilt u selven verblijen 
ende loven van die afgrondighe minne, daer ghy mi in eewieheyt mede gemint hebt 
ende menscelike natuer aengenomen ende mi .xxxüj. iaer ellendelie2 gesacht in alle 
pijnlieheyt, armoede ende versmaetheytb , ende u queel[l)ende 3 siele en mocht niet 
vemueeht werden" gbi en hadt my tot eenen loon uus arbeyts'. 

10 Och, hoe onbegrijpelie is u liefde ende trouwe, die ghy my' bewesen hebt! Hoe 
soude ie die ó emmermeer te vollen eonnen loven? Och, aft' iek volbrengen mocht 
al dat goet dat van beghinne der werelt gedaen is ende noch gedaen sa! worden 
totten eynde der werelt, dat waer noch alte cleyn voor a! dat goet, dat ghi my· 
gedaen hebt ende noch sonder ophouden doet. 

15 0 eerweerdige God, of9 ie alle tongen had, die leven ontfanghen hadden, so en 
soude ie nyet uutspreken mogen, hoe gbi my getogen heht uut den diepen put des 

J slijex ende my verlost hebt uut den kereker desdaots ende my weder ontfangen 
/ hebt na-dyen, dat ie ' ° mi met veel minnaers besondicht hebd • Ende gbi hebt mi die 

gewassehen in uwen heylighen 11 bloede ende hebt my gecleet, gespijst ende 
20 geehiert 12 met u selven ende hebt my getrout tot eender bruyt ende hebt mi den 

weeh voorgegaen, daer ie in wandelen sa!, ende dye dore geopent, daer ie On
beschaemt tot u in mach gaen, ende. hebt my die stede bereyt, daer ie my met u 
vereenigeu sal in dat levende leven, daer hen alle heyligen in verblijden. 

Dese stede is den verborgen gront der sielen; diedaer is enen hemel ende een 
25 woninge'Gods"·'. Ende die sielen zijn al stoelen van Davids huys, daer God in sit 

ende ordeelt goet ende quaet' : desen hemel is sinen selel. Ende dat aertrijc ons 
herten is (f 54r) zijn voetbanek 14·,. eTeh, hoe bevreest behoort die mensehe te 
wandelen inde tegenwoordieheyt van aldus groten heere". 0 edel inwo.onder ende . . , 
vertasser mijn der sielen, ie bid u, wilt door u bitter lijden verblijden al dat 

30 hemelsehe heyr ende oae alle dat inder aerden is. 
Door uwen vroliken geest sa wilt verBlijden alle engelen ende heyligen inden 

hemel. Door u heylige siele sa wilt verlossen ende verblijden alle sielen inden 

1 Getuigen: P 1.36, f. 53v-54v; L 3.55a, f. 265r-266r. Zie verantwoording der inlassing van P.1.36-42 op 
deze plaats in de Inleiding, p. 00. 2 L miserabiliter. .3 Zie Verwijs s.v. quelen; L amore languenti 
animae tuae. 4 L satisfieri. 5 L indigno add. 6 L lumc; p3 di. 7 L si = indien. '8 L 
pauperculo add. 9 L si. 10 L anima meao 11 L preciosa add. 12 Zie Verwijs s.v. sieren. 
13 L tua. 14 Desen ... ; L ipse est eoe/urn, de quo per prophelOJn tuum in persana lua dicere dignatus es: 
Coe/urn mihi sedes est, et terra, eordis vide/ket humani, seabellum pedum meorum; cf. Ps. 109.1. 
15 van ... : L tanlae maiestotis tuae. 

a een voetse/. .. : trichotomie. b De 3 typische pijnen uit Jezus' lijden. Zie A C. 45 r. 262-304 en n. i. 
c R. 6-9: motief van Een soete meditatie vonder verloren· skie; zie A. AMPE, Bibliografisch onderzoek en 
kritische uitgave van 'Een soete meditatie hoe die ver/oren siele vonden sane gods vonden es', in Dgp. 4-1, 
1963. 48-82. d Vgl. Jer. 3.1. e R. 21-29: pregnante verklaring van stede = 's mensen wezens
grond, waarin God aanwezig is in de hemel, maar ook op aarde. f Vgl. Ps. 121.5. R. 24-26: 
trichotomisch. g Vgl. Is. 66.1. 
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vagevuer. Door u heylige, reyn, gegiorifieeerde ]jehaem wilt doeh alle herten 
suveren ende reyn maken h, op-dat wij alle wesen moghen mensehen na uwer herten, 

35 op-dat ghy genuechte hebt in ons te wonen ende <met ons) 1,rte wandelen als ghi 
inden paradise met ons begeerden te wandelen', Ende daer-om he<b)dy, ons 
geschapen, want alle dingen hebdy gemaect om my ende my17 om dy, Nyet dat ghy 
onser behoefden, mer dat wij u goetheyt ende weelden gebruycken sou den 18, 

16 L nobiscumque add. 
Deus noster add. 

h R. 31·34: trichotomisch. 

17 om m)' .... : Lpropter hominem, ipsum·vero·propter-tefe.~isti. 18 L doinine 

i P begeerden; L desiderabas. Versta: begeerder. 
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VAN DRIE LEVEN(EN)', DIE EEN MENSCHE LEYDEN SAL', WIL HY GOD TE-RECHT 

BEHAGHEN ENDE HEM NA-VOLGEN. ([ CAPITTEL (XLlJ.) 

o mijn a1der-lieflieste lief, van al dat ie van u vernemen ende ondervinden' can', 
so en weet ie nietS dat u liever is endedaeric u best· mede behagen mach dan met 

5 die drie leven(en) als Maria Magdalena, die dat beste deel vercoren bad, ende 
Lazarus, die ghi vander doot verweet hadt, ende Martha, die u dijn huys bereiden 
ende u dienden b. 

Ende dese drie Ieven(en) hebdy _.~~elv~ geleert ende voor-gegaen in die 
alder-hooehste wise, Want in dat opperste deel uus geests waerdi altoos verheven in 

10 dat gebruyeken uwer Godheyt: u memorie was verheven in ongebeelder blootheyt 
ende vervult met eewigher blijschap; dijn reyn ghesichte' door-ghinek 8 den afgront 
dijns godlijeken wesens; ende dijnen wil was gesoneken ende ombevangen inden 
afgront dijnre minnen ende in weselike onberuerlicke ru5te, daer ghy altijt antwoort 
dijne! heyliger drievuldiger een- (f 54v) vuldicheyt, ende ghy bekendes ende mindes 

15 alle dingen in u selven, 
Ende gliy leydes in dijnre sielen een voortgaende dueehdelie leven ende si was 

altijt gesoneken in weseliker ootmoemcheyt, ende neychden ende buychdell haer 
met a1der reverenciën ende weerdieheyt9 onder u hoge mogende Godheyt, daer si 
van gewraeht wert'O in volmaectheyt alder duechden. 

20 l1Ghy leydes in u reyn liehaem een stervende12 werckende reven', want die 
were!t ende die sinlike lust en had daer geen leven 13 in, want het was reyn ende 
onbevlect van alle begeerte der sonden ende was een woninge dijnre Godheyt ende 
eell instrument, daer ghy onse verlossinge ende salieheyt mede gewraeht hebt, Ende 
het was. u in allen dingen gehoorsaem ende onderdanieh ende bereyt te wereken 

25 datd dye geest eyschte. Ende daer dye siele inl< vermaent wort, dat volbracht ghy 

1 Getuigen:.P 1.37, f. 54r~55r; L 3.55b, f. 266v-267v. 2 van ... : L De triplici vita. 3' p3 sol 
add. 4 L investigare. 5 E nihil. (i L investigare. 7 L ospectus intellectus. 8 L irituebatur. 
9-L honoris exhibiûone. 10 L exercebalur. 11 L Denique add. 12 L si-ve add. 13 L Jocum vel 
vÏlam. 14 L per internas inspirationes. 

a Deze zin herinnert- aan de inleiding van Cc. 56. b Het thema der drie levenS omvat de verhouding 
tuss.en Maria en Martha (vanuit de interpretatie van Lc. 10.38-42 als symbolen van de tegenstelling van 
het beschouwende en het actieve leven: zie Martina WEHRL1-JmfNS, Maria unà Marlha in der religiösen 
Frauenbewegung, in Abendländische Mystik im Mittela/Ier. Symposion Kloster Engelberg. Herausg. 
K. RUH, Stuttgart (1976), 338-401), maar ook tussen Maria, Martha en Lazàrus (vanuit de interpretatie 
van Jo. 11.l-45; 12.1-3, waarin de topos van de 'drie vrienden des Heren' vastzit, met als kempu~t de 
verhouding tussen de 3 levens, waarmee de overgeleverde leer van de 3 wegen der volmaaktheid 
verbonden werd). Beide bewerkingeIUÎ~n van oudsher traditioneel ontwikkeld. v~~~ PL. 183, 
k. 421 e.v.; k. 1054 e.v. e~Ur.n iebruikt ook dezelfde -driedeling; zie ug. Vetter, 5.30 e.v. Een 
overzicht der traditie en een ~i van een volgens dit thema opgesteld traktaat van Johannes van 
lndersdorf, t1470, vinden wij bij B. HAAGE, Der Traktot "Von dreier/ei wesen der menschen". InauguraJ
Diss.ertation ... Heidelberg, 1968. Machinenschrift. In dat traktaat wordt-inderdaad hetzelfde thema als in 
Peerle behandeld, zoals reeds uit de· eerste zinnen blijkt, maar op een totaal andere manier uitgewerkt, 
zodat rechtstreekse beïnvloeding uitgesloten is. Welke is dan wel de bron van Schr.? - die u: Schr. 
bedoelt wel: het huis, waar gij te gast waart. - Ook elders nog verwerkt: A c. l3 r. 128 e~v. c een ... : 
stervende naast were/cende i.v.m. Lazarus. d hetgene dat. 
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door hem l5 in dye alder-hooehste volcamenheyt om onse wedermakinge, tot glorie 
der heyliger Drievuldieheyt. 

Och, nu bid ie u l ., 0 eerwerdige God, edel minnaer mijnder sielen '7, door uwen 
vroliken geest, dat ghy mijnen geest inleiden wilt in dye eenieheyt uwer Godheyt, 

30 ende vestiget mi in dat overweselic leven, daer ie altijt in dat beste deel gestelt ende 
toegevoeeht moet werden ende leven na die eysschinge ende edelheyt des geests. 

Nu bid ic u door u heilige siele, dodet in mijn siele alle gebreckelicheyt ende 
maectse levendich in u liefden ende graciën, ende regeert mijn siel in allen duechden, 
ende sterctse in een voortgaende leven. 

35 Ic bid u door u heilige, reyn, geglorificeerde lichaem, maect mijn lichaem reyn 

40 

ende suyvert mijn herte van al dat die werelt daer-in gheplant '8 heeft. Ende maect u 
woninge daer-in, ende recht al mijn leven na u heylige leven ende wandelinge, ende 
maect alle mijn wercken volcomen door u heilige we{cken na u volcomen exempel, 
op-dat ic u 19 mach behaghen ende mijnen even-mensche stichten ende u na-volgen, 
ende ooc dat exempel uwer liever (f 55T) Moeder. 

Ende geeft my te leyden een werckende leven met Martha inden lichaem, ende 
een stervende 20 duechdelike leven altijt voortgaende in duechden met Lazaro, ende 
een eewich afsceyden21 overweselic leven inden geest met Magdalena'. 

15 L per ipsum (corpus): het /ichaem. 16 L bonilatem tuam. 17 edel ... : Lamator nobiliIer creatae 
animae meae. 18 doer ... : P daer ingheplant. 19 L hoc !»odo add. .20 Déie ,tenn -kan' hier.. 
verWonderen; zie hiervoor r. 20. 21 L abstractam (afsceyden nevenvorm naast afghescheyden). Zie' 
Verwijs s,v. a[gesceden. afsceden. ru" ______ ~·_ 

eR. 8·27: Christus als voorbeeld van de drie levens volgens ,de trichotomie. fR. 28-43: gebed om de 
3 volmaaktbeidsgraden te kunnen realiseren, met een afsluitende paragraaf, die de 3 evangelische 
personen ·vermeldt. .. .' 

.... '. .: ." ··l 
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130 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

ii P 1.38, f. 55r1 

" 

HOE DESE DRIE LEVEN(EN)' IN ALDER-VOLCOMENSTE ZIJN GEWEEST' INDER 

IONCFROUWEN MARIA. ([ CAPITTEL ('xLIIJ.) H 
l! 
a 
.i , 

j: 

I 

. :'i 

o a1der-soetste troost ende liefiicste minnaer mijnder sielen,4 hoe volmaect ende 
hoe claerlijc hebben dese drie leven(en) gelicht in u alder-geminste' Moeder 

5 Maria! 
Sij was also overweselick in haren geest, dat si noyt ogenblic tijts en keerde uut 

dye tegenwoordicheyt Gods. Sij was een throon ende een sanctuarie, daer God met 
al sinen wesen in ruste. 

Si was inden voortgaenden leven stere in haerder sielen ende volmaeet in allen 
10 duechden. 

Sij was inden werckenden leven also reyn ende bequaem in h,,:ren lichaem, dat dye 
heylige Drievuldicheyt daer wonderlic door· wracht dat werc onser verlossinge". 

Sij was een verchierde woninge Gods, daer( -t) God also genoechlic in was 7 te 
wonen als inden eersten menschen inden paradijs. Si was stadich ingekeert ende 

15 woonde inden weseliken gronde haers geests, daer dat godlic beelt in verborgen 
leyt 8. Ende si sach met een puer gedachte ende simpele gesichte ende met een 
ongebeelde minne dye rijcheyt des godliken wesens, daer si altijt in overformt was. 
Sij ontfinc hem 9 in dye slaepcamer haers geest. 

Sij leyde hem int rijc haerder sielen; si herberchden God in dat huys haers herten 
20 ende verchierde hem 10 dat tabernakel haers lichaems ende si was neerstich ende in 

al sinen dienst bereyt. Sij schieten alle haer gesinne inwendich ende uutwendich ", 
dat si den Here Jesum Christum souden dienen. Wye soude dit moghen deneken 
met wat dieper ootmoedicheyt ende afgrondighe liefden ende vieriger begeerten 
Maria; dye Moeder Gods 12, (1 55v) den Here" inwendich ende uutwendich 

25 dienden b? 
Och, hoe vroelic ende inruch soude dat herte werden, die dit te-recht overdacht! 

Och, hoe vruchtbaer ende verciert is· de heilige kercke in desen drie levenen 14 ende 
h()e innichlick vetblijt si haer! Want al dat si hielt" ende al dat die heylighe 
scriftuer in-hevet' • vander ouder ende nyeuwer wet, dat dyent alte-mael tot driën 

1 Getuigen: P 1.38,f. 55r-v; L 3.56, f. 267v·268r. 2 Verbeterd volgeus r. 11-25 hierna; zo ook in A c. 42 
en hierna. 3 in ... : L perfectissimae fuerunt; uitdrukking voor een superlatief. 4 L quis explicare 
sufficiat quam ... add. Weggelaten in Pt 5 geminste = gemin(d)ste; rie Verwijs s.v. gemint. 
6 doeT ... : Lper ipsum (corpus). 7 daeT ... : L in quo ... domino ... complacebat (versta: waarin (het) God 
genoeglijk was ... ). 8 verborgen ... : L lateI. 9 L Deumque omnipotentem. 10 L ipsi (Christo). 
11 alle ... : Lfamtliam mam (zie Verwijs s.v. Gesinde), JÖ eSI, vires et sensus intemos et eXlemos. Aangezien 
het zeker gaat om de zintuigen en L het nodig acht, in tegenstelling met p. dit te expliciteren, is het 
waarschijnlijk dat Schr, gesinne zelf vormt om het geheel van sinnen aan te duiden als dienstschap, 
huisgezin, Zie A c. 2S n. 69. 12 dye ... : L haec eadem g[oriosa virgo, 13 L Deo suo add, 14 Men 
bemerke deze meervoudsvonn, die elders ontbreekt en waarnaar wij afwijkende vormen mogen verbeteren, 
15 L ipsa observar, Alles wat de kerk in haar leer en levenspraktijk onderhoudt en in een levende traditie 
bewaart, 16 L omnia ... contenta. 

aR. 6-12: een eerste schets Van Maria's drievoudige leven, b R. 12-25: vrije uitbundige beschrijving 
van Maria's opgang in Jezus' dienst, waarin de drieledigheid gemakkelijk te onderkennen is. . 

.-:' . 
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30 graden, als tot een overweselike schouwende leven, ende tot een voortga ende 
duechdelic leven, ende tot een stervende werckende leven. Hier-op spreken alle die 
,innen van al de heilige scriften, ende dit vindy altemael in u selver, wildil'.'. 

17 L qui I'o/uerit. 

c R. 26·J2: een vap het vorige los staande beschouwing .oY_er de heerlijkheid der. 3 levens of graden op '. 
zich voor het -leven van de kerke-gemeenschap), die' heel de schrift in die zin moet verklaren en beleven. 
- alle die sinnen: de uitspraken of de sensus quadruplex zouden betrekking hebben op de beleving 
daarvan. Na de wijde blik over de schriftuur (in brede zin) leidt Schr .. haar. lezers terug naar hun 
binnenste, waar 'alles' te vinden is.' , 
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132 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

EEN GEBET OP DESE DRIE LEVEN(EN)'. tI CAPJTTEL (.xLIV.) 

o oorsprone ende fonteyn alles goets, die daer zijt dat boee des levens, waer-om 
wille ie verlopen 3 ende u in meniehfuldieheyt soecken, daer ghi in < eenvuldieheyt 
gevonden)' wort? Daer-om bid <ie)' u, 0 hemelsehe meester ende doctoor', leert 

5 my in dit boee te studeren ende teTefên, op-dat ie aUe meniehfuJdieheyt der scriften 
schuwen moet, ende luuet op den gheest ende die eonste van desen boec des 

"'. levens"', op-dat ie volmaect mach werden in dat voortgaende ende werckende 
leven, ende geeft my eenen weseliken inkeer ende te wonen inden verborgen gront 
<mijn-)der' sielen, daer ghi, 0 God mijns levens, warachtelijc in woont ende 

10 nununermeer van en scheytb, op-dat ick daer ahijt horen mach u soete woorden, 
daer gh.i al den dach <sit) leerende inden inwendigen tempel>,', daer ghy sa 
menigen verborgen sinne' ° ontdect, daer de geest hem in verblijt inden overweseliken 
goede '\ ende die siel in vermaent wort in duechden voort te gaen, ende daerdat 
lichaem in geregeert wort, rechtverdelic te wercken·. 

15 Aldus wort dat voortgaende leven ende dat werckende leven uut dat overweselike 
leven geboren. Want anders en mogense' niet volmaect worden dan van dat 
volmaecte goet dat God selver is, sonder welcke wij niet en hebben (f 567) ende 
niet goets en vermogen'. Ende dat is die sake, waerom dat hem God met ons· 
vereenicht heeft, op-dat hy ons helpen wil: ist dat wijt' aen hem versoecken, sa wil 

20 hi met ons aUe onse wercken wercken ende alle onse lasten dragen. Ende sa is dye 
mensche of bib niet en wrochte ende van allen lasten ontladen waer", ende in allen 
lijden is hi vrij 13 ende aen alle gaven ledich 14. In al dat hem op-valt, wijct bi in God 
ende laet God voor hem antwoorden; ende in alten gaven. sa sinct bi ootmoedelie 
neder ende kent hem onweerdich daer-mede te wercken ende draecht hem selven op 

25 met allen gaven in God, op-dat h.i met hem wercken wil. Ende sa werden aUe gaven 
vruchtbaerlijc gewrocht ende alle die wercken des menschen worden godlic' . 

1 Getuigen: P 1.39, f. S5v~56v; L 3.57, f. 268r~269v. 2 Zie hiervoor A c. 42 r. 25, en hierna r. 46. 
3 L huc j/luc discurro. Vgl. Verwijs s,v. verlopen I, 11: rondlopen,been en weer lopen van het juiste 
standpunt weg. 4 eenl' ... : pi in eenvuldicheyt ge;fonden. _5 pi om.; e_add~_ 6 L superne add. "", '. 
"desen ... : L libri huius. libri vitae. 8 p3 mijner;'P1L der. 9 al ... : p3- sittet; pi zijt (waarschijnlijk 
i.p.v. zyl = zit); L doces. De zin moet verstaan worden vanu.it Mt. 26.55: quatidie (al den doch = alle 
dagen) apud vos sedebam (ik zat > sillet) docens in temp/o. 10 verborgen ... : L sensus mysticos el 
occu/tOJ scripturarum. 11 inden ... ; L in te superessentiali bono. 12 Ende sn ... : L Quod quando fit, 
homo lahorem non sentil, sed quasi ob omnJ sibi videtur onere Iiberatus. 13 L aequanimis. 14 L 
nudus ef liber. 

8 Vg1. Apoc. 20.15. bdaer ... : versta: waarin gij. .. woont en waaruit gij nooit scheidt. c Vgl. Lc. 
19.47. d 'so menige ... : versta: zo vele verborgen inzichten .... waarin de geest zich aangaande her overw. 
goed verblüdt, en waarin de ziel vermaand wordt om .... en waarin het lichaam ... - Na de verwijzing naar 
's mensen binnenste (einde van A c. 43) kan Schr. zich in gebed richten tot de daar aanwezige God. De 
hiervoor aangemelde schrift leidt vanzelf over naar het beeld van leraar en boek. om te wijzen op het 
(telkens aangeklaagde) gevaar van de menichfuldicheyt der scriftueren en op de Jeer van de wez.ensgrond 
= het boec -des levens, dat de 3 levens aanleert. zoals dat in .de volgende paragrafen pregnant wordt 
uiteengezet.. -e Mogense ... : nl. dat voortg. ende dat werck./. fVgl. Jo. 15.5. g D.L wi.jhel. b 
Ende ... : versla: ... vergaat het den mens, die op de voornoemde wüze zijn 3 levens ordent, alsof... iR. 
20·26: de hier beschreven gevolgen van de voornoemde gedraging komen voort, enerzijds uit 's mensen 
overwogen overgave aan Gods inwerking, en anderzijds uit zijn onthechting (ledicheit) aan Gods gaven, 

. ".;-
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Een leraer seyt: 'Keerden hem die mensee[n] in hem selven ende namen de 
inwerckinge1S •J Gods waer", hi soude in hem vinden wonderlike dingen, die God 
in hem werct: welcke wereken overtreden alle natuerlike sinnen. Ende en dede die 

30 mensce anders niet in een heel iaer dan hi der wercken Gods in hem waer-naem, so 
en had hi noyt beter iaer geleeft, noch noyt so goeden werck gedaen. Dit waer veel 
beter. Ende worde hem aen dat eynde vanden iaer eenich verborgenheyt des wercx 
ontdect, dat daer werct inden gront, ja", al en wort hem niet ontdect, nochtans l ' 

heeft die mensche dat iaer beter overgebracht dan alle die-geen, die met haer grote 
35 wercken ghewrocht hebben, want met God en machmen niet versumen 19.k'. 

40 

45 

50 

Want daer en is geen twijfel aen: God is veel edelder'o dan alle creaturen ende 
desen mensce ontvallen alle uutwendige wercken 1, want hi heeft inwendelick 
genoech te doen. Hier wort vrede gevonden n. Ende dit en willen die luyden niet 
geloven, dat so godliken werc gewrocht wort in desen edelen gront. Ende daerom so 
is daer so grote dwalinge onder den geesteliken ende weerliken menschen, want si 
vervloten zijn 21 vanden verborghen gront desgheests, daer God in woont, (f 56v) 
ende si hebben gelaten die levendige aderi"" die daer allen (sondaren)22 onbekent 
is, want si en geloven nyet dat God in hem is. 

Daer zijn veel menschen, dye alleen in haers selfs natuer ende begrijp blijven 
staen ende wercken na haer eyghen vernuft ende willen eerst vohnaect wesen in dat 
werckende leven ende daer-na in dye ander twee levenen. Ende hier-in bliven si 
out 23 , want si inden nedersten sinliken menscen bliven staen ende nyet geestelic 
noch godlic en worden, dat is 24: dat si hem nyet en keeren inden 'weseliken gronde, 
daer si hem selven te gronde in God laten souden, op-dat God" met haèr wrochte, 
waer-door alle haer wereken geestelickende godlic souden werden, daer-mede dat 
werekende leven vohnaect wort. 

Als bern dye mensehe met al zijn vernuft ende erachten inwendich ende uutwen" 
dich onder God voecht als een kint onder zijn meester ende verlaet'· zijn eygen 
begrijp ende erachten in God te gronde, sa aenneemt hem God den mensehe ende 

55 werc! al zijn wereken ende hi draeeht alle zijn lasten ende bewaert27 hem voor alle 
perieuJen. _ 

15 mactionem langrijk woord in de geschiedenis der sPiritualiteit. ook buiten de Nederlanden; zie. 
l.P. C~OOTE, Jnaction, in DSp. VII, 1971, k. 1630~9. 16 Deze meervoudsvonnen moeten als 
enkelvoud verstaan worden, zoals blijkt uit het vervolg vat). de zin; L Si homo. 17 L inw, si: ja zelfs 
indien. 18 Ende ... : vooraf twee voof\\'aardelijke voorzinnen, gevolgd door de hoofdzin: noch~ 

lans... 19 L negligi aliquid non pOlesl (= niets mag ongedaan blijven). 20 doer ... : L Dubium enim 
non est omnipotentem Deum ... esse nobiliorem. 21 L exciderunt et aberrarunt. Vervloten: w~ggevloejd. 
afgedwaald; zie Verwijs s.v. vervlieten. 22 p3; p1 sonharen. ~~_L-defic!E..'!.!i....out..2f h()JIt..J1H~,IJ1, 

..:.28~telijk = gebrekkig, mank. pJ ontbJiven. . 24 dat is ... : L CuilLf ratio est quia. 25 Lipse. 26 L 
re/inquii. 27 L ubique add. 

jEnde worde ... : versta: En indien hem ... iets van de verborgenheid van dat werk onthuld wordt, of zelfs, zo 
hem niers daarvan geopenbaard werd, toçh heeft... k. Want ... : versta: ·want als men met God 
samenwerkt, kan men' niets van zijn plicht verzuimen. - Wie is deze [eraer? 1 ende ... : versta: en voor 

(! deze (aldus overgegeven en onthechte) mens verliezen de uitwendige werken-hun waarde-op-zich;'d.i. vallen 
,I buiten de (verkrampte) aandacht met het positieve gevolg dat de aandacht vrij komt voor het-.hogete. Zie· 

( /'1 Verwijs s.v. ontvallen 2) slot: m Vgl. Jer. 2.13~7.11t .,. 

: ~ . 
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Hier-van seyt een meester: '0 mensche, behoudt u ,elven ende werct dye duechden 
met groten arbeyt, ende en coemt nemmermeer tot dijnen besten; aft, laet u selven 
ende wercket alle duechden sonder arbeyt ende coemt tot dijnen hoochsten'". 

n behoudt .. ,: .versta: kiest-: ofwel blijf u zelf in uw hand houden ... , maar dan kom je nooit lot uw ideaal; 
ofwell~ u over in Gods handen ... en dan bereik je het hoogs/eo - Welke Meester zej dit'] 
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WOE WI MIT ONSEN LIEVEN HERE ALTIJT SULLEN HEBBEN ENEN VROELICKEN 

BLIJDEN GEEST ENDE EEN DROEVIGE ZIELE MIT EEN PIJNLIJCK LlCHAEM. ENDE 

WOE WI CHRJSTUM AEN SULLEN DOEN, VERMITS WELCKEN ALLE DIE CRACHTEN 

ONSER ZIELEN SULLEN COMEN OP OER RECHTE STEDP··. (Cl CAPITTEL .xLV.) 

5 (Hoe dat onse lieve Here Jesus Christus altijt opter aerden in allen sinen lijden 
had eenen vroliken blijden verheven geest ende een droevige siel, dye altoos 
queelden van minnen, om ons siel uut te treeken, ende een pijnlic lichaem) 3. 

J. Van den vro/icken geest Christi 4 

50nse lieve Here Jhesus Christus had altijt hier opter eerden enen blijden geest 
JO vol vrouden in alle (f 7v) sijnen lijden. Want sijnen menschelicken geest was altijt 

verenyget mit sijn Godheyt 6 ende hi gebructen die heilighe Drievoldicheyt in sijn 
drie 7 averste erachten. Want sijn memorie en was nye verstroeyt of uutgekeert uut 
sijn Godheyt, ende daer-om was sij een hemel des Vaders 8; ende sijn verstant was 
altijt onverbeelt schouwende. dat godlicke beeldelose 9 ongeschapen wesen sijns 

15 Vaders, ende daer-om was dat een hemel des Soens; ende sijnen wille en was nye 
ogenblick uut die verenynge sijns Vaders, ende daer-om was'o hi 11 een hemel des 
Heilighen Geestes. 

Ende aldus was sijnen wil" vermits tegenwoerdicheyt des Heilighen Geestes een 
mynnen-vuer 13 geworden, alsoe dattet hem een vroude was sijn edel ziele ende 

20 lichaem-;;;den alre-schendelicsten pijnlicstt'Ddoet aver te leveren (uut lief ten) '4 

voer ons. Ende sijn verstant was vermits tegenwoerdicheyt der ongeschapenre 
ewigei: wijsheyt een godlick licht geworden, waer-doer hi alle dingen bekenden: 
voerleden, tegenwoerdigen ende toecomende. Ende sijn gedenckenisse was vermits 
tegenwoerdicheyt sijns hemelsehen Vaders een godlick smaeck (f 8r) geworden, 

25 waer-mede hi sijn Godheyt altijt niet alleen en bekenden, mynden ende schouweden, 
mer oeck smaecten. 

Ende want daer sijn drie personen '5 in eenre Godheyt, hebbende die Godheyt 
elek in hem beslaten ende sijn één onverscheyden God, ende want Christus Jhesus 

1, Getui~en: H,}.7r-17v; P 1.40, f. 56v.59v~, L3.1, f. 1 85v-189r. - De r. 66-177 komen alleen voor in H, 
f.8r-13r.--···1~Woe wi ... : H-add~ Deze titel geldrrerielijkvoorhet gànse volgende hst., terwijl dit hst. de 
aanleiding tot het volgende uitmaakt: na het voorbeeld onze navolging. 3 Hoe ... : deze tite~ eigen aan 
P en L, is gedeeltelijk uit de aanvàng van het 1 e deel genomen, maar beantwoordt aan het ganse hst., al 
krijgen de volgende delen hun eigen titel. PL add.; dye daer ... : L om. .:I De door ons bijgevoegde titel 
beantwoordt aan het 1 e deel van het hst.; vgl. n. 3. 5 L laat aan de door PH overgeleverde tekst een 
lange redactionele verklaring voorafgaan, waarmee hij de opeenvolging der teksten wil verduidelijken: 
Quae in superioribus frequenter commemorala $Unt, qualiter videlicet domino 110stro Jesu ChrÎsto perfecte 
conformabimur (in quo tolO sa/us nosIra eonsislit) nune ut profundius anÎmis nostris infigontur, portim 
repliconda, et partim /ucidius exp/anonda sunf. Sciendum ergo, quod dominus noster Iesus Chrisrus ... De 
authenticiteit van deze tekst is zonder meer verdedigbaar. 6 L deitate i.p.v. tkitati (uni/us). 7 L 
om. 8 L omnipotentis add. 9 L informem. 10 nye ... : P om. 11 P dat. 12 aldus ... : P 
sinen wil was.. 13 PL minnende; L ignis amorosus. 14 PL add. 

a Slede verwijst naar hst. 10 e.v. in A. Dit hst. geeft een nieuwe dimensie aan de leer der 3 levens, door de 
tegenstelling der levens -onderling te onderstrepen en toch meteen hun' onderlinge gelijktijdîgheid in· "t 
licht te stellen. b D.i. te midden van ...• zelfs onder. . 

DOl ampek024c25 
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dat cleet was, daer oer die Godheyt ,. mede gecleet had', waer-om d hi één God 
30 was 17 mitten Vader ende den 18 Heilighen Geest, hebbende een redelicke ziele ende 

een menschelick lichaem ende enen blijden geest, in welcken geest bi sijn Godheyt 
gebruckende smaecten mit onbegrypelicker hoeger vrolicheit, waer-om d bi altijt 
bleepo in enen wesen allicke20 vredsam, allicke21 vrolick in alle dat hem in zijn 
edel menschelike natuer aen-quam te lijden: dat leet hi alle mit enen blijden 

35 <;aensicht ende) 22 geest'. . .. ~ 
--- -" Ri bekenden dat die heilighe Drievoldicheyt die edel redelicke ziele alsoe zeer. 

mynden ende dat si se in enen gelicken averdrach 23 ende in enen rypen rade alsoe 
volmaect hadden geschapen riae die gelickenisse der heiligher Drievoldicheyt ende 
God hevet sijns selves eygen beelt (daer-in gedruct)24.f. Ende want die ziele die 

40 gelickenisse Gods ende dat beelt (f 8v) Gods hevet want God hem in dat heelt 
hevet verenyget ende is dat leven des beelts, soe en is oeck geen dinck, dat God 
alsoe zeer mynt als dat beelt ende daer bi meeITe vroude in hevel. 

Ende want' dat beelt vermits Adams sunde van God was gescheyden, alsoe dattet 
niet en bekenden sijnen oerspronck, daert uut was gevlaten, soe nam God" 

45 alsulcken beelt aen: dat was sijn edel ziele, op-dat bi vermits sijn heilighe ziele alle 
die onvohnaectheyt onser zielen mocht vohnaken ende vermits die erachten sijme 
zielen onser zielen crachten weder mochten comen in oeren oerspronck. Eride, want 
lhesus Christus bekenden, dat sijn hemelsche Vader die zielen alsoe zeer mynden, 
om-dat bi se tot hem selven had geschapen ende om-dat bi die-geen was, die 

50 daer-toe was vercaren vander Godheyt, dat bi voer alle onse sunden der godlicker 
gerechticheyt solde voldoen", soe gaf bi sijn edel ziele ende lijf willichlick inden 
doet; ende, had bi dusent lichamen gehadt, bi had se alle inden doet gegeven, eer hi 
één ziele verlaren had laten bliven. Want alle die zielen sijn geschapen totter ewiger 
(f 9r) vrouden, ende niet totter ewiger pinen; ende sij hebben alle dat beelt Gods in 

55 hem, ende sij sijn alle gelick verloest milten doet Christi, ende God wil se alle lonen 
milten dagelixen penninek, als mit dat ewige leven, mer die een myn ende die ander 
meer naeden 2s dat sij God hier meer hebben leren kennen ende gemynt hebben 
ende ontsyen ende sijn leringe geholden '. 

Nu, begeren wi Gods ende godlick te werdenJ ende menschen naeden herten 
60 Gods" soe 'sullen wi oeck mil hem pinen te hebben enen vroelicken geest ende 

15 daer ... : P drie p. zjjn. 16 L (si ica /oqui /ieee) add. 17 waer ... : PL ende hi ooe een God. 18 P 
metten. 19 waer ... : PL dtJerom bleef hi. 20 Pal gelijeken: geheel gelijk, Mnd., evenzeer. 21 P 
om.; Lel. 22 PL add. 23 Zie Verwijs s.v. overdraeh 3) en 4); vgl. het volgende rade. 24 H daer 
ingedruct. 2S Nevenvorm Van naedien = nadien, naargelang dat. 

c De Mensheid Christi wordt hier voorgesteld als een cJeet van de 2~ persoon der Drievuldigheid, met 
dien verstande dat de ketterse docetistische .noot, die dit beeld in de eerste eeuwen aankleefde, hier 
achterwege .blijft. d waer-om: waardoor, zodat. e dat (lijden) ... : hoofdzin na de voorzin: Ende 
want ... , ende want... f ende God ... : versta: Hi bekenden dat...ende dat si se ... ende ... ende dat God 
gedruekt hevel... g Ende ... : Maar omdat... b God = 2~ persoon der Drieëenheid. i Het éne 
loon, nl: de hemel (vgl. Mt. 20.2: ·de parabel der arbeiders in de wijngaard), maar toch ongelijkheid în de 
beleving yan het hemels leven. j Begeren ... : versta: indien wij naar God begeren en verlangen 
vergoddelijkt te worden en ... Bege( e)ren werd ook met gen. objectivus gebruikt. k Vgl. Ps. 88.21 par . 
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verlyesen onse averste erachten in die heilighe Drievoldicheyt vermits dat Iycht des 
geloven, gelovende dat God in onsen geest is, ende hebben enen mynlicken hape, 
dat bi ons geem helpen wil, ist dat wi hem daer-om bidden, ende hebben oec een 
lieilicke kyntlicke mynne tot hem, als! sijn glorie ende sijn eer in al1en dingen te 

65 sueken ende roepen altijt: '0 mijn Here ende mijn God, och, of gi glorie ende eer, 
vrede ende vroude in allen menschen mocht hebben! Ende vermits dat verdienst 
uwes menschelicken geestes, die altijt was verenyget mit u Godheyt, vrye, vredsam, 
vroelick, maect mijnen geest ende alre menschen geest oeck vrye ([ 9v), vredsam, 
vroelick'. 

70 Aldus sunen wi Christus Ihesus onsen mynlicken bmdegom altijt voer ogen 
hebben ende spyegelen ons in hem. Ende want die erachten onserzielen [die sijn]>" 
alsoe .ongelick sijn, soe sunen wi hem bidden, dat bi onse memorie ende onse 
verstant. ende onsen will(e) bequaem wil maken ende verenygen mit sijn heilighe 
memorie, op-dat sijn Godheyt daer-in wil geweerdigen te werken, ende dat bi .ons 

75 doncker verstant bequaem wil maken mit sijn godlicke verstant,op-dat dat onge
schapen Iycht daer-in mach schijnen, ende (dat bi) onsen vryen wil1e, daer wi soe 
duck quaet mede doen, bequaem wil maken ende verenygen mit sijnen volC.omenen 
wille, mit weJcken bi altijt volbracht denwillesijns Vaders. 

Ende als wi dan Christum aen !;tebben gedaen m ende hebben onse averste 
80 erachten in sijn averste erachten avergeset, soe sullen wi se hem laten, alsoe dat wi 

hem niet hynderlick en sijn daer-mede te werken n, mer wi sullen mit hem reysen in 
die nye werlt, dat is: in dat godlic wesen·, ende werpen vermits hem onse memorie 
onder den Vader, ons verstant onder den Soen ende onsen wil onder .den Heilighen. 
Geest, ende geloven, dat God ([ lOr) mit sijn godlicke wesen aver-al tegenw.oerdich 

85 is ende is oeck in ons, want dat rijckeGods is in ons~. 
Hier-om sullen wi altijt wycken in. God ende keren ons in onsen geest ende beden 

hem aen mit onsen geest in onsen geest~, daer bi tegenwoerdich is mit sijn heiligher 
Drievoldicheyt ende maect onse memorie onverstroeyt ende onse verstant on"er
beelt ende onsen wille ongedeylt mit hem verenyget. Ende dan apenbaert oer d.ie. 

90 heilighe Drievoldicheyt inder zielen: die Vader in die memorie mit een sympel 
gedacht, ende die Soen in dat verstant in een Iycht van claren verstaen of bekennen, 
ende die Heiiige Geest inden wille mitter lieften, ende maect sy één geest mit Gode'. 

Ende dat vuer, dat vanden hemel is gecomen', datter is: die Heilighe Geest, 
verteert alle onse sunden; ende dat zweert, dat van den hemel is gesant" dat is: dat 

26 Wat is de herkomst van deze voor ons nu onbegrijpelijke woorden? 

I als: als b.V. door... 'm Vgl. Rom. 13.14. n dat ... : dat wij hem verhinderen met (in) onze krachten 
te werken. 0 Indien re)'sen: op reis gaan betekent. is het doel dat godlic we~~n. dat in !s mensen grimt
als beelt aanwezig is, maar- dat nog een nye wedt is voor de onwetende mens. Missyhien kan men zich 
afvragen of het beeld niet ingegeven is door het ± -1520 'verspreide nieuws V~111 de" ontdekking van de 
Nieuwe Wereld .. Maar reysen kan ook een nevenvorm zijn van rise,; = riJzen, de hoogte ingaan (dat met 
reisen verwant is; zie Verwijs 's.v. risen, in1eiding),. dus vcrrÜzen. Dat herinnert aan" Col. 3.1: si 
consurrexislis cum. Chrislo. Helaas, een 'Latijnse vertaling van deze zin, die onze keus kon richten, 
ontbreekt. p Vgl. l.c. 17.24. q Vgl. Jo. 4.22·23. r Vgl. 1 CDr. 6.17. s Vgl.l.c: 12.49. 
t Vgl. Mt. 10.34. 
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95 Woert des Vaders, snydet af doer sijn bitter lijden alle myddelen, die daer sijn 
tusschen God ende. der zielen, ende spreet: 'Vader, ick bid voer dese, die du my 
hebste gegeven: verenyget sy mitty', als dy dat alre-behagelicste is'. Ende dan baert 
die Vader sijnen enygen Soen inder zielen mit enen vrede, die alle synnen 
baven-gaet V

, die nyemant verstoeren (f. 10v) en mach. Hier is gebaren enen 
. 100 vroelicken geest, welck daer is geworden der hemelen hemel, daer God sijn vroude 

in hevet, ende een slaepcamer der heiligher Drievoldicheyt Ende dan synct die geest 
neder in dyeper oetmoedicheyt, seggende: 'Niet ons, Here, niet ons, mer gif glorie 
ende eer dinen heilighen naem'&?ende: 'Tot uwer gloriën verwandelt my, op-datick 
van graciën werden moet dat gi van natueren sijt'. 

105 Merket: God is die natuer ende die gront der doeehden, ende dat is dat wi van 
hem bidden dat die doechden in ons genatuert moeten werden als sij in hem waren'. 
Nu is vermits die heilighe Drievoldicheyt ende den menschelicken geschapenen 
geest, daer hem dat ongeschapen opperste guet mede verenycht had, enen blijden 
geest' in ons gebaren. Mer, willen wi dat hl altijt vroelick sij, soe moeten wi hem 

110 verlyesen' in dat godlicke wesen ende bliven daer heymelick stylle mit God 
verenyget in énen wesen, in eenre gelatenheyt in hebben ende in derven: weder dat 
God gevet of dat hl neemt, weder hl gaet of dat hl coemt, weder dat hl bedroeft of 
dat hl troest, wi sullen onsaltijt holden in die ede! gelatenheyt: al waer daer' helle 
of hemelrick, wi wol den (f. 11 r) geern allicke trouwe wesen onsen God alleen om 

115 sijnen wille, want hl alre trouwen weerdich is ende alre gloriën· ende eren. 
Aldus sullen wi ons in ons selven keren in dat ynreste onser zielen ende wonen 

daer mitGode alleen, recht of wi op anders nyemant en achten, ende wesen hem 
gehoersam van bynnen ende van buten, mit Abraham offerende hem daer onsen 
enygen'soen", dat is: onsen vryen wille, seggende altijt: 'Och, mijn alre-liefste, mijn 

120 Here, mijn God, wat belyef{ u nu van my? lck bid u: wat u belyeft,dat werct doer 
my nae uwen alre-liefsten wille'. Wi sullen ·oeck hier mit Moyses.opten berch 
c1ymmenende vernemen die begeert Gods ende ontfangen die gebade Gods' ende 
seggen: 'Leer my dijnewe ende gif my te volbrengen uwe gebade nae uwer 
begeerten'. 

125 Hier-nae sullen wi duck mit Aäron den aversten priester gaen in dat ynreste des 
tabernakels ende spreken daer heymelick mit Gode' ende laten onse verstant ende 
onse gedachten ende onse begeerte daer-buten ende gaen alleen in mitter mynnen 
ende uut dat bloete weSen onses geestes. Want dat leven of wesen onses geestes is 
uut dat godlicke wesen (f. 1I v), ende in ons en is niet, dat yet van dat godlicke 

130 wesen kan verstaen, want wesen en wort niet dan van wesen begrepen'. 
Hier-om soe moet dat eenvoldige wesen onser zielen, dat nye uut God en quam, 

alleen in God gaen, nemende niet mede dan die mynne. Want God is die mynne'. 

u VgJ: Jo. 17.lIb. ,vgl. PhiL 4.7. W Vgl. Ps. 113.1. x God als grom der duechden, boven de 
deugdakten: . y Onderwerp van is. z verlyesen ... : door de blijde geest (als akt) weselic te 
overstijgén. a daer ... : nl. in wat God ons geeft. b Vgl. Gen. 22.1-14. c Vgl. Ex. 19.20. 
d Vgl. Lev. 16. e's Mensen wesen moet door goddelijke overvormingverbeven worden, om God naar 
zijn wesen,te vatten. f Want ... : versta: dar godlicke wesen (r. 132) ... door dar eenvoldige wesen onser 
zielen (r. 133). 
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Ende als wi dan aldus heymelick' in dat onbekende godlicke wesen comen ende 
werden in ons gewaer een ongewoenlicke manyer des ongeschapen lichts, in welcken 
die ziele bekent, woe zeer dat oer God mynt endewoe hi sijnherte aen oer leyt ende 
woe hi hore gedachtich is ende woe nae dat sij hem aenhanget ende woe hi se 
vermits sijn rechterhant (omvangen>" hevet", [Ende]" hier-van rijst een-mynnen
vuer' op inder zielen. 

-Want dat eenvoldige godlicke wesen schijnt in dat bloete puer wesen des geestes, 
ende daer-van wort die geest vredsam, vroelick ende vrye. Ende dan deylt die geest; 
dat licht in die averste crachten. Ende die Vader maect die gedachten vruchtbaer 
ende gevet hem den smaeck der schrifturen'; ende die Soen leert dat verstant; ende 
die Heilighe Geest (1 12r) maect den wille volcomen. Ende dan schijnt die godlieke 
radye doer die averste crachten -neder in die nederste -crachten ende maect die 
begeert groeyende in gueden begeerten, ende verlicht die reden alsoe dat sijbereyt 
wort dat licht te volgen, ende gevet die toernlicke cracht enen ewigen afkeer ende 
hadt der sunden. Hier-uut eoemt weselicken rouwe. Hier-uut coemt weselicke 
mynne. Hier-uut coemt dat weselicke gebrucken Gods'. 

Hier is geschyet die verenynge Gods milterzielen. Hier gevet hem God inder 
zielen ende averformt die ziele in hem: geliek dat ys"r in dat vuer aver wort geset 
alst gloeyende heyt is ende is dan vuerin vuer, alsoe is dese ziele God in God m • 

Nu is hier een kennen sonder weten, want die ziele bekent hier een opperste guet, 
dat soe groet is dat sij dat nergent by en kan gelieken. 

Hier is een mynnen sonder gewaer-worden, want dat die ziele hier mynt, is een 
ongeschapen mynlick zuet onbewegeliek godlick wesen ende eenongesehapen licht 
ende een ongeschapen ewich leven; ende der is niet dat men daer-by mach gelieken.
Het is twesen der (1 12v) wesenen; het is tlicht der lichten; het istleven_ der 
levenen. 

Hier moet men gebruycken sonder eygenschap, want wat van God bekent of 
gemynt of gebruyct wort, dat en sal oer die ziele niet aen-nemen, als dat sij yet van 
God mach bekennen. Mer sij sal dat aver-selten milten gel ave int licht des geloven, 
vastelick gelovende dat God nae sijnre Godheyt in oer is ende is die ziele hore 

27 H ontfangen, wat in dit verband bezwaarlijk een zin oplevert. paarentegen herinne.rt omvaen in zijn 
verband duidelijk aan Cant. 2.6. 28 Het is mogelijk dat de lange zin 133-138 na de voorzin (Ende als 
wL.) de nazin (anakoloetisch) voortzet met een nieuwe hoofdzin: Ende hier van rijst.. Met het schtappen 
van Ende is de zinsbouw normaal hersteld en begrijpelijk. 

g D.i. op mystieke. verborgen wijze. b Vgl. Cant. 2.6; 8.3. i VgL r. 138. j Wel 's mensen 'geest, 
waarin het jicht schijnt. k Zie hiervoor Ac. 43 r. 28·33 en nn.' I R. 139·148: schema van de 
concatenatio van het volmaaktheidsleven vanuit het wesen tot in de lagere regionen. m Het 
traditioneel motief van ijzer en vuur a1s beeld van 's mensen hoogste eenheid zonder- zelfbeidsverlies 
vinden wij reeds bij Rüusbroec. die het zelf ontleençle .aan Bemardus. Zie A. AMPE, Bèrnardus en 
Ruusbrdec j in -oGE 27, 1953, 162·7. Zie nu evenwell WilJem van Thierrij. In feite moet de vergelijking uit 
een oudere bron ontstaan zijn en in een veel bredere spreiding bestudeerd worden.-Zie J. PÉPIN .... S'ilIa 
'aquae modica mullo infusa vino. ferrum ignitwn. luce perfusus 'aer"; L'origine de lrois comparaisons 
familières ~ la rhéo[ogie mystique médiévale, in Miscellanea André Combes, Roma, 1967, I, 333·375.'V.gl. 
A c.-S7 n. e; c. 60, r. 39·52, enz, 
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zielen, ende dat hi hem selven in oer bekent ende dat hi hem selven in oer mynt 
ende dat hi hem selven in oer gebruyct ende smaectn • 

Ende aldus blyvet sij in die armoede des geestes, bekennen de dat sij niet en is of 
niet en vermach sonder God. Ende, want sij weet dat sij niet en is, soe en neemt sij 
hoer geenre dingen aen, mer alle dat sij gnets doet, dat schrijft sij Gode toe. Ende sij 
is altijt in die slaepcamer oers geestes mit Maria Magdalena totten voeten ons 
Heren~; afgescheyden mitter begeerten van alle creatueren, ende hoert wat God in 

1l • 170 oer sprect·: 
Endesij neemt God altijt van bynnen waer, wathi van oer begeert, op-datsij dat 

mach volbrengen nae sijnen liefsten wille (f 13r). Want sij weet wael: in-dien dat 
sij God waer-neemt, soe sal hi oere wael weder-waer-nemen, want hi gestadich ende 
getrouwe is, altijt tegenwoerdich vol mynnen bereyt te helpen. Ende hier-om is sij 

175 altijt vroelick van geest, want sij hem baven alle mynt: want wat vrese kan daer 
wesen, daer lief van lief geordelt sal werden ende wat sorge is daer, daer lier van lief 
geloent sal werden? 

2. Van die droevige siele Christi 

H, f. 13r" Onse lieve Here had altijt hier opter eerden een bedroefde ziel, want hi had een 
180 redelicke ziele nae sijnre Menscheyt, ende, al gebruycten hi sijn Godheyt'o in dat 

opperste deel sijnre zielen, <nochtans) 31 in dat nederste deelleet hi menygen druck. 
Want woe hi sijn Godheyt vermits sijn verlichte reden clare" bekenden, woe bem 
die oneer sijns Vaders weër·33 dede. Hier-om wart hi ende was" altijt bedroeft in 
die nederste crachten sijnre zielen. 

185 . Ten yersten in sijn reden, vermits dat hi bekenden doer dat licht sijnre ewiger 
wijsheyt die. edelheyt der zielen, woe vrye edel, woe schoen 35, woe verstendel <si 
was) '6, ende woe dat sij was een wesen uut dat godlicke wesen ende een 
verstendelick licht ende een leven, dat nummer<-meer)" sterven (f. 13v) en solde 
ende soe nae der Godheyt toe-gevoeget was, dat sij vander Godheyt alsoe zeer was 

190 gemynt, dat hi selver een bevoelicke lijdelicke levendige'· ziele aen-nam, die hi, om 
oer te verloesen vanden ewigen doet, inden alren-swaersten doet wolde averleveren, 
ende dat sij hem niet alleen daer nie( van dancbaer 39 en solden sijn, mer dat sij 
enen ewigen aftradt solden doen uut oeren oerspro~ck, daer sij hummermeer weder 
in 40 en solde comen . . 
29 E,fgl!.iue1 ~~~~:_I!_ç!g:I_~1~QL9itp}}.t;!I?IQ~L~, __ ni~!l:w h~_~~ zijn. 30 L uI dictum est adel 
31 c'PL add.; misscruen bijgevoegd' volgens de zin. 32 Woe ... : L Quanto ... clarius; clare is als 
comparatief te verstaan = claerre = klaarder; vg1. het volgende weër. 33 H weer:, wij zetten !&1L.. 
trem!!", "Ql:!L4~ç:_QmPJI,[l!.ti~LYl;lJ;l .. Jv,~~)~:1l~..t_Ç <1.WQ,e-P;J'. J:Y~~~J"J!1Bgi!~.lC!!JJJlgJlB,{ur.' 34 waert ... : PL Was 
hi. 35 woe ... : PL om. 36 si ... : P add. 37 P add. 381ijdelijcke ... : PL om. ?9 niet ... : PL 
_~dancbae~L!.:!,~~eeL~~~~ndatt.~.E~!'~~!_~~~~~~.~!.~~.~,!'"' 40 P om. 

n R. 152·158: symmetrisch opgebouwde verklaringen van de 3 aspecten der vereniging: vanuit de 
tegenstelling tussen het weselijcke en het ondergeschikte: zonder verstandelijk weten enz. 0 Vgl. Lc .. 
10.39, wat herinnert aan Ac. 38 r. 2 e.v. p Ps. 84.9. 
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Dit bedacht hi opten berch van oliveten ende daer-om wert hi bevende. Want 
hem was doe'" te moede, recht als een ziele, die ter ewiger doet gewijst 42 wort.' 
Waer-om sprack hi: 'Mijn ziele is bedroeft totter doet toe". Recht of hi sprake: 
'Den doet ende die pijn des cruces wil ic geern lijden, mer ick gedencke, dat mijn 
hemelsche Vader hier op dese stede of hier-omtrynt 42 doer my' alsoe menych edel 
creatuer mit recht sal verdoemen, die hem' sijnre barmherticheyt44 ende mijnre 
passiën ondeelachtich solden maken mit oeren vryen wille'. Hier-van' had hi ·een 
droevige ziele. 

Ten anderen mael in sijn begeert, want sijn begeerlicke cracht was alsoe wijt 
ontlaken tot die eer ende glorie sijns (f 14r) Vaders ende tot ons-wert", om ons 
mit sijnen Vader te versoenen, dat hi bereyt was ende begeerden om ons te sterven. 
Ende al wast dat hi een reyn teder'· onbesmyt lichaem ende. een redelicke 
verstendel bevoelicke47 ziele aen-genamen had, daer.hi hier optereerden mede was 
ende hier opter eerden leven ende bevoelen had in .allen dingen gelick een mensche, 
sonder alleen die sunde", nochtants was hi in" sijn weerde Menscheyt alder werlt 
doet. Want alle dat inder werlt is, dat is begeerlicheyt der ogen, begeerlicheyt'9 des 
vleysch ende hoeverdie des levens v• Ende dit en was in Christo lhesu niet. Want sa 
in hem en was geen begeert der ogen, want hi en socht geen rijckdom, mer armoede 
ende blote noetdrufte; in hem en was geen begeerlicheyt des vleysches, want hi was 
die onbesmytte velt '"-bloem, die die Vader inder Godheyt mit ,sijn wijsheyt ende 
mit sijn guetheyt alleen, sonder yemants toe-doen, geplant had w, ende in hem en 
was niet dan reyn doechden sz; in hem en was geen hoeverdie des levens,want hi 
vloe S3 alle eer deser werlt ende begeerden alleen die eeLsijns Vaders ende alle 
menschen salich te maken. 

Hier-om sprack hi: 'Coemt tot my, gi ,. alle (f 14v) ,die daer sijt verladen mitten 
borden ss der sunden: ick sal u vermaken '. Alleen 'Coemt ende sueket hulpe aen my. 
Ist dat alle dat inder werlt is, in u noch levet, ick wilt alle in u doeden, ist dat'gi dat 
van herten begeert. Ende, want ick mit aldus groter begeerten alle menschen' 
noeyden ,. ende ick in dat godlicke wesen mijns Vaders bekenden, dat alscie 
weynicb menscben solden comen, die mij begeert solden vervullen ende oerenhape 
ende lieft in my solden se!ten, ende" die ick van die fonteyne des levens' te 
drincken solde geven, die ick hem allen sonder uut-nemen der personen geapent had 
ende die ick vanden holte "des levens' 'te eten solde geven, dat is: 'die vrucht mijnre 

41 PL om. 42 P verwesen. Verwisen: zw. en st. ww. 43 hier ... : PL OID. ·44 sijnre (= van de 
Vader) ... : PL om. 45 ons ... : PL onse salicheit. 46 P om. 47 verstende/... : PL om. 48 P 
met. 49 P wellust. 50 P om. 51 PL om. S2 reyn ... : PL duecht. 53 P vloot. V/oe: van 
het ww; vlien, v/een. vliehen: tr. ontvluchten. Vgf. Verwijs s.v'- S4 PL om.' 55 pt, bandê:' 56 P 
noede; van het ww. noden. 57 PL om. 58 P houte. 

ti Vs!. Mi. 26.38 par. r hier ... ojte ... : versta: hier op deze plaats oJ.liever toch in de nabijheid, ni: in het 
Dal van Josaphat, waar volgens een traditie het Laatste Oordeel zou plaats vinden. -.: doer ... : omdat ik 
leed om haar zonden enz. s die hem ... : versta: de mens (creatuer). die zich... t D.i. Om deze 
reden. y. Vgl. Hebr. 4.15. '" V gl. 1 Jo. 2.16. w Dit omschrijft de menswording van Christils ,uit 
Maria 'zonder tussenkomst van een man. x Mt. 11.28. y vgi: Ps.- 35.11. . 2; -D.i."_hpui {des 
levens); vgl. Apoc. 2.7 enz. 
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passiën, of die van het verborgen' hemelsche broet 59 gespijst solden worden, 
hier-van 60 had ick altijt een droevige ziele'. 

230 Ten derden mael was hi bedroeft in sijn toernlicke cracht; welcke cracht in hem 
alsoe sachtmoedich ende oetmoedich was', dat hi in alle sijnen lijden niet één bitter 
of onlydsam gedacht en had of een onmynlick gelaet nye 61 en toen den. Ende, want 
hi een voJcomen afkeer ende hadt der sunden had, soe deden hem die sunden alsoe 
wee, (f 15r) die hi sachdat doe 62 geschyeden ende die hi bekenden, dat van 

235 begynne 63 der werlt geschiet waren ende noch geschyen solden hent6' totten eynde 
der werlt, ende dat hi daer al solde voer voldoen, ende datter a1soe mennych was, die 
hem in sijn heilich bloet niet en solden wasschen, of totten ~ort-ber"ii )sijns bitteren 
lijdens niet en solden comen,om oer sunden te quyten', ende die oeck niet van hem 
<en) solden6s copen dat geproefde 66 golt der doechden, op-dat sij rijck mochten 

240 werden, welcker doechden 67 hi alsoe geern medeylet6', want hi is selver die doechde 
ende die gront der doechden ende dat rechte myddel, daer alle doechden in begynnen 
ende eynQell-"-": hier-om had hi van eenre yegelicker ·doetsunden een sunderlinge pijn 
in sijn heilighe bedroefde ziele. 

245 

J 250 

255 

Ende" in sijn .mynnende herte had hi een ongemeten vroude, . als hi sach in gijn 
Godheyt, datter enyge sunders weder-keerden. Daer-om' ister 70 meeITe vroude 
inden hemel op enen sunder dan op negenentnegentich rechtverdiger 71 menschen'. 
Die 72 hemel dat is die ziele Christi, die daer is dat rijcke Gods, wetcke daer lach 
verborgen inden acker, dat is: indenlichaem Christi; ende die hemel der hemelen is 
daer-in, ende hevet (f 15v) sijn vroude in hem selven daer-in ende hi en wert 
nummermeer beweget'!. Begeren wi den hemel dan te verblijden ende sijn droevige 
ziele te vermaken, soe laet ons die mnden laten. 

Ri had oeck daer-van73 een droevige ziele, want hi h voersach ende bekenden alle 
sijn lijden tot enen slach toe ende in wat manyeren, dat hi dat solde lijden ende uut 
wat bQeser wortel dat sijn viande, die hi hielt voer sijn vriende, hem dat solden 
aen-doen. 

Ende hi bekenden 7' den groten rouwe sijnre liever Moeder ende alle sijnre 
vriende. 

S9 L manna. 60 P om. 61 PL niet. 62 dat ... : PL om. 63 P tbegin. 64 P om. 
65 van ... : Pen souden van hem. 66 L ignitU1n & probatum. 67 welcker ... : P welc/u duechl. 
68 PL mede deUt. 69 daer ... : P door alle" d~ in 1!Ml!1!!lL...!l..'!tk._ÇX'ltk: 70 Pisser. 71 P 
rechtverdige. 72 PL Desen. 73 P aj. 74 P bevoelde. 

a Versta: eucharistisch, sacramenteel. iJ Vgl. Mt. 11.29. c goltberch ... : dit verwijst naar de 
bekende -preek van _Nlco~_'y.!-N _~_~~..!~_q. __ .~.p:..! leesmeester in Straatsburg, met de daarbij 
aansluitende goedkeurende sententies van Jan van Schoonhoven, uit Groenendaal, over de verdiensten 
van Christus, die zijn als een goudberg, waaruit allen kunnen putten ter aanvulling van hun eigen 
tekorten. Zie St. AxlERS, De preek op de Gulden Berg door den leesmeester van Straatsburg, in TIL, 28, 
1940, 5-58; Edg. HEuNEN, De preek op den Gulden Berg, ib., 277-282; A. AMPE, in Handelingen XVI der 
Indl. Mij., 1962, 22-23. Schr. gebruikt meennalen dit symbool. Vgl. DoLeR, p. 62. Zie reeds BERNARDUS, 

PL.I7'i, f. 181e. Schr. kon dit werk in druk reeds vinden vanaf ± 1515: zie NK nr. 2397-8, 4423. d 
Ende: maar. e D.i. om die .reden. f Vgl. Mt. 18.12-13. g Dit motief, dat Schr. veel gebruikt 
voor iedere mens, past zij hier toe op Christus' ziel-lichaam (vgl. l.c. 17.24; Mt. 13.44). De heme1 wordt 
verlegd in de psychologie van Christus, die omschreven wordt in bijbelse terminologie. Die hemel is 
meteen de hemel der hemelen, die het eoe/urn immobile oproept. b daer-van ... : versta: doordat hij ... 

. .~ 
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Hi bekenden oec datter niet énen menschen en was, die hem in sijnen lijden 
by-stont sonder sijn bedroefde Moeder, daer sijnen druck af gedubbelt wert. Aldus 

260 had bi altijt een bedroefde ziel", 

3. Van dat pijnlicke /ichaem Christi 

H, f. 15v Hi had oeck altijt een pijnlick lichaem hier opter eerden, ende dat in driën 
dingen, als in armoeden, in schanden ende in pijnlicheit'. 

Ten yersten in armoede, want sijn armoede began in sijnre gebuerten endesij 
265 duerde hent 7S bisterp·. In sijnre gebuertenen had sijn Moeder geen doeckeren 

(genoech)77, daer sij hem in mocht 78 wyndenJ• (I 16r) In sijnen sterfdach en had 
hi niet enen steen, daer bi sijn crancke doer"gewondehovet aen löenen 79 mochtk . In 
alle sijnen leven en had hi huys noch hof, Jant of zant, geIt of guet1• Mer hi, die daer 
was dat schreynen, daer hem dat weeldige rijckdom der Godheyt in had beslaten, 

270 scheen die armste creatuer van alder werlt. Hi ginck bervoets ende bloetshovets. Ri ' 
~ droech altijt één (cleet)'O,m. Hi at duck gebeden '1 broet. Hi dranck.vaker'2 water 

dan wijn. Hi dede sijn maeltijt duckwijle opler eerden. Aldus was alle gijn leven vol 
schemelre 83 armoeden, niet alsulcke armoede als die-geen hebben; die om die lieft 
Gods oer guet verlaten ende daer-om geëert werden. Mersijn armoede, was gelick 

275 dier-geenre armoede, die nye niet en hadden 'ende. daer-om vaIf al-man verachtet: 
sijn,n? 

'280 

Ten anderen was alle sijn leven vol schanden ende versmaetheyt, want sijn 
schl!nde began in sijnre gebuerten, doe hi inden stalle wart gebaren ende lach daer 
voerd'en beesten-; in sijnre kyntsheyt, want doe wert bi gesocht om te doeden P ; in 
alle sijnen gueden werken, want sij seyden dat hi se mitten boesen geeste dede" ~ 
(f 16v) ende dat hi waer een vryent der sunders"", een breker der ewen, een 
verleyder des volcks'i een blasphemiere Gods,', een gecke die hem selven coninck __ - , 

7S P tot. 76 P star/. 77 geen ... : PL niet doeckenen genoech. 78 in ... : P m. in trp. 79 P 
lenen. Vgl. Verwijs s.v. lenen = leunen. 80 H deen. 81 L mendicatum. 82 P dicker. 83 P 
scameJder. 84 P somkn. 

i Deze 3 kernpunten uh Christus' lichamelijk lijden werden reeds vernoemd in A c. 39 r. 1·19. Schr. vond 
ze reeds in de vrome literatuur zoals bv. in het sennoen Hoe dat die volcomen bekeringhe gheleghen is in 
drien dinghen, uit hs. Amsterdam, U.B., I G 25 (ug. door W. MOLL, J. Brugman, I, 250..8). In het derde 
punt over de navolging Christi leest men: 'Onse lieve Here Ihesus heeft drie dÎnghen ghehat in sinen 
heilighe leven ende in sijnre penitencien, die welken een -ygbelic devoet mensch nae sijn vennoghen 
behoort nae te volgen. Dat eerste is vp"Jcomen armoede, dat ander stadighe ende openbaer versmadenisse, 
dat derde daghelixe ende onghemetene pine', l.c., 256), waarop de verklaring dezer punten aansluit (I.c,; 
256--8). Vgl. B c. 20. j Dit detail met het daannee aansluitend'motief van S. Jozefs tusSenkomSt om-
het tekort te verhelpen herinnert aan de 'legende' van S. Jozers hosen/kousen. Zie" J; DE Cao, :"In Josephs 
Hosen Jhesus ghewonden wert", in Aachener Kunstblàtte'r, 30;:1965, '144-184; ID:, Addenda zum::Weih-
naehlsmotiv der Josephshosen, /.c;," 43,-1972, 249-26-1; ID., En Maria wikkelde -het Kindin Jozefs kousen, in 
Antiek, ,5, 1971, 297:e.v. k Vgl. Mt. 8.20 par; I Rake negerende w6ordkóppelingen; lant; .. :'noch 
bebouwde n"och onvruchtbare grond. m Vgl. Mt; 10;10. n Sprekende typering" van echte armoede." 
o Vgl. -Lc. 2.1·7. p MI. 2.1·23. q MI. 12.24. r Vgl. MI. 11.19 par.' s Vgl. Mt 27.63. 
t Vgl. MI. 26.65. 
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wolde maken u. Hi leet schande van sijn reyn gebuerte, want sij seyden dat bi in 
averspul" waer gebaren 86. Ende bi sterf in schanden, want alle dese dingen en 
quamen hem niet weder ter eren", mer bi is daer-om verordelt totter doet ende is 

. daer-mede inder" schanden gestorven. 
Ten derden was alle sijn leven vol pijnlicheyden, want sijn pijn began in sijme 

gebuerten vander 89 groter colden, die hi doe leet, in sijme kyntsheyt, doe bi wert9• 
besneden, inder woestinen, (doe bi veel commers leet)91, in sijme gevangenisse, 
doe bi gebonden wert9', dat hem sijn bloet ten nagelen uutspranck. (Wat Jeet bi)93 
inden leydenw , in stoten, in slaenX, sunderlinge d.oe hemgevraget wert ende hi die 
waerheyt belijden als dat bi was die Soen Gods'? In sijn geyseJinghe Jeet bi grote 
pijn ende inder croeninge: in sijn herne", in. sijn oge95-lede, in sijn oren ende. 
çlunneggen 96. Hi leetgrote pijn, doe bi sijn cruee droech op sijnen rugge: aen sijn 
schuJder9'.z ende 98 aen sijn hovet. Ende bi leet grote pijn, doe hem sijn eJecter 
(f 17r) worden gelagen uut sijn gegeyselde lichaem, ende doe bi sat opten steen', 
ende doe bi wart geworpen op dat cruee ende wert daer-aen genagelt ende bienck 
daer drie uren aen sonder hulpe of troest, in groter pinen ende gelatenheyt 99 van 
bynnen ende van buyteé~ 

Dese armoede ende versmaetheyt ende pijnlicheyt Christi sullen wi altijt voer 
ogen hebben. Ende wanneer wi niet en hebben dat wi geern hadden, dat sullen wi 
geern om <sijnre mynnewille)'derven. Ende als wi pijn of siecheyt hebben', dat 
sullen wi geern om sijnen wil lijden. Ende als wi werden versmaet ende verachtet, 
dat sullen wi geern lijden om sijme lief ten wille'. 

8S Poverspel. 86 waer ... : P g. woer trp. 87 alle ... : L quicquid fecerit, non ei ad hanorem 
cedebal. 88 Pin. 89 P van. 90 doe ... : PL wert hl'. 91 PL leet hi veel commers; Hom. 
92 doe ... : PL werf hi gebonden. 93 PL add. 94 P herssenen; L cerebro. 95 P hoge; L 
superioribus. Wij verstaan oogleden. 96li!!,me. ~BL_YerwiJ!....§.:Y._Awmittgg_,=~4~_~}MJLy!jL.,h,~ 
hoofd. 97 P scouderen. 98 P om. 99 ende ... : PL om. I sijnre: H sijn m.; P sijnder lieftie 
wille. 2 of .. : H add. 

u Vgl. Jo. 19.12. v Alle ... : versta: al het goede dal hij gedaan had, strekle hem niet 101 eer, maar hij 
werd erom... w wat ... : toen "hij van de ene rechter naar de ar:4,ere werd geleid; vgl. de seven 
lèydinghen. X Wel onder invloed van 'dat heymelijcke lijden', {J}Vgl. Jo. 18.l9~23. z Wegens 
de wonde aan zijn schouder door de kruisdruk. Zie MEERTENS, Godsvrucht, 11, 24-26. a Tijdens de 
voorbereiding van het kruis: zie C c. 36 n. d. b Door God en de mensen; vgl. Mt. 27.46 par. C 

Voorbeelden van praktische Christusnavolging in het lijden; om ... = omwille van zijn liefde, 

:: .. 
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(HOE WJJ CHRISTUS' LEVEN IN DRIE WJJZEN WLLEN NA VOLGEN.> (cr CAPITIEL .xLVI.) 

Woe wi mit ClIristo lhesu 2 sullen hebben' een pijnlick lichaem; 

Itemwi sullen in ons selven bevoelen datter is geweest in Christo IhesJ!! dat is: 
wanneer ons armoede, pijn, versmaetbeyt toe-coemt, soe sullen wi in ons gevoelen, 

5 dat bi in sijnre armoeden gevoelden. Want in alle sijnre armoeden en begeerden bi 
nye yet te bebben, ende in alle sijnre pinen en bad bi nye een onlydsam of bitter4 

gedacht, ende in alle sijnre scbanden ende in alle, dat bern aver-quam, daer en 
arbeyden bi (I 17v) nye nae om daer-uut te comen; want bi en gevoelden in bern 
niet dan. mynne ende verduldicbeyt. Want alle sijn leven bad bi gesat 5 op een 

JO oetmoedige sympel onderdanyge gehoersamheyt, In weleken bi 'sijnen Vaderaliijt 
geboersam was. 

Dit sullen wi oeck in ons bevoelen alsoe dat wi dit moegen nae-volgen, hebbende 
altijt mit hem een pijnlick lichaem ende voegen (ons licbaem ende)" ·lytmaten by 
die sijn", -ende bidden hem, dat bi doer dat verdyenst sijns heilighen reynen 

15 gewonden lichaems sijn hoege zuete Godheyt wil laten scbijnen in onse lichaem 
ende maken onse lichaem beylich, zuver, sober ende bequaem, ende'vèrcyeren onse 
lichaem mit schemelbeyt' ende alle zeedelicken doechden, . op-dat ·sijn Godheyt 
genuecht heb daer-in te woenen gelick een keyser in sijn tabernakel; welck hi altijt· 
mede-neemt werwert dat bi reys!. 

20 Alsoe sullen wi hem bidden, dat bi van onse lichaem sijn tabernakel wil maken 
ende dat bi dan sijn huys wil bewaren ende ombeleggen 8 mit alle dat hemelsche heer 
ende van bynnen vercyeren mit allen doechden, ende dat tot sijnre 9 genuechten 'O. 

Woe wi" sullen hebben een droevige ziel mit onsen Here", 

Item wi sullenoeck in ons gevoelen datter was in zijn heilighe bedroefde ziele', 
25 op-dat wi hem daer oeck in 13 moegen gelicken. 

Ten yersten sullen wi ons bedroeven van die oneer Gods als dat hi alsoe mennyge 
oneer lijdet van sijn creaturen ende dat bi soe luttel wort gedyent, gemynt ende 
ontsyen, ende dat hem soe weynich dancbaerheyt wort gedaen voer alle sijn 
waeldaden. Dat sullen wi besuchten ende bidden genade van alre menschen wegen 

30 ende toenen God sijn bedroefde ziele daer-voer '4. 
Ten anderen mael sullen wi (ons bedroeven over die verdoemenis van so veel 

sielen, die God so edel gescapen heeft, die een aftradt' (doen)'~ van datlloochste 

1 Getuigen: H, f. 17r~20r; P 1.41, f. 59v~61r; L 3.2, f. 189r~191r. De 3 delen van deze .uiteenzetting staan 
in omgekeerde volgorde in H (1, 2 en 3) tegenover in PL (3, 2 en 1). Op p. 00 verklaren wij, waarom wij 
H volgen. De titel moet aangevuld worden met de verdere ondertitels. :2 Christo ... : PL onsen 
here. 3 sullen ... : P h.s. trp. 4. of .. ,: PL om. 5 P geset~ L -ild ... ordinaverat. . 6'ons ... : PL 
add.; H onse. 7 L verecundia. 8 P omleggen. 9 p3 zijnre; p1 dijnre. 10 Wat hierop in PL 
nog volgt, geven wij later p. l52. 11 PL met christo add. 12 mil ... : PL om.- ,13 oeck ... : Pin 0., 

Irp. 14 Dat ... : PL om. 15 P doet. 

a Vgl. Phil. 2.5; zo ook verder. 
r. 179 e.v .. 

D Ol ampek025c25 

b voegen ... : zich voegen/schikken naar de 2,:iJne. 'c Vgl. A c~. 45 

H 03 ampL007 jlS 
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oL goet (I 60v) tot snoden dingen ende emeen onsen Here wederom d ende verbinden 
hem ,. totter eewiger pijnen. Dit su1len wi bescreien ende bidden genade van alre 

35 mensen wege, ende tonen God sijn)" bedroefde ziele, aenmerekende '8 den afgront 
onser gebreeken ende der sunden, daer wi ende alle mensche (toe geneyget) " sijn 
ende die neyginge alsoe'· te werck ste1len': hier-tegen" sullen wi (God)" toenen 

, die volmaectheyt sijnre droeviger zielen. 
Ten derden mael sullen wi hebben een droevige ziel, want wi alsoe onbequaem 

40 sijn totter graciën Gods ende alsoe weynich doeehden ende gueder werken in ons 
vinden, mer" dat wi God meer een hynder sijn dan een hulpe, sijn gracie in ons te 
storten! (I 18v) of yet guets in ons te werken: hier-tegen sullen wi setten sijn 
heilighe ziele, vercyert mit allen doechden, ende toenen sy den hemelschen Vader 
voer ons ende voer alle menschen, ende bidden hem, dat hi doer dat verdyenst sijnre 

45 heiligher droeviger zielen sijn gebenedide Godheyt wil laten schijnen in onse ziele, 
ende maken onse ziele heylich, reyn'" vredsam, vroelick, ende" toevoegen die 
crachten onser zielen (den)'· erachten sijnre heiligher zielen, ende vercyeren onse 
ziele mit die doechden, daer sijn heilighe ziele mede was vercyert' 7, op-dat sijn 
hoege weerde'8Godheyt genueeht heb in onse ziele te sytten als een coninck in sijn 

50 rijck, ende dat hi dat rijcke onser zielen selver wil regieren, ende setten a1le die 
crachten onser zielen op oer rechte stede', daer sy yerst in waren geordiniert int 
paradijs, ende dat hi in dat paradijs onser zielen sijn vermake wil nemen, ende 
verdrijven daer-uut alle dat hem tegen is, ende planten daer weder in alle dat hem 
genueehlick is, als die akeley der wijsheyt, die rose der mynnen ende" dye lelye der 

55 reynicheit ende" die fyole der oetmoedicheyt mit die medezuet der gehoersamheyt 
ende die fyolette der dancbaerheyth; (I 19r) ende dat hi dan mit ons wil eten sijn 
,avontmael, ende teren van den onsen 3., ende verteren mit sijn godlicke crachte alle 
dat hem in ons myshaget', ende dat hi onse ziele wil besytten tot sijnre eren. 

Woe wi mit Cltristo /besu 31 sullen hebben enen vroelicken geest (in' allen lijden)". ---_._--_..-/ 

60 Item wi sullen altijt mit onsen lieven Here hebben enen blijden vroelicken 33 

geest ende gevoelen in ons die vrolicke blijde gelatenheyt ende die mynlicke 

16 L seipsas. 170ns bedroeven ... : pL add.; H hebben een. 18 L Deinde consi.derando ... : zie n. 21. . 
19 HP loegeneyget. 20 P om. 21 L contra haec eadem. Wanneer met Aenmerckende een nieuwe zin 
begint -(zie n. 18; HP hebben aenmerckende ... ), moel men aannemen dat met hier legen de nazin begint 
(in HP Hier tegen). 22 P add.; L eidem add. 23 PL om. 24 PL ende. 2S Vroelick ... : PL 
om. Z6 PL; H die. 27 was ... : P l'.W. trp. l8 P weerdige. 29 PL om. 30 leren ... : L de 
noslro epulari. 31 H add. 32 P add. In P vol~!l.2.gj2at .xILJ;;EI!.,iJ1~!. 33 PL om. 

d Vgl. Hebr. 6.6. e die neyginge ... : versta: de geneigdheid tol haar verwezen/ijking laten komen, in daad 
omzetten. f want ... : versta: omdat wij niet alleen zo ongeschikt zijn ... , maar veeleer omdat wij meer en 
meer hinder zijn dan .... om ... le storten. g Vgl. A c. 10 e.v. b R. 52-56: bloemenmetaforiek als 
allegorie der deugden bij Jezus, Maria, de mens in de hof (paradijs) der ziel, internationaal en 
traditioneel, vanuit de bortus-conclusus-interpretatie van het Cant. Zie H. REINITZER, Der verschlossene 
Gar/en. 'Der Garten Marias im Mille/alter, Herzag August Bibliothek Wolfenbüttel, (1982). Vgl. de 
bloemen-allegorie in andere werken: zie A c. 22 r. 112-125 en n. s. i Teren-verteren: positief/ 
negatief. j VgJ. Ac. 45 r. 10 en n. h. ' 
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(verenynghe)34, die hi altijt hadde mit sijn Godheyt', alsoe dat wi mit alle" onsen 
gedacllten in God sijn verhangen ende mit onsen verstande God bekennen ende mit 
onsen wil verkyesen God sonder wandelbaerheyt in lyeften sijn verenyget, ende in 

65 God rusten van bynnen ende op hem loenen van buyten 36, ende keren ons mit 
onsen geest in God mit mynnen ende mit gel ave ende mit hape,ende sueken altijt 
datieven der graciën unt dat godlicke wesenk • 

Want, gelick dat onse (sinlicke)37 ziele oeren adam.38 haelt vander lucht, alsöe, 
waert sake dat oer die lucht ende dat in- end.!' uut: ad!lIDe!:t:~ worde ont[h]ogen40, 

70 soe most sijsterven, ende won:;!e oer oeck ont[h]ogen40 dat voetsel der elementen als 
dat oer dat water (f 19v) ende dat vuer mitter eerden ende der lucht niet te hulpen 
en quaem, soe en konde sij dat lichaem geen voetsel geven ende soe· most sij 
sterven', want hier-in is sij den beesten gelick, die oer voetsel· oeck hier-van" 
ontfangen .... Ende, gelick dat ·die ziele oer leven ontholt42 inden 43 nedersten deel 

75 vanden geschapen dingenm
, alsoe hevet die geest oer" voetsel van dat ongeschapen 

wesen der Godheyt4'. Hier-om 46, gelick dat die ziele altijt oeren adam haelt inder 
lucht, alsoe sal die geest altijt sijnen adam halen in God, op-dat hi .van God gespijst 
ende verlycht mach werden, op-dat hi die godlicke radyen -(der sielen)" mede 
mach deylenn • 

80 Want die ziele ende die geest sijn weselick één, mer 'nochtans' is daer een 
scheydinge tusschen hem beyden. Want die geest is den engelen gelick ende is' dat 
beelt Gods inder zielen, ende dit beelt levet uut God, want (God)4. is in dat beelt. 
Ende nut dat beelt vlyetet een eracht inder sielen, die men heytet synderesis of den 
worme der ~~ die altijt knaget tegen dat quade ende gaelet4• (altoos) 50 

85 nae dat guede. Ende wanneer hem die (f 20r) geest keert in Gade ende is hem van 
bynnen geboersam, ende S1 wanneer die ziele den geest gehoersam is, soe enhevet 
die wonne der consciënciën niet te vrQegen 52 , ende dan en is-inder zielen genen 
knagenden SJ warme, mer sij is één mitten beelde Gods. Ende die geest ende die ziele 
sijn één lyehte in Gode ende God werct inden' geest. Ende van dat in-neygen des 

34 P vereninge; H verenynghin. 35 PL om. 36 ende in gode ... : PL om. 37 PL add. 38 P 
adem; zo ook verder. 39 in ... :._ PL uuJ ende inde~" adem. 40 P ·ongeloghen. o"ntogen ='" ont-uigen 
van het ww. onHiën (onttrekken-rvgrverwiJssy.~niiie;;:--· 41 oeck ... : P hier Doe af 42 Ponthout 
(ontholt/den.) = onthouden; vgl. Verwijs s.v. onthouden. 43 P naden. dat wellicht oorspronkelijk 
is." 44· P zijn, dat men hier zou verwachten. '45 P goetheyt. 46 Na de voorafgaatîdè lange 
periode met voor- en nazin, wordt dezelfde gedachte nogmaals kort samengevat me.t voor- en'nazin:' 
ge/ick .... a/soe ... L beeft ook hier (anima) sensitivo, zoals in r. 00. 47 PL add.' 48 P; H hi. 
Wanl ... : L (Deo) qui ... existil. 49 P haeet. Vgl. Verwijs' s.v. ga/en = verlangen.' - Sf) P add. 
51 hem die geest ... : H add. 52 P wroegen. Vgl. Verwijs s.v. vroegen en wroegen. 53 'PL.knaghende. 

k R. 60-67: näast de functie van de vro/icke gheesf in zijn 3 erachten (gedachte, verstont, wilYop zich daDk 
zij de 3 goddelijke deugden is er ook zijn rol tegenover het leven der graeren in de lagere sfeer. I R. 67-
63: verband tussen de lucht, de adem en de 4 elementen met toepassing op God/geest, f.' 76-79. 
m van:.vanuit, op grond van. DR. 75-79: Schr. drukt de scheppingsverhouding tussen God 'en de' 
mens (m.n. ,de gheesl) graag uit met het pregnante beeld van voeden, voedseJ;'hier ook als spijs"en adem 
halen (in God);' De ghees! is de bemiddelend-e factor tussen God en die siele. Vgl. A c. 41 en n. a; 
oR. 80-91: verhouding gheest/sie/e ter verklaring van de synderesis =' worme der,eonsciënciën. Vgt Ac: 
11 f. 43-49 en n. m; c. 37 r. 69-81. p niet = niets. 

::. 
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90 geestes in God soe wort hi mit Gode verenyget, ende God lychtet inden geest gelick 
die sonne in dat glas. 

Ende dat licht schijnt neder in die ziele, ende hier-van" wort dat lichaem in 
vleysche ende in bloede verclaert. Ende dit moet al geschyen doer den vroelicken 
geest ende die droevige ziele ende dat gewonde lichaem Christi. 

54 Paf 
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(HOE DYE SIELE ALTIJT BLINEN SAL IN DIT SPIEGEL ENDE WONEN TUSSCHEN 

DYE GODHEYT ENDE EDEL MENSCHEYT)'. WOE WI ONS HIER-IN OEFENEN SULLEN, 

ENDE VAN DIE RECHTE KONSTE GODE TE DYENEN ENDE VAN DIE GEESTELICKE 

A.B.C.'. (tl CAPIITEL XLVIJ.) 

5 Item" (desen spiegel' sullen wij altijt voor oghen hebben ende laten dat 
nemmermeer uut onser herten comen)' :(ende) dat gewonde lichaem Christi ende 
sijnen vroelicken geest mit sijn dro(e)vige ziele en sal nummermeer gaen uut onser 
herten, mer wi sullen syb voer ons hebben als drie trappen, die wi altijt op- ende 
neder-clyrumen, staende daer-op, ende syen die Godheyt stadeliek aen, geliek of wi 

10 stonden (f 20v) in een dore, (door)· weleker, als wi inwert syen, soe schouwen wi 
den mynlieken oerspronck, dat zuete mynlicke wesen der Godheyt" ende, alse wi 
ons uutwert keren, soe keren wi ons in sijn edel weerde 8 M enscheyt ende merken 
wat hi alle voer ons geleden hevet'. Aldus staen wi onbewegeliek stylle tussehen die 
Godbeyt ende die Menscheyt, ende spiegelen ons, recht of wi stonden tusschen twee 

15 spiegelen, daer wi ons in spiegelen 10 wat ons gebreket. 
Inder Godheyt syen wi, woe pueren syrnpelen onbewegelicken mynlieken god

licken wesen dat" is, daer wi uut sijn gevlaten, ende dat hem dat godlicke wesen 
mit ons hevet verenyget,ende is in ons naeder Godbeyt. Hier-om sullen wi ons daer 
zuetelick in neygen, ende bliven daer-in, ende en 12 neygen ons daer niet uut, ende 

20 dat doer dat-verdyenst sijnre heiligher Menscheytd. 
Inder Menscheyt sullen wi ons spiegelen ende syen aen 13, woe hi gelevet hevet 

ende woe hi ons den wech voergegaen hevet'. 
Hier-om, geliek dat wi in die Godheyt aver (ende)l4 uut ons selven' sijn 

geneyget mit mynnen inder Godheyt, ende staen daer in bloter weselieker (f 21r) 
25 armoeden des geestes, als-of wi ons in dat zuete mynlieke wesen verlaren hadden, 

sijride altijt bereyt, wat God van ons gedaen of gelaten 15 wil hebben, dat te 
volbrengen, alsoe sullen wi van buyten sijn geneyget in sijn heilige Menscheyt, 
toevoegende onse ziele ende lichaem sijn heylige liehaem ,. end: ziele: in gelaet, in 

I Getuigen: H, f. 20r.24r~l'JI.39, f. 127v-128ven P 1.41, cl, f. 61r-v~L1 39, f. 76r-77r en 0.2, laatste 
paragraaf f. 191r. 2 Hoe ... : PL add.; daar volgt resp. Capittel .xxxix.. 3 Woe ... : H add. Zie 
hierna A c. 48 n. 2. 4 H add. 5 desen ... ; PL add. 6 door ... : weggelaten wegens het 
voorafgaande dare, leidt dit door... een rel~tiefzin in. Let op de tweeledigheid van de zin. 7 dat 
gewonde /ichaem ... : H add. 8 edel ... : P w.e. trp. 9 L contemplamur. 101 intueremur. -.l1...r. 
dattet. 12 P om. 13 P aensien. 14 PL add. IS L lolerandum. 16 toevoegende ... : P om 
onse ... te voegen na sijn h.l.; H sijn ... lichaem; lichaem als datief. 

a Hiermee herneemt Schr. de spieghel~gedachte uit A c. 23 r. 113 en vooral A c. 40, voortaan verbonden 
met het wonen tusschen dye Godheyf ende Menscheyt (zie titel) en de 3 leven~. resp. 3 'delen' in Christus 
(A c. 43 en c. 45). Het gaat om Christus' bemiddelende functie, die Schr. zo beeldrijk tracht voor te 
stellen. b sy, DL de 3 'delen' in Christus. c: dore ... : versta: ... deur, langs de welke wij, indien wij 
inwaarts kijken, onze ... oorsprong ("'" Godheid) .. ;aanschouwen, en wij, indien wij uitwaarts kijken, ons naar 
Christus' Mensheid keren. dR. 14-20: heelde wijdte van het overweselijc leven in het wesen. eR. 
21-22: bet gebied der beleving van Christus' Mensheid. De verhouding tussen de 2 aspecten wordt hierna 
nader ontleed: f over ... : (geheven) boven (naar God toe) en uit (ontrukt aan lager bewus1!ijn), 
onszelf, 
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zeeden, in gaen, in staen, in swygen, in spreken, in lyggen, in sytten, in siápe~, in 
30 waken, in doen, in laten, in eten, in dryncken, ende dragen dat beelt Christi altijt 

voer onse ogen, op-dat wi ons daer-nae richten moegen. Ende, sal dit in ons 
volbracht werden, soe moet dat God selver in ons werken'. 

Hier-om, op-dat hem God wil geweerdigen in ons te werken, soe-dat wi moegen 
van God gewracht werden uut dit synlicke beestelicke leven in een geestelick leven, 

35 ende dan uut dat geestelicke leven in een godlick levenb, daer-toe hoert een konst, 
dat is: een vernyeten ons selves, ende dat doordat geloeve, als dat God nae sijnre 
Godheyt in ons is ende dat wi buyten hem niet en vermoegen i ,16., 

Ende, op-dat God dan in ons mach werken, soe sullen wi ons God alheel (f 21 v) 

aver-geven, ende wi sullen uut onsselven gaen in God, ende bekeren ons uut alle 
onser herten mit alle die crachten onser zielen, ende steken onsen hals in sijn yuck, 
dat is: sijn mynne, alsoe-dat hi sij dat waer-om alle onser werken.') Ende, als wi in 
sijnre mynnen blyven, soe blyvet hi by ons mit sijnre graciën ~·ende wil geern in ons 
werken, 

Mer wi moeten niet sijn I, genck dat niet niet en is, ende hebben die eygentheyden 
45 aen ons, die dat niet aen hem hevet. Want niet en hevet niet, noch het en wil niet, 

ende het en begrypet niet: oeck en verstadet niet, het en werckt oeck niet. Niet is 
altijt bereyt dat God van hem mach maken wat hi wil, want het en is hem niet 
hynderlick, Aldus sullen wi oeck altijt staen bereyt dat God mit ons doen mach wat 

. hi wilm; Ende wisullen onsen wil ende onse verstant ende onse begï'ype in God 
50 verlyesen, alsoe dat wi bekennen of verstaen van Gode" 'dat wi dat niet en sijn, mer 

dattet God .elveT is, die hem selven in ons begrypt ende verstaet; ende sijn 
bekennen ende sijn mynne, daer hi hem gelven mede bekent ende mynt, die laet hi 
een luttelkijn (f 22r) in ons blycken, 

Ende datist geen, daer wi hem nu ende ewelick doer sullen kennen'; mynnen 
55 ende gebrucken. Want onse bekennen ende onse mynnen moet hiér begynnen, 

sullen wi daér comen int gebrucken, Ende hier-toe en helpt ons gheen dinck alsoe 
wael, als datwi ons altijt in God holden p. Want soe en kan ons die viant niet 

16a ende dat doer ... = eerste zin van P 11.40. 

g R. 23. ... "32: wese/icke armoede des gheestes: ... geschakeerde omschrijving van het begrip i.v.m. de 
godss.chouwing: ber~idhejd' enerzijds LD. de goddelijke overvorming, anderzijds t.O. de lagere werkelijk
heid. 
h gewracht werden uut dil synlicke leven in een geest. leven 

uul dil geesleUcke leven in een godlick leven: 
'\( een merkwaardig parallellisme tussen de verschillende plannen, met negatief en positief. i R. 33~37: 

de twee zijden van het ene gebeuren: een vernyelen ons selven (boven onszelf uitgaan) en dat ge/oeve van 
God in ons (om ervaren te worden, w~nneer wij hem aanroepen om in ons te werken). - R. 36-37: vgl. 
Jo. 15,5, j R, 40-41: vgl. MI. 11.30. - Het juk-beeld (vgl. jugum: juk of gespan bij trekdieren, iets 
dwingends> huwelijksband (conjugiwn, conjuges) > iedere positieve vrije genegenheids- of liefdeband) 
gebruikt Schr. om de overgave-io-minne tussen God en de ziel uit te drukken. k Vgl. Jo. ) 5.9-1 ,~. 
I Met de uitweiding over het niet r. 44-48 komt Schr. terug op het gegeven in r. 31 e.v. Zie hierna A Co"so 
r. 36. m staen ... : versta: bereid staan te doen wal God... 0 verstaen ... : l~en door Gods 
licht.. 0 dat ... : versta: dat is datgeen, waardoor wij ... zullen kennen. p ons ... în God holden (= 
houden): synoniem van blijven in dil spiegel: op God gericht blijven, zodat de duivel die ingekeerde geest 
niet kan bereiken. 
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becoren of te val brengen in doetsunden. 'Want wie ister gevallen, seyt God doer 
~ den prophete~ dan die in my niet gev~nden en is.?'P.\Die ick in mijnen handen heb, 
60 die en sal my nyemant nemen?Y.lc sal wael verwaeren mijn heilich sanctuarium'.' 

'Ick byn een hueder 17 mijns rijckes. Jck en wil niet' toelaten dat enyge vreemde 
beelden besmytten suIlen mijnen heiligen tempel'. 

Op-dat dan onsen geest mach sijn sijn sanctUarium, daer bi in rusten mach, ende 
onse ziele sijn rijck, daer bi in regnieren mach, ende onse lichaem sijnen tempel of 

65 dat tabernakel, daer hi in woenen mach, soe moeten wi in-gaen in sijnen tabernakel; 
dat is: wi suIlen onsen geest,' onse ziele ende onse 'lichaem toevoegen sijn heilich 
lichaem ende ziele ende dijnen geschapèn(f 22v) menschelicken geest" , ende 
pinen ons die nae te volgen, a1soe dat wi mitalle onse lytmaten staenuut 'onsselveri 
in dat beelt Christi. 

70 Ende hier-toe hoert waken\Valsoe dat wi nauwe op onssel'ven wachten, op-dat wi 
mit ziele of mit lijf noch mitten geest endemitten vijf synnen niet en treden uut dat 
edel beelt (Christi). Want bi is die wijngert ende wi sijn sijn rancken; ende woe wi 
bet in hem blyven, woe wi vruchtbaere'9 sijn€) Want doer hem comen wi in sijn 
Godheyt, gelick hi selver seyt: 'Een luttel endectie werlt en sal my niet syen, mer gi 

75 suIt my syen'E)dat is: gi suIt my vermits den gelove syen 'leven iJl u; 'Ende in' dieri ' 
dage suIdy bekennen, dat ick in mijnen Vader byn,' ende dat ghi in my sijt enefe ick 
in uQ Syet, hier coemt die Godheytende die Menscheyt ehde'dat creatuer in één'. 

Ende, sa1 ons dit geschyen, soe moeten wi in onsenwijnstock blivem:9,· Ende, 
sullen wi daer bliven, daer-toe hoert ynnich gebet. Soe moeten wi in hem ende doer 

80 hem ende mit hem bidden tot die stede, daer sijn voeten stonderIY,À;ijn voeten, dat 
waren: sijn begeerte ende sijn meyninge, die stonden altijt opgericht (f. 23,) in sijn 
Godheyt, welck daer is een godlick onbekent ewich wesen, ende lucht'· in die drie 
personen, ende is nochtants mer één substancie 'ende mer één' wesèn. Welek 
eenvoldige wesen e1ck persoen inder Godheyt hem in hevet beslaten, ende daer-om 

85 sijn sij elek God; ende daer-om sijn sij één God, want daer en is mer één wesen; 
Syet, dit is die stede, daer sijn voete(n), dat is sijn begeerte ende sijn meyninge; 
stonden. ,-

Ende bier sullen wi oetmoedelick bidden inden geest ende inder waerheyt:!Inden 
geest, dat is: in dat pure wesen onser zielen; ende inder waerheyt, dat is:in een 

90 vemyeten onsselves. Ende wi en sullen niet bidden, dat bi onsen geest vuerich wil 
maken, mer vrye. Want enen vuerigen geest vlyget 21 op gelick die vlamme des 
vuers, ende, als dat holt verteert is, soe gaet dat vuer uut; aldus is dat oeck mit enen 
vuerigen geest: wanneer dat God sijn gracie ontreckt, soe valt hi in een lauwicheyt, 
of hi is onbescheyden vuerich, dat die natuer daer-af wort gecrenct. Aldus en ist 

17 Vgl. Verwijs s.v. hoedere. 18 Vgl. hiervoor r. 25 en n. 15. 19 Als comparatief. 20 Wel voor 
licht, van het ww.1uchten: vgl. Verwijs' s.v. luchten J. 21 Wel voor. vliegt. 

q Prophete? r Vgl. Jo. 10.28. S R. 63~69: toepassing van A c. 34 en' c. ~45. - -t Vgl. Mt. 26.41 
par.; vgl een ander aspect van dit waken in A c. 35.' "'u Vgl. Jo. '15.4-5:' . v Zie Jo. 1.6.16. w Zie 
Jo. 14.20. x VgJ. n. u. y VgL Ps. 131.7. zR. 72· 78: vgUo. 4.23·24. Zie A c.7 r.0 39-44'eon.}. 
Schr. geeft hier een afgelijnde verklaring. Staat waerheyt ... vrye in verband met Jo. 8.32? . 
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95 niet mit enen blijden vrolicken geest, want die is altijt mit God (f 23v) verenyget, 
ende dat doer dat gelove, hape ende mynne. Ende, want bi God baven al lief hevel, 
soe en myst bi sijnre nummermeer. Ende, ist dat bi sijnre myst, soe keert bi mit 
gelove in hem selven, daer bi hem gelovet tegenwoerdich te sijn, seggende mit 
rechter ynlicker lieften: 

IOQ 'Waer sij-dy, mijn alTe-liefste? lek mys u znete tegenwoerdicheyt. Och, treckt my 
in dy ende vereniget my mit u. Want gi sijtaltijt allieke trouwe, woe ontrouwe dat 
iek u byn, ende gi. wilt my altijt geem ontfangen. lek bid u doer alle uwe heilige 
bitter lijden: wilt my vergeven wat iek gedaen heb, dat u myshaget. Ende iek bid u: 
wassehet my in uwe heilige bloet van alle mijnen sunden. Ic bid u: vercyert my mit 

lOS uwe heilige doechden, op-dat ick mach sijn een mensche nae uwen herten, ende gi 
genueeht in my moeget hebben'. 

Dit salmen altijt seggen, wanneer men Gods tegenwoerdicheyt myst22 • Hier 
salmen hebben een dubbelt verstant', alsoe dat men achter-volge drie staten van 
leven. 

IlO Want men sal altijt mit Gode sijn verenyget inden geest23 , schouwende dat. 
godlicke wesenende dat (f 24r) oetmoedeliek aenbeden mit Maria Magdalena 24. 

Ten anderen salmen mit MaTtha uut-gaen ende sorchvoldeliek werken alle guede 
werken van buyten. 

Ten derden salmenmit Lazarus sytten inden grave, besehreyende die sunden. 
115 Want dat hoert die begynnende mensehen toe. Ende vlyticheyt (hebben>" tot allen 

gueden werken, dat hoert die voertgaende menschen toe. Ende in rustigen. styllen 
gebrucken Gods (verwachten)26, dat hoert die voJcomenen toe. 

22 R. 96(ende doer dal gelove ... )-107 (tegenwoerdicheyt mysr): H add. Hierna vallen p en P eindelijk weer 
samen. 23 Hier .... : H add. 24 schouwende ... : p, P Item een mensche sal altijt met M.M. met God 
vereenichi zijn inden geest, aensiende, nl. P I, 41.4 (vgl. ook de volgende r. 112-114). 25 Hom. 
26 H om, Blijkbaar hoort Gods bij verwachten; zie PL. 

a Men vers~ deze term vanuit bet vervolg van deze zin. De mens moet bedacht zijn op de verschillende 
vlakken van het geestelijk leven, waar Schr. 'drie staten van leven' onderscheidt, volgens de be1eving van 
M. Magdalena, Lazarus en Martha. 
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(VANDEN GEESTELJCKEN A.a.C.') (tI CAPITTEL XLVIIJ.) 

Mer, soe wie hier.-toe begeert te comen, den 3 ist van noeden, dat hi kan' zijn 
geestelicke A.E.C., dat is: hi moet sijn wiIle1oes, begereloes, werckeloes'. 

Ten yersten moet sijnen wil staen inden wil Gods; ende dat is die wil Gods, dat wi 
5 aIle hdlich sijn', Ende want God dat wil, soe .willen wi dat oeck. Mer onsen vryen 

wil saldoet sijn in God den Heiligen Geest, daer wi nae onsep gelove onsen wil in 
verlaren hebben b. Ende wi en suIlen niet leven nae die verhengenisse Gods, mer nae 
die ordinaneie Gods'. Want God verhenget aIle dinek, dat die menschep mit oeren 
wil werken wiIlen, want hi (f 24v) en wil den wille niet dwyngen. Hier-om.sullenwi 

10 leven nae die ordinancie Gods, want God hevet dat alsoe geordiniert, dàt aIle 
menschen, die totten ewigen leven wiJlen comen, die moeten holden. sijn gebade. 
Mer die daer willen comen sonder myddel, die moeten volgen sijn rade ende sijn 
leringe·. Ende, op-dat wi dit moegen volbrengen, soe moeteri wi onsen wil in sijnen 
wil averswancken c : soe wort 'onsen wil mit s{jnen wi( één wil, ende soe en 

15 vermoegen wi niet· dan dat hi wil, want wi werden hier onsselven genamen ende 
God toegevoeget f , . . .. 

Ten anderen moet 'sijn begeert staen in die begeert Gods, Ende dat bègeert God 
van ons, dat wi suIlen leven nae sijn begeert ende nae sijn ordinancie, ende dai-geen, 
dat hi hevet geschapen tot onser behoef, dat wi dat niet en suIlen mysbrucken, mer 

20 wijseliek gebrueken. Merct: God hevet geordiniert dat wi sulleD" slapen ende eten 
ende drincken; mer, nemen wi dat nae onser lust ende.niet nae onser noetdorften, 
soe mysbrueken wi se. Ende, want wi geen mate en. konnen 'beholden in onser 
begeerten, soe suIlen wi (f 25r) onse begeerte aver-werpen' in die begeert Gods, 
ende bidden hem dat hi onse begeert mitter sijnre wil verenygen. 

25 Ten derden moet die meyninge staen in die meyninge Gods, alsoe dat men God in 
allen woerden, wercken, gedachten mynne ende meyne, als hi ons gemynt ende 

1 H, f. -24r~25r: waar de vorige tekst in PL eindigt. gaat H alleen verder met de volgende tekst, die wij als 
afzonderlijk hst. afdrukken. In feite loopt de uiteenzetting gewoon verder, nl. omtrent het laatst 
genoemde, d.i. dat volcomene leven. 2 De beginletters van het alfabet, om aan te duiden wat door 
iedereen moet gekend zijn. - Wij formuleren zelf de titel van dit uitzonderlijke hoofdstuk vanuit de 
eerste zin van de uiteenzetting. In feite maakt deze tekst deel uit van de hier voorafgaande verklaring, 
zoals trouwens reeds blijkt uit het slot der inleidende rubriek van H, f. 20r: ende van die rechte konste 
Gode te dyenen ende van die geeste/yeke A.B.C. (zie hiervoor A c. 47, n. 3). 3 den: met de zin van dien: 
voor hem. 4 knn van het ww. kunnen, met de zin van kennen: kan = kent: vgl. A c. 7 r. 35, n. g. 5 
Deze 3 termen geven de indeling der volgende uiteenzetting aan. 6 Versta: met de zijne (= met zijn 
begeerte). Zie het zinsverband. 

a Vgl. 1 Thes.4.7. b doet ... : d.i. dood zijn ... onze wil ver/oren (overgegeven). c die' verheng~~ 
nisse ... : wellicht kunnen wij de zin hiervan omschrijven met de tegenstelling tussen de VOlzl}ltas benepJacfti 
(alles wat God waarlijk wil) en de voluntas signi (de wil als teken, Gods in een teken voorgestelde wil, die 
de mens uil te voeren beeft met zijn vrije wil). d De vervulling' van de ons door God opgedragen taak 
gesc~edt hetzij volgens de geboden (in het lagere leven), hetzij 'volgens die rade- (in' het inruge en het 
schouwende leven). Dit laatste wordt formeel bereikt volgens de hier besproken drie vormen in een 
overschrijden. e overswancken: vg1. A c. 25 r..3~ en n. J; r. 66 en D:_,42. Z~e ~erna n"g. r ~L.: 
versta: wij worden aan onszelf ontnomen (binnen de weselike wilseenheid ,met q.ç.d} en ~jD aan, Gap 
overgegeven. gaverwarpen: parallel met averswaneken. 
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gemeynt heeft. Ende, want wi in allen dingen onsselven sueken, soe sullen wi onse 
reden, dat is: onse meyninge, aver-werpen' in God, ende bidden dat bi sijn godlicke 
meyninge nae sijnre begeerten wil volbrengen. Want, doe God die redelicke ziele 

30. maecten, doe adamden bi hem selven daer-in h, ende sijn meyninge was, dat bi inder 
zielen wolde werken ende hem selven bekennen, mynnen ende gebrucken ende 
voert-brengen'. Mer dit en was sijn meyninge niet, doe bi die onredelicke creatueren 
schyep, mer sijn meyninge was, dat se die menschen solde gebrucken niet alleen als 
gave Gods, mer als creatueren, daer God in is, want alle datter guet is in die 

35 creatueren, dat is God. Daer-om sullen wi alle dinge gebrucken als een dinek, daer 
God in is: soe brengen wi se weder in oeren oerspronek. 

h Vgl. Gen. 2.7b. 
kent, enz. 

i hem se/ven ... : God komt in de geest tot leven als '1 ware, wanneer de geest hem 

:: .. 
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(HOE WIJ MET DYE SEVEN GETIJDEN ONSEN HERE GELIKEN' SULLEN ENDE 

ONSEN HERE WEDER OFFEREN)'. GUEDEOEFFENlNGE ONDER DIE GETIJDE'. 

Cl CAPITTEL .xLIX. 

Als die mensche aldus-danen bekennen van God ende van hem selven hevet" 
ende dat hem aldus den gront ende den inganck des geestes ondect is, daer hl God 
altijt in dat verborgen sijns geestes sal sueken 5 ende aenbeden ende daer-in woenen 
vermits gelove, hape ende mynne, ende neygen hem altijt in die godlicke enycheyt, 
daer hl beslaten wort, in dat verborgen afgront één geest mit God te sijn ende één 
lichaem mit Christo, inden dat hl inden gront sijnre zielen holt" die averweselicke 
godlicke enynge ende voer sijnre zielen dat ciaer spiegel ons Heren. Christi lhesu 
sijnre heilige Menscheyt, die daer is God ende Mensche, in welcken hl doer dat 
gelove aldus aver is geformet in éénre meyninge, in énen wil, in éénre begeerten, in 
éénre mynnen <met God) 7, doende ende latende ende lijdende alle dinck vermits 
hem, ende vermits hem holdende sijn gebade·, ende (volgende)" sijn rade, ende 

15 <doende)'O doer Christurn lhesum alle dat sijn oerde <of staet)H gebyet", -
nochtants en sal hl niet versumende wesen inden dingen, die daer geordiniert sijn 
ende geholden u werden totten lave (f 26r) Gods inder heiliger kerken tot 13 allen 
soeven getijden bij nacht ende by dage'" mer <hl) 15 sal dat inwendelic inden 
inwendigen tempel der zielen, in dat heymelicke sanctuarium des geestes altijt 

20 holden 16, ende nummer opholden God te laven, te eren, te dancken, te aenbeden 
voer alle dat-geen, dat hi doer sijn edel Menscheyt in oer ende in alle creatueren 
hevet gewracht. Mer die averweselicke ziele sal dat lijden Christi oefenen in die 
eenvoldicheyt oers geestes, blyvende in oer selven in die Godheyt, ende en treden 
niet uut in die menichvoldicheyt der steden, daer God dat hevet geleden, want dat 

25 solde oer een verstroeynge maken'7". 
Toe metten-tijt. 
o mijn ziele, aensyet in dat cIaer spyegel ende leest int boeck des levens, woe dat 

Woert des Vaders, u gemynde brudegom, inder nacht hem om uwen wil avergaf in 
die macht der donckerheyt ende lyet hem vangen ende bynden, op-dat sij mit hem 

1 Getuigen: H, f. 25v-29r; P 1.42, f. 6Iv-63r; L3.3, f. 191r-193r. 2 Hoe ... : PL add.; zie n. o. 
3 Goede ... : H add. 4 bekennen ... : P bekennen heeft von ... trp.· 5 daer ... : P sa sal hi ... geestes 
soeken. 6 inden (= indien) ... : P Ende houden .. .sielen. 7 met ... : P add. 8 P gebot. 9 P (vgl. 
het voorafgaande); H va/get. 10 P; H doet. II P add. 12 ende ... : P gehouden te w. 13 L 
praeserlÎm ad ... : ter onderscheiding van algemene verordeningen. 14 R. 3·14 is de voorzin tegenover 
de volgende nazin: nochlants. Zowel in PL als in H is de aaneenschakeling soms enigszins door· 
broken. 15 P: zie hiervoor; H sij. 16 ollijl ... : P h.a. trp.· 17 R. 21 (Mer die ... )-23 ... (maken): 
H add. 

a geUken: intr. met dat.: behagen, aangenaam zijn. b R. 3·]4: voorzin, waarin alle vorige hstt. in grote 
lijnen samengevat zijn, waarbij Schr. toont wat voor haar belangrijk is. cR. 16·25: de beschouwing 
der Menscheid Christi in de ziel en in de geest (= overweselicke ziele); vandaar telkens de dubbele 
aanduiding der 2, resp. 3, aspecten bij ieder getijde. - Over het ontstaan van 'de zeven .getijden der 
passie', in het álgemeen. Zie L.M. DANIËLS, o.p:, Van den Seven Ghetijden der Passien Ons'es Heren, i,n 
OGE, 16, 1942 1, 186·235; het.karakteristieke van het gebed in de Peerle wordt hierbij niet aangeraákt. 

DOl ampek026c25 

:;. 
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30 solden doen alle dat sij wolden. Hier neyget U, 0 edel ziele, mit melijdender 
herten lB , mit (nederbuegender)" zielen, mit enen verheven (gemoede) '0 .(ende 
enen) blijden geest in die duyster (f 26.) eracht des Vaders, hem biddende dat hi, 
doer alle dat lijden, dat (zijns Soons)" weerde" menschelicke natuer leet inder 
nacht, dat hi 23 u wil vangen ende bynden in sijnre lief ten, ende, doer dat gewelt, dat 

35 hi leet inder nacht, hem selven wil verclaren in dy, om hem ewelick te schouwen". 
Toe pryem-tijt. 
o mijn siele, int begynne vanden dage soe neyget u in u oersprongelicke begynne, 

die geen begynne en hevet, ende syet in dat claer spyegel, woe dat ewige Woert des 
Vaders, uwe brudegom, wart geleyt als een sachtmoedich lamme vanden enen 

40 rychter totten anderen d. Ende" hier bidt, dat hi u wil helpen 16, dat gi u moet laten 
~ leyden, als een lammeIVgehoersam te sijn God van bynnen ende die menschen van 

buyten. 
Toe terciën-tijt. 
Soe neyget u in die vervlaten mynnen-vloet der hoeger" enycheyt, ende syet in 

45 dat claer spyegel der (heiliger)" Drievoldicheyt, woe dat God ende Mensche om 
uwen wil, 0 mijn ziele, sijn edel.lichaem hevet laten schoeren inder geyseJinge, ende 
sijn edel hovet hevet laten croenen mit doemen (f 27r), ende is verordelt, ende 
droech sijn cruce, daer alle onse sunden (oplagen)". Hier vertyet'O alle genuecht 
des vleys, ende druct uwe vijf synnen onder die doernen-croen, ende lijdet alle 

50 verordelinge'" het sij mit recht of mit onrecht. 
Toe sexten-tijt. 
Soe neyget u in dat weeldige rijckdomme der (eenicheyt)", ende syet in dat 

claer spyegel, woe sijn edel Menscheyt is ontdeet, ende op dat cruce genagelt, ende 
opgerycht, endeyamerlick gehangen. 0 mijn ziele, hier ontbloet u van alle dat een 

55 myddel mach sijn tusschen u ende uwen brudegom. Ende mit een medogenden X 
herten ende opgerychten crachten_e.'!cle_!1lÎLeIleIl.vEoelicl"~l1.g"",~!-"().~" thoent den \ • 

. Vader sijnen gewonden Soen voer levendigen enete doeden. 
Toe noen-tijt. 
Soe neyget n in dat begynne der ewicheyt, ende syet in dat cIaer spyege~ woe die ." 

60 ewicheyt 34 sijn edel Menscheyt hevet laten sterven voer u~!lçle._sij!l.heilige .. sÜçle '.' 
lI~~etlaten's d.oersteken. 0 mijn ziele, hier stervet mit uwen gemynden '6 brudegom 
enen geestelieken doet van alle dat inder werlt is, ende stervet in hem, op-dat hi 
(f 27v) in u mach leven, op-dat ghi moecht seggen: 'Jek en leve, niet (ie)", mer 
Christus levet in my'f. 

65 Toe vesper-tijt. 

18 0 ... : P om. 19 PL, zie context: H nederbuygynge der. 20 PL add. 21 PL; H sijn. 
22 H add. 23 dat ... : herhaalt de vorige aanloop; PL om. 24 P sien. 25 PL om. 26 wil ... : P 
h.",.- trp. 27 P om. : 18 P add. 29 P; Hoplagen. 30 P versaecl. 31 P verordelin-
ghen. 32 PL: vgl. r. 40 enz.; H enynginge. . 33 mil ... : PL om. 34 die ... : P hl; bet daarop 
volgende zijn is constructio ad sensum. 3S Ende:.,-:~!,j)i!ç-····~-:36~'P-lieven. 37 P add. 

d Vgl. die seven Jeydinghen op de kruisweg. e F' 11.19. f Gal. 2.20. 
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o mijn ziele, soe syet in dat cIaer spiegelende in dat boeck des levens, woe dat 
Woert des Vaders, uwe gemynde trouwe" verlos(s>er, doet hyenck aenden cruce 
ende daer-nae doet daer-af wart genamen. Hier. neyget u in dat ewige leven, 
biddende dat hl u doer s!in gestorven Menscheyt [U]'9 willevendich maken in sijnre 

70 graciën, u vergevende alle uwe sunden, ende, gelick .dat hl mit sijn godlicke Iycht 
sijn mysmaecte lichaem doe40 zuverden' ende sijn heilige ziele doer-claerden mit 
sijn Godheyt, daer alle sijn vriende inder hellen af worden verlychth, dat hi mit dat 
Iyeht ende milten brant sijnre Godheyt vermits dat verdyenst sijnre heiliger Mensc
heyt alle uwe sunden wil verteren. 

75 Toe completen-tijt int eynde vandendage. 
, Soe neygetu, 0 Jllijn ziele, inden-genen, die daer is die yerste ende die leste, 
t begynne ende eyndè,;'ende syet in dat spyegel der ewiger claerheyt, ende leest in dat 
J opgelaken boeckJ] woe dat enyge kynt des Vaders (f 28r) ende sijn ewige Woert, 

daer hl hem selven altemael in gespraken41 hevet k , die opperste Iyefhebber uwer 
80 zielen, om die mynne van dy is begraven ende mit reynen doekeren 4> bewonden 

ende gesalvet'. Hier neyget u averweselick in die mynlicke enynge43 der Godheyt 
ende der Menscheyt44 (ende bewindet uin dat .suver cIeet zijnre Menscheyt>45, 
op-dat gi moecht sijn sijn graft; ende dan bidt, dat hl hem in dy wil begraven ende 
dy in hem, ende dat hl dat graf dan wil besluyten ende besegelen mitsijnre lief ten, 

85 ende dat hl dat oeck selve wil verwaren 46, ende u in hem wil beholden;op-dat hl in 
dy inden derden dach mach verrysen in die drie averste erachten, ende dat hl sijn 
lieve Moeder wil apenbaren, dat is: dat eenvoldige wesen der zielen, ende dat rit 
sijn heilige Drievoldicheyt: dje Vader in die memorie, dieSoen in dat verstant ende 
die Heilige Geest inden wil m, ende dat hi dan sijn godlicke eracht wil laten blycken 

90 in .die ne~~rste erachten als. begeert; reden, toe::1' welck daer sijn beteykent by die 
dne Manen, van weleken hl hem Iyet aentasteIi~.. . ..... 

Aldus sullen wi ons pinen (f 28v) dat altesamen geesteliek. te volbrengen, dat 
onse lieve Here uutwendelick volbracht doer sijn heilige Menscheyt. Want alle dat 
olde testament is een figure des nyen testaments, ende alle dat nye testament sal een 

95 liefhebbende ziele geestelick vervullen in oer selven". 
Dit doende sal sij oer te metten-tijt neygen in dk doncker verborgen Godheyt 

ende schouwen 48, woe hl vermits sijn heilige Drievoldicheyt uut is gevloeyt in alle 
creatueren. Hier sal sij oer selven verlyesen, op-dat sij te priem-tijt mocht bequaem . 
sijn, dat hl in oer wil sijn gebaren ende op werden gevoedet mit gueden leven, énde 

38 P om. 39 P om. 40 PL doen. 41 Pingesproken. 42 P doeeken. 43 P vereninge. 
44 ende ... : PL om. 45 ende .. ,: P add. 46 P bewaren. 47 R. 92-95: H add. 48 P sien. 

g Zinspeling (1) op het niet-evangelisch verhaal van "de wonderbare zuivering van Christus' afgenomen 
lichaam;" zie E c; 38 r. 81-106 en n. n. b NI.- de nederdaling Christi ter helle. "i Vgl .. Apoc. 
22.13. j Vgl. Apoc. 10.8. k, Woer! ... : versta: Woord, waarin hij (de Vader) zichzelf Volledig 
uitgesproken heeft. I ende leest.:.: versta: en lees in ... , hoe hel eniggeboren kind des Vaders ... , om zijn 
liefde tot ons werd begraven .... en gezalfd. Vgl. Jo. 19.3842. " mende hi sijn ... : vetsta: dat hÎj (.Christus)' 
zich vertonen (verschijnen) zou aan zijn lieve Moeder, en dit wel in zijn h. Drievuldigheid: de Vader in de 
memorie,.. n Vgl. Jo. 19.26. . .. .' 

&. 
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100 toe terciën-tijt in ons verordelt49 , welck geschiet als wi om onse guede werken 
verordelt werden: dat neemt bi hem aen, als hi bewijsden ., doe bi sprack tot sinte 
Peter: 'lck gae toe Romen, om anderwerf gecruyst te werden'p. 

Oec sal bi in ons toe sexten-tijt werden gecruyst, als bi selver seyt: 'Wanneer ick 
werde verheven inden cruce, soe sal ick alle dingen tot my trecken' q, dat is: wailneer 

105 die ziele daer-toe coemt, dat God in oer soe is verheven, dat oer dat een (f 29r) 
vroude sij, dat sij om sijnen wil een gecruyst leven leyde ende dat sij oer selven 
lief-hebbe om sijnen wil, op-dat bi genuecht in oer moege hebben', dan wil bi alle 
dinck, dat is: die ziele, tot hem trecken, ende bi wil se verenygen mit hem, ende 
verheffen se'o, daer bi selver verheven is: in dat gebruycken sijnre Godheyt'. 

110 Eilde toe noen-tij! sal die ziele in hem sterven, ende toe vesper-tijt mit hem 
rusten, ende toe completen-tijt mit hem werden begraven, op-dat bi in oer mach 
verrijsen als voerschreven is. 

49 verordelr: nog parallel met de voorgaande passieven. 5() PL om. 

() dat .,,: versta: dar beschouwt hij als aan (door) zichzelf gedaan. p Dit apocrief verhaal vindt men in 
Jacobus DE VORAGlNE'g Legenda ourea, c. 89: de sanClO PelTo apOSloJo (p. 374), wat de 'Bijbelvertaier van 

-1360'- aldus weergaf:' ... doe hi (Petrus) ter poorten quam te dier stat, daer men nu beet sinte marien ten 
passe, so sach bi christum ieghen hem comen ende hi seide: Here., werweert gaestu? Hi (Christus) 
antwoorde: Ic ga te rome weert om weder ghecruust te werdenne, Ende peter seide: Here, selstu echter 
(= een tweede maal) werden ghecruust'- De here seide hem: Iaic. Peter seide: Here, daeromme salie 
weder keren dat ie met di mach werden ghecruust. Doe dit gheseit was daert peter sach die weende, so 
voer de here te hemele. Doe peter dit verstoot van sijnre passien, so keerde bi weder. . .' (Hs. Brussel, 
K.R, 15140, f. 180rb). {r opdat ... : L quatenus ilIe (Christus) in ea delectari possit: versta: bij zo verre 
dar Chr. in haar vreugde moge vinden. s R. 103~l09: pregnante geestelijke verklaring van Jo. 12.32: 
tekst die Schr. vaak aanhaalt of gebruikt. 

.. . .: ... 
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[DAT .VIJ. CAPlTTEL.] HOE DAT ALLE ONSE OEFENINGESAL STAEN OP DRlllN 

DINGEN, DAT IS': OP (EEN)' LATEN (ENDE)' OP EEN' LIJDEN ENDE OP EEN NIET .. 

«([ CAPITTEL .L.) 

Item, <op-dat God zijn werck ongehindert in ons wercken mach ende dat wi altijt 
5 bereyder zijn om gewrocht te worden dan te wercken ende altoos hebben eenen 

bloten ledighen ghelaten gront>', <so moet alle onse oeffeninge>6 staen op een 
laten ende op een lijden ende opeen nye!. 

Ende <dat eerste, wij sullen altijt staen> ' op een laten, als wi vernemen dat God 
in ons wercken wil oft'dat die menschenenich dinc, <dat betamelic is,> van ons 

10 begeeren, dat wi ons <dan>" terstont laten, waer-toe dat <ons)" God .ende die 
menschen hebben willen, in allen dingen, die godlic, eerlic endemogelic. zijn 10 .. 

Ende (dat ander, wij sullen altijt staen>" op een lijden12, dat.wi blijdelic ende 
geero sullen lijden allet dat God wil dat wi lijden sullen, doer zijn heilige lijden. 
Tweederhande lijden is 13 • Dat een begeert God, dat wi uut-lijden sullen. Dat ander 

15 <lijden sullen wij> quijt bidden [sullen]", dats: dàt wi mit onsen zonden verdient 
hebben te lijden, dàt sullen wi quijt (f 32v) bidden doer zijn bitter lijden. Want hijt 
overvloedelijc voor ons betaelt hevet ende voor al die-gene, die dat begeeren ende 
hem met berou 15 ende met goeden opsat 16 tot hem keren. Want wi en mogen met 
allen onsen lijden niet betalen noch afleggen die alre-minste pijn inden vegevier, 

20 noch verdienen die alre-minste vruechde inden ewigen leven, dan doer dat verdienst 
des lijdens Christi'. Dat is ons wel bewijst", dat " niemant so heilich van leven en 
was, die ten eewigen leven mocht COmen vóór der doot Christib. 

Dat <eerste>'" lijden, dat Godt wil dat wij <uut->'Olijden sullen, dat is: als wi 
hem návolghen enden geeroe wat goedes souden doen, so benijdt dat de bose geest, 

25 die dat goet van aenbegin der weITelt' behindert heeft met" menigerhande listicheit 

I Getuigen: p c. 7, f. 32r-34r; P Il.40, f. 128v-14O", L 1.40, f. 77r-78v. 2 op ... : p add; 3 Item ... : 
PL geven hier de slotwoorden van p c. 6: op dat god ongehindert...gronl (zie hiervoor A c. 39 r. 00-00), en 
vervolgt: so moet a. o. oef. staen, wat in p, c 7 inleidt. 4 p add. 5 Pende. 6 P, add. 7 P 
add. 8 dat wij ... : dit zinnetje, dat de hoofdzin inleidt, is opgevat als afhankelijk van een: het is nodig 
dat ... ; L ibi continuo nosipsos abnegare debemus. 9 PL add. 10 in allen ... : PL om. 11 Vervolg 
van de "oorafgaande gedachte: wij moeten ook staan op een lijden; L Secundo in tolerantia ... exerceri 
debemus. 12 rwelc ... : P add. zie verder in p. ??'! 13 doer ... : L idque ob ... passionem, dus als redçn 
van ons bli;delic lijden. 14 li;äen ... bidden: P. Dit ander lijden wordt a] dadelijk vooraf verklaard. Zie 
verder n. 19. 15 PL betrouwen, wat waarschijnlijk oorspronkelijk is. 16 Popset = voornemen. 
17 P bewesen. 18 dat, nl. doordat. 19 PL; hiennee komt men terug op de aanvankelijk gegeven 
inleiding van het lijden, wat redelijker is; p ander, d.i. het ander dan het jui~t tevoren besproken 
lijden. ZO P add. 21 P wat add. 22 PL zet de woorden dat de ... heeft tussen haakjes, zodat men 
het voorafgaande so benijdT moet laten aansluiten bij het nu volgende: meI m. I., wat ee_n zeer goede zin 
oplevert: daarom onze komma vóór met m. 1.; p heeft noch de haakjes noch de kÇ>mma, zodat meI m._1. 
tot het einde van de zin bij de relatiefzin (die het verleden beschrijft) lijkt' aan te sluiten ... 

a Dit herinnert aan het thema van Den golden- berch; zie A c. 45 r. 237 en n. e. - Blijkbaar verklaart 
Schr. DOf-onder-lijden in aansluiting bij de vermeldiI).g ervan. Hierna,-r.'22-30. komt zij op hel eerste lijden .. 
terug. b" Dit verwijst naar het. traditioneel motief van Christus 'nederdaling, ter helle, om de_ziel~n te 

C verlossen. Vgl. de aanvang van Ps.-Bonaventura, -Medilationes vitae Christi, c._1: ,Cum per longissima 
tempora' ultra spacium quinque millium annorum .miserahi/îter iaceret genus ·humanum,_ -et, nullus-.propter 
peccatum primi hominis aseendere posser ad palriam, beatissimi angelici spiritus.~._(Opera.,.;, Veneti~, 1572, 
1I,512b). c Vgl. Jo. 8.44. 
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ende maect veel behender stricken, daer hi den menschen veel Jeets ende verdriets 
mede aendoet, op-dat hy si weder-slachtich " maken mach in dat goet, datse 
aengenomen hebben, dat si daer niet en souden volherden. Hier-om en sullen wi dit 
nochtans niet laten, wat lijden (f 33r) aft verdriet dat ons toecomen mach '4, mer 

30 betrouwen altijt inden Here als die berch Syond• 

Dat derde is, dat" wi sullen staen op een niet'·, als een die niet en heeft, die niet 
en kan, niet 27 en weet, noch en vermach. Ende in dit niet leyt al onse salicheyt. 
Sullen wi nu weder werden te niet van al onser eygenscap ende gebreken '8, als wi 
waren, doen wi ongescapen waren, sa moeten wi onsen vrijen wille, die ons God sa 

35 vrij gegheven heeft, dat hem niemant dwingen en mach, noch hy selver niet dwingen 
en wil, weder ~".lJ'enin God f, dat hi ons gebruycken mach sa vrijlic, als hi dede, 
doe wi ongeschapen in hem waren: doe en èonsten wy niet; doe en vermochten wi 
niet; (doe en begeerden wi niet> '9; doe en behoefden wy niet, ende en waren hem 
geen hindernis. Werpen wi nu onsen wille inden wil Godes, sa en kannen wi niet uut 

40 ons selven als uut ons selven'o; sa en vermoghen wi niet; sa en behoeven wi niet 
buyten God'>' ende vergeten onsen wiP', ende werpen onsen wil alleen in God"·,. 

Op dit niet leyt al onse salicheyt ende uut niet" worden alle (f 33v) duechden 
geboren aJs:die waer" oetmoedicheyt, want wats 3 • meerder oetmoedicheyt dan 
niet te wesen, want niet en kan hem niet verheffen; de ware gelatenheyt, want die 

45 niet en is, die heeft al gelaten 37; die waer weselicke armoet, want wat is armer dan 
niet? Aldus natuert38 dit niet alle duechden. Wanneer ie arbeide na enige duegeden, 
dat is goet; mer ie en kan si niet weselike crijgen: ie en moet mi werpen in dat niet, 
ende woonen daer boven alle noottrufte der duechden, ende werden van naturen 
duechde'9.b. 

50 Ende, sal ie nu tot dit edele niet comen ende toe niet worden, sa moel niet «dat 
is mijn siele»40 met niet «dat is met God»" toe niet worden, dat is: met God, die 
selve niet is al des", dat men (van hem>43 met deneken oft44 woorden uutspreken 
mach, dat wi sa toenemen in 45 zijnre lief ten, dat ons alle gescapen dingen niet en 46 

23 L quatenus nos a bono proposito resilire Ideiat. Vgl. Verwijs s.v. wedersJachtich; men denke aan het 
moderne neerslachtig. 24 ons ... : PL op ons comen-. 2S is ... : PL om. 26 L nihileitate. 27 P 
noch. 28 van ... : PL om. 29 ende ... : PL add. 30 uut ... o1s .. ,: PL om. 31 buylen ... : PL om. 
32 werpen ... : P werpense. 33 L def voluntatem. 34 uut ... ; PL daer uut. 35. die ... : P warach~ 
tigh. 36 P wat is. 37 L dereliquit. 38 L Sic lIimirum ex hoc nihilo omnes l'irtutes oriuntur 
(natueren = doen ontstaan). 39 P duechden. L naturalirer ipsa virtus efficiar. 40 PL add. 
41 PL add. 42 daÎ is .... : PL Want God ,ooe niet en is alles. 43 PL add. 44 met ... : PL 
om. 45 dal ... : P A/sa moelen wy t. uut. 46 P om. 

d Vgl. Ps. 124.1. De vulgaattekst luidt: Qui confidunt in Domino, sicul mons Sion: non commoveuilur in 
aeternum, qui habitat in Jerusalem. Het I e halfvers is duîdelijk parallel met het 2c, zodat het betekent: wie 
vertrouwt op God is (sterk) zoals de Sionsberg. De MndI.- vertaling sluit strak aan bij het Latijn: Die 
vertrouwen in den Heere als die berch van Syon, hine sa/ eweJec niet wesen beruert die woent in JherusaJem 
(Ven. Mndi. Bijb. Gr. R., Het Oude Testament, I1, ug. e.C. de Bruin, Leiden, 1978,267). Deze vertaling 
neemt Schr. over in haal'. zinsbouw met weglating van Die, zonder te beseffen -dat haar zinsdeel 
mer ... ontspoort. . e werden ... : versta: onthecht worden van alle eigenheid, d.i. gehechtheid aan ... 
f weder ... : werpen krijgt hier de betekenis van oIoverwerpen; zie A c. 39 r. 36,41. L rursum in Deum 
proijere. g R. 42-59: thema van het niet werden als doe wi ongeschapen waren. h R. 60-66: niet 
werden boven deugd-oefening om te werden na naturen duechde. 
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zijn, ende dat wi so doorvloten worden mit zijnre <GodheyQ41, so48-dat wi daer 
Y} 55 niet van 49 voortbrengen en mogen dat alre-minste goet, soe-dat God altemael 

nameloos in ons werde, so'O-dattet al niet en is ende ~ daer-boven, datmen 
ons van hem seggen (f 34r) mach, ende begeven alle inwendige werckelicheit 52, 

ende werpen ons in dat punt" <des) 54 godlics wesens, dat wi nemmermeer weder 
(uut) " en comen'. 

60 Ende daer wordt wesen met wesen begrepen; daer wort niet «dat is God)'" van 
niet «dal is vander sielen)" gevonden; ende daer wordt niet «(dat is die siele)" 
van niet «(dat is van God)" bewonde,!; daer wort nyet van niet verslonden. Hier 
wil ie woonen; dit is mijn ruste in"O ewicheytJ, ende sitten onder die scaduek , ende 
gaen uut"' ende laten Godt in-gaen"2, ende swijgen ende laten God spreken, ende 

65 rusteri ende laten God wercken '. 
In dese armoede is gelegen de rijcheit Godes; ende in dit niet, dat wi niet en zijn,· 

oordelen wi ons te-recht m • Aldus en heeft bi niet gbedaen allen geslacbten,ende zijn 
gbericbte en heeft bi bern niet gbe[o]openbaertn• lek sal mijn scbapen voeden 
<inden)"' oordeel ende <inder)"' gerechticbeyt'; 

PllcAO, f. 129' (Want uut dat ordeelen, dat wij ons selven voor niet bouden ende van binnen 
keeren in dat gberechte Gods, so en vallen wij niet in zijn ordeel, mèr worden 
gbewandelt in die gherechticheyt, ende gevoedet uut die eenicbeyt des. godlicken 
wesens, dat onno(e)mlick"' is van uutvloeyender goetheyt, dat nyemant gronden 
en mach. Ende aldus en bevet hyniet gbedaen allen gheslachten; want veel 

75 geslachten zijn voor-by-gbegaen, dye hem selven inder waerheyt nyet te·rechte en 
(oordeelden), ende nyet en (wandel-(f 130r)den)"" voor dat gherechte Gods, 
noch hem en keerden in den edelen gront, daer si bern selven souden uut-gaen ende 
verloochenen ende te niet werden in die godlijeke eenicheyt ende leven alleen der 
waerbeyt) 67.P. 

47 L divinitate; pP goedheyt. 48 P om. 49 P af SO Pende. SI ps'verre; pl woer. 52 ps 
werelJlijche)'t. 53 pl put. 54 P add. 55 PL add.; L revertamur. 56 PL add. 57 PL 
add. 58 PL add. 59 PL add. 60 Pinder. 61 PL in.· 62 PL uu/gaen. 63 P; lï in, 
64 P; pin. 65 p3; pl onnoomlick. 66 oordeelden ... : P oorde/en ... wand(den, verbeterd'Ilaar,_L 
iudica~'!.t., .amhulaveronl~_ i~.~~_<:~_IE.et h.eL'~~~~ende ke.,!rd;~7R.70-:icj:'PI.--add:-~-- --,- - " -"-~~-

iR. 50·59: niet werden door één te worden met het 'niet van God' (volgens de negatieve theologie), dat 
bereikt wordt door de cirkel der werckelicheit te overschrijden en ons te werpen .in .'dat punt' -(cf. A c. 27 
r.46·54). j VgL Ps. 131.J4. k Vgl. Cant. 2.3. 1 R.6O·65: wesen (Gods) met ('smensen) wesen 
begripen: opmerkelijke rijmwoorden en tegenstellingen. m ende in_dit ... : versta: en in dit niet"waarin 
wij werkelijk niets zijn, zo wij ons terecht beoordelen, is voor ons 'Gods rijkdom gelegen, zoals.·deze zin 
uit de·vorige moet aangevUld worden, zodat L de twee zinsdelen tot één zin .kan ·versmelten. Tenzij wij 
het parallellisme met de vorige doortrekken: ende in dit niet, dat;:., is gelegen dat al. ---" Deze uitweiding 
over het niet sluit aan bij de uiteenzetting ervan in A c. 47 or. 26-49 _en noten g-m. D ,Vgl. 
Ps, 147.20. 0 Vgl. Ezech.)4.l5a, 16c. p R. 70·79: nadere ontleding van r. 66-69, 
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PIl 41, f. 130r' DIE MENSCHE, DIE MEEST VOORTGAEN WIL ENDE GOD BEHAGEN, DIE PIJNE 

TE VERCRIIGEN IN HEM DESE THIEN PUNCTEN'. NOCH OM DAT NIET BETER TE 

VERST ABN "'. «(I CAPITTEL .L!.) 

Ten eersten sal hl pijnen ende nerstich wesen, om hem selven also veel als hy 
5 mach te rekenen den alre-snootsten mensche, onweerdich alle der weldaden Gods, 

ende mishaghen hem selven, begee[eJrende alleen Gode te behagen, ende begeeren 
van allen menschen snode gerekent te wesen ende niet ootmoedichb • Daer-uut sal hl 
bekennen die goedertierenheyt Gods, dat hi' alsulcken snooden mensche, die so 
bereit' is tot alle quaet ende traech tot alle goet; so goetelick ontfanghet. 

10 Daer-om 
en rekent nyet groot te wesen, dat ghy God dient, mer rekent dat alre-grootste", dat 
hy u gheweerdicht te nemen voor sinen dienare[n). 

=; 

Ten anderen maden sult- ghi u.nerghens om bedroeven dan om u sonden ende 
dat u tot sonden treckende is ende van dat goet aftreckende is. Ghi sult u verblijden 

15 in tribulaçiën ende van onrecht ende quellinghe, dye u gheschiet. Ende dye-ghene, 
die u onrecht. doen, die sult ghl van herten lief-hebben, ende bisonder daer-voor 

1 Getuigen:" P lIAl, f. BOr- I32r; L 1.41, f. 78v-8lr. 2 Die mensche ... : bewerking van de oorSpronke
lijke Latijnse titel: Qualiter homo possit amplius in bono proficere et Deo magis placere. 3 Noch ... : 
bijvoeging door de Schr. om de ontJening binnen baar werkschema (het 'niet') in te schakelen. 

a De tekst van dit hst. ontleende Schr. aan de Stimulus amaTis divini, veelal traditioneel aan BonaventUl! 
toegeschreven, maar eigeplijk werk van Jacob VAN MILAAN, a.F.M., ± 1280; de tekst vormt het 
inleidend hst. van het 2!' boek van dit veel verspreide en vertaalde werk. Over auteur en werk zie 
Balduinus DISTELBRlNK, Bonaventurae scripta authentica dubio vel spuria critice recensita, Roma, 1975, 
194-197. De Latijnse tekst vonnt de forma intermeqia van Stimulus amoris; de Dietse vertaling verscheen 
onder de titel Den prickel der minnen of De verweckmghe der re4Jijc!cer liefde!]. in hs. en in druk (zie 
Benjamin DE TROEYER. oJ.m., Bio-bibliograpfiio franciscana neerJaJidica saeculi XVI, Nieuwkoop, 1969, I, 
25-26; 36-39; Il, 120-121, nr. 197, 198; 400-401, nr. 709. Omtrent de reden van de titelwijziging zie AMPE, 
Matthias Weynsen's Verweckinghe der godlijcker liefden, 1535: new edition-Or re-issue?, in Quaerendo, 18, 
1988, 191-199. Vgl. Pierre PÉANO, "Jacques de Mi/on, in DSp. 8, 1974, k. 4849. Tegenover de voornoemde 
teksten van de Noordneder/andse vertaling van Stimulus in Oss, Den Haag en Ams.terdam is er de 
Zuidnederlandse vertaling door 'de Bijbelvertaier van 1360', in hs. Brussel, K.B. 15089-90, f. 1-129 (= 
Vander minnen gaerde). - Volgens de titel van Peerle is deze ontlening bedoeld ter verklaring van het 
niet-begrip uit c. 50. Het verschil van leerinzichten daar en hier moet niet nader onderstreept worden. De 
leer en het taalgebruik moeten vllDuit de franciskaanse spiritualiteit van de auteur verklaard worden. Wij 
beperken ons tot de noodzakelijkste toelichung. Hens waarschijnlijk dat Schr. alleen de Mndi. tekst 
kende. b snode ... : woordspeling, in 't Latijn, tussen vi/is en humilis (humilitas). c Versta: van 
natuur uit geneigd. d dat ... : dat als '( allergrootste, dar ... 

D 01 ampek027c25 
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HIER BEGINT DAT A'NDERDE DEEL DES BOECS VAN DIE PRlCKEL DER MINNEN GODS 

DAT SJNTE BONAVENTURA DIE WAERDE HEILIGHE DOCTOER GHEMAECT HEEFT. 

(J 114,) 

DAT EERSTE CAPJTTEL IS, HOEMEN IN TSCOUWENDE LEVEN SAL OPCLIMMEN ENDE 

GODE BEHAGEN. 

Die rnensce de meest profiteren of voertgaen wil ende gade behaghen die pine te 
vercrighen in hem dese navolghende tien punten. 

Ten eersten sal bi pijnen ende naerstich wesen om hem selven alsoe veele als hi 
mach te rekenen die alder snootste ende onwaerdich alle die weldaden gods 
mishaghende hem selven begherende alleen gode te behagen .ende.begeren van ander 
menschen snode gherekent te worden ende niet .0etmoediCh. daer uut sal hy 
bekennen die overste goedertierenheyt goods ende dien sal bi dancbarich wesen 
(I 114.) want hy die aldersnootste dreck is. ende alder ongetrouste in allen dinghen 
ende alre bereetste tot onrecht des oneyndelicken mogentheits Ende dat die overste 
goedertierenheit alsulcken snode rnensche die also bereit is tot alle quaet ende 
traech tot alle goet hem gewaerdicht te nemen tot enen knecht ende dat noch 
meerder is hem te verkiesen tot eenen sone Dair om en reken di nyet groot te wesen 
dattu god dienste. mer reken dat alder grootste dat hi di ghewaerdicht te nemen tot 
eenen knecht. 

Ten anderen mael en sulstu dy niet bedroeven dan van dijn sondenende dat di 
tot sonden treekende is ende van dat goet of treekende is.' du sulste di verbliden-in 
tribulacien ende van onrecht ende quellinghe die di ghescbiet Ende.die ghene die di 
onrecht doen die sulstu van herten liefhebben ende bisonder daer voer bidden ende 
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I 
bidden, ende God veel dancbaerheyts' daer-af segghen, ende bekennen u selven 

-loJ;voJnlaect ende onweerdich van hem alsuJcken weldaet' te ontfanghen, want die 
de[n] Here lief-heeft, dien berispt ende castijt hyf; ende die tribulaciën dwingen ons 

20 tot <)lem L vte gaen·. 
Ten derden mael sult ghy minnen alle armoede om Christus' wille, ende nemen 

van tijtlicken goede nyet meer dan uw scherpen •. h nootdruft, (1 130v) noch in 
gheenre manieren anders begheeren. Maer ghi sult u pijnen, Christo, onsen hoofde, 
ghelijc te wesen in armoede ende verworpentheyt 7 van alre lichamelicker troostinge. 

25 Hier-om, hoe ghi rijcker zijt ende overvloediger in lichameliker troostinge,aJso. veel 
te meei sult ghi inwendeliker ende grondelicker 8 bedroeft zijn, aensiende dat ghi so 
veel meer verre zijt van Gods ghelikenisse'. 

Ten vierden mael sult ghi in goèden wercken, die tegen God niet en zijn 9, liever 
doen eens anders wille dan uus selfs; omroer10 in uutwendigen wercken so pijnt 

30 altoos dijn eygen wiJle te laten ende eens anders wille te volbrengen in betameliken 
dingen. Ende dit sult ghi pijnen tè doen tot allen menscen, sonderlinge ende 
aldermeest sult ghi gehorsaem wesen den wille dijnre .oversten, met inwendigher 
begeerten des herten ende met alre goetwilJicheyt dat te volbrengen 11. 

Ten vijfsten mael en sult ghi geenen menschen 12, hoe onsalich 13 dat hi es, 
35 versmaden, maer tot allen menschen met begeerten beroert worden 1', ende 

inwendelic met allen menscen compassie hebben als een moeder compassie ende 
medelijden soude hebben op haren enighen sone, dien si al zijn lijden l' rekent als 
haer eyghen lijden te wesen 1 •. Aller menschen cativicheyt 17 sult ghi achten dijn te 
wesen, ende eJeken te hulpe comen na dijnre macht. Ende den armen sult ghi 

4 Nl. dat God de beledigingen enz. toelaat. 5 p3 hé; pl hen. Jacobus ad Deum (of ad etim?). 
6 L stric1am. 7 L contemptu. Jacobus: deiectwnë"(wel-fildeactieve zin: het verwerpen-verach
ten). 8 L cordialius. 9 die ... : Jacobus: indifferemibus, 10 L maxime: Jacobus: imo semper, 
Ommer (= ooit meer): nevenvonn van emmer, immer = steeds, vooral, bepaaldelijk. Vgl. Verwijs s.v. 
emmer. 11 Ende ... : Jacobus: EI. si hoc ... debeat, suorum superiorumpraecipue debet ... : de schakering 
van tegenstelling tussen voor· en nazin is in de vertaling weggevallen. 12 p1 als enkelv.; p3 
mensche. 13 L miserum & infe/icem. 14 met ... : L dulci quodam affectu rangelur. Jacobus: materno 
moveatur ... affectu. 15.dien (= diens?) ... : L cujus omnem dolorem et rribulacionem. 16 als een 
moeder. .. : vgl. 2 Kon. 1. 36. 17 L miseriam. ~ 

• D.i. dank. f Vgl. Hebr. 12.6. g Zin uit GRioo~;~~-Gi(ol'" Moralia, L26, c. 13, nr. 21; PL 76, 
k. 560. h D.i. nauw berekend; zie Verwijs s.v. ~-.. i Nl. de gelijkvonnigheid met God = 
Christus als toonbeeld van annoede. I 

.;. 
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god veel dancbaerheits daer of segghen ende (f 115r). bekennen di selven onvol
maect ende onwairdich van alsulcken weldaet te ontfangen. want dfendielulerllef
heeft die berispt bi ende castijetse ende die tribulacien dwingen ons tot hem te gaen. 

Ten derden, male sultstu minnen alle armoede om cristus wille ende niet nemen 
van tijtlijc goet dan dijn scarpe noottrufte noch in geender manieren anders 
begheeren. Mer du sulste di pinen cristo onsen hoefde gelijc te wesen in armoede 
ende verworpenheit van alre lJchaemelike .vertroostinghe Ende dat sulstu alder 
meest achten dat die coninc der coninghen ende heer alreheeren hem ghewaerdicht 

, aldus onnutten knecht te cl~den me.! sinen behaechlijken dederen ende so snoden 
knechts cleederen hem gewaerdicht heeft an te doen ende een stinckende slijck hem 
ghelijck te maken Hier om so du di rijcker ende overvloedigher sietste in lichameliker 
vertroostinghe alse ve- (f 116v) Ie te meer sulstu inwendeliker.ende grondeliker 
bedroeft wesen ansiende dattu so veel te meer ververret.biste van cristus gelikenisse. 

Ten vierden sulstu in goeden wercken die tegen god niet en sijn liever doen eens 
anders wille dan dijn selfsymmer in uutwendigen wercken soe pine altij! dijn eygen 
wille te laten ende eens anders wille te volbrenghen in betamelijcken saken ende dit 
sultstu pinen te doen totaUen menschen Mer sonderlinghe .ende alre meest swstu 
gehoersaem wesen den wille dijnre oversten ende die omhelsen met inwendiger 
begeerten des herten ende met alder goetwillicheit te volbrenghen Ende so wat dat si 
seggen dat sal bi houden eersaem te wesen oft wat si wiUen ghedaen hebben. ende 
ist dat si enige dingen bevelen so sal bi dat na al sijnre macht met groter begheerten 
voldoen 

Ten vijften en sulstu ghenen mensche hoeonsalich dat hy (f 116,) is versmaden 
mer altoos tot allen menschen met .moederliker begheerten beroert. worden .ende 
inwendeliken met aUe menschen compassie hebben also een moeder compassye ende 
mededogen soude hebben op haren enigen sone die si al sijn liden rekent haer eygen 
liden te wesen Alle menschen kativicheit sulstu achten dijn te wesen ende elken te 
hulpe comen nae dijnre macht. ende den armen sulstu eeren ende.waerdjcheit doen 
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40 eeren ende te hulpe eomen ende weerdicheit doen als patronen ende vaders 18, 

want dat zijn die-ghene, die den menschen ontfangen in die ewige tabernakelen 19,', 

Ten sesten, ghi en sult niemant ordeelen van heymeliken 20 sonden, want ghi en 
weet niet, wat die gracie Gods in dye siele werct. Mer, ist sake dat ghi by openbaer 
teekenen 21 yemant weet oft bekent hem sondaer te wesen, so sult ghi u meer 

45 bedroeven oft rouwich wesen van sinen sonden, dan van den doot dijns eyghen 
lichaems; ende ghi sult (f 131r) dencken, dat die siele, die so ter doot ghewont is, 
costeliker is dan alle lichamen der weerelt. Daerom, soo ick mijn liehaem soude 
wachten 22 vanden doot, veel te meer soude ie pijnen 23, mijnen even-mensche te 
trecken na mijnre macht vanden sonden met gebeden, met goede vermaninghe 24, 

50 _met goede exempelen, 

Ten sevenden sult ghy die duechden 25 dijns even-menschen 26 lief-hebben ghelijc 
dijn eygen duechden, Ende, gelijc een moeder haer verblijt in die dueehden haers 
kints, also verblijdt u in die duechden 27 van' allen menschen, sonderlinghe in 
die-ghene, die geestelic zijn 28, Ende ghi sult also neerstieh om dijns even-kerste' 

55 mensehen duechden te verwerven zijn, als om dijn eyghen, Ende dat goet oft 
dueehden, die ghy in hem merct, dat hy vercregen heeft, sult ghi hooehlic in dijner 
herten verheffen, ende altoos meer ende grooter duechden aen hem vermoeden ende 
geloven, dan ghi merekelimoecht. Ende van sinen tijtlieken goede sult ghi u ooc 
verblijden, 

60 Ten achsten en sult ghi nieinant lief-hebben dan God oft om Gods wille, also dat 
in allen dingen God puerlic sonder geselle lief-gehadt worde", Ende ghy sult dijnen 
even-kersten-mensehe lief-hebben 

in God, aJso dat u noch heylicheyt noch giften 30 

tot hem trecken; mer met een gemeyn minne' sult ghy alle menscen lief-hebben 
65 ende alle mensehen leyden ende trecken in God, 

Ende voor die u goet doen, moecht 
ghi wel sonderlinghe bidden, ende sonderlinghe voor dijn ouders, 

18 Ende den armen ... : Jacobus: Et, -ljuaml'is ... , waardoor de voorzin tegenover de nazin staat. 
19 want ... : dit komt niet vOOr in de Latijnse Stimulus. Het motief is ontleend aan Lc. 16.9. 20 L 
occultis. 21 by ... : L ex eerlis indicijs. 22 soude ... : L CUSlOdire habeo (= de plicht heb te 
verdedigen). 23 veel ... : L quanta magis conari debeo (vgl. n. 22), alsof het een vraagzin zou zijn. 
Jacobus: sic, immo magis, deberem. 24 L exhortationibus. 2S Jacobus: bonum. Zo ook ver~ 

der. 26 dijns ... : L alterius. 27 L ae profeetu add. 28 L spirituales. Jacobus: et maxime de 
his, quae spiritualia sunt el ad spiritualia inductiva. HL betrekken dit op de personen: godgewijden. 
29 Jacobus: nihil. Zie verder. 30 Jacobus: beneficiorum immensitas. 

j Vgl. Lc. 16.1-9. k Versta: zonder dat gij iemand op gelijke voel met God of naast God stelt. 
1 ghemeyne minne: vgl. de tegenstelling amor communis en amor proprius of singularis. Zie R. DAESCHLER, 
Amour propre, in DSp. I, 1937, k. 533~544. 
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als patronen ende vaders want dat sijn die ghene die ander menschen ontfanghen in 
die ewighe tabernakelen. 

Ten sesten du en sulste nyemant oerdelen van heymelijken sonden. want ghl en 
weet nye! wat die gracie goods in die siele werct Mer is dat sake datstu bi openbaer 
teykenen yemant weetste. of bekentste een sondare te wesen soe sulstu di meer 
bedroeven of rouwich wesen 'van sinen sonden dan vanden do ot dijns eyghen 
lichaems. (f 116v) ende du sulste ·dencken dat die siele die soe ter doot gewont is 
costeliker is dan alle lichamen deser were1t. Daer om so ie mijn lichaem soude 
wachten van den doot, veel meer soude ie pinen mijn even mensche tetrecken na 
mijnre macht vanden sonden met gebeden, met goeden vermaninghe ende met 
goeden exempelen. 

Ten sevenden mael sulstu de menschen (!) dijns even menschen liefhebben als dijn 
eyghen doechden. ende ghelijc een moeder haer verblijt in die doechden hairs kints 
also verblide di in die doechden van alle menschen sonderlinghe in dat ghenedat 
geestelic is Ende du sulste alsoe naerstich wesen om dijns even kersten goet ende 
doechden te verwerven als om dijn eyghen ende.dat goet of doechden die du in.hem 
mercste dat hl vercregen heeft sulstu hoechliken in dijnre herten verheffen ende altijt 
meerder ende groter doechden an hem vermoe if 117r) den ende geloven dan du 
sien of mereken moechste ende van sinen tijtlicken goeden sulstu di met hem 
grotelic verbliden . 

. Ten achsten mael en sulstu niemant 29 minnen of liefhebben dan god of om go.ds 
wille also dat in allen dinghen god puerlic sonder ghesel lief gehadt wort Ende du 
sultste dijn even mensche minnen in god also dat di noch heilicheyt noch. giften tot 
hem en !recken met enigher sonderlingher minnen. mer in ghemeenre minnen sulstu 
alle menschen liefhebben uut rechter minnen ende alle. menschen leydende of 
treekende in god ende den besten meer liefhebben dan een ander.' end.e voir 
weldaden die di gedaen worden moghestu altijt weldaden wedergeven. ende voer die 
di goet doen moghestu wel sonderlinghe voer bidden ende oec .voer dinen·naesten 
ende sonderlinghe voer vader ende moeder ter salicheit van haer sielen sonderlinghe 
bedinghe doen. 
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Ten negenden, dat ghi in alle uwen wereken, die ghi doet, altijt God in dijnre 
herten hebt, ende gheen ander meyninghe oft waerom dan alleen die eere Gods; 
ende ghy sult altijt neersteliek pijnen te bekennen, God teghenwoordieh te wesen, 

70 als oft ghy hem in zijn wesen 31 teghenwoordieh saecht; ende ghy sult hem ontsien 
ende eer bewijsen, (f 131v) op-dat ghi also met vuerigher liefden in hem ontsteken 
moecht werden, ende God hyer also ghebrnyken, dat ghy in nyemant anders dan in 
hem en rust 3Z ,m. 

Ten thienden, ghy sult altijt God dan eken ende loven van den goeden, die hy u 
75 ghedaen heeft, ende sonderlinghe dat hy u na sinen beelde ende ghelijekenisse 

ghemaeet heeftn ; ten anderen, dat hy u natuere wilde aennemen, ende hem 
gheweerdieht heeft voor u te sterven; ten derden, dat hy ons inden heyJighen 
Sacrament hem selven gheeft in spijse ende in dranek, ende hyer-namaels hem 
selven sal geven in een loon. 

80 Daer-om pijnt u nerstelic in dit leven, hem aen te sien inden emce, ende zijn 
bitter lijden altoos in dijnen herte te draghen, ende mededooghen met hem te 
hebben, recht oft ghy alle zijn wonden in u Iiehaem ontfangen hadt", ende 
bedroeven u herteliek daerom, dat ghy siet, dat dat onsprekelieke lijden aen so 
menighen mensehe ver1"ooren sal blijven. 

85 Ghi sult nerstelic aenmereken, hoe hy hem selven heeri ghegheven opten outaer 
in spijse ende in dranek, in soetieheyt van allen smaken na elcs mensehen begeerenP. 
Endemet alre minlieker begheerte ghenoechte in hem hebbende suldy roepen ende 
segghen: '0 Here Jesu Christe, ghy zijt dat broot deslevens': gheweerdicht mi also 
teversad~~Îl!._uJ dat mi nergens na en hongert dan <na) u"; geweerdige my in 

90 dijnen dierbaren bloede alsoo droneken te maken, dat my nerghens na en dorste 
dan alleen na u. Behoedt mijn ghedaehten34, dat siJS dye donckerheyt der aerden 
nyet en bedeeken l • .r, ende dat si van u, dye sonne der gherechtieheyt', nyet 
gesceyden en werden'''. 

Ghy sultooek der Moeder Christi alle weerdieheyt doen, die ghy moecht, ende 
95 segghen: '0 goede Jesu, gheweerdighet mi, sonder'·, te gheven (f 132,) dye 

gracie, dat iek u ghebenedijde Moeder maeh eeren met alsulcker weerdieheyt ende 
revereneie, als iek sehuldieh hen te doen ende u behaghet. Ende ghi, 0 alder' 
goedertierenste Moeder Maria, gheweerdighet u my te verwerven van dijnen 

31 L Jacobus: essentia. 32 ende ... : Jacobus: eoque, prout potest. in viafruatur et in ipso er non in alio 
requiescat. 33 dan ... : L Jacobus: _praeter le;J)~.è!LJ1!!L!D p3 dat u. Vg1. mi hongert na; zie 
vervolg. 34 mijn ... : wel enkelv.; vgl. het vervolg. L cogirationes meas; Jacobus: menlem meam. 
35 si, nl. mijn ghedachten. 36 dat...: Jacobus: ne, intervenieme wnbra terToe. 37 ende ... : Jacobus: 
a le ... separelur. 38 Jacobus, L: peccatori. Vgl. Verwijs s.v. sontler = sondaer. 

m Volgens Augustinus' onderscheid tussen uti en frui. D Vgl. Gen. 1.26. 0 Verwijzing naar 
Franciscus' stigmata. p Vgl. Sap. 16.21. q Vgl. Jo. 6.48. r behoedt ... : versta: bgg;herm zo uw 

-K!:dach1en dal de aar4§~,iuistemis (schaduw) ze niel be{iekke en ... (in feite: afscherme tegen de zon der 
gerechtigheid). s Vgl. Mal. 4.2. 

:: .. 
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Dat (I 1171') neghende is dattu in alle dijn wercken die du doeste altijt gode in 
dijnre herten houtste ende geen ander meeninghe of waerom en hebbe dan die eer 
gods Ende du sulste aJtijt naerstelic pinen te bekennen god tegenWQerdich te wesen 
als of ghi hem in sinen Wesen teghenwoirdich saecht ende du sulste hem ontsien 
ende eerebewijsen op dattu alsoe met vuerigher lief ten in hem moechste ontsteken 
worden. ende godes also hier ghebruyken dattu in nyemant anders dan in hem en 
rustes. 

Dat thiende is du sulste altijt gode dancken ende loven vanden goeden die hy di 
ghedaen heeft ende sonderlinge dat hi di nae sinen beelde ende ghelikenisse gemaect 
hevet Ten arideren dat hi dijn nature woude an nemen ende hem ghewaerdicht heeft 
voer di te sterven Ten derden dat hi ons ghift hem selven in spijs ende dranck ende 
hiernamaels hem selven sal gheven in een loon. 

(I 118r) Hier om pine di naerstelick in desen leven hem an te sien inden cruce 
ende zijn bitter Iiden altoes in dijnre herten te dragen ende mededoghen met hem te 
hebben als of tu alle sijn wonden in dijn liclraem ontfangen hadtste. ende bedroeven 
di herteliken daer om dattu sietste dat dat ontsprekelike liden an soe menighen 
mensche verloren sal bliven. 

Du sulste naersteliken anmercken hoe hi hem selven heeft gegeven opten aitaer in 
spijs ende dranck, in soeticheit van allen smake na eJckes menschen begheeren. ende 
met alre minlijker begeerten genoechte in hem hebbende sulstu roepen ende segghen 
o here ihesu christe du biste dat broet des levens. ghewaerdighe mi alsoe te 
versaden in di dat my nerghents na en hongheit dan nae dy. Ghewaerdighe my in 
dinen- duerbären· bloede al;;oe droncken te maken dat mi nerghents nae en dorste 
dan alleen na di (I 1181') Behoede mijn gedachten soe datse diedonckerheit der 
aerden niet en bedecken ende datse van di die ghewarige sonne der gherechticheit 
niet ghescheiden en worden. 

Du sultste oeck der moeder cristi alle waerdicheyt doen die dil moechtste ende 
segghen. 0 goede ihesu ghewaerdige mi sondair te geven die gracie dat ic dijn 
gebenedide moeder mach eeren mit alsulcke waerdicheit ende reverencie als ic 
sculdich hen te doen ende di behaghet Ende du alre goedertierenste moeder maria 
ghewaerdighe di mi te verwerven van dinen gebenediden sone dat ie mi· gehelijken 
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ghebenedijden Sone, dat ie my gheheelick ende ghetrouwelick mach gheven tot 
100 sinen dyenste, ende dat ick u altoos [moet)'" onderdanich mach wesen, (ende> 

met suyveren (ghedachten> ende devoten herten'o eenpaerJick 41 overmidts dijnre 
goedertierenheyt by u staen moet, Amen"2, 

In desen' voorseyde thyen puncten,o siele, so oeffent u, wildy anders hyer yet 
smaken vander gloriën des eewighen levens", 

39 p3 mel ... devoÈer herten; L simul cum omnibus ... cordibus. Jacobus: pura mente et corde devoto: hiernaar 
verbeteren wij; alles is wel in het enkelv. 40 Wel als enkelvoud: zie D.39. 41 In de zin van 
voortdurend. L perpetuo; Jacobus: continue. 42 In Stimulus volgt nog een Oratio de passÎone 
Domini: 43 Bijgevoegd wegens het PeerJe-verband: zie n. 3. hyer: L in hoc vila; smaken: L praelibare. 

". -" - .. ~ 
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ende ghetrouweliken mach gheven tot dinen dienste ende dat ie di altoes moet 
onderdanich wesen met suvere herten ende dat IC met devoter herten eenpaerlijken 
ovennits dijnre goedertierenheyt bi dy staen moet. Amen. 

In dese thien punten 0 siele soe oefen di wilstu anders hier yet sma- (I 119r) ken 
vander g10rien des ewighen levens. Ende wilstu inder begheerten smaken dattu inder 
verstantenisse bekentste. so pijn di als voerseit is geestelic te worden ende dat 
vleysch also veele alst di moghelick is te laten met sijnre begeerten. want hy dwaelt 
alte seer die de hemelsche soeticheit menghen wil mit desen vernijnden slijcke. 
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P JI 42, f. 132r' NOCH VAN LATEN, LIJDEN ENDE MINNEN'··.·CI CAPITTEL (.LlJ.) 

Wilt ghi warachtich wijs wesen in Gode, so moet ghy altemael sot werden in u 
selven 3. Wildy u siele sekerlick behouden, soo moet ghy die altemael ver~esen. 
Ende dyese hier verliest om Gods wille, dye behoudtse in dat eewighe leven'. 

5 Hyer-om soo leert laten, lijden ende minnen: 
soo moechdy God inder eewicheyt ghewinnen 4 • 

Dat eerste punct is laten'. 
Ick segghe u: leert laten, nyet alleen inden uutwendighen, vleeschelijcken ende 

sinlicken dinghen, maer oock <in)' dye inwendighe, gheestelijcke dinghen, dye u 
10 (on-)geordineerde 6 toeneyghinghe der sielen ende des gheests aenhanghen: gheeste

lijcke oeffeninghen, dye die menschen aen hem trecken ende bi hem selven aen-nemen 
als: vasten, waken, bidden, deneken 7, iubileren, contempleren, troost, soeticheyt 
smaken' ([ 132v) ende hooghe dinghen bekennen, hongheren, dorsten", ende 

oegeeren na loon' ende eewich leven ende oock na dat heilige Sacrament uut 
15 eygen-willicheit of eygensoeclicheit'. Alle dit ende veel meer darunen segghen 

mach, in allen gheestelicken .dinghen,daer die mensche zijn genoechte ende troost 
(in gheset)'O heeft, ende daer hy onordineerJickH aen clevet, dit moet al uut ende te 
nyet werden >Z, also dat een mensche duncket, dat gheen snooder, ongevalliger, 
cativigher, lawer", trager ende versuymender mensche en is in al der weerelt dan hy, 

20 Ende aldus wort hy te niet in ,hem selven '4. Want hier so wort die eygen-wille, __ :~? , 

C=:~ )~~?j;) 
I Getuigen: P II.42, f. 132r-133v; L 1.42, f. 8Ir-82v. 1 Vgl. 2' deel van de titel van P.ll.41. 3 in 
u ... : Surius: el in suis & in omnium hominum oculis. 4 Vgl. het slot van dit hst. S Ladd. 6 p3; 
L inordinate (requiescil); vgl. verder r. 17: PI gheordineerde. Wij beschouwen toeneyghinghe-(ondeFWerp) 
als een 'slordige~ meervoudsvorm, zodat het ww. aenhangen moet gehandhaafd worden (versus L). Zie 
paralleltekst. 7 L meditari, dat ons verwijst naar ghednchte = meditatio. 8 L sapores. Smaken is 
het ww. bij troosl (ende) soeticheyt. 9 hongheren, dorsten naar hooghe dinghen. 10 Pingheset. 
11 Vgl. r. 10 en n. 6. 12 Dit ... : L morifunditus debet & abnegare semetipsum. 13 L lepidiorem. 
14 wort ... : L annihilatur. 

a In vroegere studies hieromtrent hebben wij deze tekst trachten te verklaren, eerst vanuit Dietse 
bronnen, later vanuit Surius'<!áüfer-vertaliiigë:n-.::;an Commune de virginibus Sermo unicus, met het 
thema: Quinque ex eis erant faÏÜiiè"eîqum~prudenles (= Mt. 25.2) ug. Macerale, 1664, 655-659, 
voorlaatste deel. Prof. R. Lievens heeft deze laatste interpretatie verworpen in een belangrijk artikel: 
Bespiegelend proza ui! handschrift Leningrad,' Akademie van Wetenschappen XX! LXJI!, in Handelingen 
der Koninklijke Zuidndl. Mij voor T. L. G., XIV, 1960, p. 207-233, speciaal p. 223--228: Een sermoen over 
de ootmoedigheid, met de publicatie van Dit es sarmoen van der omoedichei! uit het hs. LeningraT' 
Voortaan zal 11et- erop aankomen alle vroege handschriften met de Ootmoedigheid-tekst op te sporen. 
Intussen willen wij wel verwijzen naar de studie van c.c. DE BRUIN, Bijdrage lot de geschiedenis van de 
Middelnederlandse psalmvertaling, in Bundel opstellen van oud-leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. CG.N. 
de Vooys, Groningen, 1949,46-74, speciaal p. 57-74. b Vgl. Jo. 12.24b. c lalen: versta: zich 
verloochenen; Labnegare teipsum. d hongheren ... : deze ww. gaan met na loon samen. e uut ... : 
deze· eigenzoekelijkheid zou kunnen dergelijke praktijken minderwaardig maken. Ook verder is er 
blijvend de onderliggende veronderstelling dat het gaat tussen uit-eigen.beschikking.vrij·gekozen praktij· 
ken en anderzijds door God of oversten gewilde en gevraagde praktijken. Zie b.V. n. i. 

--....~-~~ 
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bDen Haag, K.B., 128 G 18 (beschreven in DE VREÈSE, Hss. van R., 478-485 

(f 256r). Van drie punten, die horen tot een volcomen leven. 

Wilt ghl wàerlijc sijn jn gade, sa moet ghl' te mael sot sijn in u selven. Wilt ghi u 
ziele sekerlijc be- (f 256v) houden, sa moetghlse te mael verlyesen. Ende diese hler 
verlyest om gade, hl behoutse in dat ewyge leven. 

Hier om leert laten, Iyden, ende minnen: 
sa moechdi god inder ewicheyt ghewinnen. 

Ic segghe leert laten Niet alleen jnden graven uutwendighen dinghen, die van 
buten sinIicken jn vallen mer oec om die inwendighe gheestelicke dingen, die die 
affexien der sielen anhanghen Als gheestelicke naersticheyt jn oeffeninghe dieèen 
mensche jn hem selven trect, ende in hem neemt. Als vasten, waken, beden, lesen, 
deneken, scouwen, jubileren, contempleren, troo"st, smaec, ende soeticheit; lichten 
ende kennen, hongheren ende dorsten, quellen ende begheren na loen ende ewych 
leven, ende na datheilighe sacrament Al dit ende veel meer danmen segghen-mach, 
daer (f 257r) troest ende ghenoecht in ghesocht ,wort,' ende daer een mensche an 
cleeft. Dit moet al uut ende te niet werden Sa dat die mensche den ct, dat gheen 
snoder, onghevalligher, kativigher, laeuwer, tragher,versumender mensche en is jn 
alle der werelt. 

Ende dus wort hl te niet in hem selven. Ende hler wort eyghen minne, eyghen 
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eygen-minne, eyghen-wijsheyt, eygen-hegrip of! aennemelicheyt ende eyghen' 
behaghen altemael verloren. Ende hoe dit niet grondeloser is, hoe dat gewarer is 
ende sekerer. 

Want (dit> grondelose niet"ontfangt(!) hem selven altemael in een afgront; ende 
25 '" in dese afgront, dat is: in God: daer verlÎestet hem selven ende wort verteert in 

Gode; ende God sincket hem selven neder in desen mensce in zijn levende 
binnenste', ende die siele omgrijpet hem in haer, ende hi verslintse weder in hem 
ende verteertse al-te-mael. Ende dan so wort dye mensche altemael verwandelt in 
God, als oft hy een ander mensche waer gheworden, als hi ooc inder waerheyt is. 

30 Want dye Heylighe Gheest levet in hem overweselick, also hy dede in sinen 
heylighen apostolen '. 

Dat ander punct is lijden, dat is: dat een mensche ghedoochsaem si ende met 
vredelijcken herten pijne te lijden, als hy alre-best can, het si lief of! leet, mede oft 
tegen, geluc oft ongeluc, voorspoet oft wederspoet, ghewin of verlies, uutwendich of 

35 inwendich, hoe dat dye dingen op u of op een ander comen, of wye dat doet, al en 
duncket u niet het beste, ia, al dochtet 'u oock met allen ,. quaetende tegendye 
duechden, ende dat u dochtedat-(j: 133r )tet u hinderlijc ende schadelijc na u 
begrijp ende goetduncken waer: so verre als ghy geen consent en geeft in sonden of 
in onduecbden, so laet u goedertierlijcende simpelijc in Gode, ende segt: 'Siet, lieve 

40 Heere, ick en can of en mach 17 noch ic en weet nyet, waer-om ghi dit lae! 
geschieden. Het en dunct my nyet goet. Mer ie en weet niet, hoe ghi dat achtet, dan 
ic betrou 'S uwer godlijcker goetheit,dat ghydit nye! en lae! geschien sondersake. 
Ghy wetet waer-om. Alleen daeromso en weet ic nyet beters, dan my simpelijc te 
laten ende te lijden onder uwen liefsten wil'. 

45 Siet, condy aldus uwer wijsheit ende goetduncken uutgaen uut rechter oot-
moedicheyt ende van puerder minnen in God 1., so sal u alle dinc ten besten comen, 
als S. Pauwels sey(J.7 Ende ic seg u voorwaer, ghy en moecht daer geen schade bi 
lijden. Want, al duncket u, dat ghy daer schade oft hinder bi (lijdet> ,. na uwen 
duncken in die gescapen dingen, die ghi bi u selven aengenomen hebt, hoe goet dat 

50 si schijnen of zijn, ghi vordert hondertwerf meer in Gode ende in volmaecter 
heylicheyt overmits die ootmoedige gelatenheyt ende lijtsaemheyt n.l. 

Dat derde punct is minne: dye en wort nemmermeeralso hoochlic ende edelic' 
geoeffent als in desen twee als: laten ende lijden. Al ist datmen inder minnen also, ~')J ~, 1- ,', 

15 niet ... : niet: L nihileilas; onderwerp van ontsinct: zie paralleJtekst en r. 25; P ontfangt; L recipit. 
16 met allen = helemaal. 17 L praevaJeo. 18 dan ... : L confido autem (tegenstelling). 19 van ... : 
L puro in Dewn amore. 20 P lijden. 21 gelatenheyt ... : L sui abnegacionem atque palientiam. 

r D.i. zijn innigste hart. g Vgl. de nederdaling van de H. Geest op pinsterdag. - Over het nier zie A c. 
50 r. 31-79 en n. g-n. h Vgl. Rom. 8.28. i ghi vordert ... meer ... : op dit meer laat Surius (zoals 
verwacht) volgen: quam si propria instituta, Dei beneplacito neglecto, prosequeremur. .$?~:.:=-
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behaghen, eyghen wijsheyt, eyghen begrip, goetduncken, vennetelheyt ende annemen 
altemael verloren. Ende hoe dit niet meer grondeJoser is, hoe dat waerre ende 
sekerre is. 

Want dit grondeJose niet ontsinet hem selven temael jn een afgront. Dese afgront 
dat is god, daer verlyestet hem selven ende wort verteert in god. Ende god sinct hem 
selven nader jn desen mensche, jn sinen binnensten. Ende die ziele omgrijpt hem jn 
hoor ende bi verslintse(f 267v} weder in hem ende verteertse te maeJ. Ende dan 
wort dese mensehe te mael verwandelt in hem, recht oft een ander mensche waer 
gheworden, als bi oee inder waerheyt is. Want die heilighe gheest leeft jn hem 
overweselye als bi dede jn sinen heilighen apostelen. 

Dat ander punt dats lijden. Dat een mensehe gheduldelijc lijdet met gevreder 
herten, als hi best can. Het sy lyef of leet, mede of teghen, gheluc of ongheluc, 
voorspoet of teghenspoet, verlyes of ghewinne, uutwendich of inwendich Hoe dat 
die dinghen comen op u, of op ander Iud en; of wye dattet doet, al en dunettet u dat 
beste niet Ja al dunctet u met allen quaet ende leghen doecht, ende scadelyc sijn Iia 
uwen begrijp. 

So laet u goedertierlije, ende sympelije in gode segghende Lieve here ie 
en weet niet te (f 258r) mael waerom gbi dit dus laet ghesebien. 

Ic en weet niet oft 
u goet dunet Ic ghetrouweop u godlycke goetheyt; dat ghi dit niet en laet ghesehien 
sonder sake. gbi weet alleen waer om. Hier om willie mi laten, ende lyden onder 
uwen lyeven wille. 

Condi aldus uwer wijsheyt ende goetduncken' uutgaen in rechter puerreoettnoe
dieheit ende minnen, sa sel u alle dinc eomen ten besten, als paulusseit, ende gbi en 
moeghet daer gheen scade bij lijden. 

Dat derde punt is minne. Die en wort nerghent so hoochlije ende edelijc . 
gheoelfent, als jn desen tween, laten, ende lijden. Want al ist dattnen inder minnen 
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hoge opgaen mach, datmen God omhelset overmits eenheyt des willen, nochlilllS so 
55 daelt 2Z hem God, met al dat hy verleesten mach;, in dye (grondeloos)" gelaten 

lijdsamen menscheIl, ende daer wort hi (ombegrepen)24 vander minnender sielen, 
ende God omgrijpfse weder, ende verslintse altemale in hem. 

Ende aldus verlie(s)tse 2S haer selven altemael in God", ende wort in God 
verwandelt met graciën, behoudende nochtans altoos haer gheschapen wesen J, ende 

60 aldus keertse weder in haren oorspronck, daer si uut ghevloten is. 
Hyer-om so leert laten, lijden ende minnen: 
so moecht ghi God (f 133v) inder eewicheyt ghewinnen 26 .m • 

22 L declinet ae demittit sese: doelen (hem) is hier overgankelijk. 23 L abyssaliter (bijwoord); P 
gronde/ose (adjectief'!). l4 L amplexatur (deponens met ~jeve zin).; P onbeg[glen van h~~. 
pmgrijpen = omhel~en. Zie verder. 25 L (seipsam talom) perdit; P verlietse. 26 Zie r. 5-6. 

j meI ... : L cum omnipotentie sua. k Hiennee keert de auteur teru 0 r. 2-6, vgl. D, b. I Affirmatie 
van inachtgenomen orthodoxie. m In de plaats van dit vers g ft Surius og een lange uitleg over de 
manier, waarop de mens de beschouwing verkrijgt. 
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sa hoghe mach opgaen, datmen <God?) omhelst overnlids eenheit des willen 
Nochtan daelt hem god neder met al dat hl is, In dese grondelose ghelaten 
menschen (f 258v) ende lijdsaem.· Ende daer wort hl ommegrepen van die 
minnende ziele ende god ommegryptet weder ende verlichtse te mael in hem. 

Aldus verlyest sy hoor selven te mael in gode ende wort hoor selven een 'verloren 
vat. Ende dus keert sij weder in horen oorspronc, daer sij uut ghevloten was. 

Hier om leert laten, lijden, ende minnen, 
so moechdi gode in der ewicheyt ghewinnen. 

•. : .. 
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[DAT ,VlIJ, cr CAPITTEL]' HOE DAT WJ INDEN GHEEST ENDE' INDER SIELEN ENDE 

(INDEN>' LICHAME TE NIET SULLEN WERDEN IN ONS SELVEN ENDE JESUM 

CHRISTUM AEN-DOEN', (cr CAPITTEL .LIIJ.) 

(f 34v) Op-dat wi wi nu weder te met werden ende onberoerlieker dan niet b , so 
5 moeten wy onsen vrijenAwille werpen in dat onberoerlijeke goet, dat God is, ende 

gebruyeken alleen den wille Gods, ende werpen onso' begeerten in die begeerten 
Gods, dat wi niet en begeeren dan God en begeert, ende ons&lP-eninge inde meninge 
Gods, dat wi in geen en dingen ons selven en meenen', ende onsen wille inden wille 
Gods'. 

IO Wat is nu de wille Gods? Onse heiliehmakinged • Want ghi, o.Ifere, wilt dat wi 
alle salich worden. Ende willen wi nu salich worden, so moeten wf:gns~n wil w.<?!:Een 
in dat heilige der heiligen', ende worden alleen vanden wil Godes gewrocht, ende 
staen altijt gelaten 7, wat hi in ons ende doer ons wercken wil ende wat hy van ons 
gedaen of geleden of gelaten wil hebben, ende dencken altijt': '0 gebenedide God, 

15 wat is nu dinen alre-liefsten wil? Belieft u ooe dat ie dit of dat doe, het si in 
gedachten, in woorden, in wercken?' Ende worden wi dan yet ghewaer, dattet onse 
consciëncie tuyget dattet (f 35r) God belieft, dat wi dan 9 seggen: '0 gebenedide 
God, wilt doch dat in mi ende doer mi doen'. Ende vernemen wi dan, dattet God 
niet en belieft, dat ' • wy ons daer-in laten ende sterven om sinen wille, hoe cleyn 

20 dattet is, als in eenen opslach van eenen ooge oft een boerdelic" woort te hOOTen, 
oft te spreke)k 

Ende ons&'1,egee~ sullelLwLwemen 12 in die begeerte Gods, dat wy niet en 
begeeren genuechte, eer ende goet. Wat is nu de begeerte Gods? Dat bi zijn 
genuechte ende weelde in ons hebben mach. Want bi seyt: 'Het is. mijn weelden te 

25 wesen mit den kinderen der mensehen". Sal bi nu zijn weelden in ons hebben, so 
moet onse begeerte gestorven zijn, want bi seyt: 'Ten-si dat dat weyten-koorn 
stervet, ten mach geen vruchte voortbrengen'h. Dit weytenkoorn is die begeerte der 
sielen, de gestorven moet zijn van alle genuechten, goet ende eer, op-dat bi 
genuechte i't~,,!ns hebbe ende dat 13 sinen heiligen name in ons geëert mach worden i. 

30 Ende ons'è/meninge ~!ille!LwLse®Il'4 in die meninge Gods. Dat is die (f 35v) 
meninge Gods: allet, dat God gescapen heeft, dat wi dat gebruycken sullen om zijme 
lieflen. Want alle dingen heeft hy gescapen tot onser behoef. Hi heeft den nacht. 
geordineert, dat wi om zijme lieften" slapen sullen; ende den dach, dat wi <om 

1 Getuigen: p.8, f. 34,-36v; P 11.43, f. 133v-134v; L 1.43, f. 82v-84,. 2 p add. 3 P om. 4 P 
add. 5 ende ... : L Primo itaque voluntatem nos/ram in Dei beneplacitum iactare debemus. Ook verder 
telt L; Secundo ..... Tertio. Daarom is de bijvoeging sul/en lilt werpen hier""noodzakelij~. 6 L: uI sanctus 
air ApOS10/US add. Vgl. I Thess. 4.3. 7 ende ... : L semperque resignati esse (om te doen ... ). 8 L hoc 
pacto add. 9 dat ... : het is de vorige periode, die nog voortloopt. Lorare debemus hoc modo: 
zelfstandige zin. Zo ook r. 18-21. ]0 Vgl. D. 9. 11 L iocosum. 12 sullen ... : P om.; vg1. n. 5. 
13 P om. 14 sulle'!.:.:.:~.~e"E.~: 15 om ... : Lom. 

a Vgl. Rom. 13.14. b In feite voortzetting van A c. 50. c Dit geeft de indeling van A c. 53 
aan. d Vgl. J _ Thes. 4.3. e Als symbool van het wesen Gods. Vgl. A c. 55 r. 4-5 en D. b. fR. 
13-21.herinneren aan de prob1ematiek vaD.A c,.52 r. 9-34, waarvan de bes1issing Schr. hier overlaat aan 
het getuigenis van hel geweten. g Provo 841. b Jo. 12.24. i Vgl. Mt. 6.9. 
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zijnre lieften) ,. arbeiden sullen: daer-toe zijn wi gheboren als die vogbelen te vliegen; 
'35 ende de vrucbten der aerden, dat si ons souden spijsen; ende alle creatueren, <dat 

si)" ons dienen ende vordelic" souden zijn '9 tot onser salicheit; ende allet, dat wi 
doen <aft laten, dat wij dat doen)'· om zijnre lief ten: tot zijnre genuechten inden 
lichaem, ende tot zijnre eeren inder sielen, ende tot zijnre gloriën inden gheest. 

Die wille is inden gheest, ende die begheerte inder sielen, ende die meninge is int 
40 lichaem, dat is: int herte, ende is daer-inJ sodièpe ende sa heymelijke verborghen, 

alle, dat wi doen oft laten, dat wi ons selven so' heymelic ende verborghentlijck 
soecken ende doent om dit aft om dat. Ende hier-om sullen wi een nauwe 
waememen hebben onses" herten ende onser meninge, ende doen alle dinghen om 
zijnre lief ten tot (f 36r) zijnre genuechten, tot zijnre eeren <ende) 22 tot zijnre 

45 gloriën. 
Ende sa volbrengen wi dat gebot[h], dat onse Here leerden op een tijt, doe hi 

seyde: 'Du salst liefhebben dijnen Here", din,en God, uutal dinen herten, uut al 
dijnre sielen, ende uut alle dinen gedachten'4 ende uut alle dijnen erachten; ende 
dijnen naesten ghelijck di selven. HÏer-aen hanghet alle die wet ende propheten'·. 

50 Ende, als wi onsen wille werpen inden wille Gods ende gestadelijck deneken, dat, 
wy bekennen mochten den liefiiken 25 wille Godes, sa hebben wy, God lief :uut alle 
onsen ghedachten ende uut alle onsen erachten'·; ende sa heeft Godt ghenuechte in 
onsen gheeste te rusten, ende dat doer verdienst zijns menschelijkenvrolijcken 
gheestes .. 

55 Ende, wanneer wi onse begeerte werpen in die begeerten Gods, sa hevet God 
genuechte in onse siele te sitten ende alle die erachten der sielente regeren na'zijnre 
begeerten, ende dat doerverdienst zijnre droeviger sielen: sa hebben wi God ,lief uut 
al onser sielen. 

,Ende, als wi onse meninghe werpen (f 36v) in die meninge Gods, so dat <wi)" 
60 alle!, dat ~ inwendich doen 28 ende uutwendich, om die ,lief te Gods [doen]>9 ende 

in die meninghe, daer hijt in geordineert heeft, (doen)'·; sa hebbenwiGod liéf'uut 
al onsen herten; ende sa heeft God genuecht in onsen lichaem te woonen, ende dat 
doer verdienst zijns heiligen gewonden lichaems. 

Sa 31 werden wi weerdich, dat die Godheit schijne in onsen geest ende in onse 
65 siele ende doer onse lichaem, ende verdrijft alle die woleken der duystemisse. Ende 

sa hebben wi <Christum)32 aengedaerl5;, ende doen alle dingen doer'Jhesum 
Christum, soe die heilighe kercke houdt. Ende sa maect hi alle onsê weréken 
vruchtbaer ende <wij)33 zijn ingegaen doer die doer!, dat is: doer die verdienst 
zijnre Menscheit, inder Godheit. 

/' 

16 om ... : PL add. 17 dal ... : L qualenus nobis inservianl. 18 P vorderlÜck.. 19 vordelic ... : L 
cooperentur. ZO P add.; de ganse zin is nog afhankelijk van Dat is die meninge go4s uitT. 33. 21'P 
van onser. 22 PL add. 23 Pende add. Vgl. Lc. 10.27: Diliges Dom;,ium' Deum luum. 24-P 
gemoede. 25 P om.; L beneplacitum, zonder volunlalem. 26 ende a. o. cr.: PL. om. Wij handhavèn 
de p-versie, omdat zij het sjot van het bijbelcitaat aanhaalt, dat'verder niet aan"bod komt. 27' P 
a4d. 18 inwendich ... : P doen, inwendich trp. 29 p add. Zie verder n. 30. 30 P add. Zie n. 
29. 31 P Also, 32 P; p chryslus. 33 P add, 

jende .is ... : blijkbaar bedoelt Schr; dit te zeggen van de verschillende vennogens; zie r. 50-63; k Mc~ 
12.30·31; Mt. 22.40, 1 VgL Jo. 10.1; vgl, A c, 47 r. 10 en D, C,' 
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[DAT .IX. CAPITTEL.] HOE DAT WI OVERMITS DE MENSCHElT CHRISTI IN SULLEN 

GAEN INDIE GODHEIT'. (Cl CAPITTEL .LHIJ.) 

Hier-om pijn 3 hem een yegelic in te gaen, want die voor die doer blijft staen, de 
moet vervreesen 4 , ende lijdet' reghen ende wint, ende staet in anxt der vianden. 

5 Ende dit zijn de-gene, (f 37r) die sick" aUeen beeommeren met die Menscheit ende 
niet voort-aen en gaen in de Godheyt'. 

10 Want" b 'in allen den wercken, die 
onse Here JesusChristus opter aerden 
gewracht heeft, werden die-gene, die 
cleyn van begripe zijn, gevoedet vanden 
aenmercken van buten; mer die bat 

Hs. Bonn, U.B., 315, f 192r-194v (hs. 
: afkomstig uit Agnietenklooster, Arn
. hem). 

C. IS geoefent zijn inden verstandelS1 die vin-

(F. 192rb) ... In aUe der wercken die 
here ihesus christus opder eerden ghe
wracht hevel, warden die gheen die 
cleynevan begripe zijn gevoedet van den 
aenmercken van buten, mer die bet 
gheoeffent sijn inden verstande, die vin
den (f 192va) inden .elven werken wael 
smakende eostelieke spise, die alte voel 
bet smaket ende' voede! als die corle.des 
weyts coems. Want die werke ons heren 
sijn van buten ghenoeehliek, mer die 
ghene, die si te rechte eonnen aenmer
eken, die. vinden daer alte vele meer 
ghenuechten in naden inwendighen 
gheeste. Alsoe was onse here Vim buten 
zeer zuverlick boven aUe kinder . der 

den inden selven wercken welsmakende 
costelike spijse, die alte vele bat smaeet 
ende voedet als. die keme 8 des winter-

cL kooms'·@. - Bemardus'o - 'Die 
20 wercken des Heren zijn genoeehlijc, mer 

die-ghene, die si te-recht konnen aen
mercken, die ·vinden daer alte veel meer 
genueehten in na den inwendigen geest. 
AI.o was ons Here van buyten seer 

25 s.uverlic hoven alle kinder der men-

1 Getuigen: p.9, f.36".38v; P H.43, 2< deel, f. 134v-135v; L 1.43, 2< deel, f. 84r-85r. 2·Hoe ... : Pt 
om. 3 P pijne. 4 Nevenvorm van vervr-ies.en (zoals in P). Mnd. Vorvrésen. Vgh- Verwijs s.v. 
vervriesen. 5. L frigori add. 6 P hem (= zjch). 7 L Vnde sanctus ait Bernardus add. De Dietse 
tekst heeft, zonder erug zinsverband, in r. 19 Bernardus. In feite 100pt h~t éne citaat sinds"r.15 e~ daarna 
nog tot'r. 71. 8 P bloeme;'L adipe medullamque. 9-p: d.i. koren dat in het naj;;;~g~d-~~ordt; P 
lerWe,icofens~ dat beantwoordt aan_ weitencoren; L frwnenti. Vgl. Verwijs. s.v. wintereoren, weilen~ 

com. ]0 Zie n. 7. 

8 Na het drievoudig Chrislus~aendoen in A c. 53 verklaart Schr. hier pregnant het ronneel ingaen (langs 
Christus = die dare) in de Godheid uit Jo. 10.1; vooriaen: verder, nl. na de Mensheidsbeleving, waarbij 
de mens niet mag blijven stilstaan. b De hier vertaalde tekst vindt men in Bernardus' werken als 
preek op ~Q!!Il.'!.~~E._Le_~sLl!Ç!.q,l'!!_'"!!..!lpjP~f!!Il!!!.!._sermo II (S. Bernord; opera, Romae, 1966, IV, 319·320; 
PL.l83, k. 157·8). De hier ter vergelijking gebruikte vertaling is ontleend aan de éne, reeds bestaande 
MndI. vertaling van Bernardus' werken, die in de 15 e eeuw in een aantal hss. en in 2 incunabelen reeds 
verspreid waren. Hierover bereidt Mevrouw Carine LlNGIER haar doctoraatsthesis voor. Zie DU reeds 
haar studie: Over de verspreiding van Sinl~Bemardus' liturgische sermoenen in het Middelnedetlands, in 
OGE,.64, 1990, 18-40. Wij ontlenen de hiernaast ter vergelijking afgedrukte tekst aan hs. Bonn, U.B., 
315, dat eenmaal aan het St.-Agnietenldooster te Arnhem toebehoorde (zie P. BEGHEYN, De handschriften 
van het St.-Agnietenklooster te Arnhem, in OGE, 45, 1971, 16; zie hiervoor p. 171*-173* uit d,e Inleiding). 
De kans is groot dat .deze tekst dicht bij.de oorspronkelijke vertaling staat. c Vgi. Hebr. 5.14 en 
12. d Vgl. Num. 18.12; Ps. 80.17. 
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schen " mer van binnen was hi dat cIaer
blinckende schijn des ewigen godliken 
lichtes', hoge boven-gaende alle die 
schoonheit der engelen. Van buten sach-

30 men eenen menschen sonder gebrec, 
vleeisch sonder sonde ende <een> 11 lam 
sonder vlecke'. 'Hoe schoon waren die 
voeten des-geens, die ons vrede ghe
bootscapt heft ende alle goet', spreect 

35 Ysaias12, (f 37v) 'mer zijn hooft is 
noch veel costeliker, want dat hooft 
allisti is God'''. 

'Het was seer genuechlic te sien eenen 
menschen, daer gheen sonde in wesen en 

40 mochte, ende die oghen zijn salich, die 
des waerdich zijn hem te sien. Mer ved 
te meer zijn si salich, die reyn zijn van 
herten, want si sullen God sien'. Want, 
doe sint Pauwel totter kernen quam, 

45 doe en achten hi 13 der sealen 14 niet, al 
was si seer schoon, ende hy seyde: 'Al 
hebben wi alfistus gek ent nae den 
vleysche, mer voort-aen soe en kennen 
wi hem so niet' j. Ende ten was gheen 

50 wOnder, want onse Heere hadde selven 
gheseit: 'Dat vle[e)isch en batet niet, 
mer die gheest maecket levendich' k. 

55 , 

menschen, mer van bynnen was hi dat 
cIaer blenckende schijn des ewigen god
licken lichtes, hoghe bovenghaende alle 
die schoenheit der engelen. Van buten 
sachmen enen mensch (f 192vb) sorider 
ghebrecke, vleyséhe sonder sunde, een 
lamme sonder vlecke. Hoe schoene 
waren die voete des gheens, die ons 
vrede geboetscapt hevet ende alle guet. 
Mer sijn hovet is noch vele costelre, 
want dat hoeft xpi is god. 

Hetwas zeer genuchlicke te sien enen 
mensche daer geensunde in wesen en 
mochte, ende die ogen sijn salich, die 
des weerdich waren hem toe sien. Mer 
vele meer sijn si salich die reyn van 
herten sijn, want si sullen god sien. 
Want doe sunte pauwel totten corlen 
quam, doe en achte hi der schalen nyet, 
al was si seer schoene ende hi seide: al 
hebben wi xps beken! naedenvléy- (f 
194ra) sche, mer voert aen soe en 
bekennenwi hem· soe nye!. Ende !en 
was gheen wonder want onse" here 
hádde selve gheseit: dat· vleYSche en' 
Mtet nyets niet, mer die gliest inaket 
levendich. 

Mer dit es die wysheit die paulus 
spreket onder die vokomene, 'nyet . . . .". -

onder die ghene daer hi toe seide: lck 
hebbe soe gheweest onderu als of ic niet 
anders en hadde ghewetendan"ihesuin 
xpm ende die ghecruys!. 

11 ende ... : pende;, P.een. 12 spreect ... : p add. De zjn komt wel oorspronkelijk uit Is. 52.7, maar 
,,:ordt g~teerd vo~gens Paulus~ bewer~ng in Rom. 10.1' .... 13 pp3; p1 by. 14 Achten + genitief: 
zich gelege1l laten bggen aan. Zie Verwijs s.v. achten.1, OD2J.jdlg. 6. . '. - . 

e Vgl. Ps. 44.3. r Vgl. Sap. 7.26. g Vgl. Ex. 12.5. b Vgl. I Co,. 1l.3. i Vgl. MLÜ. 
j 2 COL 5. J 6. k Jo. 6.64. 
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60 'Mer altesamen is hi soet ende salich, 
alte-mae! ghenuechlijck, ende, na den 
woorden der gheestliker bruyt, alte-mael 
begheerlick l . Ende, also als dit bewijset 
is in zijns selfs wesen, also salment ooc 

65 vinden in al sinen wercken. Want, als
men si alleen van buten aensiet, so sijn 
si te-mae! suverlic; mer, ist dalmen die 
noeten 'breket, men salt vin- (f 38r) 
den, dat die kerne alte veel genuechliker 

70 sal wesen ende alte veel bat smaect, 
ende meer virtuten sal hebben' 1 •. 

Al te samen is hi zuet ende salich alte 
mael genoechlic ende naeden woerden 
der geestelicker bruyt altoe mael begeer
lic. Ende alsoe als dit bewijst is in sijne 
selves wesen, alsoe salment (f 194rb) 
oeck vinden in alle sinen wercken, want 
alsmen si alleen van buten aensiet, soe 

. sijn si te mael zuverlic, mer ist dat men 
die noten breket, men salt vinden dat 
die corle alte vele ghenoechlicker sal 
wesen ende alte vele bet smaket ende 
meer virtuten sal hebben. 

Ende hier-om en sullen wi nyet alleen ons becommeren in die Menscheyt, mer, 
doer die verdienst der Menscheyt, in-ghaen in die edele Godheyt, op-dat wi sa 
mogen gevoelen, datter is geweest in Christo Jesu: inden geest ende nader sielen 

75 ende na-den lIChaemm • Want die edele ciaer siele ons Heren Jesu Christi was met 
hoeren oversten erachten ghekeert sonder onderlaet van begînne in de Godheyt 
ende was in hoeren eersten begînne, doe si ghescapen wort, in hoeren voorwOrp17 
gekeert ende van-daer also salich ende gebruyclic, als hi te-hant is 1 •. Ende na sinen 
ned';:sten erachten was hi bewegelic, werckelic ende lijdelic. Ende (also hadde onse 

80 Here> 1. ghebruycken, wercken ende lijden mët malcanderen. Doe hi leedt aenden 
cruyce ende sterf, doe was hi met zijn overste erachten inder selver ghebruickinge, 
daer hi te-hants20 in is. 

Die hem nu alre-ghelijcsten na-volgen inden godlicken tegenworpe 21 inden 
wercken eride (f 38v) inden gebruycken, die sullen hem alre-ghelijcste hier-namaels 

85 zijn in weseliken gebruycken ende genieten eewelic. 
Op-dat wi nu in ons gevoelen datter is geweest in Chrysto Jesu, sa laet ons 

pijnen, ons hem te gelijcken inden gheest, als dat wi altijt hebben eenen vrijen 
verheven geest met God vereenicht, ende een gheordineerde siele in allen duechden 
na die sie!e Christi, ende eenen reinen lichaem na die wercken Christi in alre 

90 sedicheit22. 
Ende, als wi dit allen menschen gonnen ende begeeren, dat si oae één waren met 

God inden geest, inder sielen ende inden lichame, ende wesen een yegelic daer-toe 
behulpelijc in onsen gebede" , in onsen woorden ende wercken, sa hebben wi .onsen . 
naesten lief ge!ijcons selven n• 

15 L Et paulo post idem sanctus Bernardus conlinuat dicens add. Inderdaad worden enkele regels uit 
Bemardus weggelaten, zonder verwittiging. 16 Tot hier het citaat uit Bernardus. 17 in ... : L velut in 
obiectum suum. 18 L in eoe/is add.; P hams. 19 also ... : P; p heeft,---lii te ... : P nu. 21 L 
obiecto; vgl. n. 17. 22 P gesaetheit; L modestia, wat hier wel bet ganse werkende leven omvat. 
23 PL gebeden. 

I Cant. 5.16. m Vgl. Phil. 2.5: in het gevoelen ,van wat Christus gevoelde (nl. zijn Mensheid én 
Godheid). correlatief met bet Christus~aendoen. moet de mens tegelijk de Mensheid Christi beleven en 
overschrijden, om diens Godheid te ervaren. Vgl. n. a. D Met deze beschouwing wordt het 2e element 
van het liefde-gebod (in A c. 53 r. 47-54 kort aangegeven) ingeleid, om in het volgende hst. ontwikkeld te 
worden, 
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[DAT x. CAPITTEL.] HOE DAT WI ONS MET GOD SULLEN VEREENIGHEN', WANNEER' 

'WI VOOR ONSEN EEVEN-MENSCHE BIDDEN WILLEN. (Cl CAPIITEL .LV.) 

Ende wanneer wi voor' onsen even-menschen bidden willen', sa sullen wi ons 
selven eerst inwendich met God vereenigen in dat (f 39r) heimelike sancta 

5 sanctorum" daer niemant in en mach' dan die opperste priester, dat is: die geest, 
die dat overste deel der sielen is. Ende in der vereeninge ~ullen wi ons selven Gade 
gehelich offeren in een offerhande des loves' ende ineen levendige sacrificie, in dat 
vier zijnre lieften te bemen, sa-dat wy in ons selven te niet werden allent" dat God 
niet en is, op-dat God ons ongehindert ghebruycken mach, als hy ·dede, doe wi 

JO ongescapen waren. Doe had hi ons mogen maecken wat hem beliefden, ende nu 
heeft hi ons hem selven gelijc gemaect, dat hi ons gebruycken mach in hem selven, 
dat wi zijnre goetheyt mede ghenieten souden. Ende (hier-om)', des wi zijn, 
moeten wi ledich staen, (op-)9dat ons nu God sa weder gebruycken mach, ende 
ongehindert in ons wercken, ende van ons maken wat hem belieft. 

J5 Ende in dese vereeniginge sullen wy God bidden, dat ons van noeden is,.,ende 
bidden God, dat hyalien menschen sa met hem vereenigen wil als wi vereenicht 
zijn, ende wil hem helpen in dat-gene, ·dat hem van noeden is, ende maken si also wi 
(voor)'· van (f 39v) hem voor ons selven begeer(d)en te. hebben,endeseggen: 

---''ö-,ruj"il"äire-liefste, want ghi nu in mi zijt ende in allen menschen na .uwer 
20 Godheyt, soe wilt u doch sa met hem vereenigen, ende maeckt si doch één met U, als 

wi één zijn. Ende, wat u daer een hinder in is, dat wilt van hem verdriven ; ende wat 
si behoeven ende u behaechlick is, dat wilt hem verleenen, ende sonderlinge, dien 
des alre-meest 11 van noeden is'. 

Ende met desen 12 sa bidden wi voor onsen evenen-mensche in dat alder-hoochste 
25 ende minlijcste ende edelste, dat men bidden mach, ende blijven selven vrij ende 

onghehindert in God. Mer, als wi voor yemant bidden, ende ons niet en ver
eenighen13", ende' met dier saecken veel becommeringbe ende verb(e)eldinghe 
hebben, soe en is dat gebet sa aendachtich ,. ende behulpelick niet, ende worden' 
meer behindert ende verstroyet doer die verbeeldinghe. 

30 Des-gelijcs sullen wi oae voor die sielen bidden inden vegevier, dat hem God doer 
zijn bitter liden wil vergeven allet dat si tegen diè geboden Gods ende (f 40r ) der 
heiliger kercken gedaen hebben, ende allet, daer si versumelic in gbeweest hebben, 
ende segghen: 

'0 gebenedide God, wilt dat doch also ontfanghen, recht of zijt alsoe" gedaen. 
35 hadden, ende dat si dy" te-recht bekent hadden, ende altijt voor u weerdichlijc 

I Getuigen: p c. JO, f. 38v-44v; P 11.44, f. J35v-137r; L 1.44, f. 85r-87r. - wil/en: P sullen. 2 meI •.• : P 
s. ver. m. G. trp. 3 wanneer: PaIs. 4 P om. 5 PL comen add. 6 P van al/es; L ah omni 
lilo. 7 P om. 8 P a4d. 9 P add. 10 pl voor add.; L .iam ante ... petivimus_ add.; =-.te 
voren. 11 P best. 12 met ... : L hoc pac/o. 13 L cwn 'Deo add. 14 L devota. 15 dat ... : P 
dit. 

a Zie A c. 54 f. 91·94 en n. n. b Zie A c. 53 f'. 12 en n. e;-hier een- treffende omschrijving-van de 
symbolisering. c Vgl. ·Ps. 49.2!. d Zoals omschreven in r.' 3-14: standpunt van de' vërklating. 
e Nl. zoals hiervoor in" hoge pregnantie omschreven werd.· f Versta"; maar daarentegén. ~."~ 'g Versta:: 
worden wij (anak.). b Versta: zoals het mderdaad hoorde. " 
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ghewandert hadden 16, ende inwendich met u vereenighet hadden gheweest. Ende 
ghevet hem die eewighe ruste, want ghi zijt een ruste ende vrede ende ghebruic
kinghe aller saligher geesten. Ende dat eewige licht moet hem lichten, dat in hem is, 
dat ghi selver zijt, dat si inder aerden " verduystert hebben 1 ende di niet toe recht 

·40 bekent en hebben, dat hem nu altijt knaghet endelB wroeghet ende pijnicht, went'· 
si dat'O te-recht bekennen'. 

Daer-om" sa laet dat licht uwer Godheit doer hem schijnen, soe-dat hem alle die 
tormenten niet' en deren noch en pijnigen, ende alle die base geesten niet en 
derren n genaken, - als Z3 si Z4 doer u alre-heylichste siel scheen, doe si uut u alre' 

45 heilichste lichaem gesceyden was, doer welcken ghi al de base (f 40v) geesten alle 
hoer macht benaemt, ende die poorten der hellen te-braect", ende met die eracht 
uwer Godheyt al uwer vrienden sielen daer-uut verlosten 20. 

So wilt alle gelovighe sielen tro<o)sten ende verlossen, ende dat doer u bitter 
lijden ende doer die grote bangicheit ende ghelatenheyt, daer u alre-heilichste siel in 

50 was in die ure hoer doots, doe si uut uwen alre-heylichsten lichaem woude 
scheiden", doer welckenghi alle die macht des viants benaemt. Want'· sik in die 
ure onser doot geen macht over ons en hebben noch en derren zo genaken noch 
verveeren dan also'O veele als wi met biechten ende mit berou ende overmits u 
bitter lijden ende sacramenten niet af en hebben ghedaen". Ende daer-om bid ie 11; 

55 ° gebenedide God, dat ghidoer < dye) 3Z verveerlike ure uwes." doots, die ghi uut 
lief ten :voor mi hebt geleden, mijn arme sondige siele wilt verloss.en van alle die 
verveerillsse inder uren mijnre doot'. 

Ende, wanneer yemant hulp van ons begheert, sa sullen wi niet voordencken 34: 
'Ic wil dat doen aft dat spreken', want Godt (f 41r) selven gesproken heeft: 'Ic sal 

60 u mant ende" wijsheyt geven, welckeru wedersaecken" niet wederstaen en 
sullen", mer wi sullen ons inwaertskeren ende seggen: 

'0 gehenedijde God, wilt doch dat doer mi doen af spreken, sou dat eedic is 
ende hem" van noeden is. Want ghi spraect doer Balams'· eezel: sa wilt u 
gewaetdigen doer mi te spreken' m. 

16 voor ... : PL weerde/ijc'in uwer tegenwoordicheit gew. hatJden.. 17 inder., .. : P om.; L in se: ter
vertaling van in hem? 18 PL om. 19 P tot dat. 10 P om.; L 'te (=u). 21 L Eia ergo 
pijssime domine. 22 P dorren; L praesumat. 13 L sic (inquam) transradiet eos: als verwijst naar het 
voorafgaande sa. 24 p si (vgl. -Godheit); P dat (vgl. licht). 2S die poorte ... pL; P hebt die p . 
... gebroken. 26 p verlosten = verloste = verlostet; L liherabas. P verlost, afhankeJijk van het 
voorgaande hebt, D, 25), 27 P verscheyden. 28 P so dat. 29 Zie D. 22. 30 P 80; L nis; 
quantum. 31 niet.,,: L expiare neglexerimus. 32 P; p u. 33 P des; vgl. r. 57. 34 L 
praecogirare; vgl. Me. 13.11. 35 pL; vgl. Lc. 21.15: os el sapienciam. 36 L adversarii. Zie n. 34. 
37 P hemluyden. 38 LBo/aam. 

i Geestelijke duiding van liturgische gebeden uit het dodenofficie: slecht handelen verduisterde het Licht 
(Gods inwesen) in 's mensen aarde. j dal ... : het zo juist beschreven verkeerde handelen t.o.v. het 
Licht: duiding van het verwijt van het geweten: wroeging in het vagevuur. Vgl. A c. 24 r. 51-59. k si: 
versta:- de duivels; zie het voorafgaande zinsdeel. 1 Lc. 21.15. m Vgl. Num. c. 22-24: Jahwe 
inspireerde (de heidense profeet) Balaäm (tegen de zin van Ba1ak, koning der Moabieten), maar ook 
Balaäms ezelin. die Jahwes waarschuwende engel zag en daarom onverbiddelijk stilhield. Toen deze 
geslagen werd door haar meester en hem dit-verweet, openbaarde de engel aan Balaäm. hoe de ezelin op 
zijn .bevel gehandeld had. - Zowel Balaäm als zijn ezelin zijn typische vporbeelden geworden om Gods 
beschikkingsmacht over de mens in 't licht te stellen. 

" :-

.... ,. 
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65 So sal hi zijn graeie in ons storten, ende so doer ons spreken, dat onse even' 
mensehe daer-van getroost ende gestarct wort. Ende in dat spreken 39 sullen wi van 
binnen waernemen, oft 40 God ooe belieft veerder" te spreken of te swigen. (Ende 
als wi dat gedaen hebben) 42, so sullen wi ons geringe inwaerts keren ende segghen: 

'0 ghebem;dide Godt, heb ie wel gesproken, dat hebdi doer mi ghedaen: daer si u 
. 70 lof ende eer van. Heb ie qualic gesproken, dat heb ie geweest: dat wilt mi vergeven. 

Ende dat-gene, dat ghi doer my ghesprokenhebt, dat wilt" toch in mi wereken, 
ende helpt my, dat ick dat selver beleven" moet, ende wiJlei doch" in hem spreken 
ende in hem bewaren' n. 

Ende als wi dat sekerlic geloven ende weten, dat (1411') wi dat niet en zijn oft en 
75 vermogen, soe mogen wi dat vrijlic ende ongehindert om zijnre lief ten wil doen 0; 

ende" dat nochtans (altijts)4. mit oetmoeaiger(seamelheyt ende voorsieniger)47 
wijsheyt p

• 

39 P; L ad intra Dei inspirationem; p in dat spreken. 40 L ut sciamus si. 41 p nevenvorm voor 
compar. verder, veerre? P voorder. Vgl. Verwljs s.v. verre.!).' 42 Ende ... : P add.;,L Poslquamvera ea, 
quae ,dicere vo/ebamus jam sufficienter dixirnus add. ' 43"p': vgl .. Verwijs s.y. loch; P doc.h; L ~iiar:n: d~ 
betekenis is.bij Verwijs niet aangegeven. 44'L ui ... vÏl4 el moribus exprimdm. :4S-P om. 46 PL 
add. 47 PL add. . . 

n wilt ... :' versta: wil dat ook in mij. .. en wil dat ook in' hen / die men wil helpen):.: ., . 0 weie~ ... ; versta:
weten' dal wij het niet zijn, die spreken of hef ook niet kunnen,' zo moge~'~ij dili .tril. al4tis' spreken) 
doen... p endé ... : deze wijze raad kleurt de strakke'richtlijnen in r. 66-68: . 

. ... 
. " 

: ~ '. 
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186 A. DAT BOEC DER LEERlNGHEN 

[DAT JU. CAPITTEL.]' HOE DAT WJ ALTIJT' IN AL' ONSEN WERCKEN EENVOLJ)lCH 

IN GOD SULLEN BLIJVEN INGEKEERT ENDE DOER ONS SELFS BEKENNEN IN GOD 

CLIMMEN'. (tI CAPmEL .LVJ.) 

Nu hebben wi geseit, hoe dat wi altijt· in onsen gebede 7 ende in onsen woorden 
5 onghehindert in God sullen blijven'. Nu volghet, hoe wi in onsen wercken. altijt 

eenvoldelic in God sullen bliven. 
Want' (dan)" God is eenvoldich ende wercket menichloudich ende" hevet in alle 

zijnen wercken onbeweechlike ruste ende hier-om 1., want wi een gelijkenisse Gods 
hebben, sa sullen wyb al onse wercken, die ons behooren te doen n"ende dat die 

JO ghehoorsaemheit geboot 12, trouwelijck leeren doen sonder sorchfoudicheit ende 
menichfoudicheytdes herten d, ende hebben altijt meer voor oghen God, daer wijt 
om doen, dan die wercken, die wi (f 42r) doen, ende bewaren ende houden altijt 
den vrijen inkeer des herten ende die inwendige rust des geestes. 

Want die van binnen kan wanderen ende die dinghen van buten niet enD acht", 
15 die en soeet gheen tijt noch stadt, te hebben' devoote oeffeninge noch vrijen inkeer", 

ende is altijt meer bereyt tot sinen inkeer dan tot sinen uutkeer ' ·, ende siet altijt" 
met(-ten)18 inwendigenogen des herten God der Goden in Syon'. Ende in desen 
inwendigen ee(n)voldigen inkeer wort gevonden dat verborghen weechken '", daer sa 
menich mensche veer omloopt'·'". Ende hier wort vercregen die rijcke scadt, daer 

20 menich sa 21 swaren harden arbeyt der penitenciën om doet. 
Ende hier wort geleert die edele vrije kopste des geests", daer so menige grote 

philosophen ende poëten' om ghearbeit hebben ende sa menich iaer hebben geleert 
over die natne~lijke consten 23, ende hebben al hoer vernufte ende verstant gheset 
indie gescapendingen als inden loop des 'hemels ende der planeten, (om)'4 den 

25 natuerlijken loop ende ordinancie te ondervinden ende (te)-Z< kennen, (f 42v) ende 
hebben hier-om hem gegeven tot afgesceydenheyt ende eenicheyt'·, ende hebben 
hoer verstant ende gedachten gebloot, ende hebben dat in hem selven ovedeyt ende 
overdacht 27 stadelic, hoe dat 28 sy dat bekennen mochten ende ghewaer worden. 

1 Getuigen: p.1 1, f. 4lv-44r; P 11.45, f. 137r·138v; L 1.45, f. 87'-88v. 2 p add. 1 P om. 4 PL 
om. 5 ende ... : PL om. 6 PL afroos. 7" PL gebeden. 8 P add.; L igitur. 9 L nihilo minus 
add. 10 P om. 11 L quae facere tenemur. 12 PL gebiet. 13 P om. 14 PL; pacht. 
15 te hebben ... : L ad devota hahendum exercitia. 16 ende ... : PL om. 17 siet ... : P is a. 
siende. 18 P add. 19 p: vgl .. Verwijs s.v. wech, kol. 1845; P wechsken. 20 daer ... : L pro qua 
tam multi longius discurrunt. 21 P om. 22 vrije ... : L liberalis ars spiritus. 23 die ... : L 
phiJosophiae natura/is. 24 P; L quo ... agnoscere possent; pende. 2S PL add. 26 tot ... : L 
abstractam alque so/itariam ... vitam. 27 P overgeleit e. overgedachl. 28 P om. 

a Verwijzing naar A c: 55 r. 3~57 en r. 58~77"paarna volgt hetzelfde onderricht aangaande ons <in Gode 
bliven in onsen wercken'. b Want ... : versta: aangezien immers enerzijds God eenvoudig is maar toch 
menigvuldig werk! ... en anderzijds wij een gelijkenis met God dragen, zo moeten wij... . c die ... : versta: 
die wij behoren te doen. d ende dat ... : versta: (zo moelen wij ... ) en ernstig leren zonder bezorgd-

d' ,; ( J: l)~' heid ... te do~n' wal de gehoorzaamheid oplegt. e Ie ... : om te hebben. f Vgl. f8:-46;-13:- g dat ... : 

J
I versta: de rechte wech naar de eigen grond! waarin God leeft. die velen zo ver gaan zoeken. b 

---' philosophen: mensen voor wie de wijsbegeerte_hog de totale ontraadseling van alles (God, mens en heelal) 
beoogde; poëten: literatoren, die wetenschap en kennis te boek stelden. 

D Ol ampek029c25 
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.... ~' 
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Ende in dit overdencken zijn si tot bekennis 2. gecomen ende hebben also grote 
30 genuechte ende Jiefte'o gehadt, so"-dat si alle tijtlike goet, vriende ende maghen 

achter-gelaten hebben, Ende ten heeft hem niet verdroten nacht ende dach dyt te 
ondersoecken, so-datsi alle die ordinancie des hemels wisten, hoe veer ofte hoe na 
dat hoeren loop was, tot een minuyt toe, so-dat sy die const vrij ende ongehindert, 
sonder allen arbeit, in hem hebben gedragen 32", mer die alre-edelste ongescapen 

35 conste, die daer met geen natuerJic verstant te begrijpen en is, was hem verborgen; 
Och, hebben si dit gedaen om die tijtlike conste, hoe-veel" te meer sullen wi ons 

selven afscheiden ende blootmaken ende tot enicheit geven, om die alre-edelste 
conste des inwendigen natuerliken' loops te leeren, om ons selven (f 43r) te 
kennen", (om te weten)" waer"toe dat die natuerlike lucht ons lichaems geneigetJ 

40 is, ende waer-toe dattet gescapen is, ende gaen voort( -aen)'· doer totten gesteern
den 3? hemel, dat is: tot die siele met alle hoer crachten ende affectiën, (ende 
aenmercken)38 waertoe si gheordineertzijn, ende hoe nu hoer loop ende ordinancie 
is, ende waer hoer natuerlike stede ende werc si, ende dencken ende overleggen dat, 
opdat wi dat mochten leeren kennen ende uut kennis also groote Jiefte crijgen (tot 

45 God)'·, dattet ons niet en verdroet nacht ende dach, wat wi daer-om doen oft 
laten mochten, op-dat wi cJaerlic mochten leeren kennen dat edel goet, daer wi toe 
ghescapen zijn, ende waer-toe die planeten, dat zijn: die affectiën der sielen'o, 
geneyget zijn, ende'of hoeren loop (ooc" SO)42 si, oft uutwijst enige dingen", 
daer der sielen oft den lichaem eenige plagen oft onvreden 44 af mochte èomenk ? 

50 So sullen wi Godt bidden, die dat alle verwandelen kan I, dat hidie quade 
geneychlicheyt (onser sielen ende Jichaems)4S tot sonden·· om'wil keren in hoeren \; 

I:) natuerliken oorspronck, ende leeren die matem ende die conste vrij ende ongehin- /\ 

29 p: vgl. Verwijs s.v. bekennesse; P kennisse. 30 P lief 31 P om., 32 hebben .. '.: P g.- h. 
up. 33 Na de voorwaardelijke voorzin begint hier de vragende hoofdzin, die tot i. 00 loopt. 
34 p add. 3S om ... : PL add. 36 P add. 37 P gestáreden; L ad sleI/as eoe/i. 38 P add.;-L 
eonsiderando add. 39 PL add. 40 die ... : PL onser sie/en erachten. 41 P add. 42 L _Ia/is 
add., nl. zoals het moet gebeuren. 430ft ... : L vel lale quid insinuet, unde. 44 L turbatio. 
45 onser ... : P add. 46 tot ... : p add. 

i De harmonie tussen het werc en de weselike inkeer (r. 9·13) culmineert in de·vrijé inkeer ... dis geéstes, 
die ver-strekkende resultaten realiseert (r. 14-20), zelfs die edele vrije konste' des geestS, die 'grote 
philosopheti ende poëten' in afghescheydenheyt nastreefden om de 'ordinancie' van de sterrenhemel te 
ontraadselen (r. 21-34). Zo dese geleerden zich voor die lijtlike conste ioveel moeite getroostten, moet de 
christen dan niet zich toeleggen 'op afghescheydenheyt, om de 'ordinaIicie' iIi zich te verweienlijkeá van 
de eigen drie hemelen (volgens ptolomaïsche- kosmologie): lichaem; s~ele., gh~stl die openstaan voor' de 
'sonne der recht:verdicheit' (r. 35-64)7 - Schr. verwijst' tussendoor naar allerlei in de voorafgaaride hstt. 
van A behandelde noties en motieven. - Een traditionèel gebruikt motief. Vgl. Eschius' opdrachtbrief, 
p. 668 e.v, j Waertoe ... : dit betreft de buitenwereld, waarin de mens ademt i zie A c. 38 r. 73·77 en n. 
rn. k -R, 36-49: één iange vraagzin met korte voorzin en lange'nazin: ... sul/en (moeten)' wi ... geven, 
om.;, om ... orn ... ende gaen voortaen ... ende aemnercken .. :endê denekèn enck overieggen; dat"(';" 'dat al/esf, 
opdal ... crijgen tot God, dotter (= zodat het) .. ~verdroet (zou- verdrieten).~.wal (=: alles' wat} ... wl 
mochten" (z(niden -moeten doorstaan)... 1 So.:'.: versta: bidden tOl God, 'die dat alles (nl. wafde mens 
door hel voornoemd onderzoek naar vredesverstoringen vastgesteld zou 'hebben) kan doen" omkeren (P 
w;rande'ren), opdat hÜ wille... m mate: wijze, manier (vgl.·moduS; zie Verwijs S.V., 4),-praktijk;·syn. 
dus met het volgende comte (=.manier van kunnen handelen); zie"r. 33 .. 35. ~-sonder: .. :'_nl: zonder te 
Jijden om de Jast en moeite, wat ook die moeite moge zijn; dragen: hier beoefenen, verzorgen. 
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dert dragen sonder (I 43v) allen arbeit in allen arbeitm ende bi allen menscen. 
Want die dese conste (met allen erachten God aen te hangen)" van binnen heeftn, 

55 de en slaet die dingen van buten gheen acht ende Iaet alle dingen ghaen ende 
comen. Want hi is a1tijt van binnen becommert met dat-geen, dat God aengaet. 
Daer-om is hi van buyten siende blint, hoorende doof ende sprekende stom. Ende 
hier-omme blijft hi vrij ende onbehindert. Och, dit waer wel een salieh astronomus! 

Ende hier wortmen altijt vorder getogen tot meerder" inwendiger consten als 
60 totten hemel der hemelen, dat is: totten 49 geest oft dat beelde der sielen, daer God 

hem selven in gehemelt heeft ende is die sonne SO der rechtverdieheit·, van weleken 
alle die planeten ende die natuerlicke hemelen, dat zijn: die eraf ten der sielen S1, 

hoer edelheit ende ordinancie af ontfangen ende behooren hem ghehoorsaem ende 
onderdanich te wesen. 

65 Och, die tot deser edelre eonsten mochte gheraken als' inden hemel der hemelen, 
wat verborghen conste soude hem q gheleert worden S2, die daer allen na- (I 44r) 
tuerliken meesters ende doctoren verborghen is! 

Mer alleen een reyn ootmoedich herte ende" een gebloote siele ende <een) stille 
staende gemoede begrijpt" God in hem: daer-in werckt God stadelic, weer" hi 

70 slaepet oft waect, eet oft drineket. Ende dit gemoede is also inwendich ende edel, 
datment 56 met geenen namen noemen en mach Si.r. 

( 

/ 

47 met ... : PL add. 48 P om,; L magis inzeriores. 49 P die. SO der gerechticheit of add. 
51 dal ... : PL om. S2 wat ... : L muJtas ille occullas'...artes perciperet. p: hem verwijst naar het 
onderwerp van de voorafgaande relatiefzin: die... 53 PL om. 54 L compJectitur. 55 P waer; L 
uhicumque. 56 P darmen. 57 P can. 

n die .. ,: degene die zich deze praktijk van God aan te hangen eigen gemaakt heeft. 0 Vgl. Mal. 4.2: 
cenlraalpunt van de lichtmetaforiek, ook elders bij Schr. paIs ... : versta: nl. Ie leven ... ; vgl. r. 54-
62. q hem: versta: aan hem, die tot ... mocht komen. r R. 68-71: in deze gedachtenwending balt 
Schr. herinneringen aan Tauler samen i.v.m. gemoede, vgl. dis gemüte): ' ... Die meister sprechent das dis 
gemute das si als edel, es si alwegent wûrkent, der mensche slaffe oder wache, er wisse es ader enwisse es 
nut; es hat ein gotfonnig unzeIlich ewig wider kaffen in Got' (J'AULER., ug. Vetter, 350). - Vgl. A c. 57. 
Hier brengt Schr. haar laudatio van die edele vrije konsle des geesls t.O.V. de konste der Griekse 
geleerden, die Eschius in zijn opdracbtbrief aan B. Montanus amplificeert. - De slotzin verwijst naar de 
onnoembaarheid der ziel, waarbij bet volgende hst. aansluit. 

:; .. 
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190 A. DAT BOEC DER LEERlNGHEN 

[DAT XD. CAPITTEL.)' VAN DAT EDELSTE DER SIELEN (ENDE)' HOE DATWl STADICH 

IN GOD BLIVEN ENDE HOE DAT GOD METTER SIELEN VEREENICHT BLIJFT'. 

(II CAPITTEL .LVIJ.) 

Ende hyer-van' hebben die doctoren ende meesters veel disputaeiën gehadt, hoe 
men' dat bewoorden 6 sal. 

Somige hietent dat gemoede"" want het heeft een stadige indragen' in God', 
want het is te-mael godlic ende een beelde Gods inden mensehe, ende het is <godlic, 
wanttet)' in God versoncken <is) 10 ende met God vereenieht. 

Men hiet het n ooe dat punt <des gedaneks)", daer die erachten <uut 
JO vloeyen)" als die radiën uuter sonnen", Ende" God schijnt daer stadieh <in)"" 

als in een spiegel. 
(f 44v) Men hiettet, als Ruysbroee17 seyt, dal (overste)" der sielen, Wanttet is 

bloot ende ongebeell ende siet 1P ende neyget hem altoos in zijnen beghinne. Ende 
daer-orri'isl een ewieh levendieh spiegel Gods, altoos sonder onderlaet onlfangende 

15 die ewige geboerte des Soons in dat beelde der heiligher Drievoldieheyt, daer Godt 
hem selven in bekent al dat hi is na wesen ende na personen. Wanl dat beelde dat is 
inden wesen ende in eleken persoon al dat die persoon is inder nalueren 2o• (Dat 
beelde Gods is inden wesen der sielen)", Ende dit beelde hebben wi alle (in 
ons> 22 als een 23 ewieh leven, 

1 Getuigen: p.!2, f, 44,-47,; P II.46, f. 138v-140,; L 1.46, f. 88v-9O" 2 p add. 3 L el (qua/iter) 
add. 4 dat ... : PL datte! Slade/ic in God blijft. 5 dat, nl. dat gemoede, vernoemd in het-laatste 
zinsdeel van het vorige hst. 6 bewoorden: niet in Verwijs. De zin is aangegeven in voornoemd laatste 
zinsdeel: dolmen! meI geenen namen noemen en mach; L quonam vide/icet nomine debeat appellari. 7 L 
mens, zoals L meestal vertaalt. De omschrijving toont dat gemoede hier in zijn grondbetekenis genomen 
is als: wil, verlangen, wens (vgl. Verwijs s.v. gemoede 1) en 3}. Vandaar stuwing: zie n. 8. S L eo quod 
ad Deum anhelal: opheffen, opstuwen, opdringen naar ... met kracht en geweld, maar niet noodzakelijk in 
pejoratieve zin. Vgl. Verwijs s.v. indragen Intr. 9 PL add. 10 P add. 11 P heetet. 12 P; L 
apex mentis, zie n. 7; p sielen. 13 p uutvloeyen. 14 doer ... : PL om. 15 PL want. 16 P 
add. 17 L prout venerabilis pater Joannes Ruysbroich asserit. ]8 L supremum (animae): die term 
kent Ruusbroec inderdaad: dar overste sijns gheests, zie Werken J, 144-146,206. Zie AMPE, Kempr. R., 
HA, 136 en n. 22; 144-153. P vuer; Poever. 19 ende siet ... : P om. 20 dal beelde ... : PL om. 21 
Dat beelde Gods ... : PL add., waar de zin onmiddellijk aansluit bij Wam van de vorige zin uit p (zie n. 20). 
22 PL add. 23 P dal; L (imaginem ... ) semper vicluram. De eigenlijke zin is klaar uitgedrukt in r. 62-
66. 

/-.~--.~ 

a Zie slot van ct:! met n. r."'\ b De term verwijst onmiddellijk naar TauIer, die zo groot belang hecht 
aan dat begrip. vgr. c:laue t'HXl.1PoLLloN, La place des lermes ,,gemuete" et ,,grunt" dans Ie vocabulaire 
de Tau/er, in La mystique rhénane, PUF, 1963, 179-192. c indragen znw.: indringen tot, stuwen naar, 
gedreven worden naar (mbd. intragen); een kracht die naar binnen (in God) stuwt. 

. ." .. ~ 
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... Von disem inwendigen adel der in dem gronde lit verborgen, hant vil meister 
gesprochen beide alte unde nuwe: bischof Albrecht, meister Dietrieh, mèister 
Eghart. Der eine ... (TAULER, 347, 9-11). 

Von diser minne hant die meister vil tisputacie, weder bekentnissin hoher si oder 
die minne ... (TAULER, ug. Vetter, 349, 1-2). 

Nu 'von allem gemute': in dem ist dat ander alles beslossen, das ist und heisset 
das gemute. Es wirt genant ein mosse, wan es misset das ander alles ... (TAULER, 

350, 1-3). 
wan es ze mole gotlich ist und ein bilde Gotz in den menschen. Och ist es gotlich, 

wan es in Got ze mole gesunken ist. .. (TAULER, 351, 30-32). 

Dat overste onser zielen es altoes bereed; want het es blooet ende onghebeeldt, 
altoes si ende ende neighende in sijn beghin. Ende daer-omme eest een eewegh 
levende spieghel Gods, altoes sonder onderlaet ontfaende' die eeweghe geboort des 
Soons, dat beelde der Heilegher Drivoldegheit, daer hem God in bekindt: al dat Hi 
es na wesene ende na Persone; want dat Beelde es int wesen, ende, in ieghewelken 
Persoon, al dat die Persoon es in natueren. . " 

Ende dit beelde hebben wi alle als j. 

eewegh leven, sonder ons selven, vore onse ghescapenheit (RUUSBROEC, Spteghe/ der 
eeuwigher salicheit, in Werken, lIl, 1947 2 , 167, 16-27). 
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20 Men hiettet ooe die vonek der sielen 24,., want gelije dat die voneke in! vuer is, 
also is! in God', 

Men hiettet ooe den adel der sielen, wanttet sa edel is, dattet die engelsehe 
serafijnen niet te vollen begrijpen en konnen ende den adel" (7), wanttet stadelije 
is in sinen oorsproncl, Ende, ghelije als die rivier oft fonteyne springet <ende 

25 vloeyet)26 uut die oneyndelijke zee ende weder <in vliet), alsoe is dese adel" uut 
God vlietende endew"de~iIl:vlietende, blivende nochtans altoos ereatuer 28 , 

lEnde men hietet (f 45r) ooe een stille'· oft slaep, want het blijft altijt 
onberoerlie ende onbeweechlie in Gocfi.1 

30 Men hiet het oae een geest, want het wort één geest met Goden,., 
30 Albertus' seyt: 'Het is dat alre-inwendiehste, dat alder-sekerste, dat alre, 

onsterilieste ende is God alre-naest, ende is dat oneyndelieste 32• Ten heeft gheen 
wederspoet"", want in desenen is gheen beelde noch subtijlheyt', mer <het is)34 
een eenvoldieh wesen metten wesen Gods·. 

Een meester"·! spreect, dat een eracht is inder sielen, die is so edel: daer si 
35 vernuftelic'· vlietet uut Gode, daer keert si vemuftelie'6 'Weder in God m, ende 

begrijpt God in hoer selven we"elie". 

24 Vgl. AMPE, Kempr. R., HA, 137~141. Zie hiervoor A c. 37 r. 65-81. 2S L om. Deze woorden staan 
er zonder enig zinsverband. Dit is wel de reden, waarom ze in L onvertaald bleven. Wij vermoeden, dat 
het oorspronkelijke zinsverband in pP weggevallen is. Wellicht kan men dat- [onnuleren als: !.E.tJe den a~L 
is daarom zo groot, wantte!... 26 PL add. 27 L nobilis animae porfio quodam modo, met een 
veFZachtende mrassïng:~ blivende ... : Lom. 29 pP: vgl. Verwijs s.v. stille en slilte; L silen-
tium. 30 L Postremo ,add. 31 L Unde add., alsof Albertus' gezegde een verklaring van het 
voorafgaande is. 32 ende dal is ... : PL om. 33 L adversilatem. 34 P add. 35 L De qua 
quidam. 36 L intellectualiter. 37 Te vergelijken met r. 16-24. 

d Vgl, A c. 37 r. 69-95 en n.f. e Vgl. A c, 45 en n. m, p. 79. ,f want .•. : versta: de geest is blijvend 
op· God. zijn oorsprong, gericht. g Aanhaling uit Proclus, neoplatoons wij,sgeer, 412-485, die in de 
christelijke spiri~teit de platoonse dimensie versterk~h Vgl. 1 Cor. 6.17b. j Nl. AJbertus de 
Grote, t 1280. Tauler ontwikkelt ter plaatse Albertus' Jeer uitvoerig. j Ten ... : versta: die geest 

,.. ondervindt geen weerstand (widerwerligkeit: wederwaardigheid = tegenslag, verzet, hinder), omdat 
, beelden uit de lagere vermogens daar niet in voorkomen. kIn r. 4-33 belicht Schr. de verhevenheid van 
\ hel 'vermogen' in de mens, waardoor hij weselike met God verenigd is, door de namen op te sommen, die 
(. meesters ervan gaven, om het onuitspreekbare ervan uit te drukken. Vgl. A e. 22 r. 80-91. Schr. gebruikt 

~/l hiertoe een passus uit Taulers p'ree~~§.l!!Hl.i!.f!!LLgui viden( que vos videtis (vgl. Mt. 13.1&-17), ug. Vetter, 
l 346-353, vooral 349-352. Zie hierna r. 68 e.v. Tussendoor vermeldt Schr. nog Ruusbroec. Daarna 
i vervolgt zij vraagsgewijze om de verhouding tussen de '2tie erachten' (waarover vroeger sprake was) en 

de voornoemde edele eracht, waarbij augustiniaanse begrippen aan bod komen, te onderstrepen. - In 
\,ic voornoemde passus toont TauJer vooral aan, hoe Eckhart de eigenheid van het diepste in de mens, de 

geest/ziel, karakteriseert als het 'onnoembare', boven tijd en ruimte, zoals dit pregnant is verklaard door 
Emilie ZUM BRUNN, MpÎrre Eekhart etJe nom inconmrde I'ame, in Archives de Philosophie, 43,1980,655-
666, De verhouding tussen dit kernpunt en de totaalvisie van Eckhart werd uitgetekend in Eckhart. Sur 
l'humilité. Texte français et postface de A/aln de Libero, Paris, 1988. De onnoembaarheid wordt elders 
onkenbaarheid geheten, wat formeel niet hetzelfde is: zie Ac. 14 r. 51-54; A c. 22 r. lJ2. 1 Meester: 
Eckhart? m die ... : versta: die zo edel is, dat, zoals zij geestelijk uit God vloeit. zij ook geestelijk in God 
terug inkeert en ... 

.' ... '.:." _.~ 
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Der eine heisset es ein funke der selen, der ander. .. Vnd diser funke fiUget als 
hoch, do im recht ist, das dem das verstentnisse nut gevolgen enmag,. wan es 
enrastet nut, es enkome wider in den grunt do es us geflossen ist, das es was in siner 
ungeschaffenheit (TAULER, 347, 11-16). 

Die meister sprechent das dis gemute der selen das si als edel, es si alwegent 
wlirkent, der mensche slaffe oder wache, eS wisse es oder enwisse es nut; es hat.ein 
gotfonnig unzellich ewig wider kaffen in Got. Aber dise sprechent, es schûwe 
alwegen und minne und gebruche Gottes ane underlos. Wie das si, das lossen wir 
nu ligen; mer dit bekent sich Got in Gotte, und noch denne ist es geschaffen 
(TAULER, 350, 14-19). 

Proculus, ein heidenscher meister, .nennt es .ein slaf und ein stille und ein gatlich 
rasen und sprichet... (TAULER, 350, 20-21). 

'Das ist das aller wunderlichest', sprichet bischof Albrecht, 'das man do vindet, es 
ist das aller luterste und das aller sicherste .und das aller unabziehelicheste nnd das 
aller ungehinderste und das unentheltlicheste in diser gelust'. Vnd es ist kein 
widerwertikeit, wan in disem enist nut bildunge noch sinlicheit noch zitlicheit noch 
vergenglicheit(T AULER, 351, 7-11). 

. .~ 

:: .. 
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Wat 38 is nu dese cracht? Want 39 <voor geseit)'O is van driën crachten', salmen 
nu verstaen, datter meer crachten zijn dan voore ghese)'l is4l? Neen, <er zijn niet 
meer crachten)42, mer de drie worden ghenoemt één te wesen, want Si 43 die 

40 gbelijckenisse Godes hevet. Ende ghelijck als die heylighe Drievoldicheyt is drie 
persoonen ende één Godt, aIsoe zijn die drie crachten één. Ende also als God is 
drievoldichinden personen ende één int wesen, (f 45v) also isdese cracht 
drievoldich ende één inden wesen. Uut dit één vlietet gedencken, verstaen ende 
minnen. Ende gelijc als God niet en werct dan doer cracht'4 des Vaders ende 

45 wijsheyt des Soons ende lief te des Heiligen Geestes, also én mach dese crafte niet 
gewrocht werden noch wercken, dan doer die gedachten, verstant ende wille. So 
werct God in hoer een simpel eenvoldich werc, dat godlijc is. 

Ende gelijc als eenen boom in hem heeft die kern ende dat hout ende die bast, 
ende uut hem spruyten die telgen", de bladeren, die bloemen ende die vrucht, ende 

50 is éénen boom ende één substancie, also is dese cracht: uut die gedachtencomt dat 
verstant ende bekennen, ende <uut)'6 dat bekennen coemt die liefte, uut we1cken 
voortspruytet die vruchtbaerheyt der telgeren, dat is: die drie nederste erachten 
ende affectiën, ende die bladeren, dat is: die uutwendige sinnen", ende die 
bloemen, dat zijn: die inwendighe gaven der graciën, ende die vruchten, dat zijn: die 

55 wercken der duechden. Ende <ghelijc als) 4' de boom en mochte geen vrucht 
voortbrengen noch duerach- (f 46r) tich wesen, en waer hy metter wortelen niet 
inder aerden geplant, also is! metter inwendiger eracht: waer si niet in hoeren 
oorsprone, <dat is: in God)'·, geplant, sa en machte si gheen vruchte der 
duechden voort-brengen, noch ewich dueraftich wesen'o. 

60 Getije als die radiën zijn weselijc inder sonnen, ende alle hoer voetsel daer-uut 
hebhen, ende voortbrenghen dat licht ende die vruchtbaerheit inder aerden, alsoe 
heeft dese cracht een ewich inhangen " in God, daer si, nader ongescapenheyt te 
spreken '2." ewich in geweest hevet, ende heeft alle hoer voetsel ende levendicheit in 
dat godlike wesen, ende voortbrengt die vruchtbaerheyt in die telgeren, dat zijn: de 

65 nederste crachten der sielen, ende inden lichaem, ende (}verschijnen 53 die vruchten 
mit die godlike sonne, ende maect si 54 also soet ende genuechlijck 55. 

38 P Want ... : L Sed hic dicere quis passit. 39 P SO. 40 pP voorgeseit. 41 Wat...: L Si vis isla 
animae. prout supradictum est, aIia est a trib~ animae ~iribus, ergo p/ures erunt l'ires, quam superius est 
definitum. 42 er ... : L Ad hoc respondendum quod nequaquam plures eront. 43 L anima. 44 pi 
om. 4S p: vgJ. r. 52; P te/geren. 46 PL add. 47 PL schijn. 48 L sieut; vgl. r. 44 en 56, waar 
de voorzin evenzo ingeleid is, en de nazin met a/solso. 49 PL add. 50 P zijn. 51 L inhaesio-
nem. S2 nader ... : Pin haer ongeschapenheit; L increata. 53 Nl. die radiën uit r. 60; P die vruchten 
werden overschenen; L etfrucius inde nascentes sol divinus luminis sui irradiatione. 54 Nl. die ... sonne 
uit vorig zinsdeel. 5S ende maect ... : L vervolgt de aangehaalde woorden (n. 53): dulces atque 
delecrabiles facit. 

D Want ... : versta: Immers, aangezien vroeger gesproken is van alleen drie krachten .... 
precisering inzake deze redenering op theologisch gebied. 

o Be1angrijke 
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70 

Dese eracht is also vast in God ghe
plant, dat si daer nemmer uut en coemt, 

noch die eWige'· helle en maeh dat 
nemmer uut-doen; ende dat is den ver-

75 doemden hoer alre-meeste pijn, dat sy 
(die cracht) S7 misbroycket hebben; 
ende (omdat zij God altijd in zich zul
len hebben, zo) ,. ligghen (si) '9 altijt 
ende (I 46v) sterven·o, ende nemmer-

80 meer en konnen si sterven. Ende (die 
eracht)·' en wort ooc nemmermeer 
uutghedaen uut die bose geesten, want 
si de edelheyt tot boosheit verkeert heb
ben. 

85 Ende dit hebben ooc die ongelovige 
menschen, mer ten maect si niet salich, 
wantsi dat niet en hebben bekent. Noch 
ten maect ooc niemant salich, dan so 
veel als si dat bekennen ende beleven·2 

90 <ende hem door lief ten tot God kee-. 
ren)·' ende aenrnercken aen hem sel
ven, hoe si geordineert zijn van binnen 
ende van buten, ende hoe dat hem 
behoort te wesen, ende hebben een vlij-

95 tighe naersticheit, bern selven ende God 
te leeren kennen, ende hoe si tot hem 
gevoecht zijn, ende·' hoe costelicken 
goet ende rijcheyt die siele in hoer heeft, 
te weten .': 

100 

God selver, die altijt in ons 
blijft vereenicht ende en scheydet nem-

Dit gemut, diser gront das ist als in 
pfianzet das die. pfianze. hat ein ewig 
reissen und ziehen nach ir, und das 
gemute, der gront der hat ein ewig nei
gen, ein gront neigen wider in den ur
sprung. Dis neigen enverlöschet niemer 
och in der helle; und das ist ir meiste pin 
das in. dis eweklich entbliben mUs .... 
Vnd als dise ding alle gestilt sint, so 
sicht die sele ir selbes wesen und alle ir 
hef te und bekent sich ein vemimftig 

. bilde des us dem si geflissen ist (T AULER, 

350, 26 - 351, 4). 

... uber ein kleine stunde (vg!. Jo. 
Apoc. 8.1) ruschet es her us als ob es 
alle ding ertrenken welle. Dis gat in ein 
abgrunde; in disem ist eigenlich Gotz 
wonunge verre me denne in dem himel 
oder in allen creaturen; der har in 
gelangen könde, der funde do werlichen 
Got und funde sich in Gotte .einveltek: 
licb; wan Got enscheidet niemer von 

S6 P om. S7 ·L Zsla l'Î; pP dat. SS omdat ... : L quae quia Deum semper habebit, ideo: add. S9 pP 
om. 60 Uggen ... = liggen te sterven.; L semper moriuntur. 61 L ~is isla add. 62 ende ... ; p 
om. 63 P ende hem 101 God keeren add;; L seseque per amorem ad Deum convertunt add. 64 PL 
om. 6S te ... : PaIs. 66 L sed. 67 P add. 

P R. 68-84: niet-aangemelde Tauler-citaat. Zo ook verder nog. 
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rnermeer uut onser sielen. Hier~om 66 is 
105 daer< -in) 67 Gods gestadighe woninghe, 

ende is daer eygentliker in dan inden 
hemel. Ende hier-om en is ons geen 
noot,- God van huten te soecken, dan van 
binnen :in dat inwendichste der sielen, 

1I0 daer hi sonder onderlaet altoos tegen
woordich is. 

disem; im wer Got gegenwirrtig, und 
ewikeit wirt hie bevintlichen und smek
lichen funden (TAULER, 331, 6-11). 

'1 :'" 

I 

66 L seá. 67 P .dd. 
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[DAT .XIlJ. CAPITTEL.]' VAN EEN GRONDICH' STERVEN ENDE WAERNEMEN' ONS 

SELVES. «([ CAPITTEL .LVID.) 

Hier-om' moeten wi een geheel afsceyden' doen van allent, dat God niet en is, 
ende keren weder in ons eyghen niet, want dat niet hevet eenen vrijen inganc ende 

5 inkeer in God, ende begeert niet 6 te begrijpen, mer het wordt altijt van. God 
begrepen 7. Willen wy nu tot een volcomen leven comen, so moeten wi altijt blijven 
in ons eyghen niet ende in dat punt, dat is: in God" ende gheven ons gans' tot~ 
grondich sterven van allen dat-gene, daer· onse natuer ende sinlicheit in ghevoet oft 
onthouden mach worden met eniger lust, dat niet puerlic Godt en is, ende setten die 

JO bijl aen die wortel', ende afhouwen'o koenlic u de onvruchtbaer telgerend: so mach 
de boom onser sielen vrij ende ongehindert op-wassen tot dat hoochste goet, daer 
si' toe gescapen is. 

Ende dit sterven doet de sinlicheyt duc we, ende daer-op (en) sullen wi niet 
achten, - want wi duc gedaen hebben, dat onse (f 471') siele ende consciéncie duc 

15 wee dede -, ende" tasten ons selven vrij koenlic" aen, ende bidden Godt f stadelic 
om hulpe, dat wi verwinnen konnen 14, daer wi alre-gebreclicste ende alre-meest toe 
gheneycht zijn: het si aen ghemac oft lust" des lichaems, oft aen enige begeer
licheyt yet te hebben, oft aen lief te aft gonst der creatueren, of enige bevellicheyt 
aft'· behaechlicheyt in woorden oft in wercken, het si inwendich oft uutwendich, 

20 daer wi ons selven in mochten soecken . 
. Ende daer-in' 7 sul.len wy ons selven vlijtelijc w~m~. Ende sonde.rlinge sullen 

Wl altoos 18 strengelic voornemen'· aen ons selven dat ons meest hmdert, ende 
wachten ons dat wi daer so weinich op deneken als wi konnen. Ende konnen wi dan 
onsegedachten niet bewaren, so sullen wi God bidden, dat wi niet en moeten 

25 deneken dan dat Godt wil dat wi deneken sullen, ende dat wi daer niet uut en 
spreken, noch doen noch laten, noch en gaen noch en staen, daer dat gebrec in 
geoelfent mocht worden '. 

1 Getuigen: p.13, f. 47r-49r; P 11.47, f. 14Or-141r; L 1.47, f. 90r-91v. 2 p add. 3 L plena el 
perfecta.. 4 ende ... : PL om. 5 L abstrahamus. 6 L nihil. 7 mer ... : PL om. fi P heel; L 
!unditus. 9 pJ. dat. 10 P afhouden = wel-meer voorkomende onjuiste vorm van afhouwen. Vgl. 
Verwijs s.v. afhouden, 2. 11 L virililer. 12 ende: na het voorafgaande sullen wi niet achten zeker in 
adversatieve zin te verstaan, wat werd omgezet: in P met: mer wi .... en in L met Debemus autem nosipsos· 
viriliter aggredi. 13 vrij ... : P alleen vrij; Lalleen viriliter. Misschien te lezen: vrij ende k. 14 dat ... : 
PL om. 150ft: PL om. 16 bevellicheYI (synoniem van beJwechlicheyt; vgl. Verwijs s.v. bevalJicheil 
= bequaemheU): PL om.; bevalligheid, zucht te behagen. 17 Ende ... : P doer; L In talihus 
(inquam). 18 P om. 19 P doornemen (niet in Verwijs); Leastigare (ingegeven door strenge/ic?). 
Voornemen: we11icht in de betekenis van vore-nemen = vooraf nemen, eerst aanpakken. 

a Hier-om: vgl. A c. 46 r. 74--85. bOns eyghen niet en dat punt, dal is: Go~,..zijn~tieve ~A. --' 
begrippen. Dal punt staat t.o. de cirkel en wijst op het weselike begripen Gods; vgl. ~-ë. 27 r. 1 w.:.-..-!-.EC
Vgl. Mt 3.10 par. d Vgl. Jo. 15.2a; het beeld wordt uitgewerkt. e si, n1.de '6oomvin) onze '. , 
ziel. f ende doer-op ... : versta: doer-op (op de pijn, die dat sterven doet) sullen wi niet achten ... , maer 
oemasten ... (aanpakken, om tot onderwerping te brengen) ... ende God bidden... g dat ... : versta: en 
dat tklaromtrent niets spreken noch doen of laten noch ergem gaan of staan (paarsgewijze tegenstellende 
ww.), waarbij dat gebrek tof uiting zou komen. 

D 01 ampek030c25 
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Ende wy suUen scherp20 hewaren sonderlinge onse vijf (I 48r) sinne. Want doer 
die vijf sinne wort duc ingehaeJtb, daer onse inwendige oghe seer mit verblint wort, 

30 (ende die inwendige ooren bestopt)" ende die inwendige smaec verwandelt, (ende 
die sinnelicheit ghevoet)22, ende die gebreclicheyt vermeert. Hierom so suUen wi 
aJtijt inden anxt ende inder vreesen" Godes zijn. Want sonder den anxt Gods en 
mogen geen duechden zijn, noch goede wercken duerachtich bliven. Want die 
engelen, de also seker zijn ende gevesticht zijn, dat si nemmer(-meer)24 misdoen 

35 noch vallen en moghen", si '6 staen altijt in godlijken anxt ende" reverenciën, 
Godt te dienen ende bern gehoorsaem te wesen: hoe veel te meer sullen wil, arme 
crancke vaetkens ende" die tot alder gebreckelicheyt geneicht zijn, altijt in anxt 
ende'· in vresen staen ende ons selven vlijtelic waernemenJ? 

Voor een yegelijke benauwicheyt30 ende sterven k , hoe cJeyn dattet ooe is, sal een 
40 eewich leven ende vrijheit na-comen. Ende, is dat wi hier welleeren sterven, so 

suUen wi ons verbliden als wi sterven. Mer,'en doen wi dat niet, wee onser, als die 
gruwelike ure des doots coemt,,: wat swaerer31 sterven sal dat wesen! Want een on' 
(I 48v)gebroken 32 naturel en mach niet gaen int ewige leven. Ende hoe seer salt 
ons dan 33 rouwen, als wi in dier anxteliker bangicheit ende in(-de)34 verveernisse 

45 der booser geesten sullen wesen, de ons vander alre-cJeynster sonden, die wi gedaen 
hebben, alte swaerlic suUen wroegen, ende verbeyden ons, dat si ons in die ewige 
tormenten sulJen moghen pijnighen ? 

Ende wat anxtes ende vreesen is dan in hoer 3S voor den alder-gherechtichsten 
richter, de anders niet oordelen en mach dan onse wercken ende verdiensten 36? 

50 Ende wat sentende si dan ontfangen saP?: ader3' dat grouwelijcke veghevier oft 
die eewige heUe? Ende sap· ten ionxten daghe, als die strenge richter ten oordel sal 
conien, metten verdoemden menschen liggen cropen 40 mitten hoofde ter aerden, 
om-dat si dat strenge ordel niet en derren ghenaken m • Ende41 die goede menscen 

10 wü ... : P om. 21 ende ... : PL àdd. 22 ende ... : PL add. 23 ende ... : PL om. 24 P add. 
25 P connen. 26 P om. 27 L voJuntate ipsi cum omni reverentia serviendi add. 28 PL om. 
29 in ... : Lom. 30 L arclarione: beperking die wij ons opleggen. 31 P sware. 32 L ïmmorti-
ficata. 33 L de negligentia nostra add. 34 P add. 3S PL ons. 36 P verdienen. 37 si ... : P 
ral dye sieJe d. 0.1 38 P of 39 Nl. de (slecht voorbereide) ziel; L Quae profecto immortificata 
animo nos/ra. 4O.L serpet atquefugJet. __ 41 L Quo contra add. 

b Tegenover de uitwendige zintuigen worden de inwendige pregnant opgesteld. Vgl. nawerking van Jer. 
9.21. i R. 32-37 ... : versta: Want zo de engelen, die toeh ... in '/ goede bevestigd zijn. blijvend in 
angst ... staan God te-dienen en ... , hoeveel te meer zuIlen wiJ ... ? jR. 37-38: de remmende weldoende 
invloed van de angst = vreze Gods wordt binnen de zelfwaakzaamheid (hem se/ven waernemen) 
onderstreept, zoals ook de gedachte aan de dood en het oordeel (r. 31-38). Vgl. Birgitta LoUIS, "Die 
Furcht des Herrn isl der Anfang der-Weisheit", in Geist und Leben, 58, 1985,280-293; E. BOULARAND, 
Crainte, in DSp. 2, 1953, k. 2463-2511. k Voor ... : versta: ter vergoeding van iedere beperking 
(zelfbeheersing, waarin men zich als 't ware in 'r nauw brengt), die men zich oplegt, en iedere versterving ... , 
zal... I ongebroken nature: vgl. de uitdrukking frangere seipsum uil Thomas a Kempis, Navolging, 
vert., Wijdeveld/AMpE, p. 39 en n. b. mEnde saL.: versta: En (de onvoorbereide ziel (anak.) ialop 

-dc-jongste dag van het oordeel (vgl. Job. 19.25 e.a.) ... liggen te kruipen (zich verbergen), omdat zij niet 
durft (derren = derre, enk.) de plaats naderen, waar het strenge oordeel ... moet plaatsl'inden. 

. .~ 
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sullen met groter bliscap verheven staen 42 in die lucht. Ende de quade menschen 
55 sullen liggen inder aerden tot een voetschemel43 zijnre voeten n. 

lHierom, laet ons ons self wagen om dat ewige goet, (f 49r) want dat niet en 
kost, dat en geit niet") Ende die nu" spaerlic sayet, die sal spaerlic mayenó:'Ende 
la;,t 'ons nerstelic wesen, onse lampen' te bereiden, op-dat, als die' brudegom coemt, 
'dat \vi dan mit hem in mogen gaen in zijn'ewige" wetscap"'p. Ende laet ons nu 

60 volg,m blijdelic met alre begeerten zijn voetstappen na, so veel", als ons'moghelic 
is, ende leeren van hem dat hi sachtmoedich is ende oetmoedich van herten", 'ende 
dat hi sinen eewigen Vader gehoorsaem is geweest totter doot des cruces': Ende 
hier-toe sullen wi al onseswaerbeit, tegenheit ende lijden trecken'9 , op-dat wi hem in 
eenigen dingen 50 gelijcken mogen ende zijnrer onsprekeliker minnen aniwoorden. 

65 Want, ist dat wi met hem willen regneren, soe moetenwi sonder twijfel met hem 
lijden'. 

- 42 P hangen. 43 P voetbanek. 44 Want ... :- L Quod enim nihil consistii; nee valere aliquid 
poterit. 45 PL om. 46 PL om. 47 L nuptias. 48 -veel ... : P verre a/st.- 49 D.i. keren, 
laten.strekken tot (hier~toe ... , op-dat); vgl. yerwijs s.v. trecken'Trans. 10). 50 in ... : L.in omnibus. 

n Vgl. Mt. 5.35 enz. R. 48-55: afgekeken van de' eigentijdse voorstellingen -van hët làatste oordeel? 
o Vgl. '2 Cor. 9.6. - Want die niet en cast ... : vgl. ~preek Si exaltarusfuero, omnia traham ad me 
ipsum (Jo.- 12.32): ',.:. ,wie gruntlichen man sich Zè-'gruJl(fe ·lossen Ii1ûs und sin·-seJbes verlögnen mûs in 
allen wisen so man'sÎch'vindet. Das-nuf enkost. das engiltet och nut. Der sperlichen seiet, der meiet och 
kreIiklich,.:' (ug. Vetter, 356, 31·33). ~ Gaat het' om een bekende spreekwijze? 'p Vgl. Mt. 25.1-
12. qVgl. MI. 16.24; 11.29b. r Vgl. Phil. 2.8. s Vgl. 2 Tim. 2.11.. 
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[DAT XIIIJ. CAPITTEL.]' HOE DAT WJ UUTWENDELJC LEVEN SULLEN NADEN LEVEN 

ENDE PASSIE CHRISTI ENDE lNWENDELIC IN ZIJNRE GODHEYT WONEN', «[ CAPITTEL 

.WC) 

Dus' sullen wi wandereninden leven ende inder passiën Christi·, mer in .zijnre 
5 Godheit sullen wi woonen ende rusten van alre uut- (I 49v)wendiger ende aertscher 

onleden " ende sullen onse herten ende· onse ghemoede met innicheyt opheffen in 
die Godheit ons Heren, ende also ons selfs ontsincken 7 in die Godtheyt boven alle 
kennisse. 

Nu zijn sommighe menschen, die en derren hem met der Godtheyt niet becom-
JO meren, ende si' bliven alleene in die Menscheyt, want si sorghen dat si daer-in 

bedroghen sullen worden. Ende dit coemt uut eyghen-liefde hoers selves, ende dat 
sy noch wat zijn", <om-)'Odat si hun niet en derren wagenb • Want'", ist dat 
<wereltlike)'2 liefte doet wagen lijf ende siel, die doch valsch ende bedriechlic is, 
hoe vele te meer sullen wi ons wagen b <om)" God, dat ongescapen goet, die ons 

J5 aldus saertelic" mint" ende niemant en bedriecht noch bedrogen en heft, ende wil 
ende begeert dat wi hem kennen, minnen ende gebruicken ? 

Mer die-gene, de hem selven uut-spreyen ,. met hoer natuerlic verstant na hoge 
dingen, die werden alle snee-blint 17, ende dat simpel eenvoldige oge wort in hem 
verduistert, ende si dwalen van hoeren gront: doer die menich-(I 50r )foudicheyt 

20 verdwalen ,. si uut hem selven ende en hebben geen onderscheit, ende begeeren te 
bekennen ende te" ondersoecken dat hun niet geoor10ft en is zo, ende dese 
bedriegen21 alle hun selven'. 

Mer de22 God simpelic ende eenvoldelic 23 leert bekennen", die wort verlicht 
endé geleert, hoe hi" dat beelde Christi na sal volgen. Want die Menscheyt Christi 

25 heeft geweest een wech onser menscheyt, opdat wi doer die verdiensten zijnre 
Menscheit sullen comen tot die vereeninge zijnre Godheyt. Christus is mensch 
geworden, op-dat de menschen gode souden worden, ende hevet aengenomen 
wijse 2., op-dat hy den menschen soude brenghen boven 27 wijse. 

1 Getuigen: p.J4, f. 49r-50r; P 11.48,f. J4Jr-J42r; L 1.48, f. 9J v-92v. 2 p add. 3 PL Hoe wij /.s.n./. 
Chrisli ende wonen in zijn g. 4 PAldus. 5 L occupatione. 6 onse ... : P om. 7 L immergere & 
profWldare. 8 P om. 9 ende ... : P om. 10 P add. 11 P om. 12 PL; p werclike. 
13 PL; pin. 14 P hertelijcke; L cordialiter. Blijkbaar beeft PL de vonn (t)saertelike (vgl. Mhd. 
zartlich) niet meer verstaan, Zie Verwijs s.v. seerl. 15. P liefoeefl. 16 L (seipsos) extendunf. 
17 L totaliter excaecantur. Niet vermeld door Verwijs. 18 P dwalen. 19 begeeren ... : PL willen 
kennen ende. 20 L scire atque scrutari add. 21 L misere add. 22 PL dye. 23 ende ... : L 
om. 24 PL kennen. 25 P; P si (die siele?). 26 L modum vivendi. 27. L omnem add. 

a Dus ... : verwijst naar het slot van A c. 58 r. 57~66. De navolging van Christus (naar de Mensheid) roept 
bij Schr. constant de tegenpool op. b Vgl. A c. 47 r. 56-57. c Mer ... : versta: Zeker. zij die .... in 
tegenstelling _met r. 17; Mer"= daarentegen ... Over de eerste zie A c. 61 r. 36-47. Vgl. EccIi. 3.22, 24; 
Prov.25.27. 
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Sinte Bemaert seyt: 'Het is een selsem 2 ' voghel d, die hogher vlieget dan int 
30 cruyce 29 Christi' . Hierom sullen wi niet hoger vliegen, mer wi sullen daer-doer 

ghaen'O doer die verdienst zijnre Menscheit in die Godheit, als dat evangelium seit: 
'Wie doer mi niet in en gae!, die is een dief ende een moordenaer' ". Hier-om sullen 
wi altijt uutgaen ende ingaen31 in die Godheyt, ende doen alle dingen doer 
Christum lhesllI!l. 

28 P wonderjijek; L mirabilis. Zowel se/sem (nevenvorm va.n sel+sam > -seltsiene; vgl. Verwijs s.v. 
selrsiene, 3 en 4) als wonder/ijck h~ft een neg~~ieye ~tekenis: vreeswekkenJ;" afH'i}zenswaardig, wat ook 
het -geval moet zijn met Bernardus' rara avis (waar?) ... ' 29 L cruc(!m. . 30 doer ... : L per eam,"scilicet 
crueern Iransire. 31 uutgaen ... : L ingredi & egredi tIp. 

d De uitdrukking rara avis stamt van JUVENALIS, Sat. Vl, 165. Zie THLL.II, k. I441.-II. Iranslale.--=- De -
terechtwijzing is belangrijk: de opgang naar Christus' Godheid gebeurt in de kracht van zijn Mensheid. 
-In zijn MiddelnedErlandse epistel- en evange/iënprek"en; Leiden, 1978,"citeert G;c' ZIELEMAN uit zijn hs. 
Z, f. 58r: 'Cristus heeft oec die weyde wael gheweten, daer Hi ons overmits Hem selven roepen ende 
driven woude. Ende daer om.seit Hi selve: Ego sum os.tium ovium [Ia. 10.7], IC.ben .die d.ore des scaeps 
staJs,.wy doer .Mi gaet, die sa1 uut gaen end.e .inga~n ~nde sa] weyde vinden. Sentè BaeIlJ.aert ~eit: Si sullen 
in gaen mit siinre gotheden ende uutgaen mil siinre mensbeden ende si sullen. Vinden .weyde hore e'wigher 
salicheyt', o.c. p. 197, n. 129. e Jo. 10.7-9. Vgl." Ac. 47·'r. 18-20 en "~. c, d; Á c. 34 r. 15-17. . 
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202 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

p, 15, f.5Ov' [DAT .xV. CAPITTEL.l' (VAN TWEE DINGHEN DIEMEN HOUDEN SAL)', OP-DAT WJ 

NIET BEDROGEN (EN)' WERDEN MET DIEPE' ONDERSOECKINGHE DER GODHEIT, 

ENDE HOE DIE SIELE HOER HEBBEN SAL, ALS SI GODS GRACIE GEVOELT','. 

(Cl CAPITTEL .LX.) 

5 Dat eerste is, dat wi niet curioselic aft vermetelie ondersoecken sullen wat Godt 
is, aft hoe hi is, aft zijn verborgen wercken, <ende) 7 dat wi niet en begeren te weten 
aft te verstaen' eenige hoge dingen aft dat ons God eenighe dingen openbaer 9 aft te 
kennen wil geven, daer doch geen heilicheit in gelegen is', mer <wi sullen) 10 bliven 
eenvoldich ende simpel in ons selven in Gods tegenwoordicheyt, sa-dat wi Godt 

10 simpelic ende eenvoldelic mochten kennen ende ons selven te grondeH. Ende dat 
waer beter dan dat wi al den loop des hemels' ende alle crachten der cruden 
kenden. 

Dat ander is, wanneer hem God gewaerdicht eenige gracie aft genade in ons te 
storten, of van binnen yet van zijnre goetheit te kennen gevet, aft wat"' hi in ons 

15 wercket, dat wi ons dat niet aen en nemen l3 , noch (f 51r) en verheffen"" aft en 
meenen, dat wi <wat)15 zijn, daer wi inder waerheit niet en zijn, ende houden"· 
aJtijt in onsen gront ende seggen: 

'0 <gehenedijde)" Godt, wie sidy ende wie hen ic? Ghi zijt een afgrondige 
goetheit18, endeic ben een afgrondige boosheyt. Mer, 0 Here, die gracie, de ghi in 

20 mi gestort hebt, de wilt in mi bewaren, ende doer mi wercken-want wat baten 
bloemen, als die vruchten daer niet na en volghend ? -op-dat ghi glorie moecht 
hebben ende mijn eeven-mensche gestichtiget mach worden ende dat 19 n gebene
dide Godheit genuecht heeft in mi te wesen'. 

Ende in deser wijsen so'o mogen wi ons vrijlicken oeffenen in die Godheit, ende 
25 hebben onse wooninge in dat godlicke wesen boven wijse, ende onse wanderinge na 

die Menschelicheyt 21 Christi'. 
Drie dingen zijn, die wy sullen 22 houden, op-dat wi in die soeticheit der godliker 

'graciën niet bedroghen en worden. 
Dat eerste is, dat wi die soeticheit niet begeeren en sullen. Dat ander, dat wi si 

30 niet wederstaen en sullen. Dat derde is, dat wi daer niet droevich om en zijn, als 
(f 51v) wi si niet en hebben". 

1 Getuigen: p.l5, f. 5Ov-52r; P II.49, f. 142r-143r; L 1.49, f. 92v-93v. Bovenstaande titel betreft allren r. 
0-00: Zakelijk kon men evengoed r. 00-00 als een afzonderlijk hst. met titel behandeld hebben. 2 p 
add. 3 Van ... : PL; p Twee d. salmen h. 4 P add. 5 met ... : P van; L circa. 6 Ende ... : PL 
om. 7 PL; p of 8 ofl. .. ~ P na dingen trp. 9 L per divinam revelationem innolescere; P 
openbaren. 10 wi ... : p om. 11 eenvoldelic ... : L uniformiler funditusque trp. 12 L quidl'is aliud. 
13 ons ... : L nobis adscribamus. D.i. aan onszelf toeschrijven in hoogmoed. 14 L extollamur, 
mediaal! 15 PL; P dat. 16 L ista ... l'ersemus: (iets) in zijn gedachte (grond) houden, keren. 
17 PL add. J-JI PL; pl godheyt. 19 PL om. 20 P om. 21 p mensche/icheit; P menscheit. 
22 zijn ... : P sullen wü. 23 L proper eius subtractionem. Moeten wij bijvoegen: (niet) meer1 

a op-daT ... fonnuleert de eerste raad, r. 5-12; ende hoe ... formuleert de 2e raad, r. 13-52. Vgl. A c. 59 
r.,23-29. b Vgl. &cli. 3.22,24; Provo 25.27. c Vgl. A C. 56 r. 21-35. d bloemen (het eerste 
genade-aanbod) .... ' vruchten (verdere ontplooïing daarvan)... e wooninge ... wanderinge: vgl. A c. 59 
r. 17-28. 



;--1 

I 
I 

I 
i 
i 

1 

-l 
! 

A. c. 60 203 

(Ende op-) 24dat wi ons selven" (wel)2. sullen" hebben in dit inwercken 2B 

Godes ende in die gaven zijnre graciën, op29"dat wi God niet hinderlic en zijn ende 
onse natuere ende lichaem niet en krencken, so sullen wi ons altijt bloot ende simpel 

35 houden van binnen ende van buten; ende, so gheringe als wi voelen, dat Godt yet in 
ons wercken wil, so sullen wi onse eyghen werc laten, ende geven ons tot inwendige 
ledicheit, ende swijghen eride'hooren wat die Here in ÖIÎs spreect'_ 

Want bi spreect dat verborgen woort b , dat die siele·doet <beven) 3. ende smelten. 
Si wort bevende, als 31 si van binnen ghestraft ende vermaent wort. Ende si wort 

40 smeltende, wanneer bi met al zijn lieflijke genade ende weel den ende rijcheiden· in 
hoer coemt, ende gevet hem geheelijc over, <om)" in hoer te woonen ende zijn 
weerschap met hoer te houden 33.1: dan wort die geest droncken ,eJ:ide verslonden 
ende omhelst in zijnre lieften; ende die siel wort smeltende als wa,(Vop-dat God in 
hoer drucken mach wat hem belieft, ende (f 52r) van hoer maken wat bi wil, want 

45 in hoer en is geen tegenheyt 34 ; ende dat herte wort also" vuerich ende alle die 
natuerlijcke 3 • aderen worden ontloken; ende dat herte wort springende" ende alle 
dat bloet loopt na den herten om dat gewelt; dat dat herte lijdt van dat crachtige 
inwercken Gods. Hier-in wordt verteert dat vleesch ende bloet ende merch vanden 
beenen in gelatenheit 38.k, want si' overgeeft hoer geheelic met siele ende met 

50 lichaem; ende dan verwandelt si God m, als bi dat water in wijn verwandelden 39.n 

ende als dat ijser <verandert wort)'· int Vlier'. Ende" aldus wordt si verteert in 
waere ghelatenhey(", ende mach wel segghen: 'Mijn lief is mi, ende-ic ben hem'·. 

24 Ende ... : P; p Hoe; L lnsuper uI. 25 P om. 26 PL add. 27 p add. 28 L inactio. 29 p 
add. 30 p benen; P bevelt 31 P wanneer. 32 PL; P om. 33 weerschap ... : L nuptias ... cele-
brandum. 34 P tegenstant; L obstaculwn: 35 P heel. 36 PL om. 37 f!nde ... : L Cor 
(inquamJ. salit in pectore. 38 in ... : L per ·'ttsignaÛonem. 39 dan ... : P dan verandertse ... veran-
derde. 40 P add.; L transit. 41 L om: (één zin met het vorige). 

f Na 2 eer benaderende beschouwingen (r. 13-26; r,,27-31) komt een dieper· borend antwoord: de 
overgave op Gods aanraking, r. 27,52. g Vgl. Ps. 84.9. . b Vgl. Job 4.12. .. i Vgl.).: .14.23. j 
Vgl. Ps. 21.45: k BeschrijVing van de lichamelijke emoties volgèns de laatmiddeleeuwse fysioloWe. 
Natuerlijcke; .. : nl. van haar lic~amelijke natuur. Zie A c. 61 r. 73-77. I si, nl. die siele. zie r. 38. Zo 
ook verder. - m dä'L.: versta: en dank zij"die gestf,!ltenis verandert (yerhejt' in- eep hogere staat) God 
haar /= de'ziel). D Vgl. Jo. 2.7-9. ~o Vgl. hiervoor A c. 45 r. 270 en n. m. p waere:-P vera. 
Aangezien dit in contrast staat met t. 51-52, moet men waere zien als een cOmparatief: dus· waêTrê; d.i. in 
een hogere zin. q Cant. 2.16. 
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204 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

p. J 6., f. 52r' (DAT .xVI. CAPITTEL.]' HOER DIE SIEL HEBBEN SAL, ALS SI GOD VISITEERT MET 

ZIJNRE GRACI!;N' (ENDE DAT SI GHENEN LUST SUECKEN EN SAL VAN BUTEN 

NOCH VAN BINNEN)' «(1 CAPITTEL .LXJ.) 

Aldus visiteert God de aerde ende maect si vruehtb(a)er, indroneken ende rije, 
5 ende (f 52v) vermeniehfoldige(t> hoer geboerten s", dat zijn: hoer dueehdelike 

wereken. Ende in dese vandinge· ende vertroostinge wort si seer gesteret in hoeren 
voortgane, so veer als si hoer eyghen lust ende ghenuechte daer nyet in en soect, 
noch hoer en bedroeft als si des niet en heeft, ende dan niet-te-min naerstieh en is, 
ende blij vet vredieh ende vrij'. Want daer en is geen heilicheit geleghen dan so veel 

JO als si werekelie daere-uut is inden goede '. Want wat batet dat men die vrucht 
onfanget', alsmen die niet en baert'? Mer ghelijemoedes is heili eh eyt 9 , dat is: 
datmen altijt so bereit ende blijde si Godt te dienen in tegenspoet als in voerspoet. 

In deser vandinghe Gods moetmen hebben goet onderseheit. Ten eersten, dat wi 
ons van binnen ende van buten onberoerlic ende <lnbeweeehlieken houden als een 

J5 onberoerlie dinek, dat doot is, ende ons dat niet aen en treeken. Ende gelije als wi 
van buten gestorven, rijp ende sedich moeten zijn ende geen ghenueehte en moeten 
soeeken, also moeten wi ooe van binnen gestorven, rijp (f 53r) ende seedieh zijn, 
ende geen genuechte soecken, op-dat God alleen genuechte, vrede ende vruecht 10 in 

. ons mach hebben. . 
20 Want, ist dat een eonine deser werlt seer ;wel behaecht ende grote genueehte.heeft 

in de wel-gesedicheit ende rijpheit zijnre bruyt, als hi siet, dat si hoer af-sceydet, als 
oft si do"ot waer, van allen anderen liefhebbers, ende hoer alleen buyget tot sinen 
wille, <ende) 11 hoer genuecht niet alleen 12 en settet in zijn rijeheit aft gesinne aft in 
hoer' selfs cierheyt, mer dat bi ghenuechte, vruechde ende vrede in hoer hebbe, -

25 hoe" veel te meer ist dan betamelic ende behoorlije, dat die bruyt Godes, des 
oversten eoninges, hoer doot sal setten van allen anderen liefhebbers ende van alle 
zijn 14 rijeheiden ende gaven, ende hoer genueehte niet en sette in hoer selfs cierheit, 
dat is: in die gaven ende duechden, die God in hoer gestort heeft, inwendieh ende 
uutwendich, mer alleen dat bi zijn vrueehde ende vrede in hoer hebben mach, ende 

30 staen in hoer ledich alle der gaven ende genaden, ende houden hoer onbeweech
(f 53vJlie, ende iaghen die niet na om te behouden oft meer te begeeren, oft en 
maect geen onstuer gebeer" in hoer selven, - want daer-in wort dat simpel licht 

I Getuigen: p. J6., f. 52r-57r; P IUD, f. J 43r-J46v; L 1.50, f. 93v-96v. 2 P .dd. 3 p voegt hier de 
titel van P lI.SI bij; zie volgend hst. 4 Ende ... : PL add. S L genimina. 6 L visitatiane. Mndi. 
vonden = zoeken, opzoeken, verzoeken (vg1. ondervinden). Vgl. Verwijs s.v. ,vonden, vandinge. 
7 dan ... : L nis; pro quanta procediJ ad operarionem boni. 8 Nevenvorm voor onifanget (vgl. P); zie 
Verwijs s.v. ontvaen. 9 Mer ... : p: genitief (van gesteltenis; vgl.· goedsmoeds) van ge/ijcmoet, dat 
Verwijs niet vermeldt; P ge/ijcmoedicheyl; L Vero sanctitas, ipsa est ·aequanimilas (gelijkmoedigheid). 
10 P blijschap: zo ook verder. 11 P add.· 12 P om. 13 P om. 14 P·om. 150nsluer ... : 
onslUer = onsturich; gebeer = nevenvorm van geboer ; L apparatum aliquem turbulentum. 

a Vgl. Ps, 64.10., ll •. 
dank zij Gods vandinghe. 

D Ol ampek031c25 

b R. 6·9: samenvatting van A c. 49 r. 27-31. Terugkeer naar de werckelijcheit, 
c Vgl. A c. 49 r. 37-41 en n. d. 
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weder-slagen 16,' -, ende en begeeren dat niet te begrijpen oft te kennen, dan alleen 
,dat wi begrepen ende bekent werden, ende willen ons gheerne in sinen begrijpe 

35 begrijpen laten'"'·, 

';4 40 

Want, als wi begeeren dat te begrijpen ende daer behagen in te hebben, so doen 
wi als 'die paeuwe, die zijn vederen wijde- (van hoverdiën)18 uutspreyt, -ende 
(wanneer hl) ,. van waenschlcht 20 op zijn voet siet, so hedroefthi hem:~o doet die 
mensche, die zijn verstant te wijde uutspreidet ende dwaelt uut die eenvoldicheyt, 
daer datgodlike spiegel (in schljnt)" als in'dat beelde der sielen, daer men alle 
dinghen eenvoldelie in bekent: dat wordt daer-doer verduystert. Ende als si dat 
in hem selven sien, so worden si bedroevet om die inwendighe duysterheyt; ende 
hler-uut comen alle temptaciën ende- bangicheiden 22 inwendich,- die alle uut
wendighebangieheyt ende temptaciën (f. 54r) (te)>> boven gaen, so~dat hem dunet 

45 'dat si een helle in hem hebben: Ende niemant en mach hem helpen noch troosten, 
geleert noch" ongeleeret, bes" dat si tot kennisse hoere cleynheitcomen ende hoer 
verstant ghevanghen geven 26,., 

Ende hier-om ist grooten noot, dat men hier goet onderscheit van" leere ende 
werpen hem onder een ander, die des versteet, hoe groot ende wijs hl ooc is in zijns 

50 selfs ooghen ende al is die persoone cleyn ende ongbeachtet r, Ende konnen si dit 
doen, ende hem selven veroetmoedighen, ende laten hem simpelick van eenen 
anderen leyden, so en is daer gheenen twijfel aen, si en sullen oockwel (vanden)'8 
Gheest Gode'- gheleit werden, Ende doer die goetheden Godes, daer_ommedat sy 
hem verootmoedighen 2.,', sosuIlen si verlost worden van die onlijdelijcke temp-

55 taciën, Ende die-ghene, die hem dit inden b"ghinne 30 laten leeren; die blijven vrye 
van-deser-.t_precÎën;.o veer als si al hoer fantasiën ende twijfelachticheden"te 
kennèn geven; (f. 54v) ende doen narae! eens anders, ende staen hem selven ledich: 
so comen(si)32 geringe tot eenen snellenvoortganc ende tbt een eenvoldieh 'simpel 
licht, ende werden Gods instrument, daer hl in werct', 

16 Wederslagen: (het licht van Gods inwerki,ng wordt) afgeslagen/vertroebeld. 17 ende ... : L libenter 
captivare intellectum suum in obsequium Christi; "g1. 2 Cor. 10.5. 18 van ... : PL add. 19. wan· 
neer ... : PL add. 20 van ... : p add. = bij toeval; vgl. Verwijs s.v. wanschicht. 21 pinschijnt. 
22 P bangicheyt. 23 P add. 24 P oJt. 25 P lol. 26 hoer ... : L ime/leclum suum captivare 
discant; zie n. 17. 27 P af 28 PL; pinden. 29 L humiliavit. 30 L conversionis wae add. 
31 ende ... : PL om. 32 PL; P wi. 

d R. 20·35: één lange vraagzin gebouwd op een vergelijking tussen een conine deser were'/t (voorzin) en die 
overste conine (nazin). - R. 25·35: versta: hoeveeJ...behoorlijker, dat die bruid zich als dood zou 
gedragen .... en haar genoegen niet zeI in ... , maar wel alieen daarin dat hij .... en ... slaat. en ... houdr, en niel 
najaagt die (geschonken genaden) vast te houden, en ... maakt, en begeert dar z(j .. ;kent maar alleen dat zij 
(wit) .... en wil haar (ons!) ... wederslagen: teruggeslagen) vertroebeld (verklaard in r. 3847): negatieve 
zin. Vgl. positieve zin in ·r. 122·135 en n. I. e R. 36·41: de -pauw.vergelijking. reeds bekend in de 
Griekse .. Latijnse-en_middeleeuwse Ph)'siologus{vgl. SCHMIDTKE, I, Plau (pavo), 370-371; 11, n. 1172-3, 
p. 6334) krijgt hier een wel verrassende toepassing, nt op de mens, die zijn ~verstant' zet op het in het 
heelt der sielen gestorte 'eenvuldich licht' van God, dat hierdoor 'wederslagen' wordt (vgl. Ac. 59 or. 17). 
f goet onderschez't ... : vgl. A c. 61 r. 16; hoe ... hi ... : nl. de betrokken persoon (men!) ... die persone ... nL de 
geraadpleegde persoon. g Godes ... : van God, om wiens wil zij... h R. 42-59: deze als 't ware 
ingeschoven' paragraaf, toont het belang van de geestelijke leiding voor de goddelijk begenadigden: 
controle op innerlijke ervaringen. 
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206 A DAT BOEC DER LEERINGHEN 

60 Nu weder toe comen opden eersten sin 33, als van den lieflijken gaven Gods: als de 
geest sa doerclaert wordt, ende die siele doervloten, ende die natuer ende dat 
lichaem verwandelt ende dat herte ontlaect '4, sa sullen wi in ons selven stille staen 
ende ledich, ende ons niet te sere daer-in verwonderen, noch toe-doen ,met onser 
werckelicheit: daer-doer souden wi ghehindert worden in dat eenvoldige rusten. 

65 Gelijc" een stille staende water in een schoon vat: daer kanmen claerlijken in 
sien op den gront alle(-mael)35 dat daer onreyn in is, ende oock hem selven daer-in 
spiegelen, al waer dat vat ooc (maer)" half vol, mer, alsmen daer meer toe doen 
wil ende (inslaen)38, sa wortet heel beroert ende onstuer, sa-dat die mensche hem 
selven daer sa claerlic niet in sien en kan als te voeren: also is! ooc met dat 

70 eenvoldige simpele licht. Ist (f 55r) datmen daer meer wil (toedoen) ende 
(inbrengen)", sa wordt dat verduystert, datmen~O die gebreken ende hinder
nissen" sa claerlic niet en kan sien noch bekennen als in die eenvoldighe stilheit; 
ende die natuer wortdaer-doer ghekrenct ende verwonnen, ende datbloet wort heet 
ende beloopt42 ende versmoort dat herte, ende wort gequetst43 , so-datsi hem selven 

75 gebreken. Ende hier-doer wort dat bloet cout, ende al die leden stijf', ende alle dat 
licht wort in hem verduystert, ende alle" dat edel werc" wort (in hem)'· 
behindert, ende (si)47 doen hemselven groten scade, ende en (connen) niet 
lichtelic weder( -comen ) 48 totter claerheit des godliken inwerckens, ende en kannen 
dat sa volcomelick niet beleven van buten". 

80 

85 

Ende als hem dit eens gevalt', sa wort dat herte sa daer-van '0 gekrencket,·dat si 
voort-meer dat godlike inwercken niet verdragen en mogen, si en werden daer sa 
van S1 verwonnen, noch si en kannen niet volbrengen' dat Christus gheseyt heeft: 
'Die onder u die meeste wil wesen,· die werde uwer aller dienacr~ 1, want men moet 
hem" dienen, om-datmen hem inder crancheit (f 55v) te hulpen moet comen. Ende 
die dit niet en verstaen, die meenen,daer leyt groote heilicheyt aen, ende dattet 
te-male godlic si, als dat nochtans anders niet en is dan m ongheordineertheit ende 

~3 L Porro uI revertamur ad id unde digressi sumus; vgl. r. 0 s-. 34 Pontloken; L dilatatur. Blijkbaar 
van het ww. onlluken = ontsluiten; vgl. Verwijs s.v. ont/uken. 3S Ge/ije ... : (onregelmatig) begin van 
een lange voorzin, die tweeledig is (een stille staende, water ... , mer), gevo1gd door de nazin (also ist 
ooe ... ), die in de daarop volgende zin wordt uiteengezet: Ist datmen ... (r. 70·79). 36 P add. 37 p 
meer; P nyet; L non ultra djmidiam.sui parlem. 38.L adinisceatur; pP ins/oen. 39 L admiscere; pP 
toedoen, inbrengen; zie hiervoor. 40 L ita ut. 41 ende ... : PL om. 42 L circundat: rondom 
lopen (en versmoren). Vgl. Verwijs s.v. be/oopen, Bedr., 5. a en b. 43 Nl. die natuer (r. (0). L 
sanguis ... suffocat et /aedit cor. 44 PL om. 45 dat ... : L nobUis iUa Dei inactio. Lees dus: 
inwercken. 46 P add. 47 P add. 48 connen ... : PL; p en cornen weder. 49 ende en ... : PL 
om. SOPof Siso ... : Pof 

'1 R. 65-79 verklaren de vorige r. 33-64, uitgaande van een vergelijking: 'Want, zoals men in een zuiver vat 
met stilstaand water klaar tot op de bodem alles kan zien wat er onrein in is en zichzelf ... daarin kan 
spiegelen .... terwijl het water beroerd en woelig wordt, zodra men daarin meer wil bijvoegen. zodat 
men ... , zo gebeurt het ook-met het eenvoudig licht. Immers. zo men .. .'. R. 73-76: vgl. Ac. 49 n. k. 

-J Ende ... : versta: En als dit dan loch voorvalt. k si en ... : versta: zonder dat .... tenzij dat ... noch ... 
I Me. 10.44; zie verder r. 95-96. m als ... : versta: terwijl het (nl. de boven beschreven ontsporing door 
het voornoemde toe doen) helemaal geen teken van grote heiligheid (en goddelijke begenadiging) is, maar 
zonder meer een gemis aan normale ordening ... 

. <. 
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puer natuer, want zijt gebruycken n na lust der natueren ende zijn daer so gulsich 
inne ende droncken gheworden, dat si hem selven nyet regieren en konnen als 
die-ghene, die dat selven smaken ende nochtans gheheel 52 nuchteren blijven. 

90 Ende op-dat wy voor dyt schadelijcke ghebreck moghen bewaert wesen, soe 
sullen wi leedich staen alre werckelicheyt, .ende laten ons regieren vanden Geest 
Gods, ende bewaren ons voor" bedruys ende" gebeer inwendich ende uutwendich, 
ende houden onse lichaem stille ende oprecht, ende <en)" verperssen onse herte 
niet overmits overbuyghen des hoofts ende der borst·: so bliven wi hier-van 56 

95 ongescadige! ende mogeneenen anderen dienen, Ende aldus wort geleytp dat 
scouwende leven ende dat wercicende leven. Want dese mensche" gebruyct altijt 
(f 56r) inwendelic die tegenwoordicheyt Gods, ende dat licht, dat daer beschouwet 
wort, lucht 5.8 hem uut inden wercken, ende dit is dat vollen-comensten leven van 
aertrijc: beide te wercken ende te ghebruycken. 

100 Ende dese wijse hevet ons Christus c1aerlicken voor-ghegaen ende o'oc die lieve 
Moeder Christi ende die alre-liefste ende naeste vrienden <Gods) '9. Ende in deser 
inwendicheit 60 sullen wy ons stemmich 61 houden ende dencken 62: '0 ghebenedide 
Godt, dit en ben ick niet weerdich6 " dat ghy mijn herte aldus 64 begheert, mer dat 
ghonne ick u, dat ghi u aldus 6 ' met mi vermaect, so duc ende vaecke 6 ' als! u 

105 believet. Want ghi wilt doen als die groote heeren, ende comen ende gaen 67, alst u 
behaechlic is 68'. 

Wat is dat geseyt: gaen ende comen, want hi is doch altijt in ons? Ri is altijt 
inden gheest, dat is: in dat beelde der sielen, ende schijnt altoos met dat licht in die 
redelijcke zyele als in dat nederste deel. Ri en coemt altijt niet neder in de siele met 

110. zijnre visiteringe bnde vermakelicheyt (f 56v) dan als hem dat belieft· ende· 
bequaemheit in hoer vint, ende <si) 69 in hoer selven stille staet,ende hem niet en 
mint (om) 70 zijn giften ende" gaven, mer om hem selven, ende en begeert geen' 
loon noch brieven om" sekcrheit";sien begeert geen leeringe'; si en begheert 
gheen eer; si en begeert gheen dromen oft visionen te ontfangen noch gheen 

115 vertroostinge, dan di alleen, 0 gebenedijde God, die alleen genuechlic ende begeerlic 
bist" . 

Want si" bekent uut dat eenvoldige licht, dat alle dat schouwen inden beelden 

52 P om. 53 P van. S4 bedruys ... : PL om. Vgl. Verwijs s,v. bedruu(y)sch = gedruis(ch), dat door 
wilde beweging ontstaat. 55 P add. 56 P af S7 dese ... : P hi; Lfruimur = wi... 58 lucht...: 
Plicht ... ; L fans in operibus elucet. S9 PL; p christi; vgl. het vorige christi. 60 L ·jntei'nitate. 
61 L maturos. Vgl. Verwijs s.v. stemmich = ingetogen, zedig, en van Dale s.v. stemmig. 62 L hoc vel 
simjJi modo add. 63 P weert. 64 L tantopere. 65 l totaliter. 66 duc ... : P die; L quo-
ties. 67 P om.; Lire scilicet el redire. 68 u ... : P u belieft oft behaget. 69 P add. 70 P; P 'aen 
(in de betekenis van omwille van?). 71 giften ... : P om. 72 PL noch. 73 P zijt. 74 L falis 
anima. 

n want ... : versta: 'omdat zij het ·verwerken... 0 Opmerkelijke concrete raadgeving inzake lichaams
houding bij het.gebed, niet het minst wegens de daarna volgende zin. Herkomst? p Endé ... : versta: op 
de voornoemde wi;'ze'va,,,"ordenen van beide aandachtssferen wordt geleid (= bf!c.(JefentJJ. -"- In r. 100-125 
beschrijft Schr. wat Ruusbroec het ghemeyne leven noemt. . q Zie hiervoo~5 ~f . r láringe: 
speciaal ingestort onderricht; dan ... : maar zij begeert op dieper niveau... . r- '. 
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ende in ghelijckenissen, hoe hoghe aft" hoe edel ende oock. hoe" godlic ende 
geestlic dat si zijn, (ende)" allet, dalmen mit menschelijken verstande ende metter 

120 bloter gedachten begrijpen mach, sonder mate versceyden is van der waerheit des 
godliken wesens. 

Daerom set si hoer woonstede in de duisternisse" ende rustet onder die scadue'. 
Die duysternisse dat is'· dat licht der godliker claerheit, daer si mede om-beschenen 
wort ende in welcken dat natuerlike verstant wederslagen wort, ende verblint 80 die 

125 redelike oghen. Mer dat (f 57r) overste punt des gedachtes" blijft alleen op, dat 
simpel oghe aensiende dat licht sonder wederslagenheit 82 .'. Ende ooc hietet een 
duisternisse; want si anders geen lucht 83 noch kennis en begeert, mer gheerne te 
bliven 84 in die donckerheit des ghelovens"··, als dat God in hoer is ende ewelijken 
in hoer blijven saL 

130 Ende blijft si hier stantachtich in, so sal si in deser. duyster8.6 scaduwe soete 
vrucht gebruyken'.Want hier-in vintsi wonderlike verborgen vrientscap8' in Godt, 
die daer gaen wbovenalle weelden ende rijcheden ende begrijpenisse" des gescapenen 
verstandes, want si wort daer één geest met Gode'. Ende so is God hoer gebruy
ken 8., rust ende vrede, ende si gO wort ledich van alle werckelicheyt. Want die een 

135 geminde heeft den anderen omhelst metter bloter simpeler minnen. 

75 Pende. 76 P om. 77 PL add. - 78 P om add. 79 Die du)'srernisse ... : L In tenebris 
(inquam) hoc in /umine. 80 verblinr (neig passief na het vorige wort) = verblind worden; L 

. ~ 

obfuscantur~ 81 L memoriae; vgl. A c. 57 r. 9 en n. ,12. 82 Mer ... : o.i. is de lezing van p de juiste, 
wanneer men I) bliift ... op verstaat als opblijven = nog overblijven, of liever nog als openblijven (vgl. 
Verwijs s.v. opb/iven Aanm.), en 2) dat s. oghe aensiende als een losse bijvoeging -beschouwt: terwijl dat 8. 

aog .•. dat licht aanschouwt. De lezing van PL: mer in dal overste".b/ijlse al/een .. :op, oensiende ... lijkt ons 
een poging tot noodoptossing. 83 Plicht. 84 gheeme ... : p, n1. ondervers~: si begeert uit het 
vorige zinsdeel; P gern wil bI. 85 P ge/oofs. 86 P doncker. 87 L fami/iaritalem. 88 pP 
(begrijpenissen, enk.!) = begripsvennogen; vgl. Verwijs s.v. begripenisse (niet in' onze zin vermeld); L 
capacitatem. 89 P haer; L eius (fruitia). 90 P om. 

s Waarschijnlijk is dit een omzetting van Ps. 17.12: POSU;! (Deus) tenebras /atibulum suum (versta: 
verblijfplaats) en van Cant. 2.3: en verlangt te rusten onder die scaduwe (van het geloof). t weder~ 
slagen ... verblint ... : de (goed ingelichte) lagere vermogens beseffen dat zij als zodanig onbekwaam zijn om 
de godl. c/aerheit Ie begripen (= wederslagen) en zwijgen daarom, om dat punt des gedachtes (= \yesen) 
zijn hogere activiteit (!) te laten verrichten, waarin het in zijn passiviteit de godl. claerheit kan (blijven) 
ontvangen (sonder wederslagenheit). u Het geloof is op zich klaarheid, maar is onberdkbaar voor het 
'verstand', en wordt vanuit dit laats.te aspect donckerheit genoemd (dionysiaanse -term). Schr. definieert 
weer het geloof naar zijn wesenskennis, dat God in ons is. v Omschrijving van Cant. 2.3b: donckere 
kermis met genietende minne. w Met pP verstaan wij vrientscap als een meervoud, dat men kan 
venaJen: allerlei blijken/uitingen van genegenheid, zodat de volgende relatiefzin in 't meet:Voud 
staat... x Vgl.: 1. Cor. 6.17. y ledich ... , nl. in het formeel moment van het weselicke eenzijn, terwijl 
daarnaast het lagere wercken voortgaat (vgl. r. 90·99 en n. p). ' . 

.~ : 
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(HOE DIE SIELE HAER BEWARENSALIN WOORDEN ENDE IN ALLEN UUTKEEREN) 

«([ CAPITTEL' Dm.) 

Ende als wi dan inder kercken oft anders-waer' mit God vereenicht zijn ende 
leedich van uutwendigen wercken, ,ende dan van yemant begheert wor'den, oft' 

5 eenige saecken comen die de ghehoorsaemheyt eysschet, soe en sullen, wi niet 
(f 571') droevich zijn noch onwillich ende dencken: 'Och, sal ic nu mijn oeffeninge 
laten? Want dat is God behaechliker, dat ic dus met vod vereenicht ben dan aUe 
dat uutwendige werc, datmen doen mach. Ende, wist ghi hoe vuerich dat yc ben, 
ghi en soudt mi niet stooren'. Ende sy gaen ,al grijnende ende cr.oenende voort',: al 

10 en doen si dat niet van buyten, so doen si dat doch inden ,herten. 
Oeh neen, hier-voor so wilt u hoeden 5. Dit is valseh fenijn. Also salo Martha 

vrolije ende blijdelic opstaen, sonder eenige, swaermoedicheyt, ende dit is dat 
lichaem; ende Maria sal bliven in die inwendighe ruste des geestes, endeneme(n) 
die mede in allen wercken ende wijsen; ende Lazarus sal doot wesen, dat is: die 

15 siele, als dat si hoer aller doot set 7, die hoer niet aen en gaen b. 

Mer" als wi in deser oefeninghen zijn ende van ons selfs weghen wat te doen 
hebben, so en sullen wy niet dencken: 'Ic wij gaen ende doen dat; ic heb mi nu wel 
geoeffent ende oeffenen mi te hants voort'", mer wi sullen (f 58r) dencken: '0 
gebenedide vod, want ghi geseyt hebt, dat yc in sal gaen ende nemmermeer uut en 

20 sal gaen " so doet doch dit in my ende doer my, want u dat so behaechlijcken is, dat 
ghi met mi vereenicht moecht zijn'. Ende aldus sullen wi gaen ende doen, dat ons 
van noeden is, ende hebben een seer nauwe hoedinghe ons selves, als dat wi niet 
ongheordineert en zijn, ende driftich noch ontbonden noch onsedich en ghaen, noch 
wilderlic' ° noch onghedwongen om en sien, op-dat dat inwendige licht daer niet in 

25 wederslagen d en worde, ende schuwen ende vliën nerstelic alle menichfoudicheyt 
ende ydel 12 lichtverdige geselscap, ende. wachten ons, voor leedige ende ,ydele 
woorden te hooren, ende soecken ende ,minnen die eenicheit ende swijghen. Anders en 
mogen wi nemmer duechtsaem werden oft enige duechden of devocie vergaderen. 

Ende al waren wi also heylich ende devoot als sint Jan Babtista was, en houden 
30 wi niet die eenicheyt ende swijgen, wi sullen si' haeste13 verliesen. (f 581') Ende al 

en konnen wi die eenicheyt van buiten niet hebben,so sullen wi si van binneninder 
herten, inden geeste ende inder sielen hebben, ende maken daer-af een c\uyse, 
op-dat wi ongehindert mogen bliven van aUe menichfoudicheyt, ende woonen van 

1 Getuigen: p. c. 16,2' deel, [. 57;.60r; P 11.51., f. i45v.147r; L 1.51, (96v·98r. 2 Hoe .. ,: PL .dd., 
maar p nam. dit op in de tite1 van haar hst. l~. - j L alibi. . 4 P van add. . 5 L.o "homo Dei 
add. 6 L debet. 7 dat ... : L se omnibus ... velul. lJloriua exhibeal. 8 L Porro; P. ~n(Je. 
9 oeffenen ... : L exerce.bo. 10 noch ... : L nee huc vel i1!uc ci~cumspjciomus. Vgl. Very;ij~ ,s.v, wiltjf!lijc:.".hij 
kent wilder/ic niet, dat wellicht gevonnd is naar wilderheit enz. Vgl. wildelüc hierna op x. 42... U·en ... : 
P wo~t . . ,11 PL om: 13 p (vgl. Verwijs s.v. haeste, bijw. na.asthaesl enz.); P hae$telic:' . 

a Ende ... : nl. de mensen, die zo redeneren, gaan aldus klagende te werk. b V gl. de driedeling in A c. 41. 
c Het ingaan-în-God wordt fundamenteel niet-meer afgebroken. d Vgl. A c.·61 r.·46-47:en·n. e,- e 
si: L lotum. Met -si wordt bedoeld wat de voorzin aangeeft met 'heylich ende devoet':· dus alle heiligheid 
en devotie. die men zou bezitten. 
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alre-mans weghe 14, ende bewaren met alre vlijticheit in ons ende in allen menschen 
35 de eenicheit des geestes ende die ruste des herten, want sint Pauwel seyt: 'Met alre 

bewaringe bewaert die en.icheit des geests inden bande des vreden ende der 
lief ten' 1" ende hoeden 1. ons, dat wi niet ydel noch 17 lichtverdich onser woorden' 

~--~ 

en worden; so-dat wi nauwelic spreken en souden dat ons van noeden is', ende 
souden in ons vresen, eer wi die mont opdeden Hl: so nauwe souden wi wa~r-nemen 

40 dat inspreken Godes', oftet hem oock beliefden. Ende dit niet alleen in dat-gene, 
dat quaet is; mer ooc in dat-gene, dat goet is, sullen wi ons also scamel ende 
gedwee'o hebben, ende en spreken niet op die raem wildelijc21 henne", anders dan I 
daert op dient 13, ende so een yeghelic dat van noeden is, (f 59r) noch en spreken 
niet te hoge, noch te curiooselic, mer eenvoldelick ende inwendelic: so sal daer-doer 

45 een ander ghesterct werden ende verlicht, ende hi wordt daer-doer selven verlichtet. 
Mer als bi hoge ende vermetelic wil spreken, so wort bi selven daer-van verduystert, 
ende een ander mede. Want:· 

simpelic gevloghen'4 ende ootmoedelic gedaelt, 
is veel wijsheden behaelt'. 

50 Ooc sullen. wi ons selven nauwe waernemen in eeten ende in drincken ende 
slapen, ende nemen aldus (waer)" onse uutwendighe wijse ende vijf sinnen, ende 
wachten ons van oordelen ende mismoeden'6 op eenen anderen, mer sien alle 
menschen aen als tempelen, daer Godt in woont". Mer sien wy dat yemant wat doet 
dat niet goet en is, so sullen wy daer-voor bidden, dat hem Godt helpen wil, ende 

55 ons (bewaren)", ende wesen aldus behoet ende beanxtet voor alle gebreken, hoe 
c1eyn datsi ooc zijn. Want so als een c1eyn veseken" oft gestubbe 2 • verduystert dat 
uutwendige30 oghe, also verduystert ooc een cleyn gebrec dat inwendige gesichtek • 

Mer oft ons nu (f 59v) ontgaet 31 uut menscheliker crancheyt, daer-in en sullen 
wy niet swaermoedich wesen, mer keren ons gheringe inwaerts ende seggen: '0 mijn 

60 alre-liefste, wat icnughedaen heb, dat u mishaget, geeft dat mi dat Jeet moet wesen, 
ende schelt my dat quijt doer u bitter lijden. Ende Jaet doch u gebenedide Godheit 

14 L a quorwncunque transitu; buiten ieders buurt. 15 Met ... : P Weest sorchfuJdich te houden die 
eenheil des geests inden bant der liefden. Vgl. Eph. 4.3, door L geciteerd. P wist van de tekst van p, 
aangezien hij de plus-vertaling der liefden van p overneemt. Vgl. Verwijs s.v. bewaringe, zonder onze zin: 
zorg. bezorgdheid (vgl. waer-nemen). 16 P houden. 17 ydel ... : P om. 18 P add. 19·P op 
deden = opendoen. 20 P gedwae. Vgl. Verwijs s.v. gedwa == gedwee, tam. 21 Zie n. 10. 
22 op ... : PL ydelic henen; henne: zie Verwijs -s.v. henen. Vgl. Verwijs s.v. raem 2 , znw. m. en W., 2): op . 
roem = naar gissing, lukraak. 23 dient ... : L sed quae expediunt. 24 pL (vo/asse!); P gevloden: de~ 
variant verwijst ons naar vlien, v/een, vlichen enz. met vervoegingsvormen als v/ooch, vloogen, gevlogen, 
maar ook als gevloden (uit vliën = vlieden). Vg1. Verwijs s.v. v/ien, vlieden = vluchten, zich verbergen, 

',zich terugtrekken. De 2 participia gevloghen·gedo.elt bedoelen dus eenzelfde ootmoedige houding. 
25 P; p maer. 26 L displicentifs. Mismoet, vgl. mismoedicheil; zie Verwijs s.v. mismoet. Hier wellicht in 
de zin van uiting van misnoegdheid; vandaar: het mv. 27 P; P bemaren. 28 Lfestuca. Vgl. Verwijs 
s.v. vese (zie vezel?: kafje, stoj}e). Zie A c. 22 n. n. 29 P stof 30 P inwendige. 31 L labi add.; 
verduidelijking van de uitdrukking: het (dat) omgaet mij = ik bega-een foütënz.; dit het steekt hier in 
0[1 = of het, resp. ofr hel. Die SChakering is o.i. niet aangegeven bij Verwijs s.v. ontgaen B. 

r Vgl. Col. ,3.14; Eph. 4.3. gonser ... : in onze woorden (een voorwerpsgen. bij Iichtverdich). 
h nauwelic ... : amper zeggen wat nodig is. j Vgl. Ps. 84.9. j Een bekend spreekwoord1 k Vgl. 
A c. 22 n. n: oorsprong van het motief? 

: ." .. ~ 

: ~ . 
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in my ende doer mi schijnen, ende verdrivéldoch "uilt mi allet dat u een hinder is", 
op-dat ghi vrede ende vruechde moecht hebben in mi~ 0 minnentlike soeticheyt, 
verwandelt mi in di, op-dat dijn liefste wille ende welbehaghen altijt sy ende blijve 

65 in mi!, 
Ende in deser wijse sullen wi Gcid duck van binrien toe-spreken in allen onsen 

wercken, doen ende láten. So is Godt altijt dat beghinsel 33 ende ooc dat eynde: so 
moghen wi vrij ende ongehindert in al onsen wercken bliven, ende laten God onsen 
gront bereiden, ende gaen ons des" uut in allen dingen, ende en houden" niet in 

70 gheenen dinghen 36, noch in woorden, noch in wijsen, noch in doen noch in laten, 
noch sus noch so, in lief of leet, (f 60r) mer menen ende nemen alle dinc van God 
in oetmoediger vresen, ende geven ons heilf geheelic over inblootec armoede ons 
selfs, in eener williger gelatenheit, ende bnigen ons onder den godlikén wil, hoe God 
Wil in àllen dingen, ende weserite~vredenin vredé ende in onvrede, ende soecken 

75 alleen den welbehaghenden wil Godes in allen dinghen, invoorspoet ende in 
wederspoet, in suyr ende in soet, in blijscape ende in droefenisse", in lief ende in 
leet, <in hebben ende in derven, in leven énde in sterven)". -

32 do'ch~.:: p'van mi al dat u hinder/ic is. 33 P begin.' 34 des ... : P; L iwslpsos; p 'ons des: versta: 'ons 
van dal alles.' '35 P behoUden; zie n. 36. '36 L'rrec quicquam (= niet =' niêtsfnobls reservemus:' voor 
ons bewaren. 37 P droefheit. 38 in hebben ... : PL add. . . 

.;" 
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P I15Ib, f.147,' (DAT EXEMPEL VAN MEESTER· EG

GAERT)'. (CAPITTEL .LXIII.) 

PS.-ECKHART-TEKST 

Meester Eggaert 3 sprae' tot ·eenen 
annen mensce: 'God geve u goeden 

5 morgen'a, 

Meister Eckehart sprach zuo einem 
annen menschen: 'got gebe dir guoten 

. morgen, bruoder. 
Die anne sprae: 'Here, dien hout selve, 
want iek en hadde noy! quaden morgen. 

- Herre, habent in iu selber: ich gewan 
nie keinen argen!. 
Er sprach: 'war umbe, bruoder?' 

Want al dat my God oy! te lijden gaf, 
10 dat leet ie vrolie om Gods wil'. Ende des 

dacht ie my onweerdieh, endedaerom en 
werde ie nyet truerieh noeh bedroeft'. 

.- 'Wan allez, daz mir got ie gab ze 
lîden, daz leit ich frrelîche durch in unde 
dûhte mich sÎn unwirdic Sin, unde dar 
umbe enwart ich nie trûrie noch betrûe
bet'. 

Dye meester spraek:. 'Van-waer 
15 coemdyT 

20 

Hy antwoorde: 'Van God'.' 

Die meester spraek: 'Waer hebdy God 
gelatenT 
Hy antwoorde: 'In allen reinen herten'. 
Die meester sprae: 'Wat· man zijt ghyT 

Er sprach: 'Wa fünde dû got aller 
_ êrsteT 

- 'Da ich alle crêatÛfe liez, dà vant ich 
got'. 
Er sprach: 'wa hastû dann got gelàzen, 
bruoderT 

. - 'In allen lûtem reinen herzen'. 

25 Hy antwoorde:· 'Ic ben een coninek'. 
Er sprach: 'waz mannes bistû, bruoder?' 
- 'Ich bin ein künic'. 

Diè meester sprac: 'Waer-over zijt 'ghi 
conine?' 
Hy antwoorde: 'Over mijn vleesch, want 
al dat mijn geest oyt begeerde, daer-toe 

Er sprach: 'war ûberT 

- 'Dber min f1eisch: wan allez, daz min 
. geist ie begerte von gote, des was mÎn 

] Getuigen: P 11.51, 2 e deel, f. 147r~v; LIc. 51, 2e deel, f. 98r-v. 2 L Huius (van het voorafgaande) 
exemplum suhiungo add. 3 L Eckardus. 4 L quodam tempore add. 5 om ... : L pro amore 
il/ius. 6 Wat ... : L Qualis. 

a Naast de authentieke Eckhart-teksten zijn er de pseudo-Eckhart-t.eksten. m.n. de Eckhart-exempeJen 
w.o. diegenen, die K. RUH Eckhart-Legeflden noemt (zie Vetfasserlexikon, Il. 1980, 350-353). Hier 
hebben wij te doen met 'Meister Eckhart und der arme Mensch 11'. Vgl. C.C.N., DE VOOYs. MeisJer 
Eckhart en de nederlandse mystiek, in NAKG, NS.II1, 1905,50-92 (vooral 86·91; 176-194: 265-290: 
R. LIEVENS, De mystieke inhoud van hel Handschrift Dr. P.S. Everts, in Leuv. Bijdr. SI, 1962, 1-33, 
speciaa131~32; A. AMPE, Een kritisch onderzoek van de 'Institutiones taulerianae', in OGE; 40, 1966,224. 
- Aangezien de leerinhoud en de herkomst van deze tekst verband houdt met de sfeer van het ps.
eckhartisme, achten wij een fonnele uitleg ervan in Peerle-verband hier niet relevant. Onze voornaamste 
vraag is wel hoe dergelijke Mbd. teksten naar de Nederlanden hun weg vonden en hoe zij er aanvaard en 
begrepen werden. Tegenover de P-tekst stellen wij de vrij goed bij de PeeTle-tekst aansluitende versie uit 
PmFFER, M. Eckhart; daar beide teksten leemten vertonen, moet men een gemeenschappelijke legger 
vooropstellen. 
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30 was mijn vleesch noch snelder te· wer
eken ende te lijden dan mijn gheest was 
te ontfangen'. 
Die meester spraek: 'Een eonine moet 
een eoninerijeke hebben. Waer is dan u 

35 coninekrijekeT 
Hy antwoorde: 'In mijn siele'. 
Dye meester sprack: 'Hoe soT 
Hy antwoorde: 'Wanneer dat ic die 

X 
poor-(f 1471')te' mijme vijf sinnen be-

40 slote~ heb ende dan' God met ganssen 
<herten) <begeere)·, so vinde ic God in 
mijme sielen also cJaerlie, also vrolic als 
hi is inden ewigen leven'. 
Die meester sprac: 'Ghi moet heilich 

45 zijn 10. Wie heeft u heilieh gemaectT 
Hy antwoorde: 'Dat heeft gedaen 11 

mijn stille ~wigen ende mijn hoge den
eken ende mijn verenigen 12 met Gode: 
dàt heeft my in hem getogen 13. Want ic 

50 en eonde niet gerusten aen enige dingen, 
dat mime was dan God. Nu heb ic God 
gevonden, ende heb ruste ende vrede in 

GOdé ewelicken, ende dat gaet boven 
55 alle .conincrijckendeser tijt' 14 .. 

60 

fleiseh noch behender unde sneller ze 
wirkenne unde ze lid enne denne min 
geist ze enpfàhenne'. 
Er sprach: 'ein kûnic muoz ein kûnic
rîche hàn: wà ist denne din rîehe, bruo
der?' 
-_ 'In,-miner sêle'. 
Er sprach: 'alse wie, brooderT 
- 'Wan ich beslozzen hán die porten 
mîner fünf sinne und ich gotes mit gan
zem emste begere, sc vinde ich gat in 
mîner sêle alsc klêrlîche unde froelîche 

als er ist in dem êwigen lebenne'. 
Er sprach: 'dû maht heilic sin: wer Mt 
dieh heilie gemachet, brooderT 
- 'Daz hát mîn stille sitzen nndemin 
hcch gedenken unde min vereiDunge mit 
gate, 

daz hát mich in den himel gezo
gen, wan ich kunde nie geruowen an 
deheinen dingen, daz mime was denne 
got. Nû Mn ich in funden unde Mn 
ruowe unde fröide in 

im êwicJjehe unde 
daz gàt in zit ûber alle kûnicrîche. 

Kein 
ûzerlieh werc ist sc volkomen, ez hinder 
die innekeil'. 

(Meister Eekhart, ug. PFEIFFER, 624). 

7L portas. . .8 ende ... : L si lune.. 9 ganssen ... : L 1010 'fiif!esidero; p' g~sen begeert;P;gon~ser 
begeere. 10 Ghi .. ,·: L Sanclum ... esse te constat.- -11 J ... =:~ .fiocfecefUnt.r_, ~2.L (~Deo) 
unirio. 13 dat ... : L quae me' in ipsum tra.xere. 14 deser ... : L mortalitatis huius. 
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[DAT .XVIJ. CAPITTE(L>.]' (VAN DRIEDERLEY ONDERSCEYT INDEN MENSCHE, 

ENDE HOE ELC DEEL VERCHIERT SAL WESEN>'. 

HOE DAT EERSTE DEEL DES MENSCHEN VERSIERT SAL WESEN METTEN .VIJ. SA

CRAMENTEN<; 

5 DAT ANDERDE METTEN .VII. GAVEN DES HEILIGEN GEESTES; 

DAT DERDE METTEN .VlIJ. SALICHEDEN ONSER SIELEN'. (Cl CAPITTEL .LXIIIJ.) 

Want drie graden oft woningen inden menschen zijn6 als die geest, die siel ende 
dat vleis, welcke drie 7 zijn versceiden ende maken nochtans één menschen, gelijc die 
kerc is gescheiden in driën graden 8 als die gemeen kercke, dat choor ende dat 9 hoge 

10 outaer2., ende nochtans ist één kerck<bJ. 
(f. 60v) (By)21 die (gemeen)H@kercke, daer (alle man)" in bedet met 

uutwencliger wijsen endemeniehfoudicheyt, sullen wi [by]" verstaen onse lichaem, 
daer-mede wi dienen sullen God ende onsen even-menschen ende gemeen wesen der 
uutwendigher settinge ende ordinanci[e)ën 24. 

15 Ende bi den ehoor, daermen God in loovet met sange ende orgelen 25, sahnen [bi) 
verstaen onse siele, die sal wesen met al hoerén erachten opgericht (om God te 
loven in iubilaciën ende staen altijt opgericht) 26 gelijc een snaer op eenre sancto
riën 27, opdat die HeyligeGheest, die hemelsche 28 IDeester der lief ten, daer-op 
spe[e]len maeh dat'" hem belióft. _ 

20 Bi den outaer, (dat inden koor staet,) 2. daer-in 22 dat heimelike sacrificium wort 
geoffert ende gehouden 22 in dat heimelike sanctuarium, sullen wi verstaenonsen 
geest, die daer in sal ghaen 23 in dat. heilighe der heiligen ende heden God stadelic 
aen 24 inden geest". Want dat is die stede, daermen Godt aenbeden saF6 inder 
waerneit@) ende offeren hem" selven geheelic op met alk dat wy van Gode 

25 ontfangen hebben inden geest ende inder natueren, totten ewigen love Gods, 
(0.oç),28 mede voor alle gebreckelicheyt ende behoef onses eeven-men'(f 6lr) 
schen ende alle nootdruftighe saeeken met inwendiger vrolicheit. 

1 Getuigen: p 17, f. 6Or~63r; P 1.49. f. 68r~68v; L 3.11, f. -199r~201r. Wegens technische redenen zijn de 
nummers der voetnoten a en b in de hier volgende c. 64-68 doorlopend geteld, alsof het om een 
doorIopende tekst ging, zoals Schr.- ook bedoelde. In p vinden wij de ondertitels. 2 p add. 
3 Van ... : P add, 4 Hoe ... : Pende eerSI van .vif. sacramenten. Dal .xlix. CapiItel add. S Dat 
anderde: P; zie hierna. 6 Want ... : P Dese drie; L Sciendum est autem. 7 weJcke: P om. 
8 die ... : P om.: L er in quollbet temp/o. 9 P om. 10 L Heellria sunt add. 11 P add. 12 P; P 
men. 13 By die ... : p Die Jcercke ... sul/en' wi by. 14 der ... : L externis ... ordinationwus: door, 
volgens. 15 PL organen; vgl. Verwijs s.v. organe. 16 P add. 17 Vgl. Verwijs s.v. sailerie (= 
psalterium); PL harpen. 18 L ille musicus el add. 19 P wal. 20 dat ... : PL add. 21 P 
daer. 22 L celebratur. 23 in ... : P salingaen. 24 L adorare. 25 in ... : P om. 26 men ... : P 
wy g.a. sullen. 27 Pons. 28 P add. 

a Uitgaande van de tekstvolgorde in p voegen wij in A hier p 17 in, waarvan wij een paralleJtekst 
vinden in P 1.49. Dit gegeven laat ons toe een langere tekst innerlijk te ordenen. Vooreerst is er een 
langere inleiding, daarna een uiteenzetting der leer, die zelf organisch onderverdeeld is in drie paragra
fen. b Dit driederley onderscheyt herinnert aan de uiteenzetting over de drie leven, die een mensche 
leyden sol, naar het voorbeeld van Lazarus, Maria Magdalena en Martha (zie A c. 42 en n. b), terwijl de 
allegorie van 'de drie delen in de kerk' aansluit bij de leer van de Tempel. c gemeen: het kerkgebouw 
in zpv~r het voorhe-t 'publiek' :oegankelijk is, dat z,ich volgens het werckende leven-schikt. d Vgl. Jo. 
4.2j; ZJe A c. 7 r. 43-44 en D.). 
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Ende want nu in ons zijn drie verscheyden deelen, sa moet bisonder elck'· 
verciert wesen, als dat lichaem metten seven sacramenten ende met sedelijcken 

30 duechden ende een vlijtich sterven. van aIler sinlicker begeerlicheit 30, ende die siele 
metten seven gaven des Heiligen Geests ende een gheheel sterven Van, alle ,dat' 
ghene3 \ dat dat leven dat God is, in hoer belrinderen mach, ende die geest met die 
siele te samen met die acht salicheiden ende een vo1comen stervenhoers selfs ende 
alre eyghentheit ende welbehagens in(-den)32 geest ende in(-der)33 'natueren, 

35 (om) 34aIleen in God te leven. 

, p. 17b, f. 61r" (ENDÈ EERST)" VANDEN .VU. SACRAMENTEN". ({[ CAPITTEL .LXV.) 

) 

Om nu te vercieren dat nederste deel als dat lichaem, sa moet dat herte reyn, 
rustich ende vredich wesen. Want dat herte is een wortel ende oorspronc alles" 
levens ende beroerlicheyt des Iichaems', socomen daer ooc uut 'alle duechden ende 

40 (gemaniertheit)", 
Ende voort" sa salt geciert (f 61v) wesen metten seven sacramenten, op-dat wi 

weder-comen mogen totter eerster puerheit, als wi waren inder dopen. Mer, want wi 
deerste onnoselheyt hebben verloren overmits sonden ende berooft zijn van dien 
dnechden, die ons van graciên sonder onse verdienst ingestort waren ende :wi niet 

45 anderwerf weder gedoopt mogen werden, sa moeten wi bidpen doer die heilighe 
dope'o Christi ende doer zijn heilige bloet, dat hi ons daer-doer vergeven wil (al 
ons misdaet)41 enpe reinigen (OnS)42 van aIlen dat-gene, daer wi onsmede'besmit 
hebben ende ons weder vercieren (wil)" met zijn heilige duechden. 

Voort" suIlen wi geciert wesen met die verminge", in we1cken wi geteykent 
50 worden in" onse voorhooft metten cruceende geslaghen aen onse kinnebacken, 

op-dat wi onse cruce op-boeren 47 sullen ende volgen Christurn na, ende, worden wi 
aen die (een)" kinnebacken geshigen, sa sullen wi de ander bieden;' Ende want wi 
onse cruce duc onwillichlic gedragen hebben ende van ons gheworpen, so sullen wi 
(hem)'· genade bidden, dat lrijt ons vergheven wil, doer-dat (f 62r) 'lrijtwillichlic 

55 voor ons gedraghen heeft ende dat hi dat soe ontÎangep wil, recht aft Wijt ,,,Iso 
gedragen hadden r. 

Ooc '0 suIlen wi geciert wesen met puerheyt der biechten. Ende want wi -duc sa 
niet met berou ende leetwesenS1 (en)" hebben ghesproken S3 ende met wiloftS4 

29 bisonder ... : P e.b. trp. 30 PL beger/en. 31 van .. ,:P al/e$ des geens. 32 P add. -33 P 
add. 34 PL; pende. 3S Getuigen: p c.17b, f. 6lr-63rj P I 'c.49b. - Ende eerst: P add. in de 
rubriek -zelf. 36 ,van .... : p add. op deze plaats. .3.7 P al ~s. 38 P; p_-manierhe(~; L l!oni 
mores. ,39 P o~c;.L insuper. ,40 .P: doop~el. .41 al ... : PL clidd., 42 PL- add .. : 43 PL 
add. , 44 PL Ten Jweeden .. l'fB. Deze rangorde der sacramenten versc4ilt lich(v;m p,iejn Cc" 2Q.- 45 P 
vereninge .. " 46 J> voor. 47 P opne.men. 48 PL add. "49 P .add. 50 PL Ten ~fden: 
51 ende .... : PL om. 5~ P add. 53 met ... : P en hebben g. met b.e.!. trp. ,54 P-entfe; wi'-oft Lom. 

-e Volgens Galerius' geneeskunde aangaande het hart als zetel en bron van het leven: f'R. 49~56: zie 
hierna C c. 22 r. 58 6 e.v. 
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opset ons te beteren, sa sullen wi bidden dat hy ons wil vergeven alle onse sonden 
60 doer zijn heilige belijën, dat hi onse sonden ende ghebreckelicheit beliet " hevet 

voor sinen hemelscen Vader, aenden berch van Oliveten neder-ghestrect op zijnen 
aensichte inder aerden, recht ofte Adam neder-ghevallen hadde voor die voeten 
Godes ende'· had ghenaede ghebeden om zijn misdael. . 

Wi sullen ooc" geciert wesen met dat weerde" heilige Sacrament des Lichaems 
65 ende Bloets Christi, we1c bi ons gelaten hevet ,. inden lesten avontmae! tot een 

eewich testament, op-dat wi, dat·o ontfangende, in hem een leven moghen hebben 
ende in hem ghewandelt· ' ende vereenicht mogen worden. Mer, want wi dat in 
sulcker meninge ende bereydinge (f 62v) niet ontfangen en hebben als dat 
behoorlijc is, sa sullen wi hem bidden, dat bi ons dat vergeven wil doer sijn heilige 

70 volcomen bereydi(n)ge ende zijn weerdige·2 ontfangenisse, dat hi hem selven in sa 
groter lieften int leste avontmael·8 ontfenc[t··], ende nemen dat sa, recht aft wi 
hem in sulcker meeninge ende bereidinge ontfangen hadden, ende bidden dat wijt 
voort altijt sa ontfangen moeten inder selver wijsen ., als hijt ontfenck ••. 

Nu·7 sullen wi ooc verciert wesenmetter heiliger oorden .8, welcke Christus . 
75 selfs·· gheheilighet hevel. Want alle zijn leven is ons een regel ende (een) 70 forme 

eens volcomen gheestliken levens ende hevet ons een exempel gegeven, dat wi zijn 
voetstappen na sullen volgen': Ende want wi onseoorden duc overgetreden hebben 
ende inden geestliken leven so 71 niet voortgegaen (en) 72 zijn, so sullen wi hem 
bidden dat hi ons dat 73 vergeven wil 74 doer sijn heilighe leven ende dat hi ons 

80 helpen wil tot eenen meerderen voortghanc in duechden ende in eenen 7' geestlijken 
leven. 

Hier-na sullen 7. wi gheciert wesen metter heyli-(f 63r )ger echtscap ende gheest
lickér vereeninghe ofte trouwen 77, daer ons Chrystus mede getrouwet (aenden 
cruce 78) hevel. Ende, want wi hem duc ongetrouwe geweest hebben, sa sullen wi 

85 hem bidden, dat hijt ons wil vergeven 7. door zijn stantachticheyt, daer-mede hi .ons 
lief heftgehadt totter doot toe ende helpen 80 ons, dat wi standachtich moeten 
blijven in zijnre lieften ende minnen 81 sonder eynde. 

Ten !esten moeten wi verciert wesen met den heiligen olye, dien Christus selven 
aenden cru[i]ce heeft geheiliget ende liet zijn heilige herte doer-steken, daer water 

90 ende bloet uut ran 82, doer welcken alle die sacramenten der heyliger kercken 83 

geheiliget zijn. Ende, (wat)" wi in desen sessen misdaen hebben ende sa" niet 
o gehouden en hebben, dat wort metten heiligen olyafgewasschen b • 

- _.~-----

ss p oude vorm, vgl. Verwijs s.v. beliën; P beleden. 56 L a domino add. 57 Wi ... : PL Ten vierden 
S.H'. 58 P weerdige; zie n. 62. 59 gelalen ... : PL Ten vierden S.w. 60 P om. 61 p = 

veranderen; vgl. Verwijs s,v. verwande/en Intr. 5); P verwonde/t. 62 P weerde; vgl. n. 5~. 63 int ... : 
P om. 64 p verbeterd naar r. 73; Pontfine. 6S ende ... : P om. 66 hiJt: P hem se/ven ontfinc. 
67 PL Ten vijfs/en S.W. 68 melter ... : L venerabili ordinis sacramento. 69 p; vgl. Verwijs s.v. se/ves, 
1I vnm. I); P se/ver. 70 P add. 71 L quomodo oportebal. 72 P add. 73 hl ... : P hij! 
ons. 74 he/pen. ... : P he/pe. 75 P om. 76 Hier ... : PL Ten .vi. moeten. 77 P trouwingh. 
78 PL add. 79 hijI ... : P hj ons dat vergheve. 80 PLgheven. 81 en.de ... : PL om. 82 P liep. 
83 der ... PL om. 84 PL; p wam: zie de vorige constructies. 85 L quomod.o oportebat add. 

g Vgl. ).o--13.-1-fi.- h R. 41·93: kort overzicht van de sacramenten, naar vast schema uitgewerkt: bidden 
voor goed ontvangen en vergiffenis voor slecht ontvangen van Gods gaven. Zie uitvoerige behandeling 
van de sacramenten in Cc. 20 e.v. 

;. ., 
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(VANDEN)" SOEVEN GAVEN DES HEILIGEN GEESTES. (cr CAPITTEL .LXVJ.) 

(Om nu te vereieren dat middelste deel als" die siele, (zo is 't nodig)'· dat si 
gesehiekeJic si ende gheeieret metten seven gaven des Heilighen Geestes (f 63v) 
-;;~de-·hoer keer tolten gheest: dan wort si salich ende vervult milten sêven gaven 
des Heiligen Geestes. Ende)·o want diegèèst verenicht is milter heiligher Drie
voldicheyt, soe daelt altijt een lieflicke genadedoer die verenynge in die ziele'. Ende 
dat wort toe-gegeven den Heilighen Geest· ' . Ende hl·' is een werekmeyster ende 
advocaet', die die ziele vercyert mitter gaven der stercheyt, als dat sij sterekelijek 
veronweerden·' sal alle quade begeerlicheyt;ende daer-om wort dese (gave)·' 
toegegeven der begeerten; 

ende milter gaven des raets·', want hi raet·· oer dat sij sal wesen. vredsam ende 
saehtmoediéh ende oetmoedieh ende dat sij oeren toeme bedwynge. Ende daèr-om 

105 wort dese gave toe-gegeven den toem·7
; . . . " 

110 

ende milter gaven des verstants, als dat sij verstaen sai wat sij haten sal ende niet 
haeten en sal, als dat sij (f J05v) haeten saI·' dat quade datmen doet ende niet die 
persoen diet doet, ende daer-om wort dese gave toe-gegeven·· den haet; 

ende milter gaven der wetenheyt, als dat sij Weten sal wat sij lier hebben sal: God 
baven al ende hoeren vrient' in God ende oeren viant' om God, ende' daer-om 
wort dese gave toe-gegeven der lief ten ; 

ende milter gaven der guedertierenheyt, als <lat sij guedertieren ende goddienstieh 
sal sijn, als dat wi enen yegelicken blijdelièk bedienstaehtieh sullen wesen'; daer-om 
wort dese gave toe-gevuecht der blijsschappen ende den hape'; 

115 ende mitter gaven der vresen· Gcids; aIS datwi 7 altijt sulJen . hebben' enen 
kyntlieken anXt, als datwi' God meer6ntsyensullen uut mynneé danmit 'O 

vresen der hellen ofdes-gèlicks;' da:èr-om woit "dese gave ·toe'gevtiecht1.' den anxt; 
ende mitter gaven der wijsheyt, als dat bi oer tuete>' üiwendfge Wijsheyt :gevet 

ende beneemt in "oer alle ongeordinierde s"h~mte, dat sij oer nief schamen noch 
120 ontsyen en sal", dat lof Gods v"oeit(f 106f) te"k6ndigen,-al wort ~i(daer:om 

veramt ende beseheemt, ende sunderlinge "van den-genen, die_ subtijl ende curioes 

86 Getuigen:H, f. 105r-106r; p. 17c, f. 63r·64v; P 1.49, f. 69v·70r; L 3.12, f. 20lr-v. Zie n. 90. 
87 pPL; H Die. 88 pa daf is. 89 L oportet add. Onze toevoeging laat de zin logisch ·verlopen. 
90 Deze plustekst uit pPL schakelt de uiteenzetting binnen het verband van het ganse hst. in. I?" nam dit 
verband niet over (wegens opname in een andere groepering) maar scha~elt ee.n Item iD;. Wij vervolgen nu 
met H als legger. Zie daartegenover onze weglating van het 'doublet' in deel C c. 37, op p. 418. 
91 Ende ... : L opera1}te l'ide'ieet hoe ipsum spiritu sanetq. .92 Ende ... : PL fiie. 9~ L repellat & 
averselur. 94 PL (zoals Hen p ook verder hebberi);,Hp doeehde. : .95 Ende ... (als~ok de·v.olgende 
paragrafen).hangtlogisch nog-afvan het voorgáande: di~ .. '-vereyerl milter. 96 ~ant .... : P rllflet hi; L 
quo eam instruit. 97 Ende ... : Lom. 9.8 sij ... : P sij s.h. tI"P.... . 99 p3 ghegeven. I' PL 
vriendtn. 2 PL vianden.. 3 P om. 4 als ... : PL eenen yeg. bi. dienst. e. behulpelie. 5 ende ... : 
PL ~m. 6 P anxtes. 7 PL si ... sal ... epz. 8 als· ... : PL ende. 9 P liefden. 10 P onxt of 
add. ti P toegegev~n. 12 PL su/eke. 13 schámen ... : PL" en schaemt ... ontsiet. 

i De geest. ~bemiddelf tussen God en de zinnen, j. De H .. Geest heet ·hier werekmeesler (vg!. 
daarentegen A c. 21 r. 105) en advoeaet. L advoealus. Waarschijnlijk beantwoordt .. deze .ieon·aan 
paraclitus. 

.. '.;. 
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van verstandesijn, ende daer-om" wort sij vervult mit die smakende" wijsheyt; 
daer-om wort dese gave toe-gegeven der scheemten". 

+ Do 

VANDEN .VIIJ. SALICHEDEN DER SIELEN. «([ CAPITIEL .LXVIJ.) 

Om nu te vercieren dat overste deel als die gheest, die daer is dat bloote wesen 
der sielen, dat sal bloot wesen van allen beelden ende formen ende wonen in zijn 
oorspronclike beginne, in dat onnootdruftige niet 17, ende bliven leedich ende vrije 
van alre menichfoudicheyt ende temptaciën, daer dat lichaem ende die siele mede 
aengestreden worden 1"', hier-om wordt onse lichaem geestliken gelijcket bi die 
strijdende kercke, want dat stadelike aengestreden wort van zijnre quader 
(toe-)l·neygelicheit'o sa lange als dat leven daer-in is, Ende onse siele wordt 
gelijcket 21 bi die verwinnende kercke, want sy den vleysche wederstaen sal ende den 
gheest onderdanich wesen sa]2', Ende onse geest wort gelijket" bi die iubilerende 
kercke, als datsi altijt vredelic ende vrolic (si ende)24 God salloven in een geheel 
overgeven hoers selves, want diet al ghevet, die salt al (te samen)" weder 
ontfangen, 

Ende in deser manieren sal onse geest weder verdert wesen (I 65r) metter 
salicheyt der armoeden des geests, Sinte laannes seyt int evangeli: 'Doet penitende 
ende dat rijc der hemelen sal u genaken"·,m. Mer onse Here seyt": 'Salich zijn die 
armen van geeste, want dat rijc der hemelen is hoer'.,Wat is nu arm 28 van geeste? 
Dat is:calle wat wi zijn ende hebben, gebruyken ende behoeven, dat wy dat niet en 
doen na onsen wil, mer na den wil Gods'·. Sa zijn wi selven te niet ende en hebben 
niet 30, ende gebruiken nochtans God ende alle dinc (in Gode)". Dese armen zijn 
hem selven te gronde uutgegaen ende zijn één gheworden met God. - Ende op-dat 

145 die siele mede-deelachtich mach wesen der salicheyt des gheestes, sa sullen wi hoer 
mede-deelen dese ander (seven salicheden ) 31. 

14 Paldus. 15 die ... : PL smakender. JLQ~u.i~~p- .l}_4Jc!..~y:~i~1l~~2_sl:.1,Q!:2~_!ï~I.::1J},. 
f. 201v-202~. 17 in dat ... : P om. 18 P wort. 19 P geleken. 20 P add. 21 L inc/inationi-
bus; neyghelicheit kán mV.~zin hebben. 22 sol: P om. 23 PL add. 24 PL add. 25 PL 
om. 26 Mer ... : PL Daer ome here af seyt. 27 Parme; L Et quae est paupertas spiritus. 28 L 
(facimus .. .) el expendamus.add. 29 L quasi nihil. 30 L in Deo add.; pP om. 31 P; P sevende 
salicheyJ. L sequenles alias seplem beatitudines .. 

k Verhelderende verklaring. Vgl. A c. 24 r. 32·67. - Tegenover deze beperkte beschouwing, die wij door 
onze indeling aanschouwelijk voorstellen, heeft Schr. daarover uitvoerig gehandeld in C c. 38. 7*. 
I R. 125~129: samengebalde bepaling van die ghees!. m Nl. Joannes de Doper, Mt. 3.2, als 
aankondiger tegenover Christus. die de zaligheid aanwezig stelde. De opeenvolging van belofte sal u 
genaken en verVulling is hoer is belangrijk. Het Grieks van Mt. 3.2 luidt ilrrucev (een Grieks perfectum); 
de vulgaat: appropinquavit. E. NESTLE, Novum Testamentum Graece et Larine, Stuttgart, 1923 8 • vermeldt 
onder de varianten: appropinquabit volgens textus Sixtinus. Onder de Mndl. vertalingen vinden wij in de 
Zuid nederlandse vertaling:' ... 501 neken (= genaken), en in het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie: 
... is nakende (zie uitgaven c.c. de Bruin). Kunnen deze coïncidenties iets betekenen voor de biJbeltradi. 
ties in de Nederlanden? n Vgl. Mt. 5.3 par. 

D 01 ampek033c25 

. ."' .. ~ 
: ~ ". 



(J 

f 

I 
. /.1 

A. c. 67 219 

Salich zijn die sachtmoedighen, want si sullen die eerde hesitteIÎ~1 dat is: si [hem] 
met die redelicke cracht hem selven sullen regieren, datsi hem nyet en sullen moeyen 
van dat-ghene, dat hun misdaen is, ende aldus so sullen si dat aertrijc besitten, dat 

150 vierderley is, als: hoer<s) selves lichaem sa! hem onderdanich wesen; ende (f 65v) 
<si sullen ooc dat aertrijc haers evenen) 32-menscen GoA in vrede doen besitten, 
allet dat Chritus met zijn Menschelicheyt ons op<-ter)33 aerden heeft verdient; 
ende sy sullen namaels besitten die glo<r)ie des hemels ende <des glorificeerden)34 
Lichaems Christi. 

155 Salich zijn die reynen van herten, want si sullen God sien', dat is: die begeerlike 
cracht sa! reyn zijn, <so-) 35dat si niet en begheer 36 dattetherte onreyn mach 
maken. So <is dye siele)37 sa!ych ende bequaem God te sien in Syonq! <dat is: in 
haer selven) 38. 

Salich zijn de vreedsamigen, want si sullen kinder Gods geheeten worden', dat is: 
160 si sullen de toornlike39 craft bedwingen, dat si hem 40 sonder sake ~!!Î1'.L"Il_ 

!OOrne~41, op-dat si gerust bliven vanbinnen, op-dat4
' God in hem rusten mach, 

want zijn stede is <gemaect)43 in vreden' . 
Sa!ich zijn <si)44, de screien, want si sullen getroost werden" dats, alswi also" 

veracht, versmaet,ende bescaemt46 worden ende wi dan" <uut medelijden)" van 
165 binnen 4 " bedroeft worden ende screyen om dien scade ons evenen-menschen, dien 

hy hem selven daer-mede doei9(want God niet en wil, dat hem yemant over ons 
hesondyge, mer wil dat wi malcanderen goet sullen doen) mer wy en sullen 50 

(f 66r) nochtans uut qua der scaemten geen goet lateti.) so S1 sullen wi in onse 
screyen ende druc getroost werden. 

170 Salich zijn si, die honger ende dorsthehben na de gerechticheyt, want si sullen 
gesaedt worden w: dat is: wi sz sullen uut <der)" lieften <Gods)" begeereneen 
heilich duechdelic rechtverdich leven, op-dat'wi minnen mogen die rechtverdicheyt 
ende haten de boosheyt, op-dat wi ss van Godt gebenedijt moeten 56. worden in 
ewicheytJ:. 

175 Salich zijn de barmhertigen, want si sullenbarmherticheyt vercrijgen', dat is: . 
<dat wi vermaent worden,)" dat wi blidelic ende mildelic mede sullen deelenonsen 
evenen-menschen dat ons van God verleent is, dat hem noot sa is aen siele ende aen 
lijf. 

32 si ... : PL; p hi sal ... zijns evenen... 33 P add. 34 ende ... : PL gloriosen. 35 P add. 36 P 
begeert 37 is ... : PL; p zijn si. 38 dat ... : PL add. 39 P toornichlike. 40 pa om. (vgl. het 
'ww.). 4] en ... : P 100mich en worden. 42 Pende. 43 PL: vgl. Ps. 75.3:faëtus estin~pac"eloCUs 
"ëiïiS; p genaemt. 44 si (die): P; p de (= dier 45 P -om. 46 versmaet ... :.--PL ende ver-
smaet. 47 ende ... : PL sa sullen wij. 48 uut ... : PL add. 49 PL herten. 50 Mer.:.: PL Hier 
om en sullen '11')'. 5] De zinsbouw is wel: dat is, als ... (voorwaardelijke voorzin, met lange ingeschoven 
verklaring: want God niet en wiL.) ... so sullen wi (nazin). PL maken er twee zinnen van. 52 L zet alles 
in de 3"-pers. mv. 53 P add. 54 PL add. 'SS P,ende also. 56 P mogen. 57 PL-Hierin 
worden w; _vermaenl add.; p om. 58 P van.-

o Vgl. MI. 5.4 par. p Vgl. MI. 5.8 par. q Vgl. Ps. 83.8. 
75.3a. t Vgl. Mt. 5.5 par, u NJ. door kwaad te doen' aan ons. 
Vgl. MI. 5.6 par. x Vgl. Ps. 44.8. y Vgl. MI. 5.7 par .. 

. r Vgl. Mt. 5.9.' s Vgt Ps. 
v Vgl. hiervoor r. 130·1-36. w 
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Salich zijn <si)'·, die vervolghlnghe lijden om der gherechticheyt, want dat rijck 
180 der hemelen hoort hem toe 60 •• , dat is: als wy niet en haeten 61 die-ghene, die-welcke 

ons quaet doen, mer dat wi doen <sullen) 6' naden rade des heilighen evangeliums: 
'Doet goet den-ghenen, die-wekke u haeten, ende biddet voor die-gene, de u 
vervolgen". Dese, die dus 63 lijden om der rechtverdicheyt wil, die sullen dat rijck 
(I 66v) der hemelen overmids dien gelove hler ghebruken met graciën ende hler-na 

185 <door schouwing) 6. inder gloriën. 

"59 P add. 60 dat ... ; P hem hoort toe d.r.d.h. 61 dat ... : P Hier in worden wij geleert dar wij niet h. 
en sullen. 62 P add. 63 Pa/dus. 64 L per speciem add.; pP om. 

z Vgl. M!. 5.10 par. a Vgl. M!. 5.44 par. 
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(HOE DYE SIELE VERCIERT WORT MET DUECHDEN'.[DAT .XVIIJ. CAPIITEL.] HOE 

DAT OVERSTE DEEL DES MENSCHEN VERCIERT SAL WESEN METTEN DRIl':N GOD

LIKEN DUECHDEN, DAT MIDDELSTE MEITEN .I1IJ. CARDINAEL DUECHDEN, DAT 

LICHAEM METTEN SEDELICKEN DUECHDEN)'·· «([ CAPITTEL .LXVIIJ.) 

5 <Om nu (weder)' te comen op den eersten sin, als van (der) 5 gelijckenisse der 
kercken geestelic in ons· mede te gelijcker(9 so moeten wi ooc timmeren op dien 
vasten steen, we1c Christus i0 die daer is God ende Mensche. Op desen vasten 
steen ende op den' onbeweechliken berch der Godheyt moeten wi timmeren, 
(so-)'dat wi doer verdienste der Menscheyt ingaen" in die Godheyt ende doer die 

10 hulpe der Godheit navolgen de Menscheyt'0. Ende wie op desen 'stercken 75 steen 
ende vasten berch timmert, die wort also II gesterc( ende gevestiget ende staet 
also 12 vast, dat bi niet wort II beweget inder eewicheytV 

Ende dese kercke moet vercieret zijn na die drie graden mit drie onderscheyden 
(f 67r) duechden, als met der godliker duechden na den oversten dee~ ende 

15 <met) " die cardinael duechden na den middelsten deel, ende <met)" die sedelike 
duechden na den nedersten deel)'·. 

Vanden godliken duechden* 
[Item]" Dat averste deel, als die geest, die daer gelict18 wort byden altaer oP" 

daer dat heilich der heiligen in is, sapo vercyert sijn mitten driën godlicken 
20 doechden, als mit gelove, hape ende mynne_ 

Dat gelove is inden gedachten 21, als dat wi geloven in God den Vader, dat hi is 
een fonteynlicke Godheyt, die Soen22 is die vaderlicke c1aerheyt, die Heilige Geest is 
des Vaders zueticheyt ende een mynlick bant der mynnen des Vaders ende des 
Soens. 

25 Die hape is in dat verstant, als dat wi hapen in God den Soen, dat hi onser" 
doer sijn heilich lijden ontfermen wil", daer wi alle doer gevryet sijn ende verloest 
vander ewiger doet, ende, is dat wi hem naevolgen 25, soe ,. mogen wi vast in hem 
hapen ende betrouwen, ende anders niet. 

Die mynne is inden wille, als dat wi mynnen sullen'in" God den Heilighen 
30 Geest", als dat wi ons laten leyden ende regieren vanden Geest Gods ende één geest. 

I Getuigen: H; f. 114r-115v; p 18.1, f. 66v-68r; P 1.49d, f. 71r-72r; L 3.14, f. 202v-203v. - Zie 
daartegenoveronzewegïiltlng van het 'doublet' in·trakiiatCc.'~'4T.~opp . .ft,-~-2 Hoe .. ~:PL add. 
3 p add. 4 p add.; p geeft nog de titel van hsL 18.2. H heeft geen titel en begint de tekst met 
Item. S PL add. 6 P add. 7 geeslelic ... : P i.o.g. trp. 8 op ... : P om. 9 PL; p 
ende. 10 wi ... : P dye menscheliJcheyt ingaende is. 11 navo/gen ... : P navolgende die mensche-. 
liche)'f. 12 P om. 13 P om. 14 dar ... ; P ende en wort nyet. 15 P add. 16 R. 5·16 komen 
voor in pPL, niet in H, dat zonder de eigenlijke inleiding de verdere tekst (zonder verband) in een andere 
omlijsting groepeert. 17 H add. wegens eigen inschakeling. 18 P geleken, zo ook verder. 
19 PL om. 20 L decenter add. 21 L memoria. 22 die ... : L in Deum filium quod sil. Zo ook 
verder. 23 Pons. 24 ontfermen ... : PL salontfermen. 25 ende ... : Lila lamen sL., bij het vorige 
zinsdeel. 26 L als nieuwe hoofdzin. 27 PL .om. 28 Let add. 

a Deze rubriek geeft duidelijk de indeling van de volgende tekst aan. b Vgl. hiervoor r. 5-27. 
c Vgl. 1 Cor. 10.4. Zie A c. 39 en n. i; A c, 34 en n. 8. d Vgt Ps: 14.5. 
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Q/ mit hem werden", ende'9 werden dus'o gesterekt doer den (I 114v) Vader ende 
geleert doer den Soen ende gewroeht31 doer den Heilighen Geest. 

Dese drie godlicke doeehden voeden den geest van bynnen. 

Vanden eardinael duechden* 
35 [Item]" (Nu)" dat myddelste deel, als die ziele, die daer geliet wort by den 

40 

choer, sal vereyert zijn mit die cardinael doeehden. 
Mer dye yerste als die rechtverdicheyt wort toegevuecht den geest als 34 inden wil, 

als dat 35 die wil vast staet in God ende rechtverdelieken enen yegelicken geve ,. dat 
hem is. 

Die ander doechde (is)37 maticheyt inder begeerten. 

I 
Die derde doechde is wijse voersyenicheyt inder reden als wijs te wesen 38 als dat 

serpent ende sympel als die duve'.' 
Die vierde doechde'9 is stercheyt ende is'o inden toern ende bedwynct sy41 dat 

quade weder te staen ende dat guede erachtelie aen te grypen. 

J 

45 

50 

Dese vier (duechden)42 werden gelict by vier hencselen43, daennen een doere 
mede hanget, ende" hanet in die vier haken, die (alsao)4S vast staen, (dat)'· 
daer die heneselen mitter doeren in (hangen)" . 

Die yerste dat is die wil, daer-in hanct die rechtverdicheyt Christi48 • Die ander is 
die begeerte, daer-in hanget die matieheyt Christi. Die derde (I 115r) is die reden, 
daer-in hanget die (vaersienige)'9 wijsheyt Christi. Die vierde is den thoern, daer' 
in hanget die stereheyt Christi. . 

Ende dese daere is Christus· 'ende '0 gaet op ende toe, dat is: dat wi doer die 
verdyenst Christi sullen gaen in die Godheyt ende werden godliek ende geciert mit 
die 51 doechden, daer Christus' geest mede geciert 52 was, ende naevolgen hem van 

55 bynnen inden geest ende van buten die Mensehelieheyt 53 Christi, ende doen alle 
dingen in Christa ende doer Christum ende mit Christo ".'. 

Ende aldus sullen wi inder zielengeciert sijn mit die vier eardinael daechden, die 
die ziel stereken ende vestigen [saI]" in God. 

Vanden sedelijeken duechden* 

29 L EI sic: nieuwe hoofdzin. 30 P also. 31 L agimur; vgl. Rom. 8.14. 32 H add. 33 p 
add. 34 L et specialiter. 35 als ... : HP1; pa dal; L quo scilicet. 36 P geven. 37 P; H 
als. 38 P zijn. 39 P om. 40 P gelegen add. 41 ende ... : P Ie bedWingen; L ad reprimendam 
ipsam. 42 P add. 43 L cardinibus. Vandaar virtutes cardina/es: ~e n. g. 44 hange!...: PL 
om. 4S Hom. 46 Hom. 47 PL; H hangel. 48 Dié eerste ... : L Va/vae haec sive ianua haec 
mystice Christus (zie verder in P), cuius primus cardo, iUSlitia videlicet ipsius in voluntate suspensus est. Zo 
ook bij de voJgende 3 zinsneden. 49 P add. SO Ende ... : LEL haec ianua; zie vorige n. 48. S1 P 
om. 52 P verderl. S3 P menscheyt. 54 in ... : L in ipso, per ipsum el cum ipso: vgl. gebed uit de 
rrllscanon. SS PL om. 

/v 1 e Vgl. 1 Cor. 6.17. f Vgl. Mt. 1oi~. g hencselen: in 't Latijn cardo > de term kardinale deugden. 
Zie M. WIlTMAN, Die E/hik des Hl. Thomas von Aquino, München, 1933, 287·317. h Vgl. Jo. 
10.9. i R. 52·56: vgL A c. 39 r. IO en n. c. 

x 
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60 [Item] 56 Dat nederste deel, als dat lichaem, wort gelict by der gemeynre" 
kerken, dat daer gecyert sal sijnmit die sedelicke doechden als gehoersamheyt, 
reynicheyt, verduJdicheyt, oetmoedicheyt, eersamicheyt, schamelheyt, soberheyt 
ende guedertierenbeyt etc. 

Ende van dese sedelijcke doechden wort dat lichaem ss beschermt 59. 

S6 H add. 57 L communiori. Vgl. hiervoor A c. 64 r. 7 e,v. 58 L decenter add. 59 PL vercièrl. 
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VANDEN .IX, CHOOREN DER ENGHELEN BESCHERMT'. (tI CAPITTEL .LXIX.') 

<Ende want' nu .ix. chooren der engelen zijn" so <worden)' eleken deel <des 
menschen) , drie chooren toe-gemecht, daer si van 7 beschermt werden, 'ende zijn 
onse hulpers ende bistaen ons 8 nacht ende dach, op-dat wi die steden 9 souden 10 

5 besitten, daer die quade engelen uut geworpen zijn'. Die engelen scouwen ende 
gebruycken altijt dat spiegel der heiliger Drievoldicheyt b ende hebben altijt een 
aensien 11 op ons, ende bliven altijt in Gods teghenwoordicheyt weselic ende 
(wereken) met verscheyden wercken in ons 12, mer God wercket sonder onderlaet 
in ons veel eygentliker ende edeliker.) 13 

10 Nu sijn .ix. choren der engelen; die maken drie ihererchiën 14 ende een yegelick 15 

hevet drie eh oren. Nu hevet een yegeJick16 <een)'7 onderscheyden18 aensyen 
totten driën steden 19, die inden menschen zijn. Die een stadt inden menschen 20 is 
dat lichaem: die uutwendige mensche. <Die)" ander is die vernuftige redelicke 
ziele. Die derde 22 is die geest ende godformyge gemoede. Ende dese drie sijn in 

15 énen mensche, ende die engelen hebben in deser <driën)23 steden sonderlinge 
werckelicheyt 2 •. 

Vander yerster ihererchiën* 
NILvanden ihererchiën te seggen 25: <die nederste van den ihererchiën dienen den 

uutwendigen mensche. 
20 Dat eerste choor deser ihererchiën)2' heyten engelen ende dyenen den uutwen-

digen mensche ende vermanen ende waerschouwen ende (f 116r) stueren 27 die 
menschen totten gueden 28 ende doechden, ende bewaren hem van aenvechtinge der 
duvelen, die hem altijt aenvechten 29. Dese edel engelen sijn by ons ende om ons, 
ende raden <ons)30 dat quade te laten ende dat guede te doen ende die gebaden 

25 __ Gods te holden, of wi sullen quelJick-varen 31 ende enen strengen rychter vynden '. 

I Getuigen: H, f. 1I5v-117v; p 18.2, f. 68r-7Ov; P 1.49.5,f. 72r-73v; L 3.15, f. 204r-205v. - Zie 
daartegenover onze weglating van het 'doublet' in deel B, op p. 298. 2 Vonden ... : P 1.49.5; P Item 
vanden ...• bij de litel van c. 18.- Hom. 3 Ende ... : p; P Want daer; L Insuper. 4 want ... : L 
cum ... esse manifestum sU. 5 PL; p wort. 6 PL add. 7 P af. 8 bislaen ... : P staen ons 
hy. 9 PL stede. 10 P mogen. 11 L respectum. 12 weselic ... : L essentialiter permanent el in 
nobis dislÎnclÎs actibus OperaJllUr; p.P weselic ende werckelic ... in ons. 13 R. 2~I6: pPL; H laat deze 
inschakelende paragraaf weg en vervolgt, binnen een eigen schema, met de verdere tekst. 14 P 
Hierarehien: zo ook verder. 15 L singulis hierarehifs. 16 Et quaelibet hierarehia. 17 pP 
add. J8 pP onderseheydelie; L specialem ae distinetum. 19 L parIes. 20 stadt ... : PL om. 
21 P; Hp Dat. 22 p .iij. = derde. 23 p; P drie; H drier. 24 L operationem. 25l:!P? 
26 Deze bijvoeging (gehaald uit de volgende teksten of parallel met de volgende formules) verduidelijkt 
de eigenlijke uiteenzetting. 27 ende waers. ".: PL bewaren ende regieren. 28 latten ... : L ad omne 
bonum. 29 Hp; PL lagen leggen. 30 P add.; Hp om. 31 p1 waren. 

a Deze bestemming van de mens is de reden waarom de goede engelen de mens helpen, zoals zij de 
aanleiding is voor de gevallen engelen (= duivels), om deze te haten, te benijden en aan te vechten 
(vgl. r. 4-5). Dh is een traditioneel thema in de angelologie. Vgl. 2e strophe van de hymne Custodes 
hominum psallimus angelos uit de vespers op het feest der bewaarengclen, 2 october: Nam, quod corruerit 
proditor angelusjConcessis meriIa pulsus honoribus,jArdens invidia pellere nitilurjQuos caelo Deus advocat. 
Zie A c. 2~3 en nno b Vgl. Mt. 1.8.10. c of .. : versta: zo niet ... 
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Ende aldus staen sij ons by mitter vresend,op"dat wi ons niet en ontgaen in enygen 
ongeoerlofden dingen ende mogen eomen' in dat eyrste ehoer der engelen. 

Dat anderde ehoer dat sijn -die -archengelen ende sijn by ons ende raden ende 
leren ons, dat wi God uut lief ten 'dyenen sullen -ende die raden Gods- volgen ende 

30 ons tot (natuerlicken ende sedelicken)-doechden stellen'2, op-dat witoegevuecht) 
moegen werden in dat ander ehoer. 

Dat derde choer sijn die virtuten: die vermanen' ende -raden den menschen, dat bi 
bescheydeJick 33 ende ordinyerlick sal sijn in sijme oeffenynge, op-dat bi sijn 
Iiehaem niet en verderve, op34-dat bi noch tot meeITe endeedelre wercken mochte 

35" comen ende (geleyt) werden", ende soe comen in-dat (f 116v) derde choer. 

Vander anderder iherercbiën* 
Die ander ihererebie bevet een vlytiebtoesyen aver dat ander deel, welck is die X 

redelieke ziele: 
Die yersten heyten potestaten ende dese bedwyngen die'· boese geesten, ende )ç 

40dese bedwyngen 37 die toemlieke eracht, dat sij vredsam e!1deSaehtmoedich sal sijn. 
Ende als sy oeren raet volget, so wort sij hem toegevuecht in oer choer. 

Dat ander choer heyten 38 principaten, ende dese raden der begeerten 39, dat sij 
alle lust ende begeerlicheyt deser werlt' sal weder-staen, op-dat God genuecht ende 
vrede hebben macb in oer, op-dat wi soedoende moegeri comen in oer choer40 • 

45 Dat jij. choer heyten41 dominacionen. Dese leren ende raden die reden'2, dat sij 
oer tot alle guet ende doechden keren sal ende tot dat inlichten Gods; ende dat sij 
verduJdich sal sijn, al wort sij oeck vervolcht om dat guet, (dat si deiet) " ende ~ ;, 
(oeek)" toe-coemt dat nocb recht ende'" reden en is, ende bidden voer die~gheen, 
die oer4 • mysdoen, ende wesen altijteen vredmaeester: soe mach God in oèisytten, 

50 want sijn stede is in vreden'. Ende aldus doende (macb si)47 toege-(f D7':) vueeht 
werden in oer choer48 •· 

Vander derder ibererchiën* 
Die derde ihererehiellebben 49 een stadieh by-wesen den aversten deel desgeestes, 

(om dat) '0 mit God te verenygen. 
55 Dat yerste ehoer heyten'l thronen ende sijn setelen, daer Godin rust. Dese 

werckeninden bynnensten gronde ende stereken den wil, altijt onbewegelick in 

32 nOluerJicken ... : Hp doechden stellen lot nat. e. sed. doechden; PL nOl. doechden -stellen. 33 P 
bescheyden. 34 PL mer." 35 mochte ... : p; H m.c.e. geleert w.; P mag geleyl worden; L deduci... 
l'aJeomus. 36 P dese. 37 dese ... : PL ooc bedwingen si.' 38 PL is genoeml. . 39 -L cimcupisci-

"bili. 40 wi ... : PL si ... comen mach in dal ch"oer der principalen; L od quintum i'psorum ordinem. - 41 
PL i's genoemt. 42 die ... : P om. 43 dat; .. :"P add.: L pro bonis oClibus sUis . . 44 ·oer· ... : P 
oock. 45 noch ... : P recht noch. 46 Pons. 47 mach ... : P; Hp mogen. 48 Ende ... : Lef od 
seXlum huné" DdmitialÎónum Ordintftn;.. 49 Versta: de engelen der 3e hiërarchie hebben.~.: L' Terlioe 
hi'erarchioe spiritus ... pèrs"everanl. SO PL add. 51 P heet .. 

·d miller ... : versta: door ons een heilzame vreeS' in te boezemen; vgl. däarentegen-de "ro1-van heC.2 e koor 
hierna. e ende ... : versta: maor opdat wij integendeel:.. fVgl.:} Jo.' 2.16. g VgI:Ps.-7S.3.: 
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God 52 te blyven h ende oer niet af te neygen ter reehter sijden noch ter luchter" 
sijden. Ende soe wort sij een throen, daer God in rust ende hevet sijn lust in oer te 
wonen ende te wercken alle sijn werken inwendich ende uutwendich. Sij wort 

60 onbewegelick in oeren gront ende wort in godlicken vrede ende gebrucken geset. 
Ende. oeren inwendigen gront is in God gekeert ende is een stercke coninclicke 
throen Gods, <so-) '4dat hem lief of leet uut sijnen weselicken vrede, die Gods stede 
is', niet storen ss en mach, op-dat wi soe doende moegen comen in oer choer. 

Dat ander ehoer heyt cherubijn ende sijn verlychters ende <clare)'6 spiegelen, 
65 ende 57 verlichten dat verstant ende verclaren ende verlychten der sielen grontmit 

oeren godformigen lycht. Ende van desen blyck sa (f 117v) wort dat verstant .alsoe 
doerlicht '9 ende vol, om alle menschen genoech onderseheyts te geven 60. 

Dat derde ehoer heyt 61 seraphijnen, ende sijn bamende fackelen vol godlicker 
lief ten, die die memorie <alsoe vruchtbaer maket ende) 62 a1soe wijde ontlucken 63, 

70 reeht of sij dien hemel ende God selver in oer gebrucken had 64, ende dat uut 
bemender lief ten. Eride ter-stont wort sij in hem verslonden ende te niet in oer 
selven, Ende dit is wael een hemel, want God is in hem ende die engelen om hem. 
Ende dit is wael een paradijs, want God hevet die ziele alsoe doervlaten mit sijnre 
Godheyt, reeht of sij mi!!er sonnen geel eet waer',) als die yerste mensche Adam 

75 inden paradijse was. Ende dit sijn wael hemelsche geesten ende eertsche-engelen\ 
want sij altijt mit God verenyeht sijn, één geest mit hem ende werden vanden Geest 
Gods gewrocht, ende dyenen alle menschen, gueden ende quaden,ende blyven in 
Gods tegenwoerdicheyt als die engelen doen, ende daer-om werden sij os gevest ende 
gesekert mitten engelen u. 

+ Do 

52 onbew ... : P in g. onbew. trp. 53 P slincker. S4 P add. SS H verbeterd uit siolen. 56 PL 
add. 57 P si add. 58 L irradiatione. 59 P doorlucht. 60 en ... : L tantum nwninis ... ut etiam 
omnibus hominibus satisfaéere possinl. 61 P is ghenaemt. 62 alsoe ... : PL add. 63 Pontloken 
(afhankelijk van makel). 64 gebrucken .... : P_g!J!J?ruYCI hadden. 65 want sij ... : L zet deze zinsdelen 
in 't enkelv., wat grammaticaal kan. p 

baltijl .... : versta~---Opdat de wil...in God blijve... i Vgl. Apoc. 12.1. j Vgl. A c. 4 r. 44 en D, l. 
k Dë,mensen moeten delen in de dubbele gerichtheid der eIÎgelen.~-------'~ 
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[DAT .xIX. CAPITTELl' WAT VRIJHEIT ENDE'RlJCKE (j 71r) GENADE DIE (GESTOR

VEN)' SIELE GEWAERWORT, DIE EEN TEMPEL GODS IS, HOE DIE HEILIGE DRIE-

C.;:) VOLDICHEYT DER SIELEN DRIE CRACHTEN DOERVLOEYT'··. «(I CAPITTEL .LXX.) 

CD 
C) 

Dese menschen mogen wel seggen milten Apostel: 'lek ben. des seker dat mi noch 
5 doot noch leven noch gheen creatuer scheyden en' sal vander minnen Gods,b. 

Ende 6 : 'Je en leve niet, mer Christus leeft in' mi". Dese menschen zijn hoers ·selfs 
gestorven ende God leeft in hem', ende dàer-om en ontsien si genen doot. Ende si 
hebben hem selven bloot ghetnaect: daer-om en~ert~.J!.Ë!!!.geen dinc; dat hem die 
boose geest voorbrengen· mach in die ure hoere doot. Ende si zijn weselic ann'· 

JO ende (voelen hem) u veel anner dan doen si geboren waren: ende daer-om en kan 
hem die bose geest gheen vennetelheit oft ydel behagen in-brengen van hoeren 
wercken d. Want si geloven ende weten sekerlic, is daer yet goets gedaen, dat God 
dat selve" gedaen ·heeft, ende si 'quijten'3 alg hoer schuit ende versumenis doer 
dat verdienst ende bitter" lijden Christi. 

15 Ende si keren hem in hem selven, in datblootewesen der sielen, (f 7lv) daer nye 
creatuer en quam, dat Gods eigen woninge is I=,. ende doen l.6 een overgancl.7 in God; 
ende" si leeren (kennen)'· den wech ende dat cortetoepaiken2 • ende den inganc 
tot God. Ende daer-om en staet hem niet anxtelijc voor die onbekentheyt des weges 
in die ure hoere dootn , ende si" en ontsien noch doot oft leven. 

20 Want si zijn in God; enden die hem roert, die roert God': Ende niemant en 

I Getuigen: p 19, f. 7Ov-73v; P 1.50, f. 73v-75r; L 3.16, f. 205v-207r. 2 p add. 3 PL add. 4 PL 
Wat rijcheir die gest. s. g. wort. 5 P om. 6 L Et alibi. 7 P hem. 8 Swaren: vgl. Verwijs s.v. 
swaren;_Ira~ .. ~:I:~~~~t i~~al!~.!~~~,~_I!l!~E; P beswaert. 9 p =' iemand iets voor de-geesT6rengen; p. 
voortbrengen. Vgl. Verwijs s.v. vorebringen en vortbringen. L proponere. ]0 Ende ... : L Sed el essentiali 
pauper/ale re/u/gent. 11 voelen ... : PL add. 12 dal ... : P s. d. trp. 13 L diluunl & absIer· 
gunt. 14 PL om. 15 PL om. 16 ende ... : P aldus doen si. 17 L excessum. 18 P 
doer. 19 P add.; L addiscunt. 20 P loepaeyken; L compendiosum accessum. 21 Ende ... : L 
ldeoque nequaquam in hora mortis suae viae huius ignorantia (= abla·tief) lerren/ur. In het Diets is die 
onbekentheyl. .. het onderwerp van stoel hem ... voor. 22 ende ... : P Si. 23 P om. 

a hoe ... : verklaart het voorafgaande rijcke genade. bRom. 8.38. C Gal. 2.20. Dit wordt 
geëxpliciteerd in de volgende zin; ... gestorven ... : de woorden die gestorven siele uit de titel zijn ontleend 
aan deze zin, terwijl de woorden Dese menseen uit het begin van dit hst. verwijzen naar de voorafgaande 
uiteenzetting, die hier verder gaat. .. ; bloot: dit is waarschijnlijk in aansluiting bij 1 Cor. 9.25 i.v;m. de 
stadium·]opers. d R. 4-14: deze· 3 zinnen: Dese menschen ... , Ende si hebben ... , Ende si zijn ... zijn 
parallel gebouwd en wijzen met andere woorden op eenzelfde geestelijke realiteit. e Aangezien God 
aan het wesen der sielen aanwezig is op grond van zijn scheppingsakt, kan geen schepsel daar op die wijze 
aanwezig zijn. f Elders spreekt Schr. van overswane: zie A c. 25 r. 38 en n. I. g Deze zin stamt 
oorspronkelijk uit~gKHAKh.Q!!Jedf!.A!!.r...ynderscf1~.4'!l!gg. Wij lezen: Der mensche, der a/só ganz ware 
ûzgegangen mil al/em dem sinen, inder wárheit, der ware a/só ganz in got gesetzet, swá man den menschen 
roeren sol/te, dá mûesle man gOI in dem érsttin rûeren;. wan er isl in gOle alzemále, ulid got isl umbe m, als 
min kapje iunbe min' houbel iSI; und wer mlch an wölte grifen,. "der m/Ïeste min 'kleit ze dem érslen 
aneriieren~ .. (o.c., 228, 1~5; vgl. nog verder 229, '·9): Deze Eckhart.tekst komt evenwel ook voorïri Dal 
boec vanden''twaelf dogheden van Godfried WÊVEL (tig: Van Mierlo;. iîe Jan VAN.~UU~BROEC, Werken, 
Mechelen·Antwerpe~ 1932, IV, 292). Zo kunnen wij uit deze kortè paralleltekst niet ·uitrilakén of Schr. 
ontleende uit Eckhart dan uit Godfried Wevel. - Of werden deZe Eckhartse zinnen reeds door anderen 
vermunt? -:..: Door Lanspergius? In zijn Speculum christïanae perfectionis, ·ug. 'Opera' oinnia,· Morlstrolii, 
1890, IV; 269 b, lezen wij: Homo vere sibiipsi abnegatus ... Deo(que)- ipSD adeo citcumdilfÜS est; ut qui 
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mach si verwinnen, mer die tegen hem vechten, <die) 24 werden verwonnen, want 
het is hem hert tegen den prekeI te vechten·. Noch si en begeeren hemel noch 
eewich leven (want Godt is in hem, die dat ewige leven is, ende daer-in hebben si 
hoer begeerte, wille ende meininge -geset), < .... ) noch na den hemel"·'. 

25 Want·6 si zijn getogen inden derden hemel met sint Pauwe!'.' Dat is: 
die hemelsche Vader trect die gedachten, verstant ende wille, ende verlicht die 
gedachten met dat licht zijnreGodheyt, ende doet die memorie also 27 wijde 
ontluycken ende overvloeyen van hemelschen ènde godliken gepeysen: ende dit is 
den eersten hemel za. Ende die Sone verclaert dat verstant metter wijsheit der God' 

30 (f 72r) heit, ende dit is den anderen hemel. Ende de Heilige Geest doervloeyt den 
wille met S029 minlike soeticheyt ende brant der minnen ende <doetsi)'0 versmelten 
ende vloeyen in Godt ende in 31 een geest ende 3Z bant der minnen ende des vreden k 

<te werden) 33 met God. 
Ende so en weet die mensche niet, oft bi inden lichaem is oft niet', ende34 

35 nochtans is bi daer-in. Want dat lichaem is dien geest so onderdanich, recht of 
pat'-'-'lQQtFAËLQ\'!::'natuerliker dingen. Ende so is bi in dese drie hemelen", 
ende siet ende bekent hem selven '8 int spiegel der heiliger Drievoldicheyt ende alle 
menschen ende alle 3. heiligen ende engelen in éénen oogenblic in die drievoldicheit 
ende eenvoldicheit40 Godes. 

40 Die hem[m]elsche Vader doervloeyt si41.met zijn eewighen weelden. Ende die Sone 
die" leertsi ende ontbindet hoer alle ronsten4' der scriftuerenm • Ende die Heilighe 
Gheest die" doetsi barnen ende doervloeyen inder liefden alder creatueren44, om si 
alle tot God te brengen 4'. 

Dese menschen zijn also verborgen ende der werlt onbekent46 •• , wantsi niet 

24 P add. 25 noch ... : PL om. Met deze woorden herneemt Scbr. de eerste term: hemel uit. de 
inleidende woorden van de lange zin. Dit suggereren wij met onze inlassing van < ... ). U P 
om. 27 P seer. l8 Ende ... : PL om.. 29 P die; L quadam. 30 p datsi; PL doel hoer. 
31 ende ... : P om. 32 P ee.n. 33 ende in een ... :' L quatenus unus spiritus et unum amoris oe pacis 
vinculum cum ipso fiat. -Ie werden: P add. 34 P om. 35 dat = dauer = dat het. 36 ~aer ... : pl 
~;~L=~2!?!' denl:, 37 Ende ... : PL om. 38 hem ... : PL na drievoldieheit trp. ~lre: 
P om. 40 ende ... : PL om. 41 L eum; zo ook verder. 42 P om. 43 Perachten; L vim. 
44 P menschen. 4S om ... : L et quasi prae amore cunetorom. 46 000 ... : PL der w. a.e. verborgen 
trp: 

attingere ipsum veNt, Deum prius .(IUingat opartet. In zijn Eyn Spiegel der volkomenheit, Keulen, 1529, f. 
20r: Ein recht gelaissen mensch ... is so vast ... von gat umbfangen, wanne men den minschen rüren solde. so 
mûstmen gat etlicher maissen eirst roren. In Den spieghel der volmaeektheyt, vert. A.V.S. (= Anthelmus 
van lande), Brussel, 1640, 109: Ein mensehe die sy se/ven waeraehte/ijck heeft overghegeven ... is ... met 
Godt soa omcinghet dat hel van noode is dal hJ' Godt eerslwerff oen-taste, die alsu/eken mensehen begheerl 
te roeren oft hem leet doen. - Zou Lanspergius voor zijn versie van 1529, die Eckhart het~icht~t 
benadert, niet een vroeg PeerJe-hs. gekend hebben? - Vgl. A c. 36 r. 72-74 en n. I. h Vgl. Act, 9~1 
Wan!...: versta: Want hel hun (nl. hun, die tegen dergelijke mensen vechten, blijkbaar vooraf de Jiirvéls) 
hard valt... i Er is het onderscheid tussen de kern van bet één (= dat wesen Gods) en het· 
~bijkomstjge' daarin (dat niet geloochend wordt, maar niet als hoofdzaak ma~ gezocht worden). 
j Vgl. 2 Cor. 12.2c; ook het vervolg r. 25-39 is ontwikkeld vanuit 2 Cor. 12.l-5. k Vgl. Eph. 4.3. 
I Vgl. 2 Cor. 12.2a,. m l.c. 24.27. DR. 44-74: het motief der 'onbekende. resp. bekende vrienden 
Gods' is terug te vinden in Van groter heyUchey! der alre·vo/comenster menschen, die inder kerstenheyt 
zijn, waarmee Den.Tempel afsluit (zie ug. AMPE, 634-645, vooral p. 641 e.v.). De motivering van de 
onbekentheyt is hier vanuit het eigen perspectief der Peerle anders uitgewerkt. 
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45 gemeens met hoer en hebben. (f 72v) Si. zijn ooc onbekent ende cleyn geacht 
vanden-genen, die in groter strengicheit leven, wantsi geven den lichaem zijn 
gerack47 ende nootdruft Om den geest4' te dienen. Si zijn ooc onbekent clien-genen, 
clie van buten heilich schijnen ende eygen aengenomen 49 strenge oefeninge hebben, 
want si en hebben geen eygenheit'· inwendich ende" uutwendich, ende" staen 

50 altijt gelaten, ende nemen waer dat inwercken Gods, wat hem belieft in bern ende 
doer hem te wercken, ende zijn God ghehoorsaem van binnen ende den menschen 
van buten; ende dat si oeffenen, des S3 staen si altijt bereit te laten, alst God belieft 
ende den menschen. Ende si· zijn onbekent voor'4 den bosen geest, Hantsi en 
hebben geen wijse in eenige aengenaernbeyt", daer si clie bose geest doer mercken 

550ft tempteren kan, mer si vliën in God; die daer is sonder wij se. 
Ende'6 aldus zijn dese menschen verborghen als dat goutinder aerden. 
Mer si zijn bekent ane dien-genen, die daer bloot ende" ledich ende gelaten staen 

in hoeren gront. Dese kennen malcanderen over duysent mijlen, want, al zijn si 
verschei-(f 73r )den inden lichaem, si zijn nochtans bi-een~nden geest. Ende dit 

60 zijn pylernen der heiligher kércken. Ende si zijn altoos blijde (ende vrolic)", want 
si bebben doer-gegraven dat aertrijcke des lichaems tot inden gront der sielen, dat 
is: in dat overste deel des blooten wesens, daer hem God in vereenicht heeft, -dits 'P: 
een minlijc soet godlic wesen-, ende (si) 60 hebben gevonden dat a1re-claerste 
blinckenste gout (des godlicken wesens) 61 ende den rijcken scadt, daer dat 

65 evangelium van 61 seyt: 'Die scadt leyt verborgen inden acker', ende 'Dat rijcke 
Gods is in u'p. Ende"' dit zijn si gewaer geworden doer die verdiensten Christi, die 
ons dat verdient heft, dat wi weder kinder Gods zijn geworden ende heeft ons desen 
scadt selfs 64 ghewesen; 

Ende6' hier-van zijn si also blijde ende vrolic, dat hem 66 al de werlt niet bedroeven 
70 en mach. Want si en ontsien niemant dan die. de siele doden mach: dèn hooreI1~: 

ende volghen si q
• Daer-om en mach si niemant bedroeven, ende God en wil sy niet 

bedroeven', (want die een vrient en mach"den anderen niet bedroeven)6'. Ende dese 
vruechde, vrede ende blijscap gaet boven .alle gescapen verstant, ende na 69 dezen 
oversten deel en mogen si niet bedroeft If 73v) worden. 

75 Ende hier-mède worden si gelijc den menscheliken geest Christi, die in sinen 
alreswaersten Iiden also blijde was, als hi huden des dages is'. Ende dit was ooc in 

47 L quierem. Vgl. Verwijs s.v. gerac_ = nooddruft, gemak. 48 L me/ius add. 49, eygen ... : L 
propria quaedam alque a se assumpla. SO L proprieras. SI P noch. SZ L sed. S3 P 
om. S4 P van. SS ,p: wellicht volgens oude grafie; vgl. aengenomen .uit T. 49; P aenneemlicheyt. 
(correct?); L nul/am peculiarem consuetudinem a se assumplam, ,d.i. wat men zich met 'eyghenheyt' 
voorgenomen heeft. 56 P om. 57 PL om. 58 blijde ... : p blijde; P vrolic. Zie r., 69. 59. PL 
die is. 60 P add. 61 PL add. 62 P af 63 PL add. 64 P selve. 65 P om. 66 P 
si. 67 P haren; L audiunt. 68 want ... : PL add. Was. dit een bekend spreeJcwoord? 69 PL in. 

o bjëen bw.; zie. Verwijs s.v. p Die scadl ... -: Mt. 13.44; Lc.-17.21b: de kernreferenties, hier verrijkt met 
het motief van het doorgraven ... des Iichaems en het vinden van dat ... gout des g. W.; zie A c. 4 r~ 17~27 en 
n. g. q VgL Mt.-lO.28; dèn, nl. God die de ziel doden kan door'ze naar de hel te·veroordelen. Vgl. 
M.';'). LAGJUNGE, Évangile sèlon Sajnt Mallhieu. bij Mt. lO.28. r Doer-om ... : versta: diJarom kan 
.niemand dergelijke zielen bedroeven (verdriet aandoen), en ook ·God wil·-ze niet bedroeven.· s den·m. 
g .... : vgl. A c. 45 r. 9-177. 
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die Moeder Christi: dè 70 bleef oocn also vrij ende vrolic verheven metter 
gemoede in God, ende stont so 72 leedich alder gaven ende wercken, die God in 
hoer wrocht, recht oft si die Moeder Gods niet geweest en hadde, ende en was 

80 daer-om 73 niet-te-min één ogenblic 74 verscheiden van <die) overweselike godlike 
vereeni < n) ghe 75 ''. 

70 P die, 
unquam. 

71 PL om, 72 Pa/sa. 
74 één ... : L vel ad ~omenlum. 

73 daer-om: L propter quaelibet dona vel inactiones divinas 
7S die ... : p dat O. g. vereenighen; 'PL die o. vereninge gods. 

t Ende dit was ... : vgl. A c. 43 r,' 13-32 ... ende en was ... : versta: en die (vgl. dé ... ) was, al was zij Gods 
Moeder, toch niel verwijderd (beroofd) van ... 

::. 
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[DAT .xX. CAPITTEL.l' VAN DAT INWENDIGE' CRUCE DER VRIENDEN GODS. 

<cr CAPITTEL .Lxx].) 

Dese lieve menschen, al hebbensi sulcke vrijheyt ende vruechde inden geest', si 
hebben nochtans na den nedersten deel mit Christo alte swaeren lijden ende cruee, 

5 want si bestaen' nu met Christo te bekennen, te minnen S ende te ghevoelen, boe 
hem te moede was b • Dit ongemeten lijden ende cruyee is, dat dat· rijcke Gods ende 
die' scadt is in allen menschen', ende dat' si dat met en bekennen noch en 
oeffenen·: daer-om en worden si dit ,. niet gewaer" (ende dit met alleen in werltli~ 
(f 74r) ken, mer ooc in geestliken ende geoordenden 12 menschen) ende" dat si 

IO daer-om met en konnen comen totten 14 geestliken voortganc, ende 15 blijven staen 
op die wijse van buten ' • ende op hoer geselte oeffemnge" ende comen in een grote 
traecheyt ende lauwicheyt van binnen; ende daer-om sal si God spuwen 18 uut sinen 
monded , dat is:"uut zijnre lief ten ende gràciën, ende' • sullen overgelevert worden in 
die wrede tormenten des vegeviers, daer die bose geesten hoer pijnders sullen wezen. 

15 Ende hier-van'· hebben die lieve menschen ongemeten lijden, om-datsi" dat in 
desen leven vooreomen mochten ende groote vruecht doen', in-dien dat si hem van 
binnen tot desen scadt keerden. Want wie hem daer-toe22 keert, die wert van hem 
verlicht, geleert ende rijck gemaect. 

Ende dit cruee' hevet vier hoecken, dat is: vierderhande lijden. 
20 Den eersten <ende overste)" hoec is: <hoe si God naerder comen,)" hoe si 

meer bekennen ende ghevoelen die lief te Gods tot allen mensehen, <als)" dat hi 
alle menschen aldus begeert te gebruken ende dat hem dat'· niet"gegont en wort. 

Den anderen hoee is, als dat nederste deel, dat si bekennen dongemeten " 
(f 74\» pijn, die si daer-voor sullen moeten lijden, dat si God des niet en gonnen·. 

25 Want die alder-meeste pijn, die die menschen sullen <moeten)" lijden, is datsi den 
scadt ende dat licht, dat God is, in hem niet <bekent noch)'· geoeffent en hebben. 

1 Getuigen: p 20, f. 73v-76v; P 1.51, f. 75r-78v; L 3.17, f. 207-209. 2 P add. 3 PL om. 
4 beslaen: vgl. Verwijs s.v. bestaen Onz. 5·6; L incipiwll. 5 Ie minnen: P om. 6 P dit. 7 P 
om. 8 P om. 9 bekennen ... : Poef n.e. b. trp. 10 P des. 11 ende dat si ... : de logische 
zinsbouw zou zijn: ende dal si, omdat. .. oeffenen, dit niet gewaer en worden. 12 mer ... : P om. 13 P 
so. 14 P tot eenen. 15 PL mer. ]6 op ... : P van b. op d. w. trp. De volgorde van P kàn 
verdedigd worden. L exteriores ilIas comuetudines. 17 L et utcumque adimpJesse add. 18 P spijsen: 
verschrijving voor spijen; vgl. Verwijs s.v. spuwen, spiën. 19 Het verzwegen onderw.erp is het 
voorgaande si, dat daar wel in de accusatief staat. 20 P af. 21 Versta: bij de gedachte dat zij (= 
die uutw. menschen)... 22 L ad ewn (thesaurnm). 23 ende ... : PL add. 24 hoe ... : PL 
add. 2S PL add. 26 pl god add. 27 P die ol1gemelen. 28 PL add. 29 bekent: PL add. 

a Dit was het onderwerp van de vorige hstt. Hier volgt dan de antithese daarvan~ b V g1. Pbil. 
2.5. c Vgl. Mt. 13.44 (ook verder); Lc. 17.2Ib. Zie Ac. 4 r. 15-25 en n. g. d Vgl. Apoc. 3.16. 
eR. 6·14: onregelmatige zinsbouw. Ende ... : versta: Dil .. .lijden (van de_ volmaakte m.) is dat de onvoJm. 
mensen (niet al/een in.de wereld, maar ook onder kJoosJerlingen), het rijk Gods, daf wel in alle mensen is, 

o niet kennen en niet ervaren, en daarom ook geen voortgang makin, 'maar blijven staiuÎ op uiterlijke oefening, 
en ten slolte in lauwheid vervallen ... .:..... Een parallel hiervan vindt men in Dat boeck van den oorspronck, p. 
137~8, ug. G.H. VAN BoRSUM WAALKES. -Leeuwarden, 1882. f Zie r:6.e.v. g dat si.".si.:.: nl. dat zij 
inzien de ... piin, welke de mensen, die dit verwaarlozen ... Zo ook in r. 30 e.v. 
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232 A. DAT BOEC DER LEERINGHEN 

Den rechteren hoec is dat lijden, dat si hier'o hebben tot, hoeren vrienden, dat si 
hun van binnen sa niet" tot desen rijcke <ende desen schat) 32 en keren, dat si God 
gebruyken mach na sinen aJre 33-liefsten wille ende welbehagen. 

30 Den luchteren hoec is totten vi!mden, die si vervolgen h aft lijden aen-doen: daer 
hebben si groot medelijden mede om den scade, dien si hem selven doen. Want 
Godt geboden heeft, dat wi malcanderen goet sullen doen, ende daer-om doen si 
tegen dat gebot[h] ende .liefte hoers evenen-menschen, [Ende]" Hier-om werden si 
inden nederstendeel ende inden herte uutgerect inden cmce; ende lijden aldus met 

35 Christo. 
Ende ooc hebben si te lijden met hoeren lichaem, dattet soseer tot ghebreck ende 

crancheit gheneycht is, ende dat si hem" sa veel geracks'· moeten geven in rusten, 
in eeten, in drincken (ende)" in slapen. Ende daer-om is hun'" nu (f 75r) 
verdienstliker ende vordeliker39, in-dien dat 'Si hoere lichaem zijn gerack<o ende 

40 nootdruft geven, dan in H dat begin die strengicheyt ende scherpheyt was, doe het<2 
den geest niet gehoorsaem en woude zijn. Mer, nu het den geest onderdanich is 
ende willich tot allen goeden oefeninghen ende wercken, so is die geest den lichaem 
weer getrouwe, op-dattet door crancheit den geest niet hinderlick en is. 

Ende als die geest ende dat 'lichaem, diemalcanderen contrarie plegen te zijn" 
45 <vredtsam zijn ende) malcanderen behulpich [zijn] 43, ende die geest die here is, 

ende dat nederste deel der sielen, als die reden, die vrouwe is, ende dat lichaem die 
knecht <is)" ende sinen here ende vrouwekgeerne gehoorsaem is ende staet altijt 
bereyt, als die ooghen der knechten zijn in die hant hoere heeren, ende ~ 
deernen 4 ' ogen zijn in die hant hoere vrouwen', - alsm hier alsulcken vrede ende 

50 overdracht" is, sa is daer vmechde inden geest, ende vrede inder sielen, ende 
ghenuechte inden lichaem., Ende sa wil Godt doer ons schijnen met zijn godlijcke 
claerheit als die sonne, wanneer die lucht (f 75v )oft hemel claer is van allen 
winden, stormen, reghen ende wolckenD

• Ende dan werden wi gelijc der Menscheit 
Christi na den gheest, na der47 sielen ende naden4

" lichaem. 
55 Ende4 • dese menschen zijn Gade also lief ende weert '0, dat hi daer liever in is 

dan inden hemel. Ende hem is liever ende'" aengenamer dusdanighe oefeninghe 
ende'2 dat wi van binnen tot hem keren mit eenen blooten leedigen ss ghelatenen 
gront, dan groote uutwendighe oeffeninghe. 

30 PL om. 31 hun ... : P hem so niet v. h. 32 p rijcke; PL desen rijeken schat. Vgl. r. O. 
33 P om. 34 P om.; hier·om herneemt de voorafgaande redegevende zin. 35 P zijl (= zi}t, zij 
het). 36 P gemaecx. 37 P add. 38 is ... : Pist hem. 39 verdienslliker ... : PL verdienstelic ende 
voordelic. 40 P ghemack. 41 dan ... : P als in al. 42 L corpus. 43 dus ... : P; p male. beo 
zijn. 44 PL add. 45 p1 dienslmaghen; p3 dienslmaget. 46 Poverdraeh. 47 na der: P 
om. 48 na _den: P om. 49 P om. 50 ende ... : PL om. 51 liever ... : PL om. 52 PL 
om. S3PL om . 

h lollen ... : versta: lol hun vijanden (van de volm.), die hen' (volm.) vervolgen... i Want ... : versta: 
Aangezien God ... elkaar goed te doen en de onvolm, aldus tegen de naastenliefde handelen, zo worden de 
volmaakten ... uitgerekt... j Vgl. Gal. 5.17. k Gradatie: here, vrouwe, knecht. I Vgl. Ps. 122.2. 
m als ... : herneemt de aanhefva.,n r. 27. n Vgl. A c. 11. 
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60 

65 

Ende dat is wel bewijst inden evangelia . 
van Martha ende Magdalena, daer hl de 
een berispeden ende de ander prees, doe 

70 hl seide'": 'Martha, Martha,du bist" 
sorehfoudieh ende werdes in veel dingen 
gestoort. Mer één dine is van noeden'O, 

Wat is dat één? Dat is: een vrije, 
ledige afgeseeydenheit ende een· blote 

75 leedige gelaten gront; ende één is allen 
mensehen noot, ende is dat alre-edelste 
naest God. 

80 
Want in eenre wijsen gaet si 

boven die lief te, want de lieftedoet een 
mensehe tot Godtkeren, mer die bloote 
lèedige gelaten gront doet God t6tten 

85 mensehen ke~ (I 76r) ren met alle zijn 
liefiicke rijcheit, <vrijheyt) ,. ende gena
den inden mensch ende doer den men
sehen zijn godJiJce werc wereken, ende 
vesticht si sa in zijnre !ieften, ende doet 

90 den geest van binnen sa overvlo< e )ien 
met zijnre " weelden, dat hoer alle de 
werlt bitter is ende bitter 58 wort. Ende 
sa wordt hoer toegevueeht ende toe-

ECKHART, Van abegescheidenheit 

Vnd so ieh alle die geschrift durch
gründe, als verre mîn vemunft erziugen 
und bekennen mae, so envinde ieh 'niht 
anders, wan daz lûteriu abegescheiden
heit·oballen dingen sî, wan alle tugende 
Mnt etwaz ûfsehennes ûf die crêalÛre, 
so stat abegeseheidenheit ledic· aller 
crêalÛren. Dar umbe sprach unser herre 
·ze-Marthá: 'tinum est necessariurn', daz 
ist· als vil. gesprochen : Marthä; wer 
unbetrüebet und lûter welle sîn, 

der 
mUQZ haben einez, 

daz ist abegesehei-
denheit. 

Die lêrrere lobent die minne grcez
lîche,. als sant Paulus tuot, dersprichet: 
'in waz üèbunge ieh mae gesmn, enMn 
ichniht minne, so enbin ieh nihtes niht'. 
SO lobe ieh abegescheidenheit vür alle 
minne, Van êrste: darumbe, wan daz 
beste, daz an der minne ist, daz·ist, 'daz 
simich twinget, daz ieh gat minne, so 
lwinget abegeseheidenheît got, daz er 

. mieh minne. Nû ist vil edemeher,·· daz 
ieh ·twinge got ze mir, dan dat ieh mich 
twinge ze gote. Vnd ist daz d. von, wan 
gat kan sich învüeclîcher vüegen zemir 
und baz vereinigen mit mir,: danich 
mieh künde vereinigen mit gote. Daz 
abegescheidenheit twinge gat ze mir, 
daz bewrere ieh dä mitte: wan ein ieclieh 
dinc ist geme an sîner natiurlîehen 'eigen 

54 P sprack. 5S P ghy zijt. 56 PL add. 57 P haer. 58 is ... : PL om. Wellicht is het tweede 
birter .te verstaan als bitterre: comparatief. 60 dat ... : Lom. 

o Schr. bewijst de voorrang van de inwendige oefening boven de uitwendige door te verwijzen naar Lc. 
10,42. Dit herinnert haar aan Eckharts interpretatie van het Unum necessarium in zijn bekend tractaat 
Von abegescheidenheit, waaruit zij hier althans een tekst uit de inleiding en een eerste argument uit de 
bewijsvoering samenvat. Voor het begrip en het gebruik van Abegescheidenheitlqfgescheidenhejr(separa~ 
rio, 'ahslroclÎo, vertaling van Aristoteles' term) zie Quints uitgave en bewerking van Eckharts traktaat in 
DW., V, 377-468 en vertaling 539~547; zie vooral n. 1: p. 438-440"waar een,indringende·omschrijving 
gegeven wordt. Vgl. theologische kanttekeningen bij het thema in CoLLEDGE; M. Eekart, p. 47~50; 
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gesekert dat beste deel met Magdalena, 
95 dat inder eewicheit niet van hoer geno

men en sal worden, dat '·-welc God sel-

stat. Nû ist gotes natiurlîchiu eigen stat 
einicheit und lüterkeit, daz kumet von 
abegescheidenheit. Dä von muoz got 
von nót sich selber geben einem abege-

100 

scheidenen herzen. 
(o.c., 401-403. Het begin van dit Eek
hart-citaat gebruikt Schr. in B c. I; vgl. 
n. a aldaar). 

Ende a1so wordt hier vercregen ende heseten dat overweselijke leven, dat God alre' 
aengenaemst is; ende so heeft God vruechde inden geest te rusten, ende vrede inder 

~~ sielente sitten, ende genuechte inden Iichaem te wonen. Ende hier-toe soude hi 
geerne allemm§.çh"ll~"llJ:!lY]c.l'.I): dat waer6' sinen wil, begheerte ende meininge'. 

Och, want hi dit63 begeert, so laet ons doch hem dat 64 gonnen ende keren ons 
gheheelic tot hem, dat hi daer-toe ons wil hequaem maken ende vereieren 
(ons 6')66 met alle zijn godlijcke duechden, daer de Menschelicheyt67 Christi met 
verciert was inden geest, inder sielen ende inden lichaem, (f 76v) ende dat tot zijnTe 
genuechte ende gloriën . 

~_ P te a~ 62 P is. 63 P doch; L tan/apere add. 64 P om. 65 PL add. 66 P met hem 
add. . 67 P menscheyt. 

p Vgl. A c. 18 r. 3·11 en n. Q. Hier samenvoeging van motieven, 

: ~ -, 
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[DAT .xXl. CAPITTEL.]' HOE WI NA UUTWENDlGER VERSTROYINGE WEDER-INKEREN 

SULLEN (DOOR)' DEN GELOVE ENDE VERDIENSTEN CHRlSTI4. «([ CAPITTELLXXIJ.) 

Wanneer wi overmits uutwendiger onleden' verstroyt zijn ende so aendaehtieh in 
onser oeffeninge niet gheweest en ,hebben (als wi souden) " so sullen wi geringe 

5 (door tgelove) ',a weder inkeren ende bidden vergiffenisse' ende seggen: 
'Ic gelove in Godt. 0 ghebenedide God, wilt mi doch dit vergeven doer u 

(bitter)· lijden 10, dat iek mi so aendaehtieh tot u niet gekeert en heb ende u 
godlike tegenwoordieheyt soe niet waer-genornen en hebbe, ende willet II so 12 
ontfangen, als oft iek also 13 aendaehtelie, in u godlike vereeninge ghebleven waer'. 

10 Ende aldus" sullen wi tot God"keren, eer. wi ons totten ghebede keren oft tot 
eeniger oeffeninge lS : so sal hy ons wel in-geven' wat ons nutte ende" (orbaer
lie)'" is. Hier-om snilen wy altijt in onsen inkeer bereyt hebben te seggen: 

'Ic gelove (f 77r) in God. 0 gebenedide God" ,ewieh heb ie in u geweest 
ongescapen, ende nu sidy in mi. (Ende) 1'. nu geve ie mi u eygen, dat ghi mi so 

~, 15 mooge;,gedbru~ken 18, ais
h 

dOde ie °bnghelse~pen.,:"as. h b d b'dd d d 
ti ,a er, 10 uwen an en evee e IC IIDJnen geest , en e 1 e u oer at 

verdienst uwes menschelijken vrolieken geestes 1.: wilt daer-doer mijnen geest so 
heilieh, suverlie ende bequaem maken, dat u Godheit daer-in mach sehijnen 2o, ende 
voort neder in mijn siele ende doer mijn liehaem, dat ie anders 21 niet weerdieh en 

20 ben noch werden en mach dan doer die verdienst dijnrer22 heiligher Mensehe
lieheyt23, ende dat tot uwer gloriën. 

Ende ye bid u doer dat verdienst uwer heiliger" droeviger sielen, dat ghi mijn 
siele wilt heilieh maken ende vereieren met al u godlieke dueehden, daer u godlijeke 
siele'mede vereiert2' was, ende dat tot uwer iieften. 

25 Ende ie bidde u doer verdienst uws heiligen gewonden 26 liehaems: wilt mijn 
liehaem st'> reyn ende suver maken als ye was, doe ie gedoopt was", ende (SO)28 
heilieh ende verduidieh ais u heilighe liehaem was. Ende om (f 771') uwer lief ten 
wilt mi also 2• heilieh ende bequaem maken inden geest, inder sielen ende inden 
liehaem. 

1 Getuigen: p 21, f. 76v-77v; P 1.52 .• , f. 76v-77v; L 3.18 •. f. 209,-21Or. 2 p .dd. 3 PL; P 
tol. 4 na ... : PL inkeeren s. door tgelQve. 5 L occupationibus. 6 PL add. 7 L perfidem add.; 
vgl. titel. 8 ende ... : P om. 9 P; P gebenedide. 10 L doer ... : om. 11 p = wil het/dat; P wilt 
dat. 12 Pa/sa. 13 P om.; L lotus (devotus) add. 14 L Sic (inquam). 15 keren ... : P oJ 
toller o. keren. 16 P oj. 168 P; p oorbaerster. 17 PL add. 18 L quomodo tune poteras 
add. 19 Men stelt vast dat na het eerste zinsdeel tot de Vader het gebed doorgaat alsof de Zoon 
formeel ware aangesproken: uwes m. vr. geesles, enz., wat een misvorming is van dijns soom mensche· 
Ikken geesles, maar wat ook in de volgende aanroepingen gebeurde. lO mach ... : PL na lichaem 
trp. 21 dal ... : PL des jck; dat = des afhankelijk van weerdjch ... L idque ad gloriam tuam. Hoc tamen 
nequaquam ... (omkering der woordorde). 22 P uwer. 23 P menscheyt. 24 PL om. 25 P 
geeiert. 26 P doorwonden. 27 ie ... : P ie van dat doopsel quam; L (corpus meum) ex baplismo 
elel'abatur. 28 PL add. 29 P sa. 

; . . '-

a Nl. het voor Schr. spècifiek geJoofin Gods aanwez:ighei"d in ons wesen, wat (verkort) verwoord is in""het 
eerste deel van dit gebed. Het 2~ deel van het gebed gaat over de (drievoudige) aanroeping van Christus' 
verdiensten. Vgl. de titel. Het weder·inkeeren in deze titel beantwoordt aan het haer bewaren ... in alle 
uurkeeren van A c. 62. b Vgl. J?s. 34.23. ?.J 1. (/' i.-: ). 3.,: ~:'.6 .' .. 
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30 Ende, want ghi dat begeert, sa gonne ie u dat uut gronde mijns herten, dat ghi u 
met mi vermaket. Ende wat u daer hinderlie in 30 is, dat verdrijvet uut mi ende van 
my. Ende wat u daer een hulpe toe is, dat neemt tat u 31, ende verciert mi, ende 
deedt mi, ende spijst mi, sa u dat belieft ende behaechlie is. Want al mijn wille, 
begeerte ende sarghe is in di", want ghi en wilt niet dat ie sargen sal', dan alleen 

35 dat ye <uwen)" godlike were geen hinder en si 34 , ende' een vJijtieh waernemen 
hebbe, inwendieh ende uutwendieh. Amen'd. 

30 P aen. 31 neemt ... : p = ter hand nemen om er het een oJ ander gebruik van te maken, aanwenden. 
Vgl. Verwijs s.v. nemen, 1 Trans. 1) a). 32 L in' Je proijcio; vgl. 1 Petr. 5.7, vulgaat 33 P 
add. 34 P ben . 

.c D.L '!!fUl' alleen. dR. 13·36: de 1 e alinea is de inzet van een geloofsfonnu1e (zie n. a); de volgende 
paragrafen beantwoorden aan een onderdeel van de oeffeninghe des herten (zie B c. 3). . 

,,' . 
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WOE OER DIE SIEL TOT ALLEN GETIJDEN TOT QOD SAL BlEDEN'. (tI CAPITTEL .LXXIU.) 

Item', tot allen getijden als die clockgaet b , soe sal oer 'die ziele neygen in die 
Godheyt ende bidden doer (sijnder.heiliger Menscbeyt bitter liden) 3", als hier-voor 
is geroertd, op elcke getijde, mer dat sal geschyën in driën manyeren: ten yersten 

5 mit een mededogende herte als mit mynlick medelijden; ten anderen mit een 
onderworpen ziele mit' dyeper dancbaerheyt geern weder te lijden om sijme lieften, 
dat hi om oeren wille geleden hevet; ten derden mit enen vroelicken blijden 
verheven geest, (die hem geheel offert, overgeeft ende verliest in dat godlic wesen 
tot zijnder eren. [Amen,]' ':L . 

(0 siele, aensiet)· woe dat u) 7 brudegom, die (hier) 8 wael-eer 9 toe metten-tijt 
inder nacht wart gebaren, gangen ende verrees ( op) 10 van der doet, nu 11 één is 
mitten Vader inder gloriën ende is een lanteerne, daer die Godheyt doer 'schijnt, van 
welcker alle dat hemelsche heer verlycht wort; 

- ende die-geen, die (hier) " wael-eer toe pryem-tijt lach voer den beesten, ende 
15 geleyt wertl3 vanden enen rychter totten anderen, ende sijn vriende" apenbaerden, 

nu alle dat hemelsche geselschap dryeft 15 totter spryngender aderen der Godheyt 
ende schencket s,€)van die ryvieren der weelden; 

- ende die-geen, die (hier) 16 wael-eer toe terciën-tijt wert besneden, gegeyselt, 
gecroent ende verordelt (totter doot) 17b nu is gecroent mit gloriën ende mit 

20 eren H ende syttet ter rechter-hant sijns Vaders (almachtich) 19, daer hi van alle die 
inwoenres des hemels ende der eerden wort aengebedet; 

25 

- ende die-geen, die (hier)'O wae\-eer toe sexten-tijt den Vader van sijnre 
Moeder is geoffert, ende hyenckaen die galge des cruce'~ nu alle macht is 21 

gegeven in hemel ende in eerden'; 
- ende die-geen, die (hier)" wael-eer (te noen-tijt)" wert gedoept" inder 

Yordanen, ende [toe noen-tijt]" in schanden sterf aenden holt'· des (f 30,) cruces, 
nu is" dat holt'· des levens, van welcks loveren" alle (die)'· uutvercaren 
vervrouwen 30, ende van wes3l vrucht(-en)32 sy werden gevoet, ende onder wes3l 
schaduwe sij oer rust ende genuecbt hebben; 

1 Getuigen: H, f. 29r-30r; P 1.52.b, f. 77v; L 3.18.b, f. 210r; Hojken van devocien cruer aangeduid als Ho), 
f. 12v-l3v, met de titel: Te Mettent(jt. 2 H add. 3 s(jnder ... : H sijn heilige menscheyt; PLz(jnder 
menscheit b. I. 4 Pin. 5 die ... : PL add. PL gaat niet verder; hier begint de tekst van Ho. Het 
Amen is wel door de revisor ter afsluiting aangebracht. 6 0 ... : Ho add.; H oen te syen (na geest uit 
r. 0). 7 Ho; Hoer. 8 Ho add. 9 Ho: voortijts; zo ook verder. 10 Ho add. 11 Ho 
om. 12 Ho add. 13 geleü ... : Ho W.g. trp. 14 Ho viede = v<r)ie<n)de. 15 Ho dry-
ver. 16 Ho add; 17 Ho add. 18 nu ... : Ho is nu me! eere e. m. gl. geer. trp. 19 Ho 
add. 20 Ho add. 21 nu ... : Ho dien (herneemt die geen met gepaste datiefvorm) is nu a. m. 
22 Ho add. 23 Ho add. 24 wert ... : Ho g. w. trp. 25 H add.; zie n. 23. 26 Ho houte. 
27 nu ... : Ho is nu. 28 Ho loverkens. 29 Ho add. 30 Ho vervruechden. 31 Ho welx. 
32 Ho; vgl. Apoc. 22.2:fruclus mv.; H vrucht. 

a Deze tekst is eigenlijk de voortzetting'vàn A C. 72 en verkláatf h~ de inkeer te verzekeren is.' -h_ Nl. 
bifieder getijd.e. c Oversprong van Godheyt naar Christus' Mensheid zoals in A c. 68 r. 18-20, en 
n. 19. d Nl. in A c. 68, in het 2e deel van het gebed, waarin de verdiensten van Christus worden 
ingeroepen. e SJ': versta: aan hen = dat geselschap. f Waarom-. niets uit de glorierijke mysteries? 
g VgJ. MI. 28.18. 
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30 - ende die-geen, wes" Moeder (hier)" (wael-eer)35 (toe vespertijt)36 
herberge geweygert wert [toe vesper tijt]" ende oec sijnre Moeder doe doet wert 
gegeven in oeren schoet", ende leerden 39 sijn twee discipulen nae sijnre doet, nu 
nemmerrneer weder sterven en sal, iner alle salige zielen hebben ewich leven vermits 
hem; 

35 - ende die-geen, die (hier)'o toe completen-tijt at" sijn leste avontmael ende 
begraven wert ende apenbaerden42 sijn yongeren in beslaten doeren, nu is" dat 
verborgen hemelsche broet, daer alleen die uutvercaren kynder Gods" mede" 
gespijst werden. Amen h. 

(HIER EYNDET DAT BOEC DER LEERlNGHEN) 

33 Ho diens. 34 Ho add. 3S Ho voortljts add.; vgl. hiervoor. 36 Ho hier add. 37 H hier 
add.; zie D. 36. 38 sÜnre ... : Ho doen (= loe vesper-tijt) hi sijn m. dOOl oplen scoor geleyt wert. 
39 Ho na discipu/en trp. 40 Ho na avontmael trp. 41 Ho hem add. 42 nu ... : Ho i. n. 
trp. 43 Ho om. 44 Ho bi. 

h De getijden bespreekt Schr. meerma1en. 

: ~ .. 
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242 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

pc. 26a [.107,' (DAT .xXVI. CAPIITEL.] EEN OEFFENINGE DES HERTEN, DAER-MEDE WI ONS SELVEN 

DICMAEL SULLEN VERGADEREN, INWAERTS KEEREN, ENDE ONSEN GEEST MET GOD 

VEREENJGEN, OM IN GOD OVERFORMERET TE WORDEN, ALSO DAT GOD ALLEEN 

ONSE WERCKEN MET ENDE DOER ONS DOEN SAL, ALS WI ALDUS MIT GOD VEREE-

f 
)

r.1 

o 

5 NJCHT ZUN ENDE BLIIVEN. 

HOEMEN' GOD INWENDICH TOE-SPREKEN SAL', OM HEM TE LEEREN KENNEN, 

(ENDE WOE MEN HEM SAL VRAGEN NAE SIJNEN BOEGEN ONGENOEMDE NAEM'. 

(tI CAPIITEL .J. ') 

Eén dinck is van noeden, dat is afgesceydenheit'. Wi sullen onse herte afscheiden 
10 (f 107v) van allet dat wi ghedaen hebben oft doen sullen (ende van allen 

invallen,) 6 die den liefiicken toekeer in Godt behinderen 7. Dat leste ghedachte des 
avondes eermen slaept ende dat eerste des morghens ende namiddaghes naden 
eeten, sal in God wesen'. Ende als ons banghe is·, alle onse bangicheit, verstoort
heit ende droevicheit 1o <en) 11 sullen wi niet overdencken, maer simpelic met onse 

15 gedachten lopen in God .ende springhen over alle invallende hindernissen als die 
herten ende hinden, ende segghen: 

- Waer sijt ghi, mijn Heer ende mijn God? Ghi hebt mi ghescapen, dat ick u 
bekennen ende liefhebben sal". (Wie sijdy, enych een God? 

- Ick byn die ick byIib ~ die daer is een wesen alles wesens, een leven alles levens 

20 ende een lycht alles lichtes.)l' r~) (. 'f. ?~. _'? //" .. ;, / "'i i 

1 Getuigen: p 26, f. 107r·108r; P 13, f. 230r-v. H. f. 30r-v: zeer beknot. - p 26, dat in een ander verband 
voorkomt, gebruiken wij hier als getuig \(an eenzelfde tekst. In P I 3-10 komt de Oeffeninge des herten 
(= Odh.) in haar volledigheid voor: de eigenlijke oefening zelf (in haar lange en haar korte versie) en in 
haar drie praktijken (dinghen). De. lange rubriek van p moge dienen als algemene aankondigende 
beschrijving van de Odh. De rubrieken van P I geven de onderscheiden delen daarin aan, die wij als 
zovele hoofdstukken beschouwen. L2 c. _1. N:B. HoF'ICEN eindigt met een kort traktaatje: Een onder· 
wfjsinge, hoemen simpelick in Got! geloven sal ende 'hoe wi ons oeffenen sullen, om God te kennen. daer·toe 
(=- waartoe) dat wi gesco pen zijn. op·dat'H;i God waf bekennen souden. want God wil dal wi hem lief 
hebben sullen, ende onconde maeckt onminne. Een vergelijking tussen de teksten der Peerle en der 
Onderwijsinge zou nadere inzichten brengen, maar ons te ver voeren. 2 H Item woe men. 3 inw . 
... : H oen sol spr. 4 ende: H add. 5 Dat ... : P add. Het rangnummer wijst op onze ordening van 
Traktaat B. 6 ende: P add. 7 die •.. :' P; p dat ... behindert. 8 Da/leste ... : p add. 9 als ... : p 
add. : 10 PL so'ge. 11 P add. 12 R. 9-18; Hom. 13 Wie ... : H add. 

a Dit exordium is revelerend, omdat het een duidelijke ontlening bevat aan het terecht aan Eckhart 
toegeschreven tractaat.!!(j1J abegc~.cheidg!!hri!~_ dat een grondtendens van diens levenshouding bepaalt; het 
begint: 'leh han der geschrift vil gelesen, beidiu van den heîdenischen meistern und von den wîssagen und 
von der alten und niuwen ê, und han mit ernste und mil ganzem vlîze gesuochet, welhiu wu hcr:bste und 
diu beste tugent si, dä mite der mensche sich ze gate aJlermeist und aner nrehest gevüegen müge und mit 
der der rnensche van gnáden werden müge, daz gat ist van natûre, und-dä mite der mensche aller glîchesl 
stande dern bilde, als er in gote was. in dem zwischen ïm und gote kein underscheit was, ê daz got die 
créatûre geschuof. Vnd so ich alle die geschrift durchgrüDde, als verre mîn vernunft erziugen und 
bekennen mac, so envinde ich niht anders, wan daz lûteriu abegescheidenheit _()]) .. lIen dingen sî, wan alle 
tugende hänt etwaz ûfsehennes ûf die crêatûre, so Statabegeseheldenheit-lectic aller-ciêitûfen~ -Dar umbe 
sprach unser herre ze Marthä: 'unum est necessarium', daz ist als vil gesprochen: Martbä, wer 
unbetrüebet und lûter welle sin, der rnuoz haben einez, daz ist abegescheidenheit'. Zie EcKliART, DW. V, 
"400-401; vgl. aldaar p. 377-468 en 539·547 alle literatuur. - Wat bij deze tekst aansluit, werd aangehaald 
in:A··c:·-7.] r. -60~98. b Vgl, Ex. 3.14: bijbelse bron van alle theologische bespiegelingen over God als 
zijnjzijnde, waarvan het volgende gesprek een goed voorbeeld onder andere is. 
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Traktaat B 

(B. DAT BOEC DER GEBEDEN)' 

Dat (ander)' deel des boecx is vol vueriger gebeden ende soeter toegeestingen 3 

ende liefden-gheschut tot God, dienende voor alle menschen, dye begeeren inwen
dich met God te leeren spreken ende haren geest, siele ende herte met God te 

vereenigen ende God volcomelic lief te hebben 4 • 

1 Deze titel haalt het meest treffende woord uit de hierna volgende omschrijving naar voren. 2 P 
eerste, aangebracht n.a.v. de herschikking der teksten der Peerle. 3 Dit zinsdeel over de loegeestingen 
is kennelijk genomen uit de hoofding ter inleiding van de reeks toegeestingen: zie B c. 26·29. 4 Deze 
a~gemene beschrijving, die wij aan dit gedeelte meegeVen, is de eerste helft van de rubriek van P.J. Over 
de 2~ helft zie verder p. 309. 
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- (0 gebenedijde God,> wye sidy toch?Ghyzijt dat opperste goet. Mer dijn 
goet, dat is u alleen bekent. Ghy zijt dye daer is.) 14 

- Wie zijt ghy doch? Ghy zijt een eewich, enich, onghescapen, onbewegelic, 
godlic, minnelic, soet, vredich, vriendelic, genuechlic, duechdelic, vrolic wesen 15.16. 
(Maar waaruit ontstaat dat wezen? 

- Dat baart noch wordt gebaard.) 17 

- (Wat doet dat wesen? Baert dat wesen? 
-Neen. 
- Wat doet dat wesen? 
- Dat wesen natuert den Vader.)18 
- (Wat doet dus dat wesen? 
- Daarin is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.> 19 
- Ende ghy zijt oock drievoldich in persoonen 20? 
- Die Vader baert sijnen enygen ewigen 21 Soen 22 in dat ewige nu n .,. Ende" die 

Heilighe Geest is dat waelbehagen des Vaders ende des Soens 25. Ende dese die drie 
zijn een eewich, enich, simpel, onghescapen, onbeweghelick, godtlijck, minnentlijck, 
soet, ghenuechlich, vriendelijck, vroedelick, vroolick wesen 26. (Ende is een wesen 
alles wesens, een Iycht alles Iychts, een leven alles wesens. > 2' 

Dit sullen wy simpelyken sonder beelden· overlegghen ende altoos in Godt keeren 
40 sonder droeffenisse, ende dat soeducke overdencken dat wi alle dinck daer-mede 

vergheten. Dàt is afghescheydenheit. Ende dat is eerste van nooden, sullen wi in X 
Godt comen. Ende dat onse één ghedachte 28 moet altoos alsoe loopen over alle 
menichfoudicheytd m God. Anders .sal een mensche verstroyt bliven ende achter
waerts gaen. Dan sullen wy voortaen dencken: 

45 'Wat is dat wesen? Dat wesen is éen wesen alles wesens, een leven alles I,vens, 
ende een licht alles lichtes'. 

Wi (en>29 sullen onse ghedachten niet uut.laten loopen op die ghescapen wesen, 
dan allet'O in dat een wesen bliven;. bes" dat'",; met God uutgaen. Dan denct voort 
in God32: 

50 ('0 ewige, grondelose, wyselose, ongeschapen, ongebeelde, weseloese 33 wesen, 
ewich heb ick in u geweest ende alle dinek, ongeschapen. Doe mócht dy mit my 
doen wat ghi wolt, (want ick en dede u doeri gheen wederstant>34. Mer" nu hebdy 

140 ... : PL add. 15 Wie ... : pPL add. 160 ... : Hom. 17 Maar ... : L Sed unde pràcf!dir ista 
essenria? Hoec neque gignir neque gignitur. 18 Wat doet (eerste) ... : H add. --...:.... Natuen:n: -Zie n. 
c. 19 War doet dus ... : L add.: Quid facit ergo essentia iSla? In ipsa eSf paler, jilius ei spiritus 
sanctus. 20 Ende ... : p; P Gh)' ZÜt dr. 21 H add. 22 Die ... : HpPL. 23 in ... : H add. 
24 Hom. 25 des V . ... : L utriusque. 26 Ende., .. : H-Drie in eenre godheyt. 27-EnJ.e is .. ,: H 
add. 28 Ende ... : pPlL (Elenim haec uno cogitatio nostra). 29 P add. 30 dan ... : P Mer alle; L 
sed... 31 P tOl. 32 R. 39-49: pPL add: .33 PL Qm. Is weseloese niet een verschreven herhaling 
van w)'selose? 34 Want ... : PL add. 35 PEnde; L lam vero etiam. . 

c R. 25·34: natueren: ~w. ww. trans.: niet bij Venyijs s.v. AIgem,eep_: voortbreng~n; sp~iaal binDe~ de 
intratrinitarischeJheologie:. iedere hogere 'enti~eit', tegenover een lagere; bv. de wesenheirfnatuere in God 

. t.o.v. 4e Vad~r enz. zje LExER, J:,-1hd. Handwörterbuch s.v; nalûren, ·in tegenstelling mét /;Jo(e)'ren, 
voortbrenghen. Vgl. Cc. 16 n. d. d Nl. zonder er attent op te zijn.:· 



I 
244 B. DAT BOEe DER GEBEDEN 

u mil my verenyget ende sijt dat leven mijnre zielen. Nu 36, 0 wesen alles wesens, 
want ghi u mit my verenyget hebt ende altijt by my bliven wilt, soe werp iek mijnen 

55 wil in u godlicke wesen altemael, ende bid u dat ghi my wilt regieren ende 
gebruyeken als gi my gebruyekeden 37, doe iek in u godlieke begrypt 38 was 
ongesehapen'. > 3 9 

(lek ghelove in God. 0 gebenedijde God, eewieh heb ie etc., als hier-nae voJcht in 
die oeffeninge des herten.)'o 

36 P Daer om; L Quia vero etiam. 37 PL ghebruycken mochtet. 38 Wij vinden de grafie begrypt 
elders niet vernield, 39 R. 50·57: p om. 40 R. 58-59: p3 add.: hiermee is het incipit van de 
'formule' der oejJeninge klaar aangegeven. Zie hierna B c. 4. . 

". ," 
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Hf.30v1 <EEN lNWENDIGHE VEREENINGHE MET GOD'. <Cl CAPIITEL' .D.) 

lek bid u, mijn alre-liefste, mijn Here (ende) 4 mijn God, (0 alderhooehste,) S 

onwandelbaer guet, gyf my nae dij~ery behagelicken lieven wil u aen te beden in dat 
([ 3Jr) beelt mijnre zielen, daer gnyu in verenyghet hebt, daer ick u altijt vynden 

5 mach tegenwoerdieh te wesen, verstaende mijn meyninge ende gedachten, wille ende 
begeerte. Ende daer-nae wildy my loenen. 0 mijn alre-liefste, gi sijt in my ende sijt 
my naere 6 dan iek my selver byn'. Nochtants hebdy my soe vrye geschapen ende 
geset tusschen tijt ende ewicheyt. Ende" keer iek my totter tijt, dat is: tot 

P r vergenekelicken dingen, soe byn iek verlaren; mer, keer iek my totter ewicheyt, soe 
/" 10 byn ick beholden b: 

Ende, sal iek my te recht keren totter ewieheyt, soe moet iek weten waer die 
ewicheyt oeren oerspronek uut hevet. Die heeft sij uutten ewigen godlicken afgront, 
dat nummer' verwandelt en wort, ende is een mynlick zuet godlick wesen, ende is 
in my mit sijn godlieke tegenwoerdicheyt, ende hevet hem mit my verenyget, ende is 

15 dat leven mijnre zielen. 
Nu bid iek u, 0 ewieh enych één, (0) 9 mijn God, dat leven mijnre zielen, neemt 

my my selven' ende gebruyekt my selver. Jek bid U, ontfanget (mi, diedaer ben) 10 

een (vat) 11 der boesheyt. lek geve my u geheelick aver ([ 311'), mit my te doend 
uwen alren-liefsten wil in tijt ende in ewicheyt. 

20 0 mijn ziele, heft u op ende gaet in God. Nu syet aen uwe edelheyt, want God en 
kan u niet vergeten. Bi is mit u verenyget ende en wil van u niet scheyden. Ri en 
hevet ghenen arbeyt ontsyen of geen lijden geacht, mer bi is om dy uut lief ten doet 
gebleven ende hevet ons hem selven gegeven. Hi is aver-al ende in al weselièk, ende 
nyemant en wort, (0 Here)", van dy verscheyden, die totty13 wil comen. Alle eten 

25 wi één" spijse, mer die gueden 15 hebben den smaeek'. 
o Vader van alle, gi 16 sijt aver alle. Daer-in gelove iek ende heb my in u godlicke 

(goetheyt)17, in u ewighe wesen, in uwe godlicke armen gegeven (ende)" in uwe 
godlicke eracht. Ende daer-in hape ick, want ick u baven alle dingen lyef heb, ende 
ÈE"."".!,:.9 u tegenwoerdicheyt. 

1 Getuigen: H, f. 30v-33r; P 1.4, f. 13r-15v: L 3.31, f. 230v-233r. 2 PL add.: H Gebet. 3 DaL.: P 
add.; wij passen het rangnummer aan. 4 PL add. 5 0 ... : PL add. 6 P naerder. 7 PL 
om. 8 P nemmermeer. 9 PL add. 10 mi ... : PL add. 11 H; P vat; L vas. Zie n. 45. 
120 ... : PL add. 13 d)' ... totty ... : aldus de eerste hand in H; dit werd verkeerdelijk veranderd tot 
hem ... hem. 14 L eandem. 15 L soli boni. 16 L qui. 17 L; H godheyt. 18 L ac 

add. ~~eveel; L ,!!!_=:!:~,!!.,!!::~ndo. 

a Duidelijke herinnering aan een augustiaans motief. bRr. 2-10: pregnante uitdrukking van enkele 
telkens weerkerende kerngedachten uit Schr.'leer, die trouwens hier en verder goede toelichting krijgen. 
De gedachte is bijbels en werd liturgisch "gebruikt. Zie Eccli. 15.18: Bcce tinte hominem vita et mors, 
bonum et ma/urn; quod placuerit -ei, dabitur Hli. VgL -Dell:t. 30.11·20; Jer. 21.8; (~!:~C25~~Th Het motief 
omspant ~e reikwijdte van Gods scheppingsplan en van 's mensen veraI~.twoordelijke vrijheid: Schr. stelt 
de mens voor de keuze tussen God en het niet. Veelvuldig weerkerende uîtwerking. Vgl. A c. 22 enz: Zie 
TAULER, ug. Vetter, p. 9 r. 12 e.v. - Vgl. A c. 22 en. n. J'. eVersta: {mtneem mij aan mijzelf (als 
onberechtigd bezit) tot uw bezit en tot voorwerp van uw genieting. d Vers,ta: om ;,rej,~û.:., .. e Ye~s'!l: 
alle mensen maken het "ene leven door. maar .alleen de goed levende k0fnen erloe er iets schoons-en_ zinnigs 
van Ie maken. ". - .. 

: ~ .. 
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1 246 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

30 0 du, alre-moegenste (mogentheyt.O du alre-claerste alre-overste wijsheyt. 0)'· 
alre-wijste ewige (Godheyt)21. 0 du ongemeten oneyndelijcke (goetheyt)22. (0 
du)" afgrondige oetmoedicheyt'b". 0 aIre-edelste eerweerdicheyt. 0 ewige guet. 0 
ongeschapen (licht)". 0 Vader der lichten. 0 (Woort)" des Vaders. 0 ewige 
licht'6. 

35 0 schijnsel der substanciën f. (f 32r) 0 drievoldige enycheyL 0 wesen anes 
wesens. 0 leven alles levens. 0 licht alles lichts. 0 Vader. 0 Soen. 0 Heilige Geest. 
o drievoldige eenheyt der Godheyt", drie personen ende één onverscheyden God. 

o eenvoldige eenheyt, die vermits uwe Drievoldicheyt hemel ende eerde ende alle 
datter in is beslaten, geschapen hebste. 0 leven mijnre zielen, mijn vroude, dy en 

40 kan ick niet laven, mer dy lave dijn moegende 28 moegentheyt ende dijn onbegrype
licke guetheyt ende dijn ongeschapen wijsheyt, dijn ewige cracht, dijn Godbeyt, dijn 
bavengaende genade, dijn ontfermherticheyt, dijn vermoegende hoegeste stercheyt, 
dijn guedertierenheyt ende [uwej29 caritaet, om weJcker gi my geschapen hebt. 

o leven mijnre zielen, 0 heilige zueticheyt, (mijn)3. Here, mijn God, 0 drie-
45 voldige enycheyt, ghi verblijt u hogelick (in u selven)" in groter hoger contem

placiën, drie in één, mit onbegrypelicker hoeger vroelicheyt, levende" in een 
(eewich, salich, onbegripelic) 33 lycht. Tot welcker vrouden gi my oeck hebt 
geschapen, mer ick was daer (door die sonde)34 af-gestoten". (Mer)36 ghi hebt 
my dat weder-gegeven vermits dat (f 32v) lijden ende verdyenst uwer heiligher 

50 Menscheyt3'. Nu bid ick u, (0 soete Jesu)38, mijn Here, mijn God, mijn schepper, 
mijn verloeser, doer dat verdyenst uwer heiligher Menscheyt, laet u Godheyt in my 
schijnen ende verdrijft uut my alle dat u in my myshaget. 

o du, schijnsel des ewigen lichts', ewich heb ick in u geweest ongeschapen in uwe 
godllcke gedacht, in u godlicke begryp, in uwen godlicken wil, ende hebt 39 my nu 

55 geschapen in alsulcken persoen, in alsulcker tijt, van alsulcken olders, onder 
alsulcken planeet, ende hebt my geordiniert in alsulcken staet alst u beliefden h. 

Ende hier-om wil ick, dat my u ewige" ordinancie oeck sal believen, het sij my lier 
ofleet, want gi hebt my mijnen vryen wil gegeven, alsoe vrye dat icJç mach doen wat 
ick wiJ. 

60 Nu wil ende begeer ick u ewelick te dyenen ende onderdanich te sijn, ende ick 
bekenne, dat ick niet guets buten u en vermach, ende bekenne41 dat gi sijt mit u 
godlicke tegenwoerdicheyt aver al ende in alle42 ende in my. 0 schepper alre 
creatueren, och 43, suldy u aldus verenygen mit u geschapen creatuer? 0 leven 
mijnre (f 33r) zielen, waer ick nu alle dat gi sijt, soe wolde ick geern creatuer 

2B rnogentheyt: PL. 21 H goelheyt: zie volgend zinsdeel. 22 PL add. 23 PL add. 24 PL; 
H guel; zie vorig zinsdeel. 25 PL; H lycht. 26 PL waerheyt. 27 der ... : PL om. l8 P 
almachtige. 29 PL om. 30 PL add. .31 PL add. 32 PL; H swevende. 33 PL; H 
swevende. 34 door ... : PL add. 3S H; PL \ghesJoten. 36 PL; Hende. 37 P mensce/icheit. 
38 0 ... : PL add. 39 hebt: versta: ghy hebt, constructio ad sensum. 40 Hp3; PiL eenige. 41 dat 
;ek ... : PL om. 42 ende ... : PL om. 43 PL om~ 

eMs Zie A c. 35 n. d; A c. 38 n. k. f Zinspeling opfigur slontjoe ejus (Hebr. 1.3)~ g Vgl. n.f. 
h God voorzag ieder mens in een bepaalde levensbeschikking, el;;. onder een bepaald gesternte (wat dit 
voor de middeleeuwer ook inhield; Schr. bekletooht toch telkens dèvrij~eid van de mens). 

.. : . 
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65 werden, op-dat gi here ende schepper mocht werden als gi nu sijt, op-dat ick ende 
alle redelicke creatueren u ewelick mochten dyenen'. Nu en weet iek niet meer te 
doen, want iek en vermaeh niet sonder u hulpe, mer iek sencke my in uwen 
godlicken afgront, daer gi alsoe mennygen mynnenden geest in hebt getagen. lek 
bid (u)", reynicht my mit u bitter lijden ende ontfanget een (vat)"' der sunden. 

70 Ende doer u grondelose ontferhertieheyt versmelt ende averformt my in dy, op-dat 
gi vrede ende vroude in my moecht hebben. Amen. 

44 PL add. 4S val; HPL (ruina); vgl. n. I I. MoeiliiJLgeval! Zowel vat als lPLkomen voor. Oók vos én 
mina ter vertaling. Vat~vas komen als begrijpelijk voor. Wat kan val-ruina betekenen? Ygl. Ac. 23 n~ 23. 

i De in r. 63-66 uitgedrukte gedachte vindt men terug in de.anonieme Epistola de caritate (zie A.-CoMBES, 
Essai sur Ja crizUjue de Ruysbroeck par Gerson, Paris, 1945, p. 786, r. 12~15): Nam omnÎa quae tua sunt si 
mea essent sieut tua sunt, vel/em potius iIla deserere et ~andatis tuis deservire quam omnia pnssidere et libi 
non serv~re. Vgl. "Fr. Guy-Marie OURY. O.S.B~,_ Le Libel/us de contemplatione de Maître Hi/debrand et 
I'Epislóla de caritate, in OOE, 51,1977,179-145. 
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PI c. 5a, f. 8v' VAN EENRE OEFFENJNGE ENDE VERENJNGE' ONS HERTEN MET GOD. (cr CAPITTEL 

v 
V 

.IIJ.' > 

Hier-na volget een inwendige vereeninghe met God ende een simpel oeffeninge des 
herten,daer men mede ingeleit wort inden verborgen gront des geests, ende geheel in 

5 God overformeert met geest, siele ende lichaem: die geest in een overweselic leven, 
in bekennen der godliker waerheyt ende in minnen der godliker goetheit ende in een 
inwendige stilheit horende dat verborgen Woort'; ende die siele in geordineertheyt 
alre erachten op haer rechte stede, ende in volcomenheyt alre duechden; ende dat 
lichaem in reynicheyt ende in werckinge alles goets, 

JO Ende is S een fondament, daer alle geestelike oeffeningen (uut comen) 6 ende 
mede bewaert werden ende daer alle geestelike sinnen in verborgen zijn, ende is een 
conste aIre volmaectheit, daer dese navolgende materie in desen boec <af spreken) 7 

sal, op-datmen niet en treedt uuten wech der waerheyt. 
Ende ist sake datmen dit nyet stadelic' geoeffenen en can, so salmen te minsten 

15 driewerf des daechs oeffenen, als des morgens, des middages ende des avonts, 
(f 9r) op-dat God des morgens si die eerste gedachte des menschen ende die leste 
des avonts ende des middaghes salmen dat herte ooe in God keeren·: sa machmen 
God aenhangen ende werden één geest met hem ende één lichaem met Cbristo. 

Ende'· om dese oeffeninge beter te verstaen, hoe Wij ons daer-mede sullen 
20 oversetten in God, sa ist te weten 11 : 

Yen eersten, als men seyt met inwendiger toegheestingen: 'Ic gelave in God', sa 
sal hem onse geest neygen uut ter tijf in die eewicheit, dat is: uut zijn geschapen 
natuer in dat ongeschapen goet", dat God is, dat is: uut hem selven, ende 
aenbeden die eenvuldige eewige waerheit in ongebeelder blootheit, inden bloten 

. 25 gront onser sie/en, in welcken si met God geënicht is, rustende in die onwande/baer 
eewicheyt. 

Yen .ij., sa aenbeden wij in deseroefeninge die heilige Dri(e)vuldicheyt, daer Wij 
I<> na gebeelt sijn, ende werden van ~ ghewracht ende één geest met God, 

Yen .iij., sa bidden widoor die verdienste zijnre heiliger Menscheit, daer wij door 
30 verlost zijn, te werden daer-door weder met God vereenicht, ende dat (door) sinen 

vroliken geest: sa wort onsen geest w",cter gevrijdt ende ingeleyt inden godliken 
oorspronc; ende door zijn heylige sielelfnet alle haren erachten weder-gemaect, ende 
door zijn reyne verduldige lichaemVweder gereynicht ende alle ons lidtmaten, om 
één lichaem met hem te zijn, 

35 Ten .iiij., so bidden wij om die geestelike spijse des heyligen Sacraments, ende dat 
op zijn weerdige bereydinge, die hi dede inden lesten avontmael, doen bi hem selven 
tot bern selven nam. Daer wert God van God ontfanghen: sa bidden wij hem, dat 
hi door dye cracht zijme Godheit, die in ons is, hem selven tot hem selven in ons 
ende door ons,ontfangen wil na zijnre Menscheyt inden beyligen Sacramente. 

lV~uigen: P I 5a, [, 8v·9v: L' 32, [, 232r·233r: DHD, [, 184v e,v. (onbruikbaar). 2 ende .. ,: L 
om. 3 P: V. 4 L arcana verba. 5 Het onderwerp is de leer van de vorige paragraaf. 6 P 
uutcomen. 7 P afspreken. 8 L continue. 9 ende m. . .. : L el etiam in meridie ... convertat. 
10 L Denique. 11 sa ... : L ea quae sequunlur add. 12 dat ... : L Dewn videlicet optimum maximum. p 
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40 Ten .v., so bidden wi God, dat hi door zijn heylige verdienste in ons ende door 
ons wil wercken als hi door zijn heylige Menscheit gedaen heeft, ende maken (f 9v) 
ons gelijc ende medeformich in al dat lof ende oeffeninghe der duechden, dye de 
beylige kercke in eleker tijt begeet ende volbrenct, dat hi dat in ons ende door ons 
wil volbrenghen, ende dat tot zijnder gloriën'. 

a De hier ontwikkelde 5 inzichten beantwoorden aan de 5 paragrafen in de volgende eigenlijke Oeffeninge 
des her/en. . 
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pc. 26c, f.108r' (HIER BEGHINT EEN DEVOTE OEFFENJNGHE DES HERTEN', DAERMEN MEDE 

OVERMIDTS DEN GHELOOVE STADELICK IN GODS TEGHENWOORDJCHEYT BLIJFT 

ENDE GOD AENBEDET IN DEN GEEST, ENDE WORT DAER·MEDE IN CHRISTO JESU 

OVERFORMT). «(I CAPJTTEL .IV.) ( .T ? ) ----'-_. 

5 <1.)' Totter Godheit 
Ic gelove in God.)' 1 lOS,) 0 gebenedide God, ewich heb IC m ·u geweest 

ongeseapen; ende doent 5 u beliefden, hebdi mi gebeelt na di·, ende hebt u 
vereenicht (I 108v) met mi, ende zijt dIeven mijnder sielen, ende <ghi en)' wilt 
nemmer<-meer)' van mi scheiden, want ghi wilt dat ie eewelyc· sal leven, ader 10 in 

JO vrueehden oft in pinen. 
o gebenedide God, ie en kan u uut mijnder sielen niet verdriven, want ghi zijt y 

dIeven mijnre sielen. Ull vrientscap ende gracie '2 mach ic verliesen, mer niet u . 
. tegenwoordicheyt. <Ic en can u ooe niet vertoornen, want ghi zyt dat onbeweechlike 
opperste goet, (onveranderlijk in u blijvend)l3. Dan ghi zijt rechtverdieh ende 

15 barmhertich, <a1-)14S0 dat ghi geen.quaet ongepynicht <en)l5 wilt laten ende geen 
goet ongheloont. 

o gebenedide God, waer-om hebdi u met mi aldus'· verenicht? 0 gebenedide 
God ", want ic buten u geen goet doen en kan, oft geen quaet laten dan met u " 
hulpe. <0 gebenedijde God, want ghi by my blijven wilt, ende u daer-oID met mi 

20 verenicht hebt, dat ghy my gheern helpen wilt'·,) daer-om <so)'Obid ie u, 0 

gehenedijde God, dat ie doer u hulpe" doen mach allet dat u behaechJijck is ende 
laten maeh allet dat u mishagelijek is, <op-dat ghy genuecht hebt in my te wanen 
ende my te ghebruyeken na uwen alder-liefsten wille)" 

25 <II.) <Hier-na aenbidtmen dye heylige Drievuldieheit 
Totten Vader inder Godheyt)23 

o <gebenedyde) 24 hemelsche V~der, ghi die daer zijt ende bliven wilt in mijn 
gedenek<e)nisse, <iek bid U,)25 helpt mi dat ie <gheerne ende)2. anders niet 
dencken, begeeren ende onthouden en moet dan <dat)" ghi wilt, <ende dat door 

30 wijsheyt dijns Soans ende liefde dijns Heyligen Geests.)" 
<Tarten Saan)'· 

o Saane Godes, ghi die daer zijt ende blijven wilt in mijn verstandenisse, helpt mi 
dat ie <gheerne ende) '0 anders niet leeren, (I 109r) verstaen ende bekennen) en" 
moet dan dat 32 ghy wilt, <ende dat door eracht dijns Vaders ende liefde dijns 

35 Heyligen Gheestes) ,,.;, • (" 
<Tatten Heyligen Gheest)33/~7 i in 2J (1/2 0 ___ .0. 

I Getuigen: p c. 26c, f. 107r·llOv; P J, (2J2; L' 29, f. 229r·v; LHD, f. 30r-32v; DHD, f. 185r·186r 
(onbruikbaar). 2 LHD: de quo prae/ot; sumus add, 3 Dit en de volgende nummers vindt men in 
LHD. 4 Hier beghint...: P add. 5 ende ... : pL; P door; doent"'" toen het. 6 na ... : L ad 
imaginem lUam. 7 P add. 8 P add. 9 P; P eewich. 10 P het si. ~ P om) 12 ende: P 
om. 13 L immolus in te permanens add. 14 P add. IS Ic en ean ... : Pad. 16 met ... : a. m. 
mL.: p.trp. 17 p add. 18 P uwer. 190 gebenedijde ... : P add. 20 0 ... : p add. 21 dat ... : 
P helpt my dat ie. 22 op ... : P add. 23 Hier ... : P add. 24 p om. 2S iek ... : p om. 
26 gheerne ... : P add. 27 P add. 28 e'1de dat ... : P add. 29 Toller ... : P add. 30 gheerne ... : 
P add. 31 P om. 32 P om. 32bis·P add. 33 TOllen ... : P add. 
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o Heilige Geest, ghi die daer zijt ende' bliven wilt in mijnen vrijen wil, <ic bid 
U,)34 helpt mi dat ic <gheeme ende)3' anders niet willen, begeeren36, spreken, 
doen, laten ende lijden <en)" moet dan <dat)38 ghy wilt, <ende dat doorcracht 

4{) des Vaders ende wijsheyt ende verdienste des Soons, want ghy zijt één geest beyde 
des Vaders ende des Soons.) 3 Bb" 

o Vader, 0 Sone, 0 Heilige Geest, ghi zijt drie personen ende één onverscheyden, 
eewich ende warachtich3" God: so bid ic u, wilt mi also bewaren ende vereenÎgen40 

in dijnre lief ten ende graciën, ende helpt mi dat mi gheen dinc van dijnre lief ten 
45 ende graciën 41 trecken en mach, riler dat yc in dijnre lieften ende graciën leven ende 

sterven moet42 . 

,<lIL) <Hiernabidtmen door die'verdienste zijnre heYligher Menscheyt Christi Jesu 
ende aenbeden,sodie Godheyt ende dye" Menscheit, waer-door Wij één met hem 
werden,)" 

50 0 Vader, in dijnen handen beveel ic" rilijnen gbeest, ende bid u, [0 here Jesu]45 
door verdienst dijns <Soons)46 menscheliken vroliken geestes, laet doch uwe 
Godheyt schinen door mijnen geest, ende maeet mijnen gheest heel vredîch, vrolic, 
vreedsaem, 'vuerich ende vrij, op-dat u' gebenedide Godheit genuechte heeft in 
mijnen geeste te rusten, ende dat tot dijnie gloriën. 

55 Nu bid ic TI door verdienste (zijnre)41 heyliger droeviger sielen, <laet doch u 
Godheit neder-schijnen in mijn siele, endé maeet mijn siele heel heylich, vredich 
ende vrolic,) op-dat u gebenedide Godh"i! genuchte heeft in my te sitten als een 
coninc In zijn rijc,endè danot dynre eeren. 

o gebenedide God, ie bid n""doer verdienst <zijns)4B <reynen)4" gewonden 
60 lichaems, dat ghy mijn lichaeril heel reyn,vreedsaem ende vrolic wilt maken; <laet 

doch u Godheit schijnen doormijn'lichaem) 50 ende maec mijn lichaem heel reyn, 
vredich ende vrolic51, op-dat uwe ghebeneqide Godheit gbenuechte hevet in mij<n 
Iichaein) 5', te wö(inen, ende dat "tot dij~1;; ghenueehten alseenen keyser in zijn 
iáberiiak~l: a~t g~rin~' {éu 'uut" grb~d~triljneshertèn, ende nÎemant liever dan u, 

65 mijn Here ende mijn God, op-dat ghy u aldus met mi vermaken 53 ende ghenueehte 
met mi moeeht hebben ende vrede 54 in mi. Ende wilt desen tabernakel omlegghen 
met al dat hemelsehe heyr, op-dat zijt" bewaren, <op-dat ie niet doen en moet dat 
u godlike moghentheyt mishaget ende dat licht in mi verduystert ende die vrede in 
mi verstoort.) 5. 

70 0 gebenedide Godt, want ghi aldus in mi zijt ende bi mi bliven wilt; sa bid iek u 
doer <uus Soons)" heylige verdienst, laet u Godheyt in mi ende do.er mi schijnen, 

34 ie ... : P add. 35 gheerne".: P add. 36 willen.".:'P om. 37 P add. 38 P add. 38bis ende 
dat ... : P add. 39 onv . ... : P add. 40 bewaren ... : P ver. e. b. trp. 41 lieftèn ... :"P gr. e. I. 
trp. 42 LHD: merear. ..!!..Hiema~ 44'P u add. (zinloos na in uwen Iuu:~n. Ook 
elders geschrapt). 450 ... : p add . .- 46 P·add. Dit plus-woord bèslist over de zin en de've"r:Wóording 
van, deze paragraaf. Het zin'sdeel bevat een ineenstrengeling van 2 gerntieven: nl. door verdr~~( des 
menscheliken vroliken geestes dyns Soons. 47 P; pL uwer'. " 48 P; pL dijns. 49 PL (putiS$jml); P 
om. 50 lael...: PL; p om. 51 ende ... : PL; p dat ghy,,;wilt maken. 52 mi/n ... : P{pL my. 
53 P vermiJect. 54 ende gh . ... : P op dat ghi gh. "ende vrêde m~ hebben: 55 Versta:' Zü het. 
56 opdat .. ,: PL add, 57 pPL: u; zie n. 44, ' 
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ende iaghet doch al uwe viande van mi, sienlick ende onsienlick, die my verveeren '8 
moghen, oft van dijnre graciën trecken moghen, <want ic begeer u vrient te wesen 
ende niet u viant. Ende wat ic heb gedaen, daer ic u vrientschap mede verloren heb, 

75 gbeeft mi dat mi dat leet moet wesen, ende helpt mi dat ic dat biechten ende beteren 
moet, ende niet meer en moet doen,) ,. op-dat ic in uwer lief ten ende graciën leven 
ende sterven moet'·, want (I 110r) ghi zijt dat opperste goet, mijn troost ende 
<mijn) Ol toeverlaet. 

<IV.) <Hier-na bidtmen om dat heylighe Sacrament geestelic te ontfanghen.) 62 
80 ° gebenedide God, want ghi dus in mi zijt na uwer Godheit, so neemt <doch> 63 

u selven tot u selven in dat heilighe Sacrament na dijnre begeerten, in so weenligher 
lieften, als. ghiu selven ontfenct 64 op den witten dOriredach6', op-dat ick doch 
gheheel verwandelt mach worden in di, ende dat doer verdiens! dijns vroliken 
geestes ende doer verdienst dijnre droevigher sielen ende < doer > verdien.t dijns 

85 heiligen doerwonden lichaems.Wilt mi doch daer-doer vergeven al dat ick misdaen 
hebbe, ende wilt daer-mede betalen al dat iek schuJdich ben daer-voor te lijden hier 
ende ·hier-namaels <eewelic,>66 ende wilt mi met u heylighe duechden also suverlic 
maken ende aenghenaem, dat6' ugenuechte is in mi te woonen ende te wesen 68 

. voor al u ongenuechte, die ghi uut 'liefden voor mi.geJeden hebt, ende dat voor een 
90 cJeyne dancbaerheit, <daerom)69 datghi mi ghescapen hebt ende verlost ende 

gespijset'·. Want iek u dan 71 niet lievers (I lIOv) geven en mach dan mi selven, so 
geve ie my altemael, op-dat ghi mit mi moghe<t) houden u avontmael, <dat is so 
goet, wye< n) ghi dat gevet, die hevet goede spise ende wort van alle sonden behoet 
ende wort gebruyct'2 van dat eewige goet. Amen) n 

95 <0 gebenedide God, want ghi dus in mi zijt ende bi mi bliven wilt, sa bid ic u, 
blijft doch bi mi met uwer lieften ende graciën,op-dat ghy altoos vruechde ende 
vrede in mi moecht hebben, op-dat ie sa moet wesen een mensehe na uwen herte, 
op.-dat u gebenedide Godheyt in mi wone als in eenen gulden throon,. ende dat tot 
uwer gloriën. Dit bid ic u door verdiënste dijns vroliken geestes ende door 

100 verdienste dijnre heiliger droevigher sielen, ende [dat) door verdienste dijns heyligen 
ghewonden liehaems.> '4 

<v.> <Hier-na bidtmen dat God al onse wercken, inwendich ende uutwendieh, in 
. ons ende door ons wil wercken". . ° gebenedide God, want ghi u dus met mi vereenicht hebt, sa bid ic u '6, wat my 

105 nu behoort te doen, dat ghi dat in my ende door mi doen wilt. Wilt doch" in my 
ende door mi spreken ende in mi (I 11 r) ende door mi wercken wat u belieft, als 
ghi door u heilige Menscheyt gewrocht hebt: so wilt doch aUe die wercken, 

58 p (vgl. Verwijs s.v. vervaren: vrees aanjagen. P vueren; L seducere. 59 Ende wat ... : P add. 60 
PL mach. 61 P om. 62 Hier ... : P add; 63 P add. 64 P noemt. 6S op ... : L in coena 
iIla ultimo. 66 P add. Is dat wel oorspronkelijk? 67 Versta: dat het. 68 ende: PL om. 
69 P add. 70 P hebt add. 71 P om. 72 L agitur oe possidetur. 73 dat is ... : PL add. 
740 gebenedide ... : p, LHD om. 7S Hier ... : r. 102-127: p om.; P add. 76 L attentius-add. 
77 Wi/{ .. : p. vide/leet add. 
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inwendich ende uutwendich, door mi wercken, in 80 volcomenre minnen, in so 
dieper ootmoedicheyt, in so simpelre gehoorsaemheyt, in so lancmoediger lijtsaem-

110 heyt, tot so hogen love ende gloriën dijnre oneyn(-dich)liker'" Godheyt, daer ghi 
alle u wercken in wrocht, so weret ende vernyeut al u wercken in mi na uwen 

. alderliefsten wil ende welbehagen, ende recht al mijn ghedaehten, woorden ende 
wereken inden wech dijns heiligen levens ende lijdens, ende druet mi in dijn 
geeruysten beelde, ende besluyt ende verberget mi in uwen binnensten, ende doet mi 

115 daer al so diepe in versineken, so-dat ie my selven ende alle creatueren vergeten 
moet, ende vrije moet bliven van allen nedersten dingen, ende rusten in dijn minlike 
ombevangen, ende lijden dijn inwereken ende uutwereken, ende geeft mi daer niet 
uut te neigen in voorspoet noch in wederspoet. 

Hier-toe wilt mi aen u binden metten stereken bant der lief ten; die u drie 
120 personen te gader gebonden hout inde eenieheyt des godliken wesens, ( ende) '9 die 

u bant in menseheliker naturen te lijden om ons salicheyt. Amen. 

• l * • 

Item dese voorseyden gebedekens salmen van buten leren ende di oelfenen, op' 
dat si stadelie in ons bliven, op-dat wij altijt met die Godheyt ende: Menscheyt 
weselic verenicht bliven, ende so wonen inden binnènsten ons Heren Jesu Christi, in 

125 weJcken ons zijn heilich leven ende lijden altijt cJaerlicste voorlicht"O, daermen dit 
boec alder-best mede verstaet, daer al dese leringe op draecht "' ende uutgeleyt 
wort"'.) 

78 p3; hoochstèr. 
einde toe reikt). 

79 L teque. 80 L relucet. . 81 L (ad.::) t~'tJdit. . 82 ~.nde: .. : 'Lfi.nil~~ (ten 
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p3 c.5, f.12r1 DIE OEFFENINGHE DES HERTEN OPT CORTSTE (OM IN ZICH TE KEREN EN ZICH 

MET GOD TE VERENIGEN, 'S MORGENS, 'S MIDDAGS ENDE 'S AVONDS,)' VOOR 

DIE NIET VEEL TYTS EN HEBBEN'. tI CAPITTEL .V. 

Een dinck is van noode, dat is: afgescheydenheyt4. Wanneer een menscbe in 
5 uutwendigen diensten zijn beste gedaen heeft, so sal hi zijn berte daer-af keeren, 

ende werpent al-tsamen in God, ende bevelent zijner vaderliker voorsicbtieheyt, 
sonder sorghe oft verstoornis, ende nyet meer daer-op den eken, mer aenbeden God, 
die in sinen geest tegbenwoordich is, met soeter berten. Want een mensebe en ean 
nemmermeer (ware) '. vrede crijghen, vóór da( hy coemt, daer hi in eewicheyt 

10 onghesehapen gheweest is, dat is: in (zijn)" God. God en woude' niet dat wy, zijn 
alderliefste .kinder, hem, onsen alre-getrou[t]sten vader, veer soeeken souden; 
daerom heeft hi ons na sinen beelt gescapen ende met hem vereenicht, op-dat wi 
hem in onsen gheest a1tijt te- (f 12v) ghenwoordich vinden ende aenbidden moghen, 
ende onsen noot hem claghen· op allen steden, ende door zijn hulp allet doen, dat 

15 ons van noode is tot zijnre gloriën ende onser saIieheyt te doen. 
Daerom sullen wi ons dicmael, ende sonderlinge des avonts ende morgens, aldus 

met God vereenigen: so sullen wy vrede in God hebben ende God in ons10. 
o gbebenedijde GOdt, heb iek wat goetsll ghedaen, daer-af siu alleen lof ende 

eer. Wat iek quaIijek hebbe ghedaen, dat is mijn sehult. Dat vergevet mi (barm-
20 hartiglijk)12, ende en treckes u niet aen 13, mijn Heere ende mijn God, want14 ie 

begheer u vrient te zijn ende niet u viant. 
Waer sidy, mijn (a1derzoetste)15 Heer, mijn God? Ghi zijt in mij(n geest)l. 

ende hebt u met my vereenicht l' ende zijt dat leven mijner sielen ende wilt inder 
eeWieheyt by my blijven. 

25 0 gebenedijde God, eewich beb ie in dy gheweest ongesehapen, ende nu hebdy u 
selven vereenieht met my. Daer-om bid ie u 1., treet my heel in dy metten geest, met 
siele ende met liehaem. Ende (in mijn geest)l. maeet mijn memorie onverstroeit, 
altijt <lp u denekende, mijn verstant onverbeelt, u altijt behouwende 20, minen wille 
onvermiddelt, altijt inet uwen wille vereenicht. Ende in mijnre sie1en maeet mijn 

30 reden onverduystert, dat goet vanden quade scbeydende, mijn begeerten onghe
hindert, altijt u begerende, mijn meyninghe ongekrenet, u eer altijt soekende, mijnen 
toom in u gevesticht, alle quaet hatende, mijn liefden vierich tot u alleen bemende, 
mijn hert soet ende ootrnoedich, mijn liehaem reyn ende eersaem van seden, met 
bedwonghenheyt der vijf sinnen, altijt bereet tot dijnen dienst ende aller 

35 mensehen 21. 

1 Getuigen: P3] c. 5,laatste paragraaf. f. - Zie hiervoor p. m; L3 e.xxxiiij (lees 33); LHD, f. 31v-32v; 
DHD, f. 19Ov-192r (onbruikbaar); p liet alles weg van traktaat B. 2 LHD: ad recoJ/igendum se el 
Ulliendum cum deo, mane, meridie, et vespere add. 3 die ... : L pro his qui alijs oecupati diu vaeare non 
possunt. 4 L verbi gratîa add, 5 L veram add. 6 L suum add. 7 De ... : L Quamobrem nee 
ipse Deus altissimus. 8 LHD: longius. 9 LHD: aperire. ]0 R. 1-16: pa. 11 Lom. ]2 L 
clementer add. 13 ende ... : Let indefaciem tuam overlas, obsecro. ]4 m. Heere ... : L Eeee enim 
duleissime Deus meus. 15 L LHD add. 16 P my; LHD om. 17 ende ... : P; LHD om. 18 L 
bonitatem "tuam. 19 Bijgevoegd in symmetrie met het volgende in mijnre sielen. 20 Versta: 
behoudende, bewàrende. 21 R. 18 (Ende ... )-36: pJ add .. 
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o ghebenedide God, dit ghevet my door dy22, dat is: door die verdienst dijns 
menseheliken vrolijeken geestes, dijner heyligher droevigher siélen ende dijns heyligen 
gewonden lichaems. Ende dat om dy, dat is: om dijnre gloriën in minen gheest, om 
dijner eeren in (f 13r) mijner sielen, ende om dijnergenuechten in mijn lichaem. 

40 Ende ontfanct u selven tot u selven inden heyligen Sacrament in my só diek alst u 
belieft. Ende verwandelt mi heel in dy, ende maect mi eenen mensche nae dijner 
herten. Dat begeer" ie uutgronde mijns herten, des ie doch niet waerdich el)'ben. 
Maer door die verdienst dijns menscheliken vroliken geests, dijnre heyliger droeviger 
sielen ende dijns heylighen' gewonden lichaems so verghevet mi wat ie ye teghen u 

45 misdaen heb, ende betaelt daer-uut wat ic daer-voor ben schuldich te lijden, hier 
ende hiemamaels, ende verciert my met uwen heyligen duechderi. 

Ende maeèt mi so reyn ende bequaeni, dat uwe ghebenedijde Godheyt gheimechte 
hebbe in my te blijven ende u selven. tontfangen inden heyligen Sacrament. Ende 
maeet mi daer-toe quelende Z4 van liefden. 

50 Ende dat voor een cJeyn dancbaerheyt,' dat ghi my ghesehapen, verlost ende 
gespijst hebt zo. Ende want ie u niet lievers geven en can dan mi selven, so offer ende 
overgheve ieu mi heel, op-dat ghi u avontmael met mi houden Z6 moget: dat is Z 7 

also goet, wie dat ontfanget, die heeft goeden voorspoet, ende wort van sonden 
ende schanden behoet .ende metter eewiger salicheyt gevoedt Z8. Dat wil' ons gonnen 

55 God die Vader, God die Soon, ende'God die Heylighe Gheest. Amen'. ' 

22 9~ .. : i. idque; LHD EI hoc.per Ie. 23 L desidero el c{Jncupisco. "24 L iànguere; LHIfJan~jdum. 
. Waarschijnlijk in de zin van: bedwelmd van liefdegeluk.' 2S"dat:-,.:"L' quod me cr~art:.·.,":,dignalus 

es. 26 L sef1lQre. 27 L profecto add. 28 L dotetur. 29 Dat ... : Lom. 
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(EEN lNWENDICH LIEFLIC AENROEPEN 

DER HULPEN GODS. «I CAPIITEL .VJ.') 

Hier begynt een ynwendige oefe
nynge, die God selve geleert heeft··,. 

5---Ick'1:myge--die knyën mijns herten 
ende mijns liehaems totten 

Vader mijns' 
Heren lhesu Christi, totten afgront der 

10 Godheyt', <uut welcken)" alle vader
lieheyt ende graeie <inden hemel ende 
inder aerden genoomt wort)', ende bid 
hem dat hi my <na der rijcdommen 
zijnre gloriën) 8 wil geven vermits dat 

15 gebet ende verdyens! ons lieven Heren 
lhesu Christi, syns enygen Soens, tot 
sijnre gloriën ende eren 9, <dat ie door 
sinen Geest ghesterc! werde in mijnen 
inwendigen mensehe, dat Christus door 

20 dat ghelove in mijnder herten woone, 
ende dat ie in zijnder liefden ghewortelt 
ende ghefondeert blijve,) >0 op-dat ie 
niet en werde gekTenet <aft onst.
dieh)H in sijnen dyenst. 

25 

: 30 

<Ende gheve my) >2 wysheyt, die my 
leer <den rechten weeh,),.·b op-dat iek 

FASCICULUS MIRRE (prologhe) 
(f 4.) ... ende helpt my, God den heere 
devotelijck bidden, segghende aldus. 

o almachtige hemelsce vader ie buge 
tot u de knienmijns lichaems ende alle 
mijnder begeerten' die sijt een ewige 
vader mijns heren ihesu christi van wien 
alle vaderlicheyt in hemel ende in aerde 
genoemt wort dat ghi mi stereken wilt in 
minen inwendigen mensce door uwen 
heyligen geest na menichfuldicheyt der 
rijcdOlmnen dijnre godliker glorien: dat 
christus u enige gebenedide sone in mijn 
herte moet woonen door een vast 
geloof, op dat ie geworteJ.t gefundeert 
ende ghesteret in u godlike liefde mach 
begripen ende verstaen met allen heyli
gen van die I,mcheyt breetheit: diepheit 
ende hooeheit des gebenedîden lijdens 
ende doots mijns ghesontmakers ehristi 
Jhesu, ende also bekennen zijn overvloe
dige ende onsprekelike liefde tegen my 
ende alle menschen. Ende 0 almachtige 
vader ie bid u door uwen eenigen gebe
nediden sone ihesum' mijn gesontmaker 

. die om minen wil mensce geworden is 
gecruyst ende ghegtorificeert is, dat ghy 
uut uwen heyligen geest met sijn seven
vuldige gaven, die op uwen sone chris
turn ihesurn in alle vollicheit gerust heeft 
Die gave der godliker wijsheyt waer 

; dOOI ie smaken bekennen ende verstaen 

1 Getuigen: H, f. 33r-v; P 1.1. f. Sr-v: L 3.28. f. 228v-229r. 2 Een inwendieh ... : PL add. 3 Hier .. ,: 
H add.; deze toeschrijving heeft Schr. geput uÎt Fasciculus mirre, zoals men in de hiernaast aangehaalde 
tekst kan lezen. Het gebruik is weinig oordeelkundig. 4 PL ons. StOllen: H add. 6 uu/: PL; H 
doer. 7 inden ... : PL; H af coeml in hemel ende in eerden. 8 na ... : PL add. 9 vermits ... : PL 
om. 10 dal ie: PL add.; H slereheyl. 11 ofl ... : PL add. 12 Ende ... : PL add. 13 den ... : PL 
add. 

a Het hier volgende gebed beeft Schr. waarschijnlijk bewerkt vanuit de anonieme Fa.sciculus mirre. Vgl. 
B. DE TROEYER, Bio~bihl. Fr. Neerl. S. XVI, I, 31-40; II, 75~90; wij volgen de druk veimeld onder II nr. 
141: Willem Vorsterman, z.j., vóór 15401: zie hierna p. 597 e.v De auteur beëindigt zijn ProJoghe, f. 4v~ 
Sr, met een gebed volgens Eph. 3.14-19. Uit dit gebed neemt Schr. vrij wat haar past en eindigt met eigen 
gedachtengoed. b Lichte ombuiging naar een kerngedachte van Schr. 

··l 

: ~ .. 
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niet (j. 33v) en werde bedragen (oft 
35 verleyt) 1. vermits 15 enyger dwalinge, 

(ende) 16 guedertierenheyt, die my 
troest (ende vuerich maeet,) l' op-dat 
(ick nyet en werde mistroostich, traech, 
verbittert of verkeert vóór dat eynde 

40 mijns levens,)l', (maer) iek volharde 
in sijnen dyenst totten eynde mijns 
levens 19 • 

, 45 

50 

Noch bidde ie u, 0 vaderlicke vermoe-' 
gentheyt'·, gyft my vermits21 lhesum 

55 Christurn, uwen gemynden n Soen, ---'-, 
want gi niet weygeren en konste of en 
wilste wes men u bidt doer hem 23 -, 

soe gyft my" doer liefte dijns Heiligen 
Geestes eeri memorie, die stadelick op u 'f- 60 denct. 

Ghift my 25 vérstäni, dat u (goetheyt 
" ~ 

ende mijneygen snoothèyt)W'elaer-
licken bekennen ende beschouwen 
inoet 27• 

65 Gbift my 28 enen wille, die di, 0 du, 
drie even-ewieh, onsyenlieke crachten'9

, 

(altijt sonder middel)3. mit (vueri-· 
ger)3l mynnen sonder wanderbaerheyt 
moet aenhangen. Amen 32. 

mach I dye vruchten des houts des 
levens I dat Jhesus warachtelijc is. Die 
gave des verstants I waer door dat 
g(e)sichte mijns herten verlicht mach 
worden Die gave des raets' I waer door 
dat ic in rechte wegen snellic mach vol
ghen die toepaden uwer voetstappen 
Die gave des stercheyts waer door ie 
wederstaen ende verwinnen mach die 
vianden die mi aen vechten Die gave des 
wetentheyts I waer door ic mach vervult 
worden met dat schijnsel uwer godliker 
(f 5r) leeringen I om te onderscheyden 

, goet ende quaet Dye gave des goedertie
renheyts I waer door mijn siel mach 
beeleet worden met bermherticheit tot 
mijn even kersten: ende tot mi selven in 
die liefde gods. Die gave des anxst I 
waer door ick u schouwen mach alle 
quaet lende staen aJtljt in anxtvoudighe 
ee(r)weerdicheyt dijnre godliker mo' 
ghentheyt Dese gave hebdi mi willen 
bidden in u heylich ghebet dat ghi mi 

, gheleert hebt. Daer om so storteick my 
neder door (= voor) den stoel der heyli
ger drievuldicheyt I ende bidde met 
diepsinnige begeerten I dat ghi almaeh
tighe vader I mi dese gaven geven wilt I 
op dat ic daer door ontsteken worden 
mach in dye liefde I ende tot recht 
medelijden der pijnen ende des doots 
mijns gebenediden gesontmakers Thesu I 
ende aldus mach comen tot nem lende 
hem éewelijc gebruycken I die een vol
maect eynde is alle mijnre begeerten. 
Amen. 

14 of 1...: PL add. 15 P o",mits. 16 P add. 17 ende: PL add. 18 iek...: PL add. 19 
iek ... : PL om. 20 P moghentheyl. 21 P overmidrs. 22 HL; P eenigken. 23 want .. :: PL 
in wiens name gh; gheen bede weygheren en connel. 24 soe ... : PL 'ende.' 25 ghifi ... : PL- om, 
l6 dat, .. : goedheyt ... : PL .add.; u goetheyt ... bekenne: p3; (dal verstom) u ·goèdheyt.-.;bekenne pl, 
27 (bekenne~)n ... : H add. 28 Ghift ... : Ende PL .. 29 di.:.: u'onwande/báer "eèwige"goëdheyt 
PLo 30 altijt ... : PL add.. 31 sonder ... : H add. 32 H add. . 
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258 R DAT BOEC DER GEBEDEN 

(EEN DEVOOT GEBET OM DIE GRACIE ENDE HULPE GODS)'. ([ CAPITTEL (.VU.)'. 

Inden naem t des Vaders, ende t des Soens ende t des Heiligen Geestes, drie 
<personen in eender ewiger) < onverseheyden simpeler)' Godheyt. 

lek gelove in God. 0 gebenedide God, ewieh heb iek ende aUe dinek geweest in u 
5 godliek begryp. Ende doe u dat beliefden, hebdy hemel ende eerde ende aUe dat 

daer-in is geschapen, ende my mit aUen engelen ende mensehen nae u geliekenisse 
ende nae u heiligher Drievoldieheyt gebeel!', ende hebt u verenyget in dat <inwen
dighe) beelt" mijns geestes. 

o gebenedijde God) 7, wie sy dy ende wie byn iek? 0 ge-(f 34r )benedide God, 
10 mijn Here ende mijn God, ghi sijt dat opperste guet, ende iek byn een afgrondighe 

snoetheyt. [die] Die sunden, die iek niet gedaen en heb, daer hebdi my voer bewaert. 
lek bid ti, maect my een mensehe nae uwen herten', ende ghyf my aJtijt te geloeven 
aUe dat die 8 heilighe kereke geloeft, ende daer 9 u 10 vrienden voer sijn gestorven. In 
dat gelove11 geloefie <ooek)" ende begeer te leven ende te sterven <in dit gelove 

15 met liefde verehiert.) 13 .. b 

<0 Here, ie dane u uut den gronde mijns herten, dat ghy my tot noch toe 
ghespaert hebt: sonder mijn verdienst, alleen uut dyner grondeloose ontferm
hertieheyt. 

o Heere, gheeft my gratie den toecomenden tijt also te ghebruyeken, dat ie dy 
20 altijt behagen mach, hier ende inder eewieheyt. 

o Heere, alleen om dijnre liefden (f 6r) wil, so wil ie dy voort-aen met al dat ie 
vermaeh gaen dienen ende afleggen al wat ti in mi mishaget, dat minste so wel als 
dat meeste, niet iek, mer ghi, 0 Here, door my. Ic geve my gants ende heel over 
in dy. 

25 Och Heere, helpt my den eenen wech oft den anderen. Ic en vraghe nyet daer-na, 
hoe wee dattet my doet 1 •. Ick weet wet wat iek verdient hebbe ende hoe my 
behoort te leven. Daerom wat u belieft over my l' te verhenghen, het si van ti, aft 
van allen ereatueren aft van den duvelen: ie ben 1" overgegeven ende offer my om 
dat met dijner hulpen 17 geerne te lijden totter doot toe, het si suer aft soet, lief aft 

30 leet, leven oft sterven, hebben oft derven. Des 18 wil ie ghelijcmoedieh staen, ende 
versmaden 19 den voorspoet, ende'o lijden den tegenspoet tot dijnre eeren. Ic weet 
wel dat ghi mijn goedertieren vader zijt, dye niemant en verlaet. Ic betrouwe dy alle 
dat mijn is, in tijt ende eewieheyt. . 

o Heere, verlicht my, ghebiedet ende verbiedet, dwinghet ende slaet my, op-dat 
35 iek werden mach, na dijnen heyligen wille, puer bernende in rechter liefden na dy, 

1 Getuigen: H, f. 33v-34r; PI.21..f'. 5v-6r; L 3.29, f. 229r-v: 2 Een ... : PI, add. 3 Dat ... :">!;.AIY1ke.n. 
,~~~~ ___ gç_~ yerme1di~,g_ ~çgge~a_ten_.Y_~I!af ,h~J,JI~-!h In de uitgave van 1626 is re wel bijgevoegd. 
4 personen ... : PL; H in onv. in eenre. 5 P; H trp. na ende. 6 P add.: L in mtimo. 7 PL add.; L 
trp. na byn iek. 8 PL u. 9 P om. 10 L multi add. 11 PL dller in. 1l P add. 13 in ... : 
PL add. 14 Ic ... : L Neque enim terre! me poena quae/ibel toleranda. 15 my: L me creaturam 
tuam. 16 L bonitati tuae add. 17 L gratiae tuae ob amorem tuum add. 18 L in omnibus 
his. 19 L pro amore tuo add. 20 L patientissime add. 

a Vgl. hierna n. e. .b Is deze fonnule een omschrijving van Gal. 5.6: fides, quae per charitatem 
opera/ur? Vgl. Thomas AQUINAS, Summa theol. 2.2., quo 4, art. 2, obj. et resp. 3. - Zie nog A C. 25 n. 7. 

.. ~ 
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op-dat alle mijn wiJle my een onwilIe " si, ende dat ie alle mijnTe lusten sterve, op
dat ie niet meer en leve, mer du, genadige Here, leves in my'. 

o Here, dit en verlate ie u nyet22 .', ghi en moetet my noch gheven, dat ie een 
mensce si na dijnTe hertenE,)ende dat ieu uut reyner liefden mach besitten, al en 

"40 smaket my niet: dát moet ghi geven. Ic en ben des niet weerdieh, want dat behoort 
den reynen herten" toe. Daer-om onthoudétu soetieheyt so langhe alst u belieft', 
mer gevet my te werden na dijnen wille in tijt ende in eewieheyt: des en vedaet ie u 
niefl3. 

-. ,. ~:; 

21 L contrarium. Versta: wat ik in mün eigenwilligheid verlangde, moge mij nu als verwerpelijk (onwille) 
voorkomen. 22 dir...: L non cessabo invoeare te. 23 R. 16-43 komen ïn H niet voor, ",H in PI c.2, 
f. 5v·6r. 

c Vgl. Gal. 2.20. d Tegenover alles, waarin ik de gelijkmoedigheid .kan en wil· beoefenen,- kan ik 
tegenover God niet toegeven, dat hij mijn éne bede niet zou verhoren, nl. dat ik een mens worde naar 
Gods hart. Dit staat mer gelijkgesteld met: God uil zuivere liefcle .bezitten en wor~n 'volgens- Gods 
wil. e Vgl. Ps. 88.21, par. Dit vormt een kerngedachte van Schr. 
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260 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

<HIER SALMEN AENBEDEN DIE HEILIGE DRIEVULDICHEYT ENDE HEM OVER· 

GHEVEN ENDE VERENIGHEN MET DER GODHEYT)', <CAPITTEL .VIIl.) 

Totten Vader 3 

lek danek u, hemelsehe Vader, dat bi my van niet geschapen hebt vermits wijsheit 
5 dijns Soens ende liefte dijns Heilighen Geestes. 0 hemelsehe Vader, waer sal iek cly 

aenbeden in mijnen geest'? 0 hemelsehe Vader, iek aenbede u ende iek bid U, gi die 
daer sijt ende bliven wilt in mijn gedachtenisse: helpt my dat iek geern ende anders 
niet' moet deneken, begeren of· ontholden dan dat gi wilt dat iek deneken, begeren 
ende ontholden saL Ende dat doer wijsheyt ende verdienst dijns Soens ende lieft 

JO dijns Heilighen Geestes. Amen 7. 

Totten Soen 8 

Iek danek u, (0) 9 wijsheyt Gods, dat gi om mijnen wil sijt mensehe geworden 
ende hebt my ver/oest mit u duerbaer bloet ende mit (f 34v J uwen bitteren doet, 
doe iek eweliek verlaren was'o. 0 Soen Gods'" waer sal iek u aenbeden (in 

J5 my)'2? 0 Soen Gods l3 , iek bid u, gi die daer sijt ende bliven wilt in mijn 
verstandenisse: helpt my dat iek geern ende anders niet en moet leren of verstaen 
ende bekennen dan (dat) 14 gbi wilt dat iek leren ende" verstaen of bekennen en'· 
saL Ende dat doer eracht dijns Vaders ende lieft dijns Heilighen Geestes, vermits 
welckenghi my verloest hebt. Amen 1 •. 

20 Totten Heylighen Gbeest" 
lek danek u, (0)'· guetheyt Gods, dat gi my gesterekt ende getroesthebt vermits 

verdienst ende wijsheyt des Soen(s) Gods ende eracht sijns Vaders 20• 0 Heilighe 
Geest, waer sal iek u aenbeden in my? 0 Heilighe Geest, iek bid 21 u, gi die daer sijt 
<endé bliven wilt in mijnen vryen wil: helpt my dat iek geern ende ande" niet en 

25 moet spreken of doen ende laten, oeck nlijden, ende willen ende eonsentÎeren, ,dan 
dat gi wilt dat iek spreken, doen, laten ende lijden ende consentieren en" sal. Ende 
dat doer verdienst ende wijsheyt des,Soen(s) Gods ende eracht sijns Vaders. Amen. 

o Vader, 0 Soen, 0 Heilige Geest, gi sijt drie persoenen in eenre <Todheyt (f 35r J, 
één waeraehtieh 24 onverseheyden God, ende iel<: byn u 25 ereatuer. Nu bid iek u, 

30 verenyget my mit u in uwer graeiën ende lieften, op·dat my gheen dinek van uwer 
graeiën of lieften trecken (en) 2. moet, mer dat iek daer-in moet leven ende sterven. 

,0 Vader, in uwen handen, in 1i wijsheyt ende in u guetheyt, dat ti hande sijn27 

1 Getuigen: H, f. 34r-36v; P ] I Je, f. 18v-19v; L 3.41, f. 245v-246v. 2 P I 11 a en b geven wij als B 
c. 18-19. Wij zeiden reeds dat H een ondoorzichtige volgorde vertoont, die we poogden te hersteUen. 
3 TOllen ... : PL om. 4 Moet men weIIicht lezen: ... Ilenbeden? in mijn geest (als antwoord)1 Zo ook in 
de volgende paragrafen. L Sed ubinam quaeso? Wij handhaven de Dietse interpunctie, om de 3 
vermogens in de geest te onderscheiden. 5 geem ... : L /menter nihil aliud; zo ook verder. 6 Let; 
zie verder. 7 PL om. 8 PL om. 9 PL 0 add. 10 doe ... : L perditum. 11 0 ... : L 
om. 12 Zie voor en na. 13 Hom. 14 PL om. 15 P om. 16 Pt om. 17 PL 
om. 18 PL add.; L aelema add. 19 P des. 20 ic ... : L Ecce suppliciter adoro et rogo. 
21 P3L omr 22 P om.: vgl. n. 15. 23 PL om. 24 een ... : L et in essentia unus verus. 25 L 
pauper add. 26 P add.; vgl. n. 23. 27 dal: verwijst naar het voorafgaande zinsdeel, dat handen 
verklaart. 

D Ol ampek039c25 

:: .. 



X 

i 
l 
I. 
t , 

x 

I 
r 

· B. c. 8 261 

naeder Godheyt 2 ' •• , soe beveel iek [up· mijnen geest, dat is: dat beelt der heiligher 
Drievoldieheyt. 

35 0 ewieh, één", ongesehapen God, iek bid u doer dat verdyenst uwes geschapen 
mensehelieken geestes, laet u God(heyt)31 daer-doer schijnen in mijnen geest, ende 
maeet mijnen geest heel heylieh, vredsam, vroeliek, (blide) 32 ende vrye, op-dat u 33 

gebenedide Godheyt genueeht hevet in mijnen geest te rusten, ende dat tot uwer 
gloriën, ende dat iek u Iyef moet hebben mit allen hemelsehen geesten in alle mijnen 

40 gedachten. 

45 

50 

o gebenedide God, ie bid u doer dat verdyenst uwer heiligher droeviger zielen", 
laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijn ziele, ende maeet se heel heylieh 3S, 

vredsam ende vroeliek, op-dat iek u lief moet hebben uut alle die erachten mijDTe 
zielen mit alle salige zielen [tot uwer eren]'·, (f 35v) op-dat u gebenedide Godheyt 
genueeht37 hebbe mijn ziele te besytten, ende dat tot uwer eren. 

o gebenedide God 38, iek bid u doer dat verdyenst uwes heilighen, gewonden, 
reynen liehaems, laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijn liehaem, ende maeet dat 
heel heylieh, reyn, sober ende euyssehe, op-dat iek u lief moet hebben mit allen 
gueden menschen, uut ane mijDTe herten, mit alle die lytmaten mijns liehaems, 
op-dat u gebenedide Godheyt genueeht hebbe in my te woenen als een keyser in sijn 
tabernakel, ende dat tot uwer genuechten; op-dat iek mach sijn een mensehe nae 
uwen herten€) ende gi vrede ende vroude in my moeeht hebben. Ende wilt u 3. 

tabernakel omleggen mit alle dat hemelsehe heer, op-dat sij 40 dat al-soe bewaren, 
dat daer niet in en moet comen 4\ dat den ogen uwer godlieker moegentheyt 

55 myshaget of dat Iyeht der ewiger wijsheyt verduystert of den vrede des Heilighen 
Geestes verstore, op-dattet u genuechlick sij te wonen in mijn liehaem, te sytten in 
mijn ziele, te rusten in mijnen geest, ende dat tot uwer gloriën inden geest, tot uwer 
eren inder zielen, tot uwer ge- (f 36r) nuechten inden liehaem'. 

Wilt bewaren u heilighe saIletuarium, däergi u in my in verenyget hebt. Weest 
60 eenhueder uwes rijekes,ende en42 verhériget niet dat enyge vreemde beelden 

becommeren uwen heilighim tempel, nier wili my vereieren 43 (met alle zedeliken 
duechden,) 44 mi! die soeven gaven oes Heilighen Geestes, mit die acht salicheyden 
der zielen, mit die soeven werken der bannhertieheyt. Ende 'gevet my te volbrengen 
dat gi gebaden hebt ende te laten dat gi verbaden hebt, ende te volgen uwen raet. 

28 u handen ... : P zijn u h. trp. 29 L om.; u past niet bij de hier vertaalde schrifttekst. 
30 PL eenich. 31 P add. 32 PL add. 33 H verbeterd uit datlu. 34 0 geb . ... : PL'Ende 
door ... ; bid ie u. 35 L om. 36 tOl ••• : PJ om. 37Plghenoech. 380geb .... :PLom. 39 
PL dit. 40 PL om. 41 moel ... : P come.' 42 P om. 43 P my om.; L exorna mud. 44 PL 
add. 

a Men mag aannemen, dat u wijsheyt en u guetheyt ,hier wijzen op de 2-~ en 3~ persoon der H. 
Drievuldigheid. Deze symboliek van Gods handen beeft een lange geschiedenis. Vgl: W. JORDAENS, 'De 
oris osculo' -of De mystieke mondkus, ug. L. Reypens, Antwerpen, 19§7, p. 25, r. 28~32: 'Hierom sprect die 
scriftuere, dat in die rechte hant gods is lancheyt der daghe, dat is grootheyt menichfu1degher 
duechdelijcker wercken, diemen werct inden dage der gracien. Ende in die slinckehant gods is rij~heit 
ende glorie, dat is volheyt ende.ghenuechte inwendichs vreden' .. - De zin 0 Vader, in uwen-handen ... 
herinnert aan een opmerkelijke paragraaf uit de voorgaande Odh. - Vgl. C c. 42 r. 51 e.v. b- Vgl. Ps. 
88.21 par. c Vaste motieven i.v.m. de trichotomie. . 
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65 Ende verleen my die soeven sacramenten der heiligher kercken ende dat ick my daer 
weerdelick toe4 ' moet bereyden, op-dat gi, 0 leven mijnre zielen, vrede ende vroude 
in my moecht hebben. Dat gunne ick u uut gronde mijns herten ende nyemant liever 
dan u, mijn Here ende mijn God. 

45 doer ... : P w. daer Joe trp. 
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DIT SALMEN DUCK BIDDEN INDEN GEEST' DOER DEN DACH, (DAT GOD SINEN 

VREDE ENDE VRUECHDE IN ONS HEBBEN MACH)'. «([ CAPITTEL .IX.) 

lek gelove in God. 0 gebenedide God, ick begeer te geloven alle 5 dat gi wilt dat 
iek geloven sal. lek gelove dat gi in my sijt ende by my blyven 6 wilt. Soe bid iek u 7, 

5 blijft doeh by my mit uwer graeiën 8, op-dat ghi altoes 9 vrede ende vroude in my 
moecht hebben'· (f 36v) ende 11 u gebenedide 12 Godheyt (ghenoechte hebbe bi mi 
te woonen)" als in enen gulden 14 throen', ende dat tot uwer gloriën", Dit bid ie 
U'6 doer dat verdyenst uwer heiligher M enseheyt. 

Ende, want gi in my sijt ende sy[n]t 17 dat leven inijme zielen, soe'8 bid iek u, wilt 
10 doeh'· in my ende doer my schijnen, wilt in my ende doer my wanderen, wilt'· in 

my ende doer my spreken, wilt" in my ende doer my werken soe 22 wat u belieft. 
Ende iek bid u, 0 gebenedide God", doer u heilighe Menscheyt, die gi van Maria, 
uwe lieve Moeder, reyn ioffer bJivende'" aen-genamen hebt, laet doch" u Godheyt 
in my'6 ende doer my schijnen als sij scheen te .fuerusalem inden tempel (uut 

15 dy)"!b; ende yaechtdoch 28 alle uwe'· viande van my, syenlick ende onsyenJick3 ., 

die my ververen mochten of31 van dime graciën trecken 32 (oft verleyden moch
ten)33, op-dat ick in dijme graciën ende lief ten 34 leven ende sterven moet", 

o opperste 36 guet, mijn 37 troest, mijn 38 toeverlaet, iek bidde u, maect my 
sachtmoedich ende oetmoedich van herten', ende oeek van gestorvenheyt levendich, 

20 van verduldicheyt vroelich 3., van sympelheyden wijs, van armoeden rijck, van 
oetmoedicheyt hoege40 ··, op-dat ick (heel)41 verwandelt mach werden" (in 
dy)". Amen. 

1 Getuigen: H, f. 36r-37r; pa 1.6 (niet in p1; alleen vanaf p3; zie hiervoor p. ??? N.B. In -onze Doten op 
déze tekst staat P voor pa); L 3.23, f. 236v·237r. 2 Dit ... : PL Hoemen dick b. sal. 3 PL add. 
4 L 1010 corde add. 5 PL om. 6 in ... : P sijt e. bi. w. in my. 7 L humi/iler add. 8 blijft ... : PL 
dat ghi m. u. gr. a/tijf blijven wUt by my. 9 PL om.; zie n. 8. 10 in ... : P h. m. in my trp. 11 P 
dar add. 12 P heylighe. 13 H in my wone. 14 in ... : PL in dijnen throon. 15 Peeren. 
16 PL om. 17 ende ... : PL om. 18 PL daerom. 19 PL om. 20 PL om. 21 PL om. 
22 P om. 23 0 ... : PL om. 24 van ... : PL uut u alder heylichste moeder ende maghel M. 
)5 lael ... : P latet. 26 P om. 27 PL add. 28 yaecht ... : P verdrivet. 29 PL mijne 
30 van ... : P s.e.ons. van my trp. 31 ververen ... : PL om. 32 PL keren. 33 PL add. 
34 ende ... : PL om. 35 P mach. 36 P alre hoochste. 37 PL eenighe add. 38 PL ende. 
39 P blijde. 40 PL slarck. 41 PL add. 42 mach ... : P werde. 43 PL add. 

a Dh woordgebruik wijst vermoedelijk op beïnvloeding door het ook in de Nederlanden door hs. en druk 
succesrijke werk van Otto VAN PASSAU ofm.: Die 24 Alten oder der goldene Thron der minnenden Seele (zie 
J. POULENC, Ollon de Pos,ou, DSp. 11, 1982, k. 1066-7). b Vgl. Jo. 2.14-22. c Vgl. M!. 
11.29. d Opmerkelijke reeks van tegenstellingen. 
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264 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

(VAN DAT GELOVE: EEN OEFFENlNGE OM DAT HEILIGE SACRAMENT GEESTELIC 

TE ONTFANGEN. «(I CAPITTEL X)' 

lo 

Mit deser oefeninge gaet men in God ende men sal se alle dage drie mael doen, -
soe blijft men in die lieft ende in die vereny(n)ge Gods -, als des smorgens ende 
des myddages ende des avonts, op-dat God des avonts sij dat leste gedacht, ende des 
smorgens dat yerste, ende des myddages sal men oeck in God keren: soe mach men 
God aen-hangen ende werden één geest met hem, ende één lichaem mit Christo 
Jhesu. Ende dan sprect die Vader, gevende getuych van desen mensche: 'Dit is mijn 
gemynde soen, daer ick my wael in behage; mijnen geest rust op hem''; Men sal dit 
oefenen int gelove, want men ontfanget hier geestelick dat heilich Sacramentb • Oeck 
salment oefenen mitten priester onder myssen 3 • 

• 
• • 

lck gelove in God, 0 gebenedide God, dat ick ewich heb geweest in u begryp 
ongeschapen, ende dat gi nu in my sijt mit u godlicke cracht ende mit u tegenwoer
dicheyt, ende dat gi geem in my wilt werken. lek gelove dat ick niet weerdich en 

15 byn dat gi in my werken sult met u Godheyt dan doer u heilighe Menscheyt als doer 
dat verdienst uwes (f 37v) menschelicken geeste(s) 4 in mijnen geest, endedoer dat 
verdyenst uwer heiJigher droeviger zielen in mijn ziele, ende doer dat verdyenst 
uwes heilighen reynen lichaems in mijn lichaem. 

lek gelove', ;() gebenedide God, dat ghi sijt inden heilighen Sacrament mit u 
20 glorificierde 6 lichaem, mit u heilighe ziele, mit uwen vroelicken geest ende mit u 

heel Godheyt" ende oeck inden kelck 8, .}soe waerlick als gi ti heilighe bloet ende 
uwe heilighevleische mit u gebenedide ziele weder vergaderden 9 inden grave opten 
paesdach. Ende (ghi)l0 syt daer-in mit u heel Godheyt (sowaerlick)ll als gi te 
hemel gevaren sijt. lller-doer bid ick u, mijn Heer", mijn God, dat uwe heilighe 

25 gebenedide Godheyt in my wesende hem selven wil nemen 13 tot hem selven inden 
heilighen Sacrament nae uwer begeerten insoe hoeger lieften 14 als gi u selver 
ontfienget opten witten donredach, op-dat u heilighe gebenedide Godheyt my 
daer-doer wilt verwandelen: mijn geest", mijn ziele, mijn lichaem vermits dat 

1 Getuigen: H, f. 37r~38v; P 1.12, f. 20r-v; L 3.42, f. 246v-247v. 2 PL add. Deze titel vindt men terug 
În de laatste regels van de inleidende tekst van H. 3 R. 3·11: H add. Vgl. n. 2. - R. 10: van deze 
regel vindt men een parallel in de titel van B c. 15. Pe ganse paragraaf is als een ruime rubriek bij het 
volgende gebed. 4 H geesten; P geest. 5 PL in God add. 6 p1 glorificieerde; pa glori-
ficeerde. 7 L idque tam in eoela, quam in hostia corporis tui. 8 L ende ... om. 9 L copu-
lasti. 10 P add. 11 so ... : PL add. 12 Pende add. 13 Pontfangen. 14 P minnen. 
15 L me ... , spiritum vide/ieet. 

a Vgl. Mt. 17.5b, par. b Is dit ~n zinspeling op het Crede el manducaSli van Augustinus'l Zie Tract. 
in Joh. XXV, 12; Jo. 6.28-30: 'Hoc est opus Dei, uI credatis in ewn, quem mis;! i//e. Hoc est ergo 
manducare cibum non qui perit, sed permanet in vitam aelernam. Utquid paras dentes et ventrem? Crede, 
et manducasti' (pL. 35, k. 1602). Vgl. nog Tempel, ug. Ampe, 440 eI! n. 15. . -

DOl ampek040c25 

. .. .: 
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by-wesen uwes vroelieken 16 geestes, uwer heiligher zielen <ende)" uwes glori
ficierden liehaems, dat inden heilighen Sacrament is verborgen, want men mitten 
heiligen wort heilieh ", ende, want daer geen heiliger liehaem of ziele en (f 38r) is 
dan u heilieh liehaem ende ziele, ende geen vredsamer vroelicker geest nae uwe 
Menseheyt dan uwen geest, die daer ' 9, altijt mitter Godheyt verenyget was. 

Daer-om spraestu: 'Vader, in uwen handen beveel ick [uFO mijnen geest" die soe 
vol vrouden was inden cruce als nu "inden heiligen Sacrament. Hier-doer" bid ick 
u, mijn Here, mijn God, mijn alre-liefste, doer u heilighe Menscheyt, dat u 
gebenedide Godheyt rny wil verwandelen ende maec<k)en 23 my een mensche nae 
uwen hertend, op-dat gi genuecht hebt ihmy te rusten voer alle u ongenuecht, 
hertzeer ende lijden, dat gi uut lief ten voer my geleden hebt hier inder eerden, ende 
dat voer een cJeyn danebaerheyt, nu ende inder ewicheyt. 

o mijn alre-liefste, gi hebt gespraken inden lesten avontrnael, doe gi u selver 
.ontfinget ende doe ghi ons u selver gaveste: 'Mit begeerten heb ie begeert desen 
paesehen mit u te eten". 0 mijn Here, mijn God, uwe begeert is vervult, want ghi 
hebt u selver ontfangen ende gi hebt .ons u selven gegeven. Hier-om bid iek u, 
vervult doch hu oec mijn begeert, ende verwandeJt my in dy, ende blivet by my mit 
uwer graciën, op-dat 'ghi vroude in iny (f 38v) rnoeeht hebben ende lek in u. 
Amen'. 

16 p~ broederlicken; pa vroJÜken. 
sanclO sanctus eris; vgl. 2 Reg. 
om. 23 P; H rnaeclen .. 

.17 PL add. 18 want ... : L Etenim saera leslatur scriprura: Cum 
22.26. 19 P om. 20 PL om. 21 P'H; P' om. 22 P 

c Lc. 23.46 par. 
de Odh. 

d Vgl. Ps. 88.21 par. • Lc. 22.15. f In deze tekst zijn er overeenkomsten met 
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266 B. DAT nOEe DER GEBEDEN 

Hf.38v' <EEN INWENDICH GEBET VAN HET HOOCHSTE GOET TE OEFFENEN INDEN BLOOTEN 

GRONT, OM GOD VOLCOMELICK LIEF TE HEBBEN)'. DIT IS DAT HOECHSTE GEBET. 

<Cl CAPITTEL Ja.)' 

X 

Inden naemdes t Vaders ende des t Soens ende des t Heilighen Geestes. lek 
5 gelove in God. 0 gebenedideGod, wie sy dy? Ghi sijt dat opperste guet, een wegen 

alles wesens, een licht alles lichts, een leven alles levens. 0 du, ongesehapen wesen 
alles wesens, nu heb dy u mit my verenyget ende wilt dat iek ewelick sal (leven 
ende)' wesen ende' sijt dat leven mijnre zielen. Ende want ghi u nu mit my 
verenyget hebt, soe werp iek mijnen wil geheelick in u godlieke wesen, ende bid u, 

10 dat ghi rny wilt gebrueken als gi my gebrueken mocht 6, doe iek ongeschapen was. 
Die gescapen 7 geest (vraget aldus: 0 Heere)', wie sij dy (doeh)9? 
(Antwoort) '0 dat opperste guet: Dat is my alleen bekent. 
Die geschapen" geest: Ghi hebt my, 0 mijn God, daer-om geschapen, dat ie u mit 

u bekennen sal, bekennende liefhebben, Iiefhebbendegebrueken". Wie sij dy? Ghi 
IS hebt my gebaden ende gi wilt dat iek u Iiefsal hebben". Dat iek niet en kenne, dat 

en kan iek niet Iyef hebben. Wie ~ij dy doch, 0 mijn Here, mijn God? Vertoent my 
dy. 

20 

25 

(f 39r) God seit": lek bijn een ewieh één", gotIiek, mynIick, =1, genuechIiek, 
vredsam, doechtliek, onwandelbaer, onbewegeliek, vroeliek wesen. Ende aldus 
weseliek byn iek in u ende in allen menschen, ende heb u alle geliek verloest. 

Die geschapen geest seyl'6: eO mijn alre-liefste, waer-om sij dy aldus in my? 
God (seyl) 17: Want gi buten my niet en vermoeget yet guet te doen, mer wael 

quaet. 
Die geschapen geesl seyt 18: 0 mijn Here, mijn God, mijn verloeser ende schepper, 

iek bid u doer u heilieh bitter lijden, vergevet my dat quade, want daer-in hebdy my 
bannherteliek geleden. Och, wilt dat genadeliek vergeven ende niet meer gedeneken, 
ende maect my bequaem u aen te beden inden geest. 0 mijn God, gi hebt my 
gebaden, dat iek u lief sal hebben uut alle mijnre zielen, uut alle mijnre herten, uut 
alle mijnen (erachten in allen mijnen) gedaehten'9, ende mijnen even-mensehe'" 

30 getiek my selven. Dit en vermaeh iek niet sonder u hulpe. Mer 20 gi hebt my 
heyten21 bidden ende gelaeft tontfangen". Oec hebdy geseyt: 'Waer.datter twee of 

1 Getuigen: H, f. 38v-40r; P 1.13; f. 20v·21v; L 3.43, f. 247v·248v. 2 PL; H Item dit sa/men oefenen 
inden bloten gront. 3 P Dat .xiij. '" 4 PL add. 5 P ghy add, 6 PL wilt. 7 H on(
geschapen) add. en geschrapt. Wij onderstrepen de aanduiding van de gesprekspartners, die in H 
gerubriceerd is en in PL tussen haakjes staat. 8 vraget ... : PL add. 9 P add. 10 PL add. 
1I Die ... : PL om. 12 Ghi...: L Nonne.ad hoc ... (vraagzin). 13lief. .. : P I. h. sa/trp. 14 God ... : 
PL Dal opperste goel. 15 PL eenich. 16 Die ... : P om.; L Spiritus. 17 God ... : P om.; L 
Summum bonum. 18 Die ... : P om.; L Spiritus. 19 erachten ... : de gedachte gaa1 terug op Lc. 
10.27: Diliges Dominum ... et ex omnibus tuis et ex omni mente tua et proximum luum sicut teipsum. H 
gedachten, wat een duplicaat lijkt te zijn met het volgende; P heeft alleen ende in allen ghedachten; L et ex 
omnibus cogitationibus meis. Wij veronderstellen dat de auteur een vertaling van Lucas' tekst wijde geven 
in hannonie met zijn trichotomie. Daarom onze verbetering. Zie nog hierna r. 47. ZO L ldeoque. 
21 P heeten (= bevolen); L voluisti. Z2 P te verhoren. Het ontfangen uit H beantwoordt aan Me. 
11.24b: gelooft dal gÜ het zult ontvangen. Het voorafgaande heyten ... vertaalt Mt. 7.7: vraagt (en u·zal 
gegeven worden) in de imperatief. 

:: .. 
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drie aver-een-dragen in eenheyt des gebets, wat sy bidden, sullen (I 391') sij 
vercrijgena., 

Nu, mijn Here", mijn God, hier byn iek mit ziele, mitlijf, mit geest in uwe 
godlicke tegenwoerdieheyt in die eenvoldieheyt mijns geestes, daer gi in sijl. Ende 
iek bid u, 0 gebenedide God '\ doer dat verdyenst uwes heilighen gewonden 
lichaems, laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijn lichaem ende gyft my u alsoe" 
lief te hebben als u uwe alre-liefste vriende (lief) hebben ,. hier opter eerden, 
op-dat ick u lief heb uut aUe mijnen herten. 

o gebenedide God", ick bid u doer datverdienst uwer heiligher droeviger zielen, 
laet u Godbeyt daer-doer schijnen in mijn ziel ende gevet my u lyef te hebben als u 
lief hebben die alre-heilichste zielen inden hemel, op-dat iek u lief mach hebben uut 
aUe mijnre zielen. 

- ·--Ick--bid-1l,·-<>-gebtllle~èll,-èGeHat-veffii6BsHlwe+ffi6BSGheliGk<m-gee-ste-s,-
45 laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijnen geest ende gyf my u alsoe lief te hebben 

als u die (alre)'9-averste engelen (lief) hebben, op-dat ick u liefmaeh hebben in 30 

aUe mijnen gedachten, als mit geest, mit ziele; mit lijf: tot uwer gloriën inden geest, 
tot uwer eren inder zielen 31, tot uwer genuechten inden liehaem. 

lek bid ti, mijn Here (I 40r) ende mijn God, (bekeert aUe sondaers ende) 32 

50 troest aUe eUendige zielen b, ende dat ewige Iycht, dat in hem is, dat gi selver sijl, dat 
moet hem ende ons (aUen)" I Iychten'. Ende wilt dit alle menschen geven, 
op-dat wi altesamen één mit u mogen werden inden bant der mynnen ende des 
vreden, in enycheyt des Geestes·, één. God, die der is ewelick (gebenedijt) 34. Amen. 

23 P-ende add. 24 0 ... : PL om. 25 u ... : P a.u.-trp. 26 u ... : p'uwe a. v. u. lief; zie hierna. 
270 ... : PEnde; L eliam. 28 0 ... : P om. 29 P add. 30 PL uur; zie 'hiervoor n. 19. 31 PL 
ende add. 32 bekeert ... : PL add. 33 PL add. . 34 éen ... : PL'o eenighe God, ~ye daer blijves 
inder eewicheyt ghebenedijt. 

B Mt. 18.19. b Nl. de zielen in het vagevuur. c Het cOmmunio·gebed uit de begrafenismis wordt 
hier aangehaald. Het licht verklaart Schr. naar haar visie. d Vgl. Col. 3.14; Eph. :4.3." . 
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WOE HOER DIE SIELE SAL GEVEN TOT GOD. (Cl CAPITTEL .XD.) 

o mijn ziele, bekent God, want daer-toe sij-dy geschapen. 
o onwandelbaer hoechste guet, ewich ongeschapen Iycht, woe groet, woe edel, 

woe onbegrypelick dat ghi sijt, nochtants hebdy op my gedacht, dat gi my scheppen 
5 wolt van dat edel niet. 

Nu, mijn ziele, bekent u selven ende merct toe dat gi ewelick sijt geweest in dat 
gedacht Gods, als dat hi u scheppen wolde. Ende, hevet hi op u gedacht, eer gi 
geschapen waert, soe en mach hi u niet vergeten, nu ghi geschapen sij[n]t. Dit tuget 
die prophete: 'Al mach een moeder oer' enyge kynt vergeten, ick en kan uwer niet 

!O vergeten', want ick heb my mit u verenyget'. 
o mijn ziele, merct u schoenheyt, want God hevet u geb eelt nae sijn eygen heelde 

ende gelickenisse b mit (f 40v j memorie, verstant ende wille. Nu laet uwe memorie 
dat hoechste guet sueken, ende laet uwe verstant arbeyden dat guet te hebben, ende 
Iaet uwen vryen wille dat guet omvangen. Soe wort dat verstant verwandelt in een 

IS smakende wijsheyt, om voert-aen in God te rusten, ende dan, mijn ziele, is u 
aenschijn gewasschen', God te schouwen. 

o mijn ziele, merct u edelheyt aen, want God hevet hem alsoe mit u verenyget, 
dat hi u niet verlaten en kan, want hi is u leven ende gi levet in hem. Ende, ist dat 
ghi sijn gebade ende sijnen raet holt, soe blyvet dy' hem ondertrouwet. 

20 (0) mijn ziele, merct u duerbaerheyt aen, want bet en was God niet genoech, dat 
hi hem mit u verenychden, mer hi hevet dy oeck hem selven gegeven ende alle sijn 
guet. Ende dit swoer hi op enen eet tot Abraham onsen vader, dat hi ons bern 
selven geven wolde". 

O'mijn ziele, merct aen u voetsel, wantgi wert nacht ende dach gespijst van dat 
25 godlicke wesen, so duck als adam in dy ende uut dy gaet'. Hier-om, mijn ziele, holt 

dy in die tegenwoerdicheyt Gods nacht ende dach ende waect, want men en wee! 
niet (f 41r j, wanneer die Here wil comen om te visitieren die ziele. Men en weet 
niet woe-neer' dat ongeschapen edel guet och dat hoege grote niet' inden geschapen 
geest wil werken. Ende daer-om, 0 mijn ziele, heyt dat wesen Gods. niet, want men 

30 God niet beelden en kan of en moet; dan God is! al ende die lief! ende afgront der 
oetmoedicheyt ende een uutvloeyende myldicheyt ende een invloeyende zueticheyt. 
Ende, wanneer gi van God soe voel geoefent hebt, dat hi u on begrypelick voerstaet, 
soe ist God, ende dan is God nameloes in U geworden. Ende die Drievoldicheyt is 

1 Getuigen: H, f. 40r-41v. 2 Als nevenvorm van du = gij. 

a Is. 49.15. b Vgl. Gen. 1.26. c gewasschen: lees gewassen; zie Verwijs s.v. waJ'Sen (= groeien, 
gedijen tot kracht) en bnw. met de zin: machtig, bekwaam, in staat zijnde. d Vgl. Lc. 1.73. Het is een 
algemeen verspreide foutief begrip en vertalen van de tekst: ... daturum se nobis uI ... Versta: dar hij (God) 
ons zou geven dat ... , en niet: dal hij zichzelf zou geven ... Andere voorbeelden van slechte omzetting bij L. 
MOEREELS, in RUUSBROEC, Vanden gheesleliken tabernakelIRuusbroec hertaald, JO], 1983,210, n. 33. Vgl. 
nog Thomas VAN KEMPEN, Imitatio Christi, ug. Wijdeveld-Ampe, lIl, 10.16. e Dit herneemt de 
gedachte van B c. 15.1 r. 7-15 enz., zodat Schr. deze plustekst van H in dezelfde context heeft 
geschreven. fVersta: hoeneer (zie Verwijs s.v. hoeneer), wanneer (zie r. 27). Het gebruik van l.c. 12.46 
is in deze context enigszins bevreemdend. g God als niet: goede omschrijving van het motief in r. 28~35. 



I 
I 

I , 

I 

B. c. 12 269 

eenvoldich ende onbegrypelick. Dàt onbegrypelicke wilt aenbeden h ende baven alle 
35 lyef hebben, want dàt is u gebaden. 

o mijn ziele, merct woe u God xxxiij. iaer gesocht hevet in armoeden, in pijnen 
ende in versmaetheyt'. Merct sijn oetmoedicheytJ ende veroetmoedicht u, aen' 
merckende uwe sunden ende uwe ondancbaerheyt: soe sye-dy wael. Alle dat ghi 
doen of laten ende lijden moeget, dat is alle voergegeten broet". Hier-om gaet voert 

40 van doech- (f 41v) den tot doechden'. Thoen alle menschen een vrientlick gelaet 
ende mynlicke woerde mit sympel gebeer ende slechte cJeeder, mit bedwongen leede 
ende synnen: dat gebet inden monde, den arbeyt inden handen, guede gedachten 
inder herten, een verheven gemoede in woerden, werken ende gedachten m. 

h Vers,ta: wil juist dat onbegrijpelijke (= God in al zijn ónbegrij~lijkheiçl) aanbidden. i Nawerking 
van Een soete mediJacie? Zie A. AMPE, Bibliografisch on'derzoek en kritische uitgave van 'Eèn soeie 
medilocie hoe die ver/oren siele vonden sone gotU vonden es', in Dgp., 41, J963, 48-82. jR. 30-35: Schr. 
onderstreept opvallend Gods ootmoedigheid. Zie A c. 38 n. f k Deze uitdrukking,-houcit verband 
met: wittebrood ... eten, wittebroodsweken, wittebroodskinderen enz. De Bo venneldde: zijn wittebrood 
voor (= vooraf, vanaf het begin) eten (Westvlaamsch Idioticon). Zie Liefde leefT niet van wittebrood alleen, 
in De Standaard, 10-9-1983. Voorgegeten brood is dan: wat g_elukkig vopraf kon gegeten (doorgemaakt) 
worden bij het begin van een vurig geestelijk leven. Wat ~chr.·hie.r als zodanig specificeert,. doet in feite 
pijnljj"k en verstervend aan voór de mens. Maar. deze vroege Î'Q.spap.ningen zijn;iil werkeliJkheid veilige 
grondslag vOOl; een verdere hannonieuze ontwikkeling van he! geestelijk leven. Ja, er ziLenige humor in 
dit woordgebruik. Eschius gebruikt een analoge uitdrukking, ,maar wel in positieve zin, in zijn 
opdrachtbrief van de Margarita evangelica, Keulen, 1545, f. a4v: Sane qui voler vel parum esse:diligens, 
habet hic (nI. in deze Margarita) ... praemansum cibum. habet copiosum iuxta oc planum quendam.campum, 
in quo 've/ut; per amoenissima praIa discurral. eT omne genus jiores decerpat. - Praemansum' van het ww. 
praemandere : vooraf knabbelen. Zie p. 671 r. 121-122 eQ n. 32. ) VgL Ps. ·_83.8; . m Uitgebreide reeks 
uitdrukkingen om geesteshoudingen te typeren. 
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EEN OEFENlNGE VANDEN GELOVE, DAT GOD IN ONS IS'. «([ CAPITTEL xm.) 

lek gelove in God, als dat hi in my is ende is dat leven mijnre zielen ende sal altijt 
by my blyven. Ende woe voel quaets dat ick doe of gedaen heb, God is altijt by my 
gebleven nae sijnre Godheyt3, <want hi is dat leven mijnre sielen)'. Ri en wort 

5 oeck op my niet toernich, want hi is een onbewegelick God. Mer hi en wil mit 
mijnre zielen gheen vrientschap hebben of dat lycht sijnre graeiën daer niet <in 
storten noch oeck niet) 5 in laten schijnen, soe lange als ick in sunden byri!ÎMer6, 
als ick gesundiget hebbe, soe sal ick God van bynnen toe-spreken, seggende 7: 

'0 mijn Here ende mijn God, nu voel ick in my wat dat u myshaget. Nu bid ick u 
10 door u heilich bitter lijden: wat ick gedaen heb, daer iek u gracie mede verlaren heb, 

gevet my daer rechten rouwe (I 42r) af' ende dat ict voleamelieken moet biechten, 
ende dat ,ies 9 niet meer doen en moet, ende ic wilt oeck geem biechten. Ende ic 
hape my mit uwer hulpen te beteren ende ic betrouwe u toe, dat gyt my wilt 
vergeven, want ic begeer uwe vryent te sijn ende eweliek <by U)10 te bliven. 

- ,~ - ,. 
15 Mer, want ick sonder uwe hulpe niet doen en kan", ende ghi my niet kont" 

salieh maken buyten myn vrijen wil ende consent13, soe bid ick u, mijn alre-liefste 
znete God: want gi u mit my verenyget hebt, soe blivet doch by my mit uwer 
graciën, op-dat gi genuecht hebt in my te rustenb. 

o gebenedide God, als gi in my sijt1' nae uwer Godheyt, alsoe sij-dy oeck in aIJen 
20 <redelijcken) 15 creatueren, die gi nae u gebeel! hebt: in torken ende in ongelovigen, 

want in u en is geen uutnemynge der persoenen " Want sij hebben oeren vriën wil 
oeck, ende gi holt sij 16 levendich, ende gi en scheyd'et niet van hem. Mer oer leven 
en behaget u niet ende u vrientschap en thoendy hem niet. 

0" mijn alre-liefSte, nu heb dy 17 ons u selven gelaten inden heilighen Sacrament". 
25 Soe bid ick U, want ie niet leven en mach sonder uwe graeie (I 42v) ende 

ontfanginge des selven heilighen Sacraments, in welcken is u heilieh lichaem ende 
ziele mit u heel Godheyt, wilt doch mijn hongerige ziele spijsen ende mijn dorstige 
herte laeven mit u glorifieierde ziele' ende lijf ende mit u gebenedide Godheyt, die 
verborgen is inden heilighen Sacrament, op-dat icP' verwandelt mach werden <in 

1 Getuigen: H, f. 4Iv-43r; P 1.14, f. 21v·22v; L 3.44, f. 248v·249.v. Zie n. 7. 2 Hiermee resumeert H 
goed .de eerste zin van de tekst: PL Een inwindieh gheber om vergiffenis der sonden, ende om dal heylighe 
Sacrament Ie ontfanghen ende om reynieheil des herten. Hiermee wordcm enkele punten uit de inhoud wel 
goed omschreven. 3 Lessemiam. 4 PL want... add.; Hom. 5 PL add. 6 PL Daer 
om. 7 R. 2·8: H spreekt over God in de derde persoon, om daarna tot God te bidden. PL hebben alles 
doorlopend in de tweede persoon omgezet, met de inlassing in de eerste regel: als dat ghi 0 Heere. Maar 
het hortende van de overgangszin- aan het einde: soo sol iek u van binnen toespreken, segghende ... verraadt 
o.i. de ingreep van PL. Toch brengt PL enkele betere lezingen. 8 wat ... : PL gevet myeen recht 
leetwesen van alle dat i. g. h., daer ... heb. Dat is wel een gladde rechtzetting van een oneffene vlot 
gesproken zin. 9 P iex. Versta: ik het.. 10 by ... : PL add. II uwe ... : P u nyer en ver~ 

mach. 12 P wilt. 13 wil ... : P e. ende w. tIp. 14 als ... : P al sidy in mi; L credo quod 
quemadmodum... 15 PL add. 16 wille ... : P wi/Je ooc houdt ghise. 17- 0 ... : PL mer ons 
hebdy. 18 P u add. 

8 Dit onderscheid, dat verder nog ontleed wordt, kómt zakelijk overeen met Thomas van Aquino's 
vraagstemn~: Utrum Deus sit ubique per essentiam praesentiam el pOlestatem (S.Th., q. 8, a. 3). b R. 
15·.i8: tweezijdigheid van Gods en 's ~ensen vrijheid en samenwerken. c Vgl. Rom. 2.11. Opmerke· 
1ijke toepassing van het begrip. ei Deze gave als bewijs van Gods vriendschap t.o.V. de gelovigen. 
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30 dy)l' ende bliven in uwe gracie ende lief te. Ende <ghevet mij)'O dat iet oeck moet 
ontfangen in u gedenekenisse als dat gi om my geeruyst sijt'. 

Ende doer die grote pijnlicheyt, die gi leet aenden eruee, soe treet uut my alle 
quade genuecht desvleys, ende helpt my dat ick geen genuecht en moet sueken 21 in 
hemel of in eerden dan gi wilt" <ende alle pijn ende leet verduldieh lijden)>>, 

35 op-dat gi genuecht hebt in my te rusten. 
Ende door die grote armoede, die gi uut lief ten: voer my hebt geleden aenden 

cruee <ende) 24 alle u leven lanck, soe wilt doch uut my treeken alle begeerlieheyt 
tijtlicker dingen, ende gevet my dat u behaget aen zieJeende aen lijf, want gÎ weet 
wat my noet" is. lek beveel u mijn sorge ende ick wil geem doen dat u behaget. 

40 Ende doer die grote schande, die ghi 'uut lief ten leet aenden cruce, soe dat sy u (f 
43r) ergher rekenden" dan een moerdena<e)r, soe treckt uut my alle begeert der 
eren ende alle moeyelicheyt', . op-dat uwen heilighen naem in my geëert mach 
werden. Ende treckt uut my alle dat u in my myshaget ende gevet my weder aJledat 
u behagelick is. Ende maect my een mènsche nae uwen herten', op-dat ic u mach 

45 behagen ende ghi u selven tot u selven 27 moeeht onifangen inden heilighen 
Sacrament <in my)2B alsoe duck ende soe vake" alst dat u belieft, geestelick ende 
sacramen teliek b. 

Dat gunne ick UlO uut gronde mijnsherteri, ende nyemant liever dan u, op-dat u 
begeert nae dinen wil in my volbracht mach werden, vermits dat verdyenst ons 

50 Heren lhesu Christi". Amen'. 

19 in ... : PL add. 20 ghevet;:.: PL add. 21. P soecken. ·22 dan ... : ·PL om. - 23-ende ... : PL 
add. 24 PL add. 2S P van noede. 26 P bekenden. 27 tot ... :' PL om. 28 in .... : ~L 
add. 29 ende ... : PL om. 30 L dulcissime domine Deus meus add. 31 dat ... ; H kan wegens het 
verband onlogisch genoemd worden; PL dijn heylighe verdienste: logische rechtzettingen. 

e Nl. de Eucharistie als memoria passionis Christi. f Lastigheid ·van karakter ·en omgang~· L 
animositas. g VgI. Ps. 88.21 par. hR. 25-47 sluiten dicht aan bij f .. 4-18 van Ac. 39. n. h; vgl.-A 
c. 45. 3e deel en n. i. 
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272 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

(EEN GEBET OM OOTMOEDICHEYT ENDE VERDULDICHEYT.) «[ CAPITTEL XN.)' 

o mijn alre-liefste, gevet my dat ie niet hoemoedieh en moet sijn mer groet
moedieh op uwe hulpe, ende oeck niet cleynmoedieh mer oetmoedieh cleyn-voelen' 
altijt te hebben van my selven 3 , want aUe dat guede, dat iek doe, <dat doe ie niet, 

5 mer)' dat doe-dy in my ende doer my. Ende gevet my altijt een oetmoedieh voelen 
te hebben van my selven ende altijt te deneken: '0 (f 43v) lieve Here, buten u en 
vermaeh içk niet; alle datter wael is gedaen, dat hebdy gedaen. Daer sij u lof ende 
eer af, dat gi dat guede doer my ende in my weret, des iek niet verdyent en hebbe. 
Ende als dat guedè quelek 5 wort genamen of een ander myshag"t, soe gevet my dat 

JO ie my daer niet in en moet verstoren, want iek en hebs doch niet gedaen: alle" onse 
werken hebdy gewraehtb • 

lek bid u, mijn alre-liefste, help my dat ie om nyemants wil dat guede laten en 
moet, ende, als iek lijde baven recht ende reden, verduldieh moet sijn, want dan 
lijde iek mit u ende mit u heiligen. Ende helpt my dat iek altijt lanemoedich ende 

IS oetmoedieh moet sijn, op-dat iek my mit u verblijden mach, Dat gunne iek u, mijn 
alre"liefste. Gi sij! doch álleen die-geen, die mij verblijden mach. 

Der mensehen troest is cleyn: dat onder-vynde iek aJden daeh'·'. Daer-om sij die 
mensehe vermaledijt, die sinen hape settet in die mensehen 8.d. Want die mensehen 
en konnen ons. niet helpen, mer God helpt ons doer die mensehen mit sijn (f 44r) 

20 graeie, die bi doer den menschen· ander mensehen gevet. Daer-om en sal sieh'o 
nyemant setten op enygen mensehe, want God hoert alleen alle lof ende eer van alre 
waeldaet, ende bi is die-geen, die onse herte wil hebben sonder gaUe. 

Hier-om sullen wi duek bidden: '0 lieve, Here, bewaert mijn herte, ende neemt 
van my alle dat u een hynder is in my, ende gevet my weder alle dat u een 

25 behulpe 11 in my is, op-dat gi vrede ende vroude in my moeclit hebben. Dat gunne 
iek u wael ende nyemant liever dan u,·mijn Here ende mijn God". Amen'l3. 

1 Getuigen: H, f. 43r-44r; P !.I5, f. 22v-23r; L 3.45, f. 249v-25Ov. 2 PL add. H heeft geen titeL wel 
een grote beginletter Q. Daarom vragen wij ons af, of de volgende tekst niet als een vervolg van het vorig 
gebed moet beschouwd worden. 3 cleynmoedich ... : L humilis. de meipso s.emper humiliter sentiendo. 
Daannee is' het parallellisme in het vorige zinsdeel (beheerst door: Ie sijn) onderstreept, terwijl het laatste 
zinsdeel een modale schakering krijgt: doordat ik ... hebbe. 4 dat ... : non ego hoe operar: L add.; HP 
om. 5 P qualic. H quelek: nevenvorm; vgl. Verwijs s.v. qualike. 6 L sed add. naar de zin. 7 P 
alle dage; L proul quotidiana experientia addiseo. B_H wel als enkelvoud bedoeld; Pinden menschen; L 
in homine. vgl. Jer. 17.5. 9 doer ... ": L per unum hominem. 10 P hem. 11 p3 hulpe; vgl. Verwijs 
s.v. behulp. 12 mijn ... : L suavissime el perdulcissime domine Deus meus. 13 PL om. 

a Fijne woordspeling met moedich·samenstellingen, om een geestelijke houding te bepalen. -Het cleyn 
(oetmoedich) voelen: vgl. De humi/i sentire sui ipsius bij Thomas van Kempen, lm. Xi, I, 2. Ook nog 
verder. balie ... :· :vg!. Is. 26.12. c Bedoeld als rijmpje met de vorige zin? d Vgl. Jer. 
17.5a. e Vgl. de-slQtzin met die van vorig hst. 

: ~ ". 
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Hf.44r' ITEM WOE WI GOD AEN SULLEN HANGEN'. (DRIE DINGEN SULLEN WIJ HEBBEN 

IN ONSER OEFFENINGE'. 

(DAT EERSTE SULLEN WIJ, STADICH HEBBEN ALS EEN INWENDIGE VERENINGE 

MET GOD EEN GEEST TE BLIVEN IN DESER MANIEREN.) (Cl CAPITTEL .xV.)' 

5 Item, wi sullen God aenhangen ende aenbeden tot allen tijden ende sonder 
opholden bidden 4: 

'0 mijn Here ende mijn God" ie en kan u niet vol-laven, mer ie bid u, wilt u 
',selven in my laven aIs gi in ewieheyt hebste gedaen. Ic bekenne'dattu biste dat 
leven mijnre zielen, ende dat mijn ziele wort gespijst van u godlicke wesen b alsoe 

10 duck als adam in my ende' uut my gaet', (dat is: altijt, sonder ophouden)·, ende 
dat gi in my sijt ende maeet mijn ziele levendieh. Nu bid ie ende begeer in eleken 
ogenbliek dagelicks 7 uut my selven' te gaen (f. 44v) in u mit een heel versakynge 
mijns vryën willen (s) 8 ende des dat iek byn (ende alder dingen) 9, ende geve ,. 
my u geheeliek aver mit ziele ende mit lijf, (om) "mit my te vervullen -u~eiï-' 

15 alre-liefsten wille (in tijt ende in eewieheit.) 12 

Ende om-dat gi alsoe groet biste endesijtste13 alle dinek in allen dihgen, soe en 
kan ick u niet laven om mijnre cleynheyt wille. Ende want gi niet (en) 14 sijt aI des 
datmen den eken ende verstaen of sehriven ende spreken mach, soe en weet ie u niet 
te laven. Noehtants wildy dat ie u laven' sal (ènde behoor ie uwen lof niet te 

20 swigen) (al ben iek sondaer)", syet, ie lave'· ende danek di, mijn hemelsehe 
Vader, van alle die waeldaet, die gi doer wysheyt17 dijns' Soens ende lief! dijns 
Heilighen Geestes ende doer dat verdienst ons Heren Ihesu Christi, dijns eengebaren 
Soens, gewaer God ende 'mensehe, hebste gewraeht in hemel ende in eerden. 

Ende iek bid dy doer die bynnensten dijnre barmhertieheyt, daer gi ons mede 
25 hebste gevandet", (door dijnen lieven Sotie,dye aengenomen heeft- onse) ,. 

mensehelieke natuer, verwandelt my2. in dy, ende en wilt niet toe-laten, dat iek leve 
sonder21 , in dy. lek begeer, alsoe duek als adam uut my gaet, slapende ende 
wakende, dat gi dat wilt ontfangen voer een ynnieh suehten des gebedes (f 45r) 
(mijnder quellender sielen na dy.) 22 Ende iek biddy, dat alsoe duek als adam in my 

30 gaet, wilt dat ontfangen voer een vuerighe lichtende vlamme (dijns 100fs)23, die 

I Getuigen: H, f. 44r-45r; P 1.7, f. llv·12r; L 3.35, f. 237r-v.NB. LHD en DHD (= h,f. 197-198v) 
hebben ook deze-tekst; evenwel onbruikbaar. 2 ltém ... : H add. 3 Drie ... : PL ·add.;.(p Cap . 
. vij.). 4 Item ... : H add.; zie n. 2 en 3. 5 P belye. 6'00/ .... : PL add. 7 !I; versta: op ij!der 
ogenblik van de dag; PL om. 8 P; H willen. 9 ende ... : PL add. IOP geeft, IJ P add.; 
zinverklarend. 12 in tijt ... : PL add. 13 biste ... : ]> zijl en'de. bis.!' trp. ï~{p-ád~d~--' . . 15 L Verum· 
tarnen, cum a laudibus tuis, quaml'is peccator, ceisare non debeam. Jaudo. 16 Pl'om."; zie verder. 17 
ende doer verdiensI: PL add. 18 H; zie Verwijs s.v. vanden~ P hesochl.- , 19'P add. 20 L lorum 
add. 21 Versta: tenzij in u; L ahsque te.' . 22:niijnder~ .. :.PL ~dd. 23 dijns.~';.: PL"a~d. 

a }\.T}. in de OefJeninge des henen, waarmee deze 'Drie dingen' complementair samenhangen. Deze 'drie 
dingen" worden behandeld resp. in de volgende 3 hoofdstukken 15-17. Zij vormen aldus een eenheid. 
Schr. heeft ze uitvoerig behan~eld in tr. E, p. 556-632. Vgt .InJeiding.p .. m.'" b Het motief vàn'spijzen, . 
resp. voeden, drukt pregnant Gods .voortdurende instandhouding der schepping uit. Schr. gebruikt-het 
met voorliefde. Corre1atief daannee staat het motief van Gdds ,werken in ons werken. . c Het motief 
van de adam/adem, nader verklaard in r. 29-31, wijst op de,ononderbrokenheid van Gods:hulp. 
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274 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

mit dat licht des geloves, hape ende myilne totty opstiget, ende verenyget my mitty 
in claren bekennen, in geheelre mynnen, in gerustigen gebruycken, tot uwer gloriën, 
op-dat gi vrede ende vroude in my altyt mocht hebben. Amen'. 

Merct24. 
Aldus als hier voerschreven is, sullen wi ons oefenen tot allen tijden, om mit God 

verenyget te bliven in mynnen, één geest mi hem te sijn 2S. 

l4 Rubriek in H, add. 25 Aldus ... : H add.; vgl. D. 2 en 3. 

·-1 
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(DAT ANDER SULLEN WI HEBBEN IN GESETTEN, TIDEN, ALS TE ,VIJ, GETIDENDER 

PASSIE ONS HEREN)' (Cl CAPITTEL .xVJ.) 

A3. Een gebed vóór de getijden 4 

(0 mijn alderliefste Vader, Here Jesu Christi, ie bid u door u vaderlike goetheit, 
5 wilt u gewerdigen den gront\I!lijner) S sielen te bereyden met dijner godlieker 

gratiën, ende mijn herte ende mijn sinne te ontcommeren van allen onnutten 
dingen, op-dat ie mi werdelic moet hebben in diner godliker ende menseheliker 
tegenwoordieheyt. ° soete Here·, > u sij lof, u sij' glorie, u sy 8 ewige danebaerheyt, 0 hoege 

JO onverseheyden heilighe Drievoldieheyt9, voer alle dat lijden, dat uwe enyge Soen, 
onse Heer Ihesus Christus'O, voer ons" om u te versoenen op dese tijt ende xxxiij. 
iaer 12 geleden hevet 13. 

. (y.) (Here, doet op mijn lippen.) 
(R.) (Ende lovet u selven door my met allen engelen ende heyligen. Amen.) 14 

15 Dit salmen lesen op die getijde~s 
(Dye dit ghebet spreeet, verdient vergiffenis van aller versuymenis inden dienst 

Gods ghesehiet. 
Der overheyliger ende onverseheyden Drievuidieheit, onses geeruysten Here Jesu 

Christi Menseheyt, der alder-saliehste ionefrou Marie vruehtbaerheit ende alder' 
20 heyIiger gemeynheyt' si eewighe lof, eer, eracht ende glorie van allen ereatueren; 

ende ons si vergiffenisse onser sonden: door ongeëynde tijden der wereIt. 

J Getuigen: H, f. 45r-49v; P 1.8-9, f. 12r-15r; L 3.36-37, f. 237v-241r. 2 Dal ander ... : PL add. H: 
Deck sullen wi ons oeJfenen op gesellen rijden mil die heilighe kerke als tol allen soeven getijden als hier 
naevolgt. Die metlen. - Dal onder verwijst naar het tweede der drie punten, die hiervoor p. 279 
aangekondigd werden. De uiteenzetting ervan gebeurt in 3 momenten: A'" vóór en na de getijden; B'" de 
getijden zelf; C" de geest, waarin men de getijden moet beleven. - Het Hojken van devocien heeft f. 9r-
13v een tek~t, die met onze uiteenzetting parallelloopt, maar toch veel afwijkingen vertoont. Zie n, h, 
Deze uiteenzetting van Dal ander dinc beantwoordt aan p c, 35; zie nu E c. 27, p, 605 e. v, 3 H geeft, 
waarschijnlijk wegens verstrooidheid van de kopiist, de 2 hier volgende gebeden na de beschouwing van 
Mellentijt, f. 46r, en wel in omgekeerde orde. 4 PL (aangehaald bij de vorige titel) add.; H Dit salmen 
lesen voer die getijde. - P Dat .viij. Capittel add. - Waarschijnlijk moet men de r. 4-121ezen als gericht 
tot God, de Vader van de Heer Jezus Christus, o.a. om de Vader te bedanken voor het lijden dat uwe 
en)'ge Soen ... voor ons geleden heeft. .~"PL uwer, 6 Een gebet ... : PL add. 7 u ... : PL om. 
8u ... :PLende. 9 o hoege ... : PLom. l~uwe ... :PLghi, 11 voer ... :PLommi. 12dese ... : 
PL op deser uren. 13 PL hebt; zie n. 10. 14 Dit is het gebruikelijke Versus en Responsorium 
(daarom onze bijvoeging van Y en ~. H: wilt u se/ven doer my laven. Amen. 15 PL om.; H heeft wel 
op (d.i. volgend op = na). R. 1&.27 vertalen het gebed Post divinum officiwn uit het Breviarium romanum 
(vgl. n. 4): Sacrosanctae ... Over de geschiedenis van dit gebed zie L. BRINKHOFF, in Liturgisch 
woordenboek, Roermond, 1965-69, Il, k. 2499, s.v. Sacrosanctae ... We geven de lezing van PL; H beeft 
hiervan slechts een samenvatting: Der heiligher glorioser onverscheydenre drievoldicheyt ende ihesus 
christus gecru)'sze mènscheyt ende der sa.liger iofferen maria si/n moeder sij ewige eer glorie ende Jof doer die 
oneyndelicke werlt der werelden. Over Y en ft. zie n. J4. 

a Versta: heil. redding. 
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276 B. DAT BQEC DER GEBEDEN 

(y.) Ende salich zijn die leden der maget Marie, die gedragen hebben des 
eewigen Vaders Sone. 

(R.) Ende salich zijn die borsten, die gesoocht hebben Christum, onsen Here. 
2S Amen. 

Pater noster ende Ave Maria voor dye salicheyt' des Paus ende der gemeynder 
christeliker kercken.) 16. b 

B. De getijden zelf 

(Te metten-tijt)" 
30 U sij lof, (u Si)18 glorie, <u si)'9 ewige danckbaerheyt, <0 hoge)'O onver-

scheyden heilighe Drievoldicheyt. <Ic dane u, 0 Vader inder Godheit voer alle dat 
lijden,) 21 dat u lieve Soen doer die liefte des Heilighen Geestes leet toe metten-tijt, 
om ons mit u te versoenen. 0 gebenedide God, och of iek u mocht laven ende 
daneken uwer godlicker hoeger onbegrypelieker ewiger gebuerten, daer die Soen 

3S altijt, in dat ewige nu, van sijnen Vader wort gebaren. 0 mijn alre-liefste, wat is 
(I 45v) dese ewige gebuert? Ende 22 is dat niet, daer God van God bekent is» ende 
sijns selves wesen te gronde begrypt? Dit is die ewige gebuert des Soens uutten 
Vader. Want vermits sijn al-wetende wijsheyt bekent bi sijn alweerdige ver
moegende moegentheyt; ende al datter levet, dat level inden Soen', die daer is dat 

40 Woert des Vaders. Ende -dat Woert is God, ende die Heilighe Geest is God ende is 
oere beyder genueeht '4. Mer niet drie gade, mer één God. Ende dat grote Woert is 
vleys geword end vêrmits waelbehaginge des Heilighen Geestes. Hier danet God, dat 
hi u gegeven hevet dit waerachtelic te geloven. 

Ende dan gaet voert" tot sijnre gebuerten inder tijt van eenre reynre iofferen'·, 
45 inder naeht,in vreemden lande, in groter armoeden, <inder couder tijt)", inden 

gemeynen stalle. Merct ooe aen dat verlangen der patriarchen ende' <der)28 
propheten. Ende bid dat bi u herte bequaem wil maken, op-dat bi daer geestelick 
tot allen tijden in'··< gebaren mach werden. 

Oee averlegget sijn gevangenisse, biddende'o (dat bi u wil vangen ende binden in 
50 zijme liefden)" (ende)" dat hi u ende alle mens.chen mit alle gelovige zielen 

ontbynden wil (I 46r) van allen banden der SIlOden doer sijn on[t}schuldige 
gevangenisse. 

Ten lèsten 33 (denet hoe hi opgestaen is vander doot)" <ende) suldy u zeer 
verblijden in sijn heiligher verrysenisse, biddende dat hi u ende alle mensehen wil 

16 Vertaling van; ... catholicae christÎanae ecclesiae. 17 Te ... : P; H Die mellen. 18 u ... : P 
add. - 19 u ... : Pende. 20 0 ... : P add. 21 Ic ... : P; H voer alle dat lijden, 0 vader i. d. g. 22 P 
en. Wellicht gebruikt H Ende als koppelwoord, waarbij het en van de ontkenning niet wegvalt. 23 P 
voort. 24 p~ genoech; p3 genuechte. 25 P weder; LInde iam. 26 P ioncfrouwen. 27 in ... : P 
add. 28 P add. 29 daer ... : P daer in ... tijden geboren trp~ 30 P ende bidt hem; L rogans. 
31 dat ... : PL add. 32P add. 33 Ten ... : L add. 34 denet ... : PL add. 

b R. 16·27: vertaling van het gebed Post divinum officium uit bet Breviarium romanum: Sacrosanctae et 
indil'iduae Trinitati; zie n. IS. c Vgl. Jo. 1.3c...4a. d Vgl. Jo. 1.14a. e doer ... : versta: in uw hart. 
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verwecken vanden doet der sunden,ende, gelick dat hi es verresen doer die eracht 
ende glorie sijns Vaders, dat wi oeck al-soe doer hem moeten verrysen ende 
wanderen'5 in.nyeheyt" des levens'. 

<Te priem-tijt)" 
Toe pryem-tijt suldy neerensteliek sueken milten hyrden", biddende dat ghi hem 

altijt sueken moet in sympelheyt uwes herten. 
Ende merct'· oeek, woe hi beschuldicht ([ 46v) wert voer Pilatus ende hoe hi 

hem doe bewees, biddende dat hi u helpen wil doer sijn onschuldige beclaginge, 
altijt uwes se1ves sehult te bekennen. 

Daer-nae suldy comen mit Magdalenen ende sueken hem inden .grave, biddende 
65 dat hi u herte wil ontsteken in sijnre lieften, op-dat ghi hem sueken ende vynden 

moet als 40 Magdalena dede. 

<Te tercie-tijt)" 
Toe tereien-tijt sul dy comen ende aenbeden hem mil die heilighen drie coningen, 

biddende dat hi u wil.gQ!lIl!'!L dat ghi hem altijt inden geest moet aenbeden, ende 
70 altijt moet offeren myrre der waeraehtiger penitenciën mil wyeróeck der devoeiën 

ende golt der godlieker lieften. 
Oeck suldy u dan becommeren mit die verveerlieke geyselinge ende eroenynge, 

biddende dat hi u daer-doer wil geven 4Z, dat ghi hem moet dyenen in reynieheyt des 
herten ende des lichaems. 

75 Merct oeek woe dat die Heilige Geest toe terciën-tijt is gecomenende hevet die 
herten der yongeren ontsteken in sijn godlicke lief te ende gesterct ende gevestiget, 
dat sij alle vervolginge ende wederspoet lijden mochten ([ 47r) ende alle ver
smaetheyt begeerden. Hier bidt hem dlithi u wilt vercieren mit die soeven gaven des 
Heilighen Geestes ende ontsteken uweheriè in sijnre lief ten, op-dat gi allen toem 

80 ende vervolginge verduldelieke moeget veidràgen. 

(Te sexte-tijt)" 
Toe sexten-tijt wert Jhesus van sijn lieve Moeder geoffert inden tempel ende 

Symeon hevet oen 44 ontfangen in sijnen armen. Daer-doer' bidt hem, dat hi ti wil 
ontfangen inden armen sijnre godlicker ontfermherticheyt45 ende in sijnen god-

85 licken vrede altijt te rusten. 
Oeck wert Jhesus te sexten-tijt gecruyst ende hevet· hem selven geoffert opten 

altaer des cruces. Bidt hem om lijdsamheyt ende dat hi u wil ontfangen als een 
levende offerhande op dat cruce der tribulaciën. . . 

Toe sexten-tijt is Jhesus gecomen nae sijn verrisenissetot sijn discipulen, daer si 
90 saten ende aten, ende straften sy van hoer ongelove. Hier bidt· hem, dàt hi u 

35 P wandelen. 36 p1 nietheit; pa nieuwicheyr; L noviiare. 37 P; H pryem. 38 p1 metier 
herlen; pa metten herden. 39 PL mereken (afhankelijk van~,suldy)., 40'.P mar.Ja'add. ~,ii~p;~H 
Tercie. 42 P ver/enen. 43 P; H Sexte. 44 P hem. 45 P barmherticheyt. 

f V gl Rom. 6.4. 
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af-neme alle ongelove ende geve u dat godlicke inspreken (te volgen)4., op-dat gi 
daer-doer alle uwe crancheyt moeget bekennen ende sijn godlicke straffinge waer 
moecht nemen, 

(Te noen-tijt)47 
95 Toe noen-tijt hevet lhesus (I 47v) Christus sijnen geest voer een sacrificie op dat 

altaer des cruces geoffert mit luden roepen ende mit" schreyenden ogen. Ende bi is 
verhoert ende hevet voldaen voer alle die sunden der werlt. Nu bidt hem, dat bi u 
wilt bewaren in sijnen godlicken vrede. 

Toe noen-tijt hevet lhesus geroepen Matheüm ende Magdalena(m)49 ende hevel 
100 hem oer sunden vergeven. Daer-doer bidt hem, dat hi u (al) ,0 uwe sunden oeck 

vergeven wil S1 ende waerachtige penitencie wil vertenen. Nu bidt voer alle die 
sunden der werlt. 

Toe noen-tijt is Christus toe hemel gevaren ende hevet die poerte" des hemels 
geapent. Daer-doer bidt hem, dat bi die oetmoedicheyt des schapes-cudden 53 wille 

Y 105 laten comen, daer die hoecheyt des hyrden 54 is opgegaen. 

(Te vesper-tijt)" 
Toe vesper-tijt is Maria ende Joseph gecomen tot BetJeheem, daer sij geen 

herbergeen konden gecrygen 5 •. Soe suldy hem noeden in die herberge uwer zielen 
(te comen). 57 

I JO Ende loe vesper-tijt wert lbesus genamen " vanden cruce ende wert sijn lieve 
Moeder in oeren schoet geleyt. 

Toe vesper-tijt apenbaerden bi sjjn (I 48r) twee discipulen gaende in Emaüs, 
ende ontbant hem den synne der Schryftueren. Daer-döer bidt hem dat bi u wil 
apenbaeren die heilige Schryft, op-dat gi sijnen godJicken wille altijt rnoeget 

115 bekennen ende sijn godlicke slraffinge waer moeget nemen ende volbrengen· sijnen 
(alre-) 59liefstim wille, ende dat hi uwe herten·o wille ontsteken in sijnre lief ten als 
bi &ijn discipulen hevet gedaen. 

(Te compleet-tijt)·' 
Toe completen-tijl i. Maria in dat gemeyn huys in den stalle gecomen, daer sij 

120 oer in groter hoeger conternplaciën gaf van die ewige gebuerte. 
Toe completen-tijt at (lesus)·2 sijn avontrnad ende setten in·' dat heilighe 

Sacrament, rnaeckende die apostolen priesters ende hi dede dat sermoen vander 
godlicker lief ten '. 

46 te ... : PL add. 47 te ... : P; HNoen. 48 p3 om. 49 P add. 50 PL add. 51 vergeven ... : 
Pw.l',trp. 52 Lportas. 53 des ... : PLzijnre scapen. 54H:vgl.r.OO;PLaerden. SSle ... :H 
Vesp(er); P Te vesp(er). 56 P crigen. 57 Te ... ; PL add. 58 P genomen. 59 P aff. 
60 PL hene. 61 Te ... : P; H Compie. 62 P: Lom.; H hi. 63 sellen ... : P insetle. 

g Wat men nu het Hogepriesterlijk Gebed noemt, nl. Jo. 14-17. 

:; .. 



I 

B. c. 16 279 

Toe compleeten-tijt wert lbesus begraven. Ende hi is nae sijnre verrysenisse 
125 gecomen mit geslatenre doeren ende hevet sijn yongeren vrede gekondiget ende 

irigeblasen den Heilighen Geest ende gaf hem mach(t) die sunden te vergeven. 
Amen. 

130 

135 

~ 140 

145 

C. <Hoe wi ons selven tol allen ghetijden mereken sullen [Dat .Ix. Capittel.]) 

(Te metten-tijt) 65 
Toe metten-tijt suldy merekenende bekennen of diègodlicke eracht nop hevet 

getagen uut die (f 481') traecheyt des lichaems in die snelheyt des 'geestes ende 
uutter blyntheyt des herten in een godlick Iycht. Hier behoeren u 66 twee punten te 
volgen als neernstige vlyticheyt van buyten inden lichaem ende oeffeninge des 
geestes van bynnen in een godlicke licht. 

(Te priem-tijt) 67 
Toe pryem-tijt sullen wi, bekennen of die wijsheytder Godheyt in onse ziele' is 

gevloeyet, alsoe dat wi konnen bekennen 68 onse volcomenheyt ende onse onvol
comenheyt. Hier-toe behoeren U 69 twee punten als konst des herten ende (ver
nieuwinghe) 70 des geestes. 

(Te tercie-tijt) 71 
Toe terciën-tijt sullen wi bekennen of dat vuer der godlieker lief ten onse ziele 

doervlaten hevet in 72 alle oeren erachten, alsoe dat nae (des) 73 vuers manyer alle 
onse sunden verbrant synt vander mynnen Gods, gelick dat dat vuer verbrant 74 alle 
holt groet ende cleyn. Hier-toe behoeren twee dingen als heyte 75 begeerten' (na 
God) 76 ende ynnich gebet. 

(Te sexte-tijt) 77 

Toe sexten-tijt sullen wi mereken 'of die myldicheyt der Godheyt in onse ziele 
gevloeyet is, soe-dat wi begeven vrienden ende magè(n) ", lijf ende ziele, guetende 
genuecht ende (f 49r) alle die wedt, soe datter niet en is, dat ons hyndert. Ende 

150 hier-toe behoeren twee punten: enyeheyt, dat is: afgescheydenheyt van' alle crea-
tueren, ende gestadich in-blyven in dat guet, dat God (selver) 79'is. 

64 Hoe .. ,: PL; H om. Deze tekst heet in P Dat .ix. Capittel, en in L Cap. XXXVll. .. 65 Te ... : L Ad 
matutinas; H Metten; P om. Zo ook verder. 66 HP; L sequemur; in de volgende paragráfen liis de 
vertaler zoals HP. 67 PLj H Priem. 68 Konnen ... : Pb. connen trp. 69 P toe. 70 PL; H 
verwynninge. Vgl. Tit. 3.5: renovatio spiritus sancti, 71 PL; H Die Eerde. 72 HP; L (animam 
nostram) omnesque vires illius; las Lende Lp.v. in? Dit zou een goede zin geven. 73 P; Hom. 74 P 
verbamt. ~tJ schreJ~fJ~!UoÇl![@.RtÇ JJ~311Yl1Cl}gLhqt.g~J!"hÏ!1_~,; ____ YçwiiJ.ijkLc!i~ __ Y,QJJJL!hJ{dj~J:![e1 J.liet 
te kennen; L ignita. 76 PL; Hom. 77 PL; H Sext. 78 P~ magen: 79 PL; H c:'~. 

h Van deze Getijden vindt men een uitgebreide treffende ~ara1Jel' in- Het hoJken v~n devo~j~n, f.. 9r.I3v. 
Vgl. A. AMPE, Kleine lraelaten van de Schrijfster der PeerJe, l. Hel hofken van devocien, in DGE, 41, 1967, 
368-427; 42, 1968,33-57; 142-171. 
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(Te noen-tijt) '0 

Toe noen-tijt sullen wi merken wat die Godheyt wracht inden cruce. Hi toende 
godlicke trouwe, vaderlicke mynne ende ontfermherticheyt aver die menschen Sl. 

Hiertoe hoeren honger ende dorst tot God gestadich. 

(Te vesper-tijt) 82 

Toe vesper-tijt sullen wi merken of die rust der Godheyt in die ziele gevloeyet is, 
alsoe dat wi vrede holden mit Gade ende mit ons selven ende mit alle creatueren. 
Hier-toe hoeren twee dingen als" swigen ende ynnicheyt. 

160 (Te compleet-tijt) 84 

Toe comp[e]leten-tijt sullen wi bekennen of dat wonder der Godheyt onse ziele 
averstart" hevet, soe-dat wi dat godlicke wonder bekennen 8. kannen. (Nu zijn.er 
vier dingen, die wij in God moeten bewonderen)'7 Ten yersten is dit ss een wonder 
Gods, dat God mensche wert ende dat die mensche '9 God geworden is. Dat ander 

165 wonder is ,dat God God aenryepe aenden cruce. Dat derde wonder is dat hl sijn 
doede lichaem verwecten inden grave ende weder aen-nam. Dat vierde (I 49v) dat 
in God te verwonderen is, dat is dat hl sonder yemants hulpe mil sijn godlicke 
eracht op-vuer inden hemel. Hier-toe behoeren vier punten: sueken, vynden, 
schouwen ende gebruycken. Ende soe hevel die ziele dat sij begeert. 

80 PL; HNoen. 81 die ... : P den mensche; L genus humanum. 82 PL; H vesper. 83 P om.; L 
vide/icel. 84 PL; H Compie. 85 pJ overstaor!. 86 H sul/en add. maar geschrapt. 87 Nu ... : . 
I,- Sunt autem quaruor slupenda et admiranda add.; HP om. 88 P om. 89 L quotkun modo add., 
verzachtend. 



~. , .. ".'. 
! 

i 
I 

H r. 49\,1 

I 
. .... i 

i 

! 
! . , 

B. c. 17 281 

(DAT DERDE SULLEN WIJ HEBBEN TUSSCEN TIJT, OP DIE .xXIIIJ. UREN)'·' (DER 

PASSIl':N) (Cl CAPlITEL .xVIJ.) 

Item wi sullen ons oefenen 3 tussehen tijden, dat is: tot eleker uren 4. Hier-om 
sullen wi die doek tellen, als hier-nae volget, wanneer datsij slaet ende vermanen 
God sijn liden b, dat hi op die tijt uut lief ten in sijn heilige Menseheyt voer ons 
geleden hevet ende daneken hem daer-van 5 in onsen geest. Eride ist dat·wi die cloek 
niet en hoeren slaen, soe sullen wi se noehtants alle dage ·eens ynniehlicken tellen, 
op-datter" niet één ure sonder ·vrneht ver-by7 en gae. Ende dan sullen wi God 
bidden, dat hi dit uren-werek wil ontfangen van ons als hi dat solde ontfaen van 
sijn liefste vriende ende laten dat te staden eomen alle mensehen, levendieh ende 
doet, ende een yegelieken by-sonder, recht of sij dat selve geoefent hadden .. 

Gebet' 
o mijn alre-liefste, wilt doeh tot elckei uren mijn herte alsoe berneren (f 50r) dat 

uwe bitter lijden ende uwe yamerlieke smerte nurnmermeer en came uut mijn herte. 
o mijn alre-liefste, wat hebdy nu geledm voer my op dese tijt uut rechter lief ten ? 

Die (.xxiiij.)· uren vander passiën 
Snamiddages 9 

Toe een ure wert uw mynnendeherte· doersteken 1 •. Wondet mijn herte mit u 
mynne. 

Toe tween uren verblijden 11 ghi" u vriende inder hellen mit uwe godlicke lycht. 
WIlt my verlyehten r 

Toe drien uren wortstu vanden crnce genamen ende uwe lieve moeder doet 
(inden sehoot gheleyt)13. Neemt van my alle mijn mysdaet ende gevet my uwe 
godlieke graeie. 

25 Toe vier uren wortstu gesalvet. Salvet my mit die salve des 1 ' Heiligen Geestes. 
Toe vijf uren dede dy u 15 avontmaeJ. WiJt uwe avontmael nu mit roy eten ende 

verslyndet my in u godlicke wesen. 
Toe ses uren setten gi in dat nye testament" ende ghi gavet ons u selven. Nu 

verwandelt my in dy ende gevet my te volbrengen uwe testament, wantiek sonder u 
30 hulpe 1. niet en vermach . 

1 Getuigen: H, f. 49v-Slv; P UO, f. 15r-16r; L 3.38, f. 241r-242v. Hiervan vindt men in Hojken, f. 13v-
15v een goede parallel. E geeft van de horologie een uitgebreide versie in c. 30, nu p. 611 e.v. 2 P; L
De tertio, quod hobere debemus in exercitio n051ro ad singuIas quasque horas. videlicet 24. diei ac noetis. H 
Van lusschen tijden. 3 oefenen ... : P t. 1. oef trp. - 4 elcker ... : L ad singulas quasque vigintiqualuor 
haras. 5 P af. 6 P op dat. 7 P voorby. 8 H rubriek; PL om. 9 Die ... : PL om. ]0 L 
lancea (perforavit) add. 11 P verblijde = verblijddet. Iets dergelijks ook verder. 12 my ... : PL ver/. 
onse sielen. Waar H het enkeJv. heeft, gebruiken PL doorlopend het mv. Verder onvermeld. 
13 doet ... : P doen, wat hier niet relevant is, maar wel doel = dood. L om. 14 L tuL 15 dede ... : P 
hielt ghi een; L coenabas. Zie vervolg. 16 P om. 

a NI. een geestelijk h<?rologium (urenwerck) op de passie Christi, ingedeeld volgens de 24 uren van de 
dag, waardoor de mens gemaand'wordt bij iedere-klokslag aan de passie te denken. Zie E. BERTAUD, 
Horloges spirituelles, in DSp, 7, 1969, k. 745·763; D.A. Snu.CKE, De XXIV uren der passie ons Heeren, in 
OGE, 18, 1944 2 ,66-168; Pius KÛNZLE~ o.p., HeinrichSeuses Hor%gium sapientiae, Freiburg Schweiz, 
1971, .Kapitel 5:" Titel und Lileraiurgattung des Horologiums, p. 55~83. Zie hierna E c. 30, n. 2. b 
Versta: God, hier JezUs ChristuS, herinneren (voorleggén) aan zijn lijden. eVersta: vèrb1ijddet gij. Zo 
ook verder. d Nl. dè instelling van de H. Eucharistie~ waardoor het N. Testaine~t (Verbond) "gegiimd 
werd. ' ..' , " ,-

D 01 ampek043c25 H 03 ampLOll j19 
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Toe soeven uren wortslu begraven, Begrave my in dy ende dy in my ende sluyt'7 
(f 50v) dat graf, 0 mijn alre-liefste. 

Toe acht uren ginck ghi tot uwer passiën. Gevel my dat sij nummenneer aen my 
verlaren en moet sijn 18. 

35 Toe negen uren zweyten gi van anxt water ende bloet.: Wilt my daer-in'9 
wasschen. 

Toe tyen uren gaefdy u' aver inden doet. Nu geve ick 'iny aver mit alle u 
crealueren in uwen alren-liefsten wil. 

Toe elf uren waerdy droevichtolter doet ende gi ontfinget van uwen engel troest. 
40 Hier-doer wilt vertroesten alle bedroefden, levendigen ende doeden. 

Toe xij urengaefdy u gevangen ende Iyet u bynden. Wilt my'· vangen ende 
bynden in uwer lieflen. 

(Svoermiddaghes) " 
Toe een ure wordy verlaten van uwen discipulen. (En) 22 wilt my niet verlaten 

45 (van uwer graciën)23. 
Toe tween uren wortstu geslagen aen u zuete kynnebacken. Wilt my slaen mit 

uwen godlicken anxt. 
Toe iij uren wortstu bespegen (ende) uwe ogen worden24 verbonden. Wilt my 

aensyen milten ogen uwer grondeloeser bannhe4~heyt. 
50 Toe iiij uren vennaen ick u alle dat heymelick lïden'~ ghi geleden hebt. Wilt 

(f 51r) my vergeven alle mijn heymelicke sunden;(Oyeu alleen bekent zijn)'·. 
Toe vijf uren wortstu valschelick gewroeget. Verloest my van die beschul

diginge'7 der boeser geesten. 
Toe vj uren wortstu (iammerlic) 28 gegeyselt ende gecroent. Verloest my van die 

,55 geyselinge der boeser geesten. 
Toe vij uren wortstu verordelt. Weest ml' een genadich richter (inden letsten 

dach.) 
Toe viij urengincstu totter doet, verladen mitlen cruce. Wilt my afnemen alle 

borden der sunden. 
60 Toe ix uren worden u uwe eleder uutgetagen ende ghi wort genagelt aenden 

cruce. Maect my bloet van alle dat u een hynder is (in my ende vestiget my)'9 in 
uwer lieften. 

Toe x uren wortstu opgericht mitten cruce ende spraect: 'Vader, vergevet hem, 
want sij en weten niet wat sij doen'. Gi gavet den moe(r)denaer dat paradijs3 •• 

65 Ende ghi troesten u bedroefde moeder. Wilt in my oprichten alle dat gebraken is. 
Vergevet alle datter mysdaen is. Neemt tot genaden alle, die genade begeren. 
Vertroest die bedroefden 31. 

17 P besluyJ. 18 nummermeer ... : P aen ons nemmermeer ver/oren en si. 19 L in sudore sanguinis 
rui, 20 PL ons al. 21 Bijgevoegd wegens parallellisme met r. 16. 22 In H door corrector (1) 
boveIigeschrev@. PL emmers add. 23 PL add. 24 HLj P verdonckert ende add. 2S P des 

~mefjck!n /ijd~'!!.. l6 P add.; L ah occu/lis nostris ahi soU cognitis De manifestis. 27 P 
beschuJdinge. 28 P add; 29 PL add.; Hom. 30 GI ... : P om.; Let moestissimam matrem luam 
consolabaris el/afron; paradisum promittebas trp. 31 die ... : PL alle die bedr. her.len. 
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Tot xi uren dorsten u ·van groter pillen. Ghi wort gelaten van u Godheyt ende van 
alle creatueren. (f 51v) Ende gi volbracht alle dat van u geschreven was. Gevet my 

70 altijt te dorsten nae u. Ende en 32 wilt my niet verlaten, mer volbrenget in my alle 
dat u belyeft. 

Toe xij uren gaeft ghi op uwen geest, hem bevelende u Godheyt<. 

Pater noster. (Ave Maria). 
lek bid u, mijn Heer, mijn God, doer die grote verveernisse ende gelatenheyt, die 

75 gi om mijnen wil ende voer ons allèn !eetste inder uren uwer doet: soe" wilt my 
helpen in die ure mijnre doet ende laet u Godheit in my ende doer myschijnen, 
op-dat alle mijn viande van my vlyën. (Amen)" .. 

32 P oIÎl.· 33 P ·om. 34 PL add: - ·In H is de îekst der24 uren in de eerste persoon enk. gesteld; in 
}>L werd alles systematisch in de eerste persoon mv. omgezet, uitgénomen in·2"gevaIJen: 

e hem ... : versta: uw geest aan de Godheid aanbevelenc1e. 
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(HOEMEN DIE PASSIE CHRISTI INWENDELIC OEFFENEN SAL, ONDER DER MYSSEN) 

(OF ALS WI DAT LilDEN CHRISTI OEFFENEN SULLEN.) (Cl CAPITTEL .xVIlJ.)' 

Hier volget woe men die passie Christi oefenen sal 3 mit danebaerheyt ende mit 
heften (in)4 "~icldelieker wijse in den geest ende inden bloten gront sonder beelden, 

5 alsoe datmen blive in die Godheytende in bekennisse 5 der heiligher Drievoldieheyt. 
Want eenvoldieheyt der Drievoldieheyt hevet vermits eracht, wijsheyt ende mynne 
gewracht in sijn heiligher Menscheyt, doer weleker passie bi 6 ons verIo[o]st hevet 
ende doer weJcks' verdyensthi ons niet weygeren en wil', des wi hem bidden tot 
onser salieheyt. Ende (f 52r) onder myssen of als wi dat lijden Christi oeffenen 

10 sullen·, soe sullen wi ons keren in onsen geest, daer die heilighe Drievoldicheyt 
tegenwoerdich is: me Vader in die memorie, die Soen in die verstandenisse ende die 
Heilighe Geest inden wille. Ende vermits dien datmen dit gelovet, soe eoemt men in 
een averweselick schouwen. 

Want God en is nergent soe bloet te vynden als in dat blote wesen der zielen. Hier 
15 vant hem Ysaias die propheet, doe bi sprack: '0 Heer, alle onse werken hebdy (in 

ons)'0 ghewrachtt'\: Hier vant hem lheremias, doe bi sprae: '0 Heer, du biste in 
ons ende dinen naem is (over)ll ons aengeroepen'b. Hier vant hem Moyses, doe hi 
van aensicht tot aensicht mit hem spraek, als van geest tot geest, ende ontfienek[t] 
die gebade~. Hier vant hem David, doe bi sprack: '(En) 12 had die Here in ons niet 

20 geweest, wi waren alle verslonden (Ièvendieh') 13.~:· Ende alle die heileghe pro
pheten hebben hem bier 14 gevonden ende bekent (in hem) 15 te wesen, ende daer-om 

)' hebben sij hem 16 alle oer woerÇlen ende (haer) 1? propheciën toe-geschreven, 
seggende altijt, wanneer sij guededingen spraken: 'Dit seyt God die Heer''', ende 
verte; (f 52v) gen hem selven ende gaven God die eer. Ende dit moeten alle 

25 menschen doen, wiJlen sij God behagen. Aldus hebben hem gevonden alle die 
vriendeGods, die daer sijn gecomen in die verenyghyn(ghe)18 Gods ende sonder 
vegevuer sijn gecomen ten ewigen leven. 

Wanneer19 wi dan God wiIien daneken voer sijn bitter lijden, soe sullen wi ons 
keren in onsen geest ende geloven God daer tegenwoerdich te wesen. Ende willen wi 

/ 30 dan waerachtige aenbeders sijn, soe moeten wi hem aenbeden inden geest ende peck 
mitten geestDals mit die gedachten, mit dat verstant, mitten wille ende der 'o lief ten. 

1 Getuigen: H. f. 51v-53v; P I.lIa, f. 16[-17r; L 3.39, f. 242v-244r. :2 Hoe ... missen: P; L Qualiler 
Deum in spirÎtu adorare ef passionem domînicam interius exercere debeamus; H Vonder passÎen christi. Wij 
menen dat wij P mogen volgen, maar moeten aanvullen volgens r. 9-10 uit de tekst zelf: onder myssen of 
als wi dat Jijden Christi oeffenen sul/en. Hierdoor krijgt de oefening een algemene draagwijdte. 
3 Hier ... : PL Die passie ons Heeren salmen oeffenen. De titel en de aanvang zijn bewerkingen van de 
aanvangszin van H. 4 PL (L per modum orationis); Hende. 5 P kennisse. 6 PL God. 7 P 
weleker; L per cuius. 8 PL mach. 9 dat...: PL willen. Onder myssen zie titel in PL. De titel, 
waardoor de passie-oefening tot een mis-praktijk wordt, is misleidend, omdat hij het tweede deel van de 
zin of als wi ... weglaat, waardoor de bewering een algemene leer raakt: zie n. 2. 10 PL add. (volgens 
lsaias).' 11 PL; Hop. 12 P add. 13 PL add. 14 hem ... : P hier god trp. IS PL 
add. 16 P om.; L ipsi domino. 17 P add. 18 H verenynghyn; P vereninge. 19 L Revertendo 
proinde ad hoc, quod dicere coeperam. 20 P om . 

• Is. 26.12.' b Jer. 14.9. c Vgl. Deut. 5.4-22. d Ps. 123.2·3. • Bv. Ezech. 22.28. f Het 
voor Schr. belangrijke motief van~;); zie A c. 7. 
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Ende dan in deser bedinge apenbaert <haer)21 by wilen die heilighe . Drievol
dicheyt in die crachten der zielen, daer sy.God alre-gelicste mede is, als die Vader in ~" 
die memorie mit een sympel gedachte, ende die Soen in dat verstant mit~n licht 

3S elaere bekennynge 22, ende die Heilighe Geest inden wille mitter mynnen, ende 
maeet die ziele één geest>' mit God. Ende hier moeten die gedachten ende dat 
verstant buyten bliven, want sij en konnens niet bedencken.of verstaen, dat sij daer 
(f. 53r) gewaer werden. Mer, die reyn mynne vermits die. grote begeert gaet alleen 
in i . 

40 Ende dan wort die ziele alle oer .sunden quyt, ende sij wort heymelic stylIe mit 
God verenyget. Sy. wort onteledet van alre onrechter meyninge· ende quader 
begeerten, ende sij wort weder mitter mynnen geeleet, alsoe dat sij die eer· Gods in 

. allen dingen meynt ende begeert, ende .oeek die salicheyt.ende dat.profijte hoers 
naesten .. 

45 Mit dit eleet was sunte Augustinus geeleet, doe hi sprack: 'Ickmynne, ick mynne, 
ende nummer2' en sal ick te mynnenopholden, eer ick selver mynne· werde'h. Ri 
wost" wael dat God diemynne was', ende daer-om woldehi.oeck die mynne sijn. 

Oeck was sunte Bernaert mit desen elede geeleet, doe hi seyde: -'Synt ter tijt, dat' 
.ick God yerst bekenden ende sach, soe en wast my niet genoech dat ick doeehden 

50 had, mer ick en liet niet af, eer ick selver die doechde was'J. Ri bekenden. dat God 
die doeehde was; daer-om wolde hi oeck die doechde sijn. 

Sunte Pauwel was hier oeek mede geeleet, doe hi sprack: 'Wie sal mij moegen 
scheyden van Christus' mynne 26, die in my is?,k. Ri verstont wael dat God,.die dJe 
gewari- (f. 53v) ge mynne is, in hem was, ende dat sijn ziele vander mynnen 2' 

55 leefden. Ende daer-om seyde hi dattet onmoegelick waer, oen vander lief ten Gods te 
scheyden, <want) inder lief ten Gods was higevangen 28 • 

Aldus sullen wi God in ons selven aenbeden, willen wi sijn gemynt2' vanden 
hemelschen Vader. 

21 PL add. . 22 licht ... : L cum clara· cognitione. 23 PL om. 24 P nemmermeer. 25 P 
wist. 26 C!Irislus; .. :-P die-minne Christj. 27 P ende liefden add. 28 oen ... : P ~an gOQ te sceyden 
w'!nt bi (Pl; p3 hiJ. inder lieftien was gevongh~n. 29 ;yn ... :.p ghe.mint zijn trp .. 

g Volgens 'Hugo va!L~_._yj~!O~ principe ubf intellêclU$ stq! Joris. ti?( amp'r jnir~!, ,in'_zij~ ExposiIio. in nier. 
cael.; PL.J75, k. 1038 D. Daarna door anderen overgenomen en gebruikt, zoals b,v. door'· Ruus
broec. h. Augustinus? i Vgl. 1 Jo . .4.8. j Bernardus? Vgl. A c. 7 T. 3~7 cn nn .. Zie nog de 
schrijftrant în Hél hojken van devocien, Antwerpen. 1546, [, 56v. kRom. 8.35. . 
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286 E. DAT BOEC DER GEBEDEN 

(INWENDIGE BEDINGE VANDER PASSU,N ONS HEEREN, ONDER MYSSEN) (OF ALS 

WI DAT LIJDEN CHRISTI OEFFENEN SULLEN,)' (Cl CAPITIEL .XIX.) 

Jek danck u, 0 hemelsehe Vader, (dat)' ghi die' hemel ende aerde ende alle 
datter in is, gemaeekt ende geschapen 5 hebste·. lek bid u doer alle dat u behaget 

5 in(den)' hemel ende in(der), eerden, maeet weder in my alle datter gebraken is, 
ende dat doer wijsheyt dijns Soens ende liefte dijns Heiligen Geestes. 

Je danek u, mijn hemelsehe Vader, dat ghi vermits lief te des Heilighen Geestes die 
ioffer· Maria bequaem gemaect hebste, dat u gemynde Soen mensehelicke natuer in 
oer aen solde nemen 1.: soe maect my bequaem u gracie tontfangen. 

10 Ic danek u, hemelsehe Vader, dat ghi dat ewige Woert vleys hebt laten werden 
doer <die)" Iieft dijns Heilighen Geestes in Maria liehaem12. Nu vermaen iek u, 
o heilighe Drievol~icheyt, des wonders, dat gi in Maria hier gewraeht hebt als die 
zuete beweginge (f 54r) der reynre mynnen inder (heiliger)l3 iofferen 14, die 
samen-ronnynge des suveren bloets 15, die volmakinge alle der lytmaten, die 

15 seheppinge der redelieker zielen mit claren verstande, mit verlyehter reden, mit 
voleomenre lieften. In wekker Iiehamken ,. ende ziele gi stortende waert dat 
afgront uwer Godheyt, mer ghi sijt gebleven dieonbewegelieke onwandelbare 
Godheyta, ende om onsen wil hebstu (door dijnen Soon)" aengenamen die teder 
Menseheyt, om daer-doer te werken onse salicheyt 18. Hier-doer bid iek ti, mijn 

20 alre-liefste, doer die eracht deser verwandelinge: verwancl,eIt my in dy, ende maect 
my een mensche'· nae uwen herten b, (om welken dijn Woort mensce is gewor
den)'·, op-dat ghi vrede ende vroude in myn moeget hebben. 

Je danek u», hemelsche Vader, dat uwe enyge Soen doer Iieft (dijns)'3 
Heilighen Geestes is gebaren, waerGod ende mensche, van Maria, sijn onhesmytte 

25 moeder" inder duysterre nacht, in vreemden lande, in een onbequaem stede, inder 
colster" tijt, in groter armoeden. Hier-doer bid iek u, vervult u meyninge ende u 
begeert in my, ende wilt u ewige Woert in my baeren' ende u godlieke werek in 
myZ5 werken, want daer-om syn ick'· geschapen. 

(f 54v) Ic danek u, hemelsehe Vader, dat gi uwen (enygen)" Soen doer die 
30 lief te dijns Heilighen Geestes, hebt laten besnyden. Snydet alle van my, dat u in my 

myshaget 

1 Getuigen: H, f. 53v·55v; P I.llb, f. 17r·18vj L 3.40, f. 244r-245v. 2 Inwendige ... : P Inwendige ... 
myssen; L Intemae de dominica vita &passione oraIiones; H Onder missen (als enige rubriek). Wij vullen p 
aan volgens H in -het vorig hst., B c. 18, r. 9·JO en n. 2 en 9-. Wij mogen aannemen dat Schr. in c. 18 het 
principe van bidden-in-den-gheest uiteenzet en in c. 19 deze gebedsvonn toepast in een dankgebed over 
de passie Christi. Vandaar de woord·overeenkomst in de rubrieken van beide hoofdstukken. 3 P; H 
om. .. P om. 5 P ghese. e. ghem. trp. 6 H hadsle add. en geschrapt. 7 P add. 8 P 
add. 9 P ioneJrou. 10 Den ... : P aennemen soude. 11 P add. 12 P dat .reine L marie. 13 P 
add.; L gJoriosae add. 14 P ioncJrouwen. 15 die zuete ... : P (des wonders) ... der soeter bew . ... ; der 
vergaderinge... 16 PL lichaem. 17 door ... : PL add. 18 onse ... : L salutem nOSlram, opus 
redemptionis nos/rae. 19 mij ... : PL ons alle menseen. 20 om ... : PL add. 21 PL ende in alle 
menschen add. 22 P 0 add. 23 H des (zie verder); PL uws. 24 H (= colsIer); P eou/ster. 
25 Pons.. 26 sijn ... : PL zijn wy. 27 PL~ H ewigen, 

a Nl. God wordt mens in Christus, maar blijft God. 
ons. 

b Vgl. Ps. 88.21 par. cVg!. Gods gtboorte in 
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Ie danek u, hemelsehe Vader, dat gi uwen enygen Soen doer lief te dijns Heilighen 
Geestes den heyden hebste geapenbaert (door eenre sterre, Ick bid u, wilt mijn herte 
met dat licht dynre graciën ooe verlichten)", 

,I 35 Ie danck u, hemelsche Vader, dat gi uwen enygen Soen ol'ltfinget van sijn 
,y (lieve)'· moeder doer lieft dijns Heilighen Geestesvoer een wael-behagelicke'o 

offerhande, Nu offer ick my u" ende geve my u altemael (in dijnen handen)"", 
Ic 'danck u, hemelsche Vader, dat gi uwen enygen Soen xxxiij iaer hebt laten gaen 

opter eerden om mijnen wil, ende dat doeI' lief te dijns Heilighen' Geeste., Ick bid u, 
40 gevet my doer hem tegaen in die 'vfoude -des ewigen levens doer u grondelose 

ontfermhertieheyt" , 
Ic d;mck u, mijn hemelsche Vader, 'dar gi uwen enygen Soen hebt laten vangen 

ende bynden om mijnen wil, ende bi heVet 'myverloest doer lieft, dijns Heilighen 
Geestes: lek bid u, wilt my verloesen van die ewig,; gevangenisse ende ontbynden die 

45 banden mijnre sunden, ende treekt my uut die (f 55r) strieken der boeser vianden, 
Ic danck u, mijn hemelsche Vader, dat gi uwim enygen Soen hebt laten geyselen 

om mijnen wil, ende dat doer lief!' dijns Heilighen Geestes. lek bid u, wilt my 
verloesen van die ewige geyselinge ende uutter vianden handen, ende wasschen my 
mit (zijn)34 uutgestorte bloet 'van alle mijn sonden. 

50 Ic dancku, hemelsche Vader, dat gi uwen alren-liefsten Soen hebt laten croenen 
mit die doernen-croen' doer lief! dijns Heilighen 'Geestes: 'Ick bid u, wilt my 
daer-doer weder eronen doer sijn: pijnlicke croeninge mit die croen "der ewiger 
gloriën. 

Ic danck u, 0 hemelsche Vader, dat gbiuwen enygen Soen hebt laten emeen om 
55 mijnen wille, ende dat' doer lieft dijns' Heilighen Geestes: Ick bid u, wilt my 

daer-doer verloesen van die ewige crueinge der boeser vianden. 
Ic danck u; 0 mijn'· hernelsche Vader, dat gi uwenenygen Soeri hebtlaien láven 

in' sijnre stervender noet mit edick' ende' giule om mijnen: wil, ende dat doer liefte 
di(j)nsHeilighen Geestes. lek bid, iJ, wilt mij däer-doer spijsèn mit die spijse der 

60 ewiger salicheyt doer dijn grondelose barrnheiticheyt. , 
Ic danck u, hemelsche (f 55v) Vader, dat gi uwen enygen'Scien: doer lieft des 

Heilighen Geestes om mijnen wil den 'bitteren doet heb! doen sterven,1ckbid u, wilt 
my verloesen vanden ewigen doet. Ende iek bid u doer sijn grote menruchvoldige 
bitter lijden ende pine" ende uutstortinge sijns heiliche bIDets ende bitteren doets: 

65 staet mij by in mijnre lester noet. Amen. 

ZB door ... : PL add. 29 PL add. 30 P welbehaghende . . 31 P u my trp.· 32 in ... : PL 
add. 33 P barmherlicheyt. 34 PL; H u. 3S die ... : PL om. 36 PL om. 37 PL pijnen. 

d Vgl. Lc, 23.46, par, 
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288 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

WAT INDER WERLT IS ENDE WAT GOD DAER-TEGEN GELEDEN HEVET. (Cl CAPITTEL 

,XX.)' 

Sunte Johannes schrijft in sijn epistel: 'Alle dat inder werIt is dat is begeerlicheyt 
der oghen ende' begeerlicheyt des <vleysches)4 ende hoeverdie des levens". Hier 

5 bevet God drie swaer pijnlicke schendelicke' dingen' tegen geleden alle sijn leven 
lanck hier 7 opter eerden 8, mer sunderlinge inden cruee. 

Ten yersten tegen die genuecht des vleysches alle pijnIicheyt vanden hoefden 
totten voeten. Hier-van daget hl doer den prophete, seggende: '0 ghi alle, die daer 
gaet by den wege, syet ende merct doch aen, of enych rouwe of lijden alsoe is als 

10 dat mijn'b. 
Ten anderen mael hevet hi geleden tegen die begeerlicheyt der oghen (f 56r) alle 

armoede· inden cruee. Hi hienck daer naect ende dorstich. Hier-van claget hi oeck 
[doer den prophete)1°, seggende: 'Die vogelen hebben oer" neesten ende die 
<vossen) 12 hebben oer" halen 14, mer des menschen soen en hevet niet, daer hi sijn 

15 hovet op rusten mach". 
Ten derden tegen die hoeverdie des levens 15 alle versmaetheyt, verachtinge, 

confusie ende bespottinge. Hier-van daget hij doer den propheet"', seggende: '0 
mensche, gedenct mijnre armoeden, averlijdinge, bespottinge ende der alssen, die 
ick om uwen wil gedroncken hebbe' 17. 

20 Hier-in sullen wions spiegelen ende merken of die begeerlicke gyerige18 heb-
licheyt19 oeck in ons is gestorven, alsoe dat wi om sijn lief te geern weder wat 
armoeden liden, ende of die wae1lustige genuechte des vleysches oeck in ons is 
gedoedej, dat20 wi om sijn mynne geerne alle genuechte ende synlicheyt verlaten, 
ende of die begeerlicheyt der eren 21 noch in ons levet, alsoe dat wi voer[tJ-getagen 22 

25 willen sijn, ende oeck geëert ende geacht, alsoe dat wi om sijn mynne niet veracht en 
willen sijn. Hier-van sullen (f 56v) wi a!tijt hebben een droevige ziele". 

Want, begeren wi Christum nae te volgen, soe moeten wi liever schande hebben 
dan eer. Dat is: wi sullen liever sijn in enen oetmoedigen, legen 24 staet, op-dat wi 
lhesum te bet moegen gelicken, dan in enen hoegen staet, daer wi ons in mochten 

30 verglyden2' ende onse ziele besmytten. 

I Getuigen: H, f. 55v-56v; P 1.16a, r. 23,-24r; L 3.46a, f. 25Ov-25Ir. 2 War ... is: H; PL Van drie 
hooflSOntJen der werlt. - P Cap. xvi; Hom. 3 P om. 4 H ve/ysches; der ogherr ... : L camis est el 
concupiscentÛJ ocu/orum: vgl. I Jo. 2.16. SP schandelike. 6 L tormenta. 7 P om. 8 hier ... : 
Lom. 9 L praesertim add. 10 doer ... : PL om.; de verwijzing is bijbels onjuist. 11 PL 
om. 12 PL; H wo(a?)sschén. 13 PL om. 14 P holen. 15 des ... : P om. 16 doer ... : PL 
om. Vgl. n. 17. 17 Dit vertaalt Thren. 3.19: vulgaat: Recordare paupertalis el Iransgressionis meae, 
absinthii et fe/lis (Willibrord-vertaling: Ik denk aan miJn nood en ellende: dit vergiftigt mijn leven). L 
vertaalt hier naar Ps. 68.8: Propter te sustinui opprobrium, operuit confusiofaciem meam. - Averlijdinge: 
versta: de leidingen van de ene rechter naar de andere. 18 Begeer!...: PL ghier. beg. trp. 19 L 
hab'endi desiderium. 20 L ita ... ut,_ 21 begeert ... : L crudelis ambitio. 22 voert ... : HP; L aliis 
praeferri. 23 Hier van ... : L Que uhi intra nos deprehenderimus, eontinuum inde in anima dolorem 
habere debemus. '24 oelm ... : L humiliorem ae infimum. 25 P verheffen; L erigi. Verglijden: 
langzaam en onopgemerkt wegglijden, verzakken, wegzinken (Verwijs s.v.; hier wel reflexief). Misschien 
syn. voor uitglijden > ons besmetten. 

a 1 Jo. 2.16. Vgl. A c. 45.3· en n. i. b Thren. 1.12, c Ml. 8.20 par. 

D Ol ampek044c25 
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Wi moeten oeck liever zyeck sijn dan gesont. Dat is: wi sullen liever hebben een 
cranek, ziekelick lichaem, mit weleken ons niet en lust, enyghe waellustige synlicke 
genuechtZ6 te hantieren, dan een vet, sterck lichaem, dat ons treckt tot quader 
genuechten. 

35 Wi sullen oeck liever arme sijn danrijek. Dat is: wi sullen liever arm sijn, op-dat 
wi inwert gedreven werden tot God, dan· doer rijckdom hoeveerdich ende 

. eer-gyerich Z7 ende alsoe van God vervreemden d. 

Nu, om .hier-toe te .comen ende genade te verwerven, soe wat daer-tegen is 
gedaen za, soe salmen duek lesen dese nae-geschreven· gebede mit drie pater noster, 

40 sunderlinge des avonts, alsmen slapen gaet: soe sal een mensche sijn capittel hier' 
mede holden 29. 

26 enyghe ... : ~ a/icui voJuplari vel sensuaJi deJeet(Ilioni. 27 r zijn add. 28 gen~~ .. :: ï. ei omnibus 
in comrarium odmissis veniam consequi possimus. 29 soe ... : L (tempore) quo valde oportunum (1) erit 
in his nosipsos exominare oe reprehendere. ~.B: .De r. 38-4t"zijn als. rubriek ·aangebracht." . 

d R. 38-41: deze drievoudige radicale navolging Christi valt te vergelijken met Ignatius van LoyoJa's 
formu1es daaromtrent in zijn Exercitia spiritualia i.v.m. de"tertius gradus humilitatis. 
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290 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

(EEN GEBET TEGEN DYE DRIE WORTELEN VAN ALLEN SONDEN)'. «([ CAPlITEL 

XXl.) 

Pater (f. 57r) <Noster)' 

o grondelose guetheyt der uutvlyetender mynnen Gods, doer weIcker lief ten gi u 
5 selven, {) afgront der Godheyt, zeer wael behaget, u selven syende <in u selven 

ende)' in u geschapen creatueren, u sij lof ende eer van alle u creatueren. Ick bid u 
doer die grote pijnlicheyt, die..!!.edel 'Menscheyt uut lief ten voer my xxxiij iaer hevet 
geleden, waer God ende Mensche', sunderlinge inden cmce, doe alle u heilighe 
lytmaten vol pijnlicker zericheyden waren: soe bid ick u·, treckt uut my alle 

10 genuecht, die dy tegen is, ende helpt my, dat ick geen genuecht en moet sueken <in 
hemel noch in aerden, ende alle pijnlicheyt gherne lijden) 7, dan 8 alleen daer-nae 
moet staen dat gbi genuecht in my moecht hebben, bier begynnende ende inder 
ewicheyt duerende. Ende dat voer een deyn dancbaerheyt voer alle dat gbi voer my 
gedaen ende geleden hebt ende noch geern lijden woldet 9 uut lief ten. Amen'O• ' 

15 Pater Noster 

o wijselose wesen der Godheyt, du biste dy selven alleen bekent, ende dat doer u 
godlicke ewige ongeschapen wijsheyt. Ick bid u doer die grote armoede, die u edel 
menschelicke natuer leet xxxiij iaer hier opter eerden, sunderlinge (f. 57v) inden 
cruce, uut lieften voer my: soe bid ick u", treekt uut my alle avervloedicheyt des 

20 hebbens, ende" dat ick niet hebben of besytten en moet in 13 hemel of in " eerden, 
dan 'dat gi wilt dat ick sal hebben tot een behulpe <om)" u te dyenen ende te 
behagen tot uwer genuechten, hier ende inder ewicheyt. Amen. 

Paler Noster ' • 

o afgront" der godlicker moegentheyt, die mit u vermoegende" moeghentheyt, 
25 doer u wijsheyt endeguetheyt hemel ende eerde ende, alle dat daer-in is, hebste 

geschapen, soe bid ick u 19, 0 afgront der lief ten, doer die grote versmaetheyt ende 
scheemte, die ghi in uwe edel menschelicke natuer geleden hebt xxxiij iaer, sunder
Iinge inden cruce, doe die Joeden ryepen: 'Ander lude hevet bi gesant gemaect, mer 
hem selven en kan bi niet helpen". 0 mijn Heer ende mijn God, sy hyengen u 

30 tusschen twee moerdenaers zo ende oec voel hoeger, want sij u snoeder ende erger 

1 Getuigen: H, f. 56v-58r; P I.l6b, f. 24r-v; L 3 46b, f. 25Iv-252r. 2 PL add. 3 PL om.; zie 
verder. 4 PL add. 5 waer ... : PL om. 6 soe ... : PL om. . 7 in h . ... : PL add. 8 PL 
ende. 9 P wilt. 10 PL om. 11 soe ... : PL om. 12 P om,; L et da mihi. 13 P den 
add. 14 P der add. 15 P add, 16 L -Ave Maria add. 17 L ahyssalis. 18 Pa/machtige. 
19 Soe ... : PL ic bid u. 200 mijn ... : L et quantio te ... inter duos latrones medium suspenderunt. -
hyenghen = hingen hem. 

a Mt. 27.42 par. 
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rekenden. Welcke oneer ende schande. u edel hoege natuer zeer wee dede, want ghi 
waert alre eren weerdieh, die daer waerste God ende Mensehe: God vander 
substanciën (uws Vaders)" ende mensehe van (f 58T) der substanciën uwer 
reynre Moeder. Hier-doer bid iek u, mijn alre-liefste, treekt uut my alle hoeverdie 

35 of22 verkeerde bitterheyt, die iek mach hebben op mijn (naesten of)'3 vervolgers, 
op-dat'4 sij my te vergeves haten moeten'. Gevet" my niet op te holden wael te 
doen om uwe lieft. Ende wilt alle mijn vervolgers een recht leetwesen ende bekennen 
geven, op-dat sij hem beteren ende iek dan mijn herte zueteliek tot u moet voegen, 
op-dat'· gi vrede ende vroude in my moeehthebben, Amen'.' 

21 PL; H uwer godheyt. 22 PL ende. 23'P add.~' L ~roXimOs et. _ 24 r: Op ~t.; ~ ut. ·25 P 
gever.; L Et do mihL. 26 L et sÎc. 

b Vgl. Jo. 15.25. c De 3 begeerlijkheden worden gehannoniseerd met de 3 vaste elementen van 
Christus' lijden (vgl. Ac. 45 en nn.): pfinlicheit, armoede, versmoetheit. ' 
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PI 17, f.24v' SCHOON INWENDIGE BEDINGE TOT GOD. Cl CAPITTEL (.xXI!.) 

c 

o Heere 2 , ghi zijt mijn schepper ende ick bin u anne creatuer. Ende, want ghi 
gheen dinc en versmaet dat ghy geschapen hebt', so en versmaet 3 mijn anne siele 
nyet, ghy en brengetse4 totten eewighen leven. 

5 0 Here 5, ghi hebt mi also dier gecocht ende 6 voor mi betaelt met u dierbaer 
bloet ende uwen bitteren doot. Nu bid ic u, mijn Here ende mijn God, dat u bitter 
lijden aen my nemmenneer verloren en moet zijn. 

0' Here,ghi zijt mijn God. Hier-om bid ic' u, lieve Heere·, om uus godliken'o 
naems wil, dat ghi my niet en loont na minen wercken, mer na dijn grondelose 

10 bannherticheit. 
(f 25r) 0 11 Here, ghi zijt mijn vader ende ie" ben u kint. Nu bid 1e'tuü , lieve 

Vader, om uwer vaderliker trouwen: geeft mi 14 te doen als een goet kint sinen 
vader sehuJdich is te doen, ende maect mi delaehtieh u erffenisse, dat ie" met mijn 
sonden heb verloren. 

15 o Here, ghi zijt Jesus, een gesontmakerb • Ghi en zijt niet alleen gecomen om dye 
levendige gesont te maken, mer Doe die doode te verweeken'. Daer-om'6 bid ie u, 
dat ghi ,alle sondaren bekeeren wilt ende alle sielen des vegeviers 17 uut haren pinen 
[te] verlossen. (Amen),·,d. 

] Getuigen: P 1.17 (in pl verkeerdelijk c.xviij. gedrukt; verbeterd in P3), f. 24v~25r; L 3.47, f. 252r~v. 
2 L Deus meus. 3 L quaeso add. 4 ghy ... : L sed perduc eam. 5 L Deus meus add. 6 L lom 
chare add. 7 L,dulcissjme add. 8 L suppliciler add. 9 lieve ... : Lom. ]0 L ae sanclum 
add. 11 L dulcis add. 12 L (lieet indignus) add, 13 L bonitatem tuam~ 14 om ... : L da mihi 
per paternam fidelitatem. IS L heu add. 16 L om.~' 17 alle-::~:l-o;n~ in purgalOrio detentas 
animas. 18 L add . 

• Vgl. Sap. Il.25b. 'b Vgl. Mt. 1.21,. c Vgl. Mt. 9.18 par. d Terugblik: Be. 20·21 horen 
onderling samen. De samenhang met de voorgaande hstt. blijkt redactioneel niet onmiàdel1ijk vanuit de 
inleidende zinnen, maar is waarschijnlijk gezjen de gebruikte terminologie, die aan het vorige herinnert. B 
c. 22 is homogeen schematisch opgebouwd. Een verband met het vorige dringt zich niet op. 
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PI 18, f. 25r' HOEMEN DAT'HEILIGE SACRAMENT GEESTELIJC SAL üNTFANGEN (EN MEN GEES

TELIJK VERNIEUWD MOET WORDEN)'. ([ CAPJTTEL .xXJIJ. 

G 

;t 

e 

! 
cf 
(j 

Want ons siel nu niet (lang)' leven en mach in een leven der graciën sonder die 
ontfangenisse des heyligen Sacraments, geestelie ende sacramentelic, daer-om sullen 

5 wi dat (eerbiedwaardig Sacrament van 's Heren lichaam)' dick begeren te ont
fangen door den dach ende inder nacht, op-dat 5 wij daer-door verwandelt mochten 
werden in een leven der graciën, op-dat" door biwesen zijns vrooliken geests onsen 
geest' bliven mach in Gods tegenwoordicheit, ende door bi-wesen zijnre heiliger 
sielen onse siele God onderdanich moet zijn', ende door zijn heilige glorificierde 
Iichaem ons lichaem in (ware)" reynicheit bewaert moet werden'. 

Hier-om sullen wi dat dick begeren te ontfangen geestelic tusscen tijden 10.b: 

- inder nacht metten bekeerden so'ndaers, die wil ende opset hebben haer leven 
te beteren ende hem selven te sterven '\ want, also die als wi een goet opset maken 
God" te dienen ende den menscen om die liefde Gods, soo ontfangen wi God 

15 geestelic; 

20 

25 

- des morgens onder der missen metten priester ende metten devoten menscen 13, 

op-dat wi alle goede wercken ende dat lijden Christi mede-deelachtich werden; 
- des middages met die minnende siele, die daer quelt van minnen ende seit: 

'Wiset mi, die mijn siele mint, waer du voedes ende waer du rustes inden middage',' 
op-dat ick niet ydel en keer na die genoechte des werelts, mer dat (f 25.) ie alleen 
van dy ghespijset ende ghevoet mach werden, want al dat een ghescapen begin 
hevet" ·', en mach mijn siele nyet vervullen; 

- des na-middages met dye sieken ende crancken dat Iichaem Christi te 
ontfanghen 15, op-dat ' • onse siecke siele also gespijset ende ghelavet mach werden', 
want ons lieve Heere sey!: 'Ten-si dat ghy mijn vleesch etet ende mijn bloet drinct, 
ghi en sult geen leven in u .. hebben', ende": 'So wie mijn vleesch etet ende mijn' 
bloet driilct, die blijft in mi ende ie in hem"; 

- ende inden avontmael, daer hl hem selven (aan ons)18 uut liefden gaf ende 
seide: 'Dat is mijn lichaem, dat voor u ghegheven sal werden, ende mijn bloet, dat 

1 Getuigen: P 1.18, f. 25r·26r; L3.48, f. 252v-254r. Redactioneel komt dit hst. over als een zwerfblok. 
Inhoudelijk en terminologisch gezien hoort het wel met de hstt. der Odh. samen, zodat men ondanks hstt. 
22-24 toch geneigd is een eenheid daarmee te vermoeden, die door de overlevering afgezwakt werd. 
Textueel houdt dit hst. verbancl met andere passages uit de Peerle; zie hierna n. 2. Schr. beeft dezelfde 
tekst tweemaal geb~kt. maar in een andere context. 2 Hoemen .. . : L De frequenti communione 
spiritali & innovatione spiritus. Dit laatste slaat ap het tweede deel van de tekst. - Vgl. E c. 5 r. 19· 
36. 3 L diu: add. 4 L dignissimum-dominici corporis sacramenlum add. 5 L Quatenus:' nieuwe 
zin; P op dar: met het doel. 6 P op dat.= zodat; P et: 7 L";ugüer add." 8 GÓd.:.: L ipsi 
obedire. 9 L-vero add. 10 Hier om ... : L Saepius (inquam) per. -dies oc nootem. . U-die wiL.:·L 
VolUniatem ... hahebimus vi/am nostrom corrigendr et nob;sipsis moriendi. 12 L domino Deo nostro. 
13 L ipsum spiritoliter accipere desiderobimus. 14 een ... : L inilium aliquod habet essentiae suoe. 
15 dat ... : Lom. 16 L quo queal. 17 L Et rursus. 18 L nobis add. 

a Volgens de trich,atomie van Schr. b Nawerking van Augustinus:~ Crede ~l mand~èasti (zié B_c. 10 en 
n. b): ç-Ga,nt. 1.6, Letterlijke vertaling uit de vulgaattekst: lndico ~ihi, quem diligit animn ",eo, ubi, .. 
Versta évenwel: Zeg mij, gij dien mijn ziel bemint ... Vgl. WilIibr.or;d·vertaling: Zeg mij loch, .mijn 
zielsbeminde... d Vgl. A c. 1 r. 7 e.v. en n. c. e Als ·viaticUm. f Jo. 6.5ib. g Jo. 6.55a. 
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voor u ghestort sal werden": so offert u selven (aan bern) '9 weder in dier liefden, 
daer hl hem selven in gaf om onsen wille inde handen zijnre vianden, ende hevet 
hem laten vanghen, binden, gheesselen, eronen, verordelen ende crucen, ende is uut 
liefden doot gbebleven 20. In dier selver liefden begeer ie te leven ende te sterven 
ende (mij) 21 selven te geven inde handen der gehorsaemheit tot alre pijnlieheyt, 
armoeden ende versmaetbeit'. 

Och 22, want wi nu aldus edelen goet in ons hebben, die onse siele sa edelic spijset 
ende sa lieflicken ombevanget ende in bern verwandelt ende en hout niet op 23, 

nacht ende daeh ons te spijsen met zijn godlike ingeesten 24•J, hier-om sullen wi diek 
(bern)" ons selven weder offeren in een offerhande des lafs' in vereeninge der 
minnen. met minlike toegeesten.26 , ende sonderlinge als wi enige uutkeer bevoelen. 

Onse lieve Here seit: 'Keert u tot my: ie sal my weder-keeren tot U'I, (ende)": 
'Die niet met my en is, -die is tegen my. Die niet met mi en vergadert, die 
verstroeyt'm. Hier-om, 0 mijn siele, hebt aHijt die één ogbe2B in 'God ende die ander 
inden gront uwer gebrekenn, ende neemt waer dat neygen uus herten 29• 

TAULER, Renovamini spiritu mentis vestre 

... Nu spraeb S. Paulus: 'ir sUJIent ueh 
vemuwen in dem geiste uwers gemutes·. 
Dis gemute, do dem recht ist, do hat es 
ein wider neigen in disen gmnt, do dis 
bilde ist verre uber die krefte. Vnd ist 
dis werk dis gemutz als edel und als gros 
uber die krefte, verre (f 104r) me denne 
ein f"der wins ist wider einem trahen. 

In disem gemute sol man sieb erou
wen mit einem steten wider in lragende 

i in den grunt und engegenkerende mit 
einer wUrklieher minne und rneinunge 
Gat sunder alles mitte!. Dis vermugen 

19 L ei add. 20 ende ... : L ae demum mortem amarissimam sustinuit. 21 L mequej P u. 22 L 
Denique. '23 Wij bewaren deze voor ons modern gehoor bevreemdende volgorde der- woorden. 
24 L inspirmionibus. 25 L ei add. 26 min/ike ... : L ignitis amorosis aspirationibus. L interpreteert 
de woorden van Schr. naar haar gedachte zakelijk juist. Toch bewaren wij de lezingen van P, waarbij 
Schr. meer de daad op 't oog heeft dan de uitgebrachte verzuchtingen = 'toegheestinghen'. 27 LEt 
add. 28 een.;.: L unurn oculurn tuurn. 29 ende ... : L.observans iugiler quan!urn humana sinit 
fragilitas. 

h Lc. 22.19b, 20b. i Regelmatig voorkomende driedeling van bet lijden in Christus en in ons: zie A c. 
36. - R. 12·37: herhaalde (geestelijke) communies; zie nog E c. 5 r. 19 e.v. j Na de 'eucharistische' 
ontwikkeling terugkeer naar de 'geestelijke' beleving van 'den edelen goet', d.i. een goede persoon, m.n. 
'God, ,als:ZDw. m .. (hier God zelf), die ons voedt, wanneer de mens inkeert (in de'spanning met 
uZltkeer:). k Vgl.· Ps. 49.14 .. Aangaande de rol van dit begrip in de geschiedenis van de joods
christelijke spiritualiteit zie L. BoUYER, Eucharistie. Théologie et spiritualité de Ja prière eucharistique, 
Desclée, 1966,48·54. I Zach. 1.3. m Mt. 12.30. n Een wel meer gebruikt beeld. 
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ist wol in dem gemute, das einen steten 
anhang wol mag haben ane underlos 
undstete meinunge, .ane die krefte·die 
ein vermugen des steten anhanges nut 
habent. 

Alsus sol dise vernuwunge sin in dem 
geiste des' gemJltes, wan Got ein geist 
ist: des sol' der geschaffene geist sich 
vereinenunduf richten und sich in sen
ken in den· ungeschaffenen geist ·Gotz 

. mit· einem lidigem . gemJlte. Also. als der 
mensche was eweklichen in. Gotte Got 
in siner 'ungeschaffenheit, ·also sol er mit 
siner geschaffenheit'sich al zemole wider 

. in tragen .. 
Vnde es ist eiD frage under den mei

stern, als der mensche sich willeklichen 
kere uf die ding die verfliessent, ob der 
geist mit verfiiesse. Vnd si spreehent 
gemeinlichen: 'ja'. 

Een groot meester seit·:. 'Also ghe-
80 ringe als hem die mensce weder-keert 

met sinen wille ende sinen geest treet in 
Gods Gheest boven tijt, 

A ber ein gros edel meister sprach: 
'also schiere als sich der mensche wider 
kert mit sinem gemJlte und mit gantzem 
willen, und sinen geist in treit in Gotz 
geiste uber die zit, so wirt alles das 
wider bracht in dem ógenblicke das ie 
verlorn wart'. Vnd mócht der mensche 
das getlin tusent werbe an. dem tage, so 
wurde alle zit ein wore vernuwunge do, 
und in disem innerlichen werke do ist 
die woreste luterste vernuwunge die 
gesin mag. 'Hodie genui te, (I 104v) 

so wordet al 
weder- (I 26r) gebracht 3 •. in énen 

85 ogenblic, dat oey! verloren wert. Ende 31 

mocht die mensche dat dusentwerf des 
daechs doen, daer waer altijt een ver
nyeuwinge' 32. 

In dese inwendige wercken 33 is die 
90 gewaerste ende inwendichste vereninge', 

30 L recuperalUr. 31 Ende ... : L adeo'w si.. -32 doer.;,: L.semper mnovationem quamdampercipe-
rel. 33 Wel als enkelvoud te verstaan .. 

o In v .. at we het positieve gedeelte van TauIers preek Renovomini spiritu mentis vestré.'(ug. Vetter. ,nr. 56, 
259-266) -kunnen noemen, gaat Tauier in op wat·het geest-aspect van !s mensen·zieHs (naast haar andere 
namen, waaruit haar 'onnoembaarheid' blijkt). -De vernieuwing uit Paulus' tekst (Eph. 4.23) laanlij"-v6or 
de geislof gemûle gelden, om hem tot zijn ware aard te laten komen in de middelloze vereniging van God 
en geest. Om tot deze kern van zijn, betoog te komen vertrekt hij van een -theologisch dispu'Ut, waarVan 
hel twistpunt-niet teá,ake lijkt, maar wel het antwoord, dat 'ein gros edel·meister' ·(tegen alle anderen in) 
geeft De' formulering lijkt in Taulers mond' alleen Eckhart· te· kunnen ,aanwijzèn . . Precies., -·met ,dit 
antwÇlord' vangt Schr. -haar ontlening. aan -Tauier 'aan: r. 45·131. Van. T.aulers paralleltekst, die 'wij 
afdrukken,_geven wij-.nog de voorafgaande passus aan, die de gebruiktétenninologie goed belicht;--Het 
is.-rnogelijk .dat Schr., deze Tauler-tekst -als een ,afzonderlijk hst. bedoelde.. . p Waarom gebruikt Schr. 
(of een kopiist) deze term i.p.v. vernieuwing? ' 

. -, 
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(die)" wesen mach. Als die geest te' hulte han ich dich nuwe geborn', Als 
mael met sinen inwendichsten 3S in-sinct der geist al zemole in sinket und in 
ende in-smelt int inwendichste3• Gods, smilzet mit sinem innigo'ten in Gotz 

, sa wort hi daer weder-gebeeldet 37 ende innigasten, sa wirt er do wider bilt und 
, 95, vernieut. Ende sa-veel te meer wordt die ernuwet, und also vil me wirt der geist 

geest (overgoten) 38,. ende over' uber gassen und uber formet van Gotz 
geformt van Gods Gheest, also veel als geiste, als vil als er disen weg ordenli
bi desen wech geordineerlic39 ende cher und luterlicher gegangen hat und 
inwendelic gegaen hevet ende God Got bloslicher gemeint hat: als ingusset 

100 innichlic gemint 40 hevel. , sich hie Got, als die naturliche sunne 
God giet" hem hier in die siele recht gilsset iren scbin in die lUft, und wirt 

als die sonne haer scijngiet 42 in die aller der luft durch formet mit dem 
lucht, so-dat alle die lucht door-geformt liechte. Und dis underscheit van luft 
wort metten licht43 ". Ende dat" und van liechte das enmag enkein öge 

105 onderscheyt vanden licht ende vander begriffen noch gescheiden. 
lucht encan geen oghebegrijpen noch Und wer 
gescheyden. Ende wye mach dan gescei- m6chte denne gescheidendise g6tliche 
den dese godlike hoge overnatuerlicke verre uber natlirliche einunge, do der 
vereninge, daer die geest in genomen is geist is! in genomen und in gezogen in 

110 ende ingetogen inden afgront zijns das abgrlinde sines beginnes? Wissent: 
begins? Waert mogelic datmen den wer es mugelich das man den geist in 
gheest in deser vereeninge sien macht, dem geiste gesehen mÖchte, man ,ebe in 
men souder" aen twifelen, aft 4 • God ane allen zwivel an fur Gat. 

115 

I ' 
~ 

In desen binnenste opclimt die geest Kinder, in disem vernuwende und in 
altoos boven hem selven, dat" noeyt kerende da swimmet der geis! allezi! 
aernt48 sa hoghe en vlooch tegen die - uber sich, das nie enkein are also uf " 
lieflike'9 sonne', noch dat vuer tegen engeflög engegen der liplichen sunnen, 

34 P3L; PI in. 35 L cum intimis suis. 36 L inlimum. 37 L reJarmatur. 38 L atlrahilur; P 
overlOgen; zie D, q. 39 L ordinale. De schakering van te meer ... te meer is verloren gegaan. 40 PL; 
TauIer: gemeinl. 4] L larg;zur. 42 L cornmunicat. 43 so dal ... : L ipsum (aerem) quasi totaliter 
in splecendorem trahsformando. 44 Ende ... : L ilO ut. 4S souder ... = soude er. 46 oft = oJ 
hel. 47 dat ... : L adeo ut. 48 PI; p3 -aren!. 49 Een meennaals voorkomende foutieve grafie 
voor lijflike; .zie Verwijs s.v. lieflike, Aanm., en Jijflike. 

q overtogen (L ottrohitur), waar Tauler liber gassen (= overgoten) gebruikt. We menen, dat overlagen op 
een kopiistenfout berust. r De vergelijking van de mystieke- ervaring met lucht en licht (zon) is 
traditioneel; zie Ac. 45 r; 149 e.v. en n. m. s Zowel PaIs L hebben Taulers tekst verkeerd begrepen. 
De vraag is of P de tekst van -Schr. juist weergeeft. De uitdrukking oen twifel, in de zin van: zonder 
twijfel, komt volgens Verwijs (s.v. oen: I 75) zeer gewoon voor, zowel in 't Mbd. als in 't Mnd., in de 
Duits gekleurde -Gelderse oorkonden, zodat Schr. ze kan gekend hebben. De lezing -van Pongewijzigd 
latend, vertalen wij volgens Tauler's bedoeling als volgt: Ware het .... men zou zonder twijfel_hem (de 
geest) voor God aanzien (wegens zijn 'eenheid' met God). t Versta: de geest stijgt zo recht naar-God 
op, als DOOit een arend... Van oudsher meende men dat de arend de zon kan aanstaren. Vgl. 
D. SCHMIDTKE, G. Tierint ... Adler, I, 231~2. 
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den hemel Y, als die geest teghen die 
godlike duysternisse, 

als Job seyt: 'Den 
man is den wech verborghen ende is 
ombevanghen met dl'ystemissen' der 
oilbekentheyt Gods ,.~w, daer hi is' 
boven al S1 datmen hem toeleggen 
maeh S2, ende is daer nameloos, forme
loos, beeldeloos, boven alle wijsen ende 
wesen. 

Dit is die weselike inkeer ss, ende 
hyer-toe is die tijt des miehts inder stil
heyt ,. al te nutten dine. 

noch das fur engegen dem himel: also 
swimmet hie dergeist engegendas gÖt
liche vinstemisse, als Job sprach: 'dem 
manne ist der weg verborgen und is! 
umbevangen- mit vinsternisse', das ist in 
das vinstemisse der uttbekantheit Gots, 
do er ist uber alles das· man im zü 
gelegen mag, und do ist nalnlos, form-
16s,bildeïos uber allewlse ij 105r) und 
uber alle wesen. Dis sint, kinder, die 
weseliehen kere. Her zü ist die·nacht in 
der stillen· èin alZemole nutze und fur' 
derlich· dinge .. : 
(Uitg. VEITER, 262.19-263.27;vgl. ID., 
352.9). 

50 der ... : L incomprehensibiliiatis videÎicet Dei. 51 doer ... :· ~ lb! nanque [ranse,endit. omnia. 
S2 hem .... : L quàe"adscribi ei (Deo) po.i~nf. S3 L int;overslo. 54 die .... :,. L intemp~,ae. noctis 
silentium.' ' . -

u Hét vuur, "één der 4 elementen. stijgt "altîjd op Daarhoger:' " Job .. 3.~3: dionYsia.ahs to~gèp'ast "op, de.' 
mystieke ervaring.· De gelijkschakeling du)'sternissenlonbelienfheyt (=' .<.?nkef:Lbaarheiç1} Gods' g~beur( in' 
dionysiaanse termen,- . w',' doer ... : versta: in die ervaring, onder dat· aspeét.,· is .. God verheven 
boven ... ·· x Dezé'beschouwing houdt verband met de monastieke zienswijze omtrent de nà.cht "(waken, 
beschouwing enz.). . 

. ',. 
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HIER-NA VOLGEN VEEL VUERIGER GEBEDEN ENDE LIEFDEN-GESCHUT, Dl .. ER-MEDE 

Wl GOD VAN BINNEN SULLEN TOESPREKEN, WAT Wl DOEN OFT WAER WI ZIJN, OM 

ONS HERTE TE ONTSTEKEN ENDE TE VERENIGEN MET GOD. (cr CAPITTEL .xXIV.) 

(f 26v) 0 mijn siele, keert u met allen erachten inwaert ende bedet God van 
5 binnen aen met dese navolgende gebedekens. 0 God treet mi in di ... (f 27r) ... op' 

dat ie altijt sien mach di in mi ende mi in di, ende alle dingen beneden di. 

- Do. 

1 De tekst van P 1.19 vinden wij ook in ponder c. 33, waarin hij functioneel in een eigen 
gedachtenontwikkeling is opgenomen. Ook in P komt hij voor onder een richtinggevende rubriek, die 
aan de daarna volgende loegheestinghen hun eigen rol in de liefde-verhouding tussen God en de ziel geeft. 
Daarom-menen wij dat Schr. deze tekst althans tweemaal in haar traktaten heeft ingelast. OmwiUe van de 
context van p c. 33 hebben wij hem in dat verband afgedrukt (zie E c. 9). Op deze plaats verwijzen wij 
daarheen; Anderzijds is de hi~r voorkomende rubriek een reden om de bstt. P 1.19-22 op deze plaats te 
handhaven als onderdeel van het lopende tractaat. De praktijk der toegheeslinghen behoort inderdaad tot 
de spiritualiteit van Schr. De hstt. P 1.19·22 zijn door Translator opzettelijk uit zijn vertaling weggelaten 
(zie B c. 24-27). . 
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P J 20, f. 27r' NOCH DER-GELIJKER VUERlGER GEBEDEN'. <(I CAPI1TEL .XXV.) 

o hooge heerseappie der' godliker voleomenheit, hoe onbekent is der werelt die 
. rijeheyt4 dijnre gloriën', die ont~rekelike· moghentbeyt dijnre macht', die edel
heit dijns naems 8 ende die grootheit dijnre maiesteit"! Hoeonbegrijpelic is die 

5 c1aerheit dijnre godliker wijsheit 10! 
o liefiike goetheyt Gods, hoe heet is dijne minne, hoe minlie" is dijn gonst, hoe 

'soete" is dijn ontfermhertieheit ende l3 hoe vriendeliek is dijn ontfangen 14! 0 
üngescapen ende ongemeten eewige een-geboren des Vaders, begin[nende]15 sonder 
begin 16, in een eewich 11 stilstaende weselike gebuerte <vanden Vader ende die selve 

10 natuer)'8! 0 gloriose Sone Gods, hoe behagelie bistu dinen Vader, <hoe luyste
lieken bystu onser sîelen)'" ende hoe profitelie [onser sielen in] deser werelt'O! 

Du biste die <ewige)" glorie dijns Vaders, diner reiner moeder" 800n ende der 
menscen broeder. 0 du hoge ende onbewegelike23 <enige)" eerste sake', die 
daer" alle dingen beweeehst ende (f 271') selve blijft onbewegen=-", hoe eerlie is 

1 Getuigen: onder de Dietse getuigen van de Peerle bevat alleen P deze tekst, f. 27r-28r. L liet ook deze 
tekst weg als tweede van zijn opzettelijke weglatingen (zie hiervoor p. 298 en n. 'I). Wel vinden wij er een 
parallel van in het 'Limburgsch Gebedenboek' (verder LG), waarmee wij bedoelen het hs. Antwerpen, 
Stadsbibliotheek B" 141155, in 1950 uit de verzameling Groter (Antwerpen) aangeworven, .onze tekst 
komt er voor op f. Br-ISr. Het hs. was voordien reeds uitgegeven door E.H. Prims onder de titel: Een 
Limburgsch Gebedenboek uil de XV"ëeuw, Baasrode, 1926, waar onze tekst afgedrukt staat op p. JO-Il. 
Voor een betere da1ering zie 1. POLLMANN, in Studiën, 110, 1928, p. 386: 'misschien zelfs na 1534'. Prims 
had voordien zijn vondst bekend gemaakt in Bijdragen tol de Geschiedenis ... Brabanl, 16, 1924, 145-160. 
Het eerste deel van zijn artikel nam hij over als inleiding tot zijn tekstuitgave. Het tweede deel ervan, nl. 
de 'Inhoud van het bandscbrife, heeft hij helaas achterwege gelaten. Een derde deel is een korte 
bloemJêzing uit de gebeden; het eerste daarvan is precies de hier besproken paralleltekst met P. Zie nog: 
Tentoonstelling van Middelnederlandsche Handschriften. Catalogus. 17 Juli-25 Augustus 1954 (provincie 
Limburg. 'Provinciale -Bibliotheek te Hasselt), nr. 102, p. 66. 

De t~kst uit LG werd in Modern-Nederlands overgezet door G. ACHTÊN, in Innig bidden, Antwerpen, 
1961 3 , p. 2(}"23. Het is duidelijk dat P en LG hun tekst ontleenden aan een gemeenschappelijke bron, die 
wij helaas niet konden ontdekken. Onze vergelijking bewijst, dat de redactie van LG doorlopend beter en 
vollediger 'i's. Wij weten niet hoe Schr. háár bron bewerkt heeft. 

Ten onrechte heeft W. De Vreese (in zijn Sint Augustinus in het Middelnederiandsch, Uil de BibJiotheca 
Neerlandica Manuscripla (Miscellanea Augustiniana. Uitgegeven door de PP. Augustijnen der Neder
landsche Provincie. [Rotterdam], 1930, 341-373), heruitg. in Willem DE VREESE, Over handschriften en 
handschriflenkunde, ug. PJ.H. Vermeeren, Zwolle, 1962, p. 92), de tekst uit Een Limburgsch Gebeden
boek, p. 10 vlg., opgesomd onder de vindplaatsen van Sancte AugusIinus ghebet vander heiliger 
drievoldicheit ... ende die heylige engel hevet gedicht (jnc,) 0 here god almachlich, die drievoudich ende een 
biste; vertaald uit ps. Augustinus, Medilaliones, c. 40 (pL 40, k. 938}. Alleen de titel heeft enige gelijkenis 
daarmee. - Vgl. nog HUUBEN, in OGE 2, 1928, p. 382-384 en nno 
2 Deze rubriek verwijst in dit verband-functioneel naar de rubiiek van B c. 24. In LG luidt de rubriek 
passend: Een devoete dancberheyr lotler glorioser werdiger heiliger drievoldicheyt. 3 heersch ... : LG 
heers~ap. 4 die .... : LG dijn ryckheit. 5 LG Ende ,add. 6 LG overswJi.ndiJr!. ,7 LG -End!! 
add. 8 dÜ~ ... : LG"dijnre natueren. 9 ~G,gueren E~de. .10 4ie~ .. : ~Q dijn belef1!e~jcke godlik!! 
werdiçheit. 1t J.,q mylde. 12 La mort!. , 13 LG o,m. 14 p3 ,qmhelse.n., Onifa[JK.~n. is ee~ 
versèhrijving YO,ór omvanghen. . ,IS LG begin. "]6 LG ende ádd: ,'17 LG gestade'add. 18 LG 
add" ,1'9 ) .. G· add. (luystelicken_ = lusje/ic)." 20' ende.:.: zie n.19. 21 LG~ p, enige. 
22 diner ... : LG Ende der zielen (wat oorspronkelijk kan Zijn). 23 ,'LG onbew~gende., 24 LG 
add. 25 d~.:.:' LG Du die. 26 LG onbeweget." ., 

a De eerste gróndoorzaak; zinspeling op de tegen~telling: onbew~gen~beweger van ~iJes. 
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300 B. DAT BOEC DER GEBEDEN 

15 dijn regement, hoe subtijl is dijn regeren, hoe" heilich is dijn stieren"! ° 
(rijke,)'· blide toeverlaet, 0 vriendelike ewige (geduerige)30 geduerlicheyt3\ (0 

edel naemeloese weselicheit,)32 0 subtijl besloten enicheit! 
Alle die engelsce versaminge dienen" dij. Alle dat" hemelsce heyr (der heili-

X 
gen)" lovet di. Alle die helsce vianden ontsien dp6. Alle die planeten ende sterren 

20 si(j)n 37 dy onderdaen 3B. Alle die 3• elementen zijn bereit tot dy. Alle dat (daer)40 
geworden is uuter aerden, houdt" van di ende alle creatueren buygen ende beven 
voor dy. ° Here, hoe duJ4' is hi, die hem settet tegen di! ° ewige mogentheit, ghi onthoul 
alle gescapen 43 substanciën. ° subtijle, (bequaemlijke) 44 waerheit, du vervulste 

25 alle ·verstandenisse.O gloriose ghemein 4' goetheit, du glorificierste alle salige 
geesten. 

(1) 30 

(Odesedrie, een ewich enich één,)46 B-mijn. lier., 0 mijn Here ende mijn God, 
alle eersamicheyt" is dijn name; alle duechde is dijn natuer; alle scoonheyt is dijn 
forme; alle rijcheyt is dijn eygen; alle goetheyt is dijn plegen; alle soeticheyt is dijn 
leven ende alle glorie is dijn wesen. 

Dijn wonderlike minne hevet mi gewonnenb.' In dijn vaderlike herte ben ic 
gedragen (ende met dijnen enigen Soen byn ic geboeren)48. Dijn ewige waerheit 
bekende my. Dijn vriendelike goetheyt begeerde my ende dijn schoon minne 
verco.os my. Dijn subtijl wijsheyt (voorrede)4' mi'o. Dijn persoonlike Drievul
dicheyt beelde mi (ende dijn wille wesende'my)". Dijn edel natuer vercierde mi. 
Dijn grote duecht begaefde" mi .ende ghi geeft u se~ven my altemael 53• 

Cè) 

X 
GD 

35 

40 

(0 rijke ende mylde gyfte mijns Heren ende mijns Gods, do die mi alsoe 
werdelicken gesticht hebste, .alsoe rijck gemaect dijns selfs ende alsoe eerliken 
geordiniert totti selven. 0 overhoege hoecheit Gods ende onbevonden d diep 
afgront, hoe onbedenckelic is dijn geduerige myldicheyt!)" Dijn duechden" en 
can niemant vertellen'6 (ende)" dijn subtijl werc" en can niemant (volwoll,,'" 
deren)'·. (Wanttu van boven eerliken', soe opholtstu mi; van binnen edelic, soe 
leerstu mi; van buyten guetliken, soe regierstu mi.) 6. 

Als ic slape, $0 bewaert ghi my·l. Als ic wake, so. bestiert ghi mi. Als ic becuerl 
45 ben·', so sterckt ghi mi. Als ick sondige, so spaert ghi mi. Alst mi leet is·3, so 

27 LG om. 28 LG beS/imn. 29 LG add. 30 LG add. 31 LG geduertheyt. 32 LG 
add. 33 die ... : LG der engelen mennichlen dient. 34 LG om.; P. 35 LG; P om. 36 ont~ 
sien ... : LG u alleen onIsien. 37 LG; p1 si; p3 zijn. 38 di ... : LG ond. di trp. 39 LG om. 
40 LG add. 41 Zie Verwijs s.v. houden I. 6.b, in de zin van schatplichtig zijn, danken aan. LG 
dol/e.· 42 LG om. 43 LG om. 44 LG add. 4S gl. gh .... : LG g. gl. trp. 46 0 ... : LG 
add.; na ewich is god geschrapt; P 0 (mijn heer j. 47 LG eerachticheyt. 48 LG add. 49 LG (= 
voorspreken~ verdedigen; zie Verwijs s.v. vorereden)) P voorbereide. 50 LG add. 51 LG ende 
add. S2 P begae! di; LG begavenden. 53 geeft ... : LG gavest di altemael mi. 54 0 ryke ... : LG 
add. SS LG doechl. 56 LG vertreeken. S7 LG add. 58 LG werken. 59 LG; P verwon· 
deren. 60 LG add. 61 LG ende add. 62 so ... : LG om.; versta: bekoord. 63- LG vrintliken 
add. 

b Van het ww. winnen = baren, voortbrengen. . c Van het ww. wesenen = tot het wesenfbestaan 
brengen. Niet bij Verwijs. d Versta: onervaarbaar, ondoorgrondelijk. Niet bij Verwijs, die wel 
onbel'jndelijc geeft. e Versta: eervol, groots. Let op de symmetrische constructie. 

.. ~ 



1 

i 

I 

B. c. 25 301 

,vergeeft ghi mi 6'. Ende also diek als ic <tolti) 6' coem, so ontfanet ghi my. Aldus 
zijt ghi 66 nacht ende dach tot <allen) 6' minen noden behulpich ende bereyt 68 tot 

: my. 0 goedertieren Here, wat moechdi meer doen voor 6 • rril, dat ghi niet en hebt '0 

; gedaenf ? ' 

50 0 Here, met hoe groten recht· ,ben ic di sculdich innichlie te rrilnnen boven alle 
creatueren 71fEndë hoe <verschoven) n werde ic of' ic rril keer" van di? Ey, ey", 
tot wien sal ie gaen, <oftu rril stakes) 75 van di? 0 76, hoe onsalich, <katijvich, 
onduer) 77 ende verlo- (f 28r) ren bleve ic, <of ie afviel) 78 van di? 0 gehenedide 
God, met alre herten <soe) 7. bid ie <dij) '0, dat ghi mi wilt helpen, dat ie 

55 ne=ermeer versceiden en werde van di ". 
Ende want ghi <aldus)" vaderlic ende aldus" broederlic gedaen hebs! metrril, 

arme sondige creature 84, des moeten di alle geesten loven ende gebenediën" ende 
allecreatueren dienen ende alle herten rrilnnen <ende alle erachten eeren ende akie) 
monde gebenediën),"; ende alle to~gen mQete~ eondigen dijn <sueten)" lof, 

60 <ende alle menschen moeten vervlieten uut haeren wesen in dijnen wesen ende 
moeten dij gheven een wederschijn dijns doegens ende een antwoerde gerechter 
mynnen,)88 die daer <Ieves ende regniers)" <in ",erdicheyt boven al, ewich, 
overlovelic, God, inder werelt der werelden. I Amen.)·o 

64 'sO •.. : LG vergeves!ut (= v~rgeeft gij -het). 6S LG add.· 66 'Zijl ... : LG blsi'u. 67. LG 
add. 68 LG gerei!. 69 LG doer. 70:dat ... : LG ende niet-en hebste. 71 innichlic ... : LG 
boven -alle cr. eynichlic. ·12 LG; p. verscave'n =' .verschoven: ' 73 LG kierden.', 74 Ei .. ;: LG 
Eya. 75 LG~ P steec! gh; mi, 76 LG Och. 77 LG add. 78 LG; P ontviel ie. __ . 79 LG 
add. 80 LG- add, 81 bid ... :' LG bidden 'w) dy ... ons wilste ... dat wij n. e. scheiden van 'dy. 
82 LG; P . dus. 83 LG om. 84 gedaen ... : LD -geweest hevel 101 ons allen' ende sunderlinge tot 
mi. 8S ende ... : LG om. 86 ende alle cr .... : LG add, 87 LG add. 88 ende alle m .... : LG 
add. 89 .leves ... : LG~ vgl. Latijn: qui vivis et regnas; Pregniers! e, I. trp, 90 in w .... LG: Pinder 
ewiche,it. Een liturgisch sjot. 

f Parafrase uit de liturgie van Goede Vrijdag. g Versta: ,hoe_grotelijks terecht, 
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302 B. DAT BOEC DER-GEBEDEN 

NOCH DER-GELIJCKEN LIEFDEN-GESCHUT TOT GOD. <tI CAPITTEL .XXVJ.) 

o mijn Here, mijn God, ie bid' dat ie di moet bekennen, di moet minnen, van di 
moet verblijden, ende, al en ben ie 3 in dit leven niet te vervullen" dat iek doch 
voort mach 5 gaen van dage te dage, op-dat dijn kennisse hier in mij sa· moet 

5 vorderen, als die volle vrueeht eoemt, dat dan 7 dijn kennisse daer vol moet werden, 
dijn minne moet wassen hier in mi, op-dat si daer vol moet wesen 8, op-dat mijn 
vrueeht hier groot moet werden inder hope ende inder volginge der· waerheit, ende 
daer vol inder gloriën1.,,", 

o Here,ghi zijt l2 mijn God; leert l3 mijnherte waer1' dàttet u soeeken mach, 
10 waer ende' hoe dattet di vinden mach 15. Ist dat ghi hier niet en zijt, waer sal ie u 

vinden 16? Ende ist dat ghi over (al) 17 zijt, waei-omen sie ie u niet tegenwoordieh? 
Mer seker, ghi woont in een ontoeganekelie licht·,' ende hoe s~ye totten ontoe
ganekeliken licht opelimmen of wie sal mi daer-in leiden 18, dat ieTilaerin sien mach? 
Ende met wat teken ' • ende met wat aensiehtsal ie di soeken?'Here God, ie heb di 

IS niet'· gesien;'ic en heb dijn aensiehrniet'· bekent2l• 

-') 

0" Here, ie" geve u dane dat ghi u beelt in mi gescapen heb[t]s!, op-dat ie di" 
soude dancken 2S, di soudebekennen'6 ende di soude minnen. Ende nu is dat heelt 
in mi 2 i so verduistert van den roDe der sonden, -dattet niet doen en mach 28., het en si 

] Getuigen: P 1.71. f. 28r-29v. Dit hoofdstuk komt niet voor noch in de andere Peerle-bronnen, noch in 
L;· zie-hiervoor Inleiding. Voortgaande op de (in de inleiding bij Liber quartus) door L aangegeven reden 
om enkele hoofdstukken weg te -laten, slaagden wij- erin, 1. het ten onrechte aan Augustinus toegeschre
ven Mqnu~~ als de La1!iis'Jron te ontdekken, en 2. de in onze tekst voorkomende Mndi. vertalingen 
terug te vinden in de -bestaande en de meest verspreide Mnd!. vertaling van Sime Augustijns 
hamhoec A. De Latijnse en de Dietse tekst van het Manuale staan afgedrukt in Dr. JJ. LUB, O.E.S.A., 
Sime Augustijns Hantboee, Assen, z.j., deel 1. Zie recensie van dit werk in TNTL, 81, 1965,293-297. Over 
de bronnen van het MatlUaJe (zie LUB, O.C., J, p. 3-1) zullen wij niet uitweiden. Bij onze identificatie der 
ontleningen ~zen wij: met PL naarPL 40, k .. 951-968; me@aardedoor'LuhuitgegeVenLa.tijn.se 
tekst, en met j aar de door Lub uitgegeven Dietse vertaling. Soms verwijzen wij naar Rl, d.i. bet door 
Lub- aldus genoteerde hs. "met een getuige van de Mnd1. vertaling uit Oost,;.Ned,erland-. uit ± 1465, 

'waarschijnlijk uit 'Agnietenberg: hierin 'Komen veel variantén voor, die met P overeenkomen. - De 
schîkking der hier gekozen fragmenten uit Manuale is willekeurig, in zover de volgorde van de Latijnse 
tekst niet in acht genomen werd. Wie deze keuze en de schikking der fragmenten deed (de Schrijfster der 
P of de opsteller van' haar bron), is < niet uit te maken, zOlang, wij niet over een paralleltekst 
beschikken.' l"Di di add. - 3 en ... : Di ist. 4 te. ... : DUe. vollen (La adplenum, vgl. n. 3). 5 Di 
moet. 6 Di om., 7 dat ••. : Di op dal. 8 Di ende add. (La et). 9 inder ... : Di doer vol inder. -
,volginge foilt voór vervulling. 10 ende ... : eigen aan P. 11 R. 2-8 beantwoorden aan: PL k.,968; 
La r. 1637-I~_~~_,Q.r:QJ~_D~,,"",!,~~:,~ .. ,,!pi k!J~_,pl~~!f~~"J~~L.r~"J.§QJ:!§ll; 0 Here, mijn God, ie hidde 
dL .ende daer vol inder waerheit. 12 Di Doer om; ay Here, du biste. 13 Di nu add. 14 Di ende 
hoe add. 15 Di'here àdd. 16 Di soeken dan alleen; La quaeram. 17 Di,~ .18 Di; P daer 
inleiden. 19 Di tekenen. 20 Di_nie; La nunquam. 21 R. 9~15 be,antwClor~en éU!n_;J)J._k,_,~ ~ 
r. 1334~1347: Eia rJune ergo, Domine Deus meus ... nunquam no-vifae"iem luam; P(r:jj03"-ln~:.Doer om, 
-ai'--;fë"re ... nie ghekennet. 22 Di om. 23 Di ie belye ende; La Faleor et. 24 Di difnre ghedoehte, 
om add. 25 Di denken; La cogitem. 26 P add. 27 in ... : P add. 28 daerl toe ghemaket is Di 
L3 add. 

'I • Vgl. I Tim. 6.{6. 
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dat ghijt vernieut. Daer-om, Here'·, die den gelove verstandenisse gegeven hebt, 
geeft my dat ic versta also veel als ghi weet dat mi vordelic 30 is 31• 

o alder"begerlicste, ie aenroep dy32. In alle mijn hertenroepick <t>ot dy met 

~oten roepen. Ende als k dy aenroepe, (f ~8v )so_~,-oe~,"ic dj ... ::2~~.~oe~~di emmer 'v 
JU n1J selven aen. Want IC emmer te mael met en ware, waersru mef 1On1J; ende, en 1\ 
waer ic niet in di, du en waerstu niet in mi. Dubiste in mi, want du blijfste inmijn 
gehoochnisse, waer-uut 34 ic di kenne, ende ic dy vinde <daer-in>3S. Ende mi sal 
genoeghen van dy ende in di, uut wien ende in wien ende overmidts wien alle 
dinghen zijn 3 6. 

o alre-goedertierenste God, altoos' moet di mijn herte minnen ende3'. dienen. 
Altoos moet di mijn pilgrimaige begeeren; mijn herte moet in dijni'e minnen bernen. 
Mijn siele moet in di, 0 mijn God, rusten. In dy moetse scouwen inden <Overtret) 3' 
des ghemoets ende moet dy loven ende in iubilacién singen. Ende dit si mijn troost 
in deser ellenden 40. Mijn siele moet vlyën,. vander beroeringen 41 der gedachten 
deser werelt onder dye schaduwe dijnre vJogeJen. Mijn herte moet rusten in dy42. 

35 

----0,..,- 'GOd,(lu'blsl der herten licht,' die di sien 43, .ende cracht der ghepeynsen, die di 
soecken; helpt mi 44 dat ic dijnre -heiliger miniJèn aenhange. Ic bid ti, eoemt in mijn 
herte; maeet dat droneken vander vruehtbaerheit dijnre weelden, op-dat ie dese 
tijtlieke dingen mach vergeten. Ic scaems myende dat verdriet my alsulckedingen 
te lijden als dese werelt doet; het is my druekelie al dat ie sie4'; het is my suer46 al 
dat ie van verganckelike dinghen hore. 

40 Mijn Heere, mijn God, helpt my47: gheeft my vruecht in mijn herte. Coemt in my, 
op-dat iek dy sie. Mer dat huys mijnre sielen is4' seer enghe: wanneer'· du daer 
eornen sulste, so moetet van dy ghewijt'O werden. Het is vervallen":maket weder. 
Het heeft' dingen, die dijnen ogen vertoornen:' ie belijet ende ie wetet: Maer wye salt 

29 Di du add. 30. Wel in de betekenis van. nuttig, bevorderlijk, voordelig; Di vordt;rlic. Over de 
verhouding tussen hel Mndl. vorder/üc._vorderlic. voredeel/ijc, zie'Verwijs s,v.' 31 R:-16:-20 bean~woór
den aan PL k. 965; La r. 1416-1426: Faleof. Domine, et gracias agó •.. u(q~antuin seis èxpedlre Ï!I{elligam; 
Di !:. 1383~1393: Here---:ic7;~/ye-eiUJe gheve di dane ... dattet mi vorderIic is. . 32 Di roepie di. 33 Di 
add.; weglatinK!!l:"f~~~~g!?E~,~h~l!!Qiotel~ut~Il~Lel'op de Latijnse woordspeling: l~vocare-voeare: - 34 Di 
want; La ex quo, waarschijnlijk met de betekenis van .sindS dat. P vertaalde letterlijk, zonder .dé echte zin 
te -verstaan. Lub. geeft geen hss. met deze vertàling. Uit' het onverklaarbare waèr uut werd want 
gegist. . 35 ende ... : Di -ende doer iri (nI. in de ghehooehnisse) l'inde ie di als ie dijnre ghedenkt:. 36 R. 
~~ntwoordeD' aan: PL ~. 34~35:" Te erK,o invoco .. .in quo 'äff?nia,;- Di r. _34-fs: DiIer om. Oire 

begeerJjcste ... i~ wien al/(! dinghen zijn. 37 minnèn ... : La_ Di om. - 38 Di; La in !!WnÎis.excessu~~h. 
Ps -67~28: Povertrec zoals"tiok in andere'hsil. (leZing"van i als c). 3? d)': .. : Di dijn lajin iub:'; 4 camel 
laudes (uMin iubilmione-; uitgaande van een: slecht be:grijpèn- Oer gOede letterlijke vertaling loven';" laudes 
werden, aanpassingen in __ verkeerde richtingen aangebracht. 4O'La exiJio. 41 Di ·beminghe; La 
eSlîbus; vanuit eet;! sl~hr begrijpen van -bernlnghè ontstonden -allerlei misvormingen zoáJs benierlnghe in 
Rl -42~~ 28-33 bea,ntwoorden -aan: ,PL·-k. 953;. b.L~._106-2.I7:-' Famuietur tj~l s~mp~r mens 
mea.";epauset in" te cor nteum; Di r. 212-222:-Alre goederÛèrenste, alloes'moel di mijn herie ... moet"rusten 
in di. 43 Di ende der zielen leven. die die -minnen add.; vgl. La. 44 Di doch (= doe,' vgl. La 
jac). 45 Di dat ier sie; La quod video. 46 Di swaer. 47 Di ende add.; La et. 48 Di mi add.; 
La miehi. 49 La quousque. 50 Di gewidet; La di/aletur. 51 Di vervallende; La ruj~osa. 

:;. 
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reyn maken oft tot wien sal ie anders roepen dan tot dy 52. 0 Here, maect mi rein van 
45 minen heimeliken misdaden; spaert dinen knecht van vreemde sonden 53.54,b. 

0 55 alre-goedertierenste God, ie aenroepe di" dattu mijn siele ontfanget 57, die 
du di bereitste" te ontfangen uuter begeerten, dye du in haer gestort heb!t]ste'9. 
(f 29r) Ic bid dy, gaet in haer; maectse dy bequaem, op-dat ghise moeet besitten •• , 
die du gemaect hebste ende weder-gemaeet·., op-dat ie di hebben maeh·2 als een 

50 teken op mijn herte_ 6 l " . 
0.3 alder-goedertierenste Here, ie. bid dy, en verlaet my niet, die dy aenroept. Du 

riepste ende soehste mi, eer'ie dy aenriep·" op-dat ie, dijn dienaer·', u soecken 
soude··, ende aJ.soeekende soude·' vinden, ende~evonden soude minnen. 0·· 
Here, ie soehtdy'O, ende ie vant dy,ende ie begeer dy te minnen. Vermeerdert die 

55 begeerte ende geeft mi n dat ie eyssehe. ,Want al gaefstu mi al dattu gemaeet hebste, 
het en genoecht mi" niet,.het en si dattumi dy selven geveste. Daer-om 73 geeft mi 
dy selven; geeft mi dy weder. 

Siet, ie minne dy ende, isset teJuttel, so moet ie dy sterekeliker minnen. Daer-om 
werde ·iek in dijnre minnen behouden"; daer-om berne iek in dijnre begeerten. Mi 

60genuecht ende wellustet" in dijnre soeter ghedenekenisse'·. 
Ü Here, ie bid dy, helpt ons'.', maect ons in dijnre troostingen soet. AI 

hongherieh 78 heb ie dy beginnen te soeeken: ie bid'· dat ie niet <ongevoedet)80 
gelaten en werde. Al hongerieh ben ie tot dy gecomen: laet mi niet ongespijset 
wech 81_gaen. Ie ben arm geeomen totten rij eken, onsalieh totten ontfermher-

65 tigen": ie bid u dat ie niet ydel noeh versmaet van-daer 83 en gae. Here, ie ben 
vereromt ende en maeh niet sien dan nederwaerts: recht my, \op-dat) iek op 
maeh 84 sien ende mereken ss. Mijn boosheyt8. zijn myn hooft te boven 87 gegaen; 

C si zijn op mi beswaert als eenen swaren last 88 .'. Here, weyndt my8. ende ontlast 
~! my, op-dat die putte haren mont 90 op my niet en dwinged.-ieert mi dy soecken91: 
70 ic en ean niet sueeken, het en si dat ghi my leert, noch vinden, het en si dat ghi 

52.101 wien ... : Rl; Di wien- anders sal jek roepen dan di. 53 0 Here .. ·.; vgl. Rl; Di: van minen 
heimeliken misdaden reyne ende. 54 R. 34-45 beantwoorden aan: PL k. 954; La r. 234-255; Deus, 
lumen cordium ... parce servo luo;12LL~24:?.:fg God, du bisle ... van vreemden sonden, ' 550 ... : Rl; Di 
Doer om. S6 u ... : RI; Di roep ie di ane. 57 mijn .. ,: Di vamJeste m. s. SS di ... : Di bereitU!$l(LdL 
trp. 59 geslOr1. .. : Di ingheefieste. 60 Di moelSle. 61 Di ende add. 62 hebben ... : Di moet 
hebben. \/ 63 Di om. 64 Rl; Di om. 6S Di knecht. 66 Di soude s. trp. 67 Di om. 68 
Di di. 69 Di om. 70 Di La om. 71 Di La om. 72 Di dinen knecht; La servo luo. 73 Di 

~mijn-~God add.; La Deus meus add. 74 Di ghehouden; Rl beholden. 7S ende ... : Rl add.; Di La 
om. 76 R. 51-60 beantwoorden aan PL k. 953; La r. 134--158: Te ergo, c1emt:ntissime ... dulci memoria 
delector; nff.l49-ï 64: Daer om alre goedertierenste God ... in dijnre soeter ghedenckenisse. 77 Di ende 
add. 78 Di hongherende. 79 Di di add. 80 Di; La impastus; P onghenodel. 81 Di 
.heen. 82 P Rl; Di ontfermighen. ~3 Di doen. 84 Di waerl add. 85 Rl merken of denken; Di 
deneken; La intendere. 86 Di boesheden. 87 mijn ... : RI boven m. h.; Di op mijn hovel. 88 sL.: 
Di si hebben mi ommevang7iên eTiàe'á7iëëtî$waer bordene verzwaren si mi. 89 wei!;dt ... : Di wende mi 
omme; La evo/ve tegenover obvolveront. 90 die ... : La puIeus earum (= iniquitates meae) ."os suum; 
Di hoer pUf sinen monl. 91 Di: ende vertoech di se/ven den soeker want add. 

b Vgl. Ps. 18.13. c Vgl. Ps. 37.5. d Vgl. Ps. 68.16. 

.... 
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my·2 u selven vertoont. Al begerende. moet ie dy .. soeeken ende al soeekende 
begeren. Al minnende moet ie dy vinden ende al vindende·3 minnen·'. 

o soetieheit der minnen ende minne der soetieheit,mijn herte moet dy eten ende 
die binnen- (f 29v) steg, mijnre sielen moeten vanden soeten drane dijnre minnen 

Q./ 75 drontken werden "., op-dat mijn herte uutrispen9 ' mach dat goede woort'. 
o minne, 0 mijn God, 0 mijn honich-soete Here··, du biste een spise der 

groter"": doet my wassen in dy, op-dat gbi van my met gesonden monde'.moecht 
gegeten werden.Gbi zijt mijn leven, daer ic van leve,. die hope, daer.ic (aen
hange) 2, die glorie; die ic begeer te vercrijgen.· Bewaert mlijn herte' ... 'stiert mijn 

80 verstant', heft· op de minne, verhangt dye siele, endecinde hemelsche rivieren so 
treet altoos den dorstigen mont mijns .geestes' ' •. 

o Here, mijn siele moet onder dijn- verborgen heilicheden versekert·10 . werden 
vander soeticheyt dijnre tegenwoordicheyt, ende moet haer (gevuelen)','.altoosby 
u te wesen ende ghy by haer12, ende moet van u al1een 13 verblijden. 0 vier dat 

85 altoos licht, o" minne dye altoosbarnet, o soete Jesu' .', 0 ,. goede Jesu,· 0" 

eewich licht ende nemmermeer vergaende broot des levens, ghy,die altoos. ver
sadet'· ende in dy en vergaet '. nemmermeer; gbi wert dagheliex .gheten zo ende 
altoos blijfdy al-geheel. Sterct my21, (ontfunct)22 my,.verlicht [my) mijn vat der 
zielen": maect ydel 2' van boosheyt2', vervult met dijnre graciën'·, ende bewaert 

90 ende houdet 2' vol, op-dat 'ic de spiseuus vleeschs tot mijnder sielen salicheyt 
-mach Z8 eten, op-dat ie, dy etende, machZ9 leven, door u moet gaen, tot u moet 
comen ende in dy moet rusten 30•31• 

,n "/ .. p. g 92 Di om. 93 Di moet ie di add. 94 R. 61-72 beantwoorden aan: PL k. 964; La r. 13i'1l-1415: () 
Adiuva nos, obsecro Domine, amaricatum es!·-co,-;nëUm: .. Obsecro. Domine ... amem te inveniendo; Di r. 
1358-1382: help ons/ Mü,,"herte is verbitiert ... Here, ie bidde di,·'he/pe ans ... moet ie dtminnen. 9S P:ru; 
Di inghedoemle; La viscera. 96 droncken ... : Di vervullet; La repleantur: 97 Di opri(u)spen; La 
eructet; vgi. Ps. 44.2. 98·mijn.:.: P Rl; Di alte soeten honich: 99·:spijse .. :: P Rl; Dj:der gr:··sp. trP. 
I La paialo. 2 p. Di aenhanghe; La. cui inhereo. 3 P Rl; Di hout du mi therte. 4 Di La regier 
den moet. . 5 mijn; .. : Di du tverSIam. 6 Di buer'(opbeureri) .. .. 7 mijn ... : Dj La om; 8 R.AKF '---/1'.3 ~ (/"'"( 
~beantwoor~eil aan: p~ k. 956-~5Î;'IAi r. 521·536: 0 ~~fce~o amoris .. :os sltienris semper trahe; l~Lr .. 
525-541: 0 soeticheit der minnen ... dorstigenmont mijns geestes. 9 Di also grote;·La tama '(misteria = 
~nissen). 10 Di ghesfarkel: 11 Di bevoelen; La sentian(;"P genuegen: 12 ende~ .. : Di"La 
om. ï3 van ... : Dj.·La voer di. 14 Di La om.' 15 Di" La'Chtislê. 16 Di La' om. 17 DrLa 
om. 18 ghy ... : Di die versadeste ons. 19: Dj"en vèrgaestu:' ·20 Di gegheten. ti. Sierct...: Di 
scyn mi toe;. La'rêsplende michi. ·22 Di ontfWlke; La aèeendé;' Pontfancl." 23 verlicht ... ; La i/lumina 
el sanctifica vàs 'tuum; Di verl. dijn val ende maket herreyne.·' 24 DJ ·Jedich. 25 P La; Di 'ende 
add; 26 dyrire .... : Di ,ghenaden. 27 hewaerl"...: Di onrhoudet," 28' Di moel. 29 Dr moet. .. q 0 

,h'-~" . . J _. !" Q,' 0 -,'.' t-.. 30 Di verrusten; La repausem. 3IJ3:.~,~:§1beantwoorden aan: PI k.956;·La t. 503·520:' Confirmetur Q '-

mens mea ... eI repausem in te; Di r. 506-524: Mijn ziele moeL.ende in 'di moet vei'rusten. 

e Vgl.Ps. 18.3. 
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P I 22, f. 29\" MEER VIERIGHE GHEBEDEN ENDE TOEGHEESTINGHE(N)' TOT 000'. cr CAPITIEL 

(.XXVIJ.) 

o over-wonderlijcke hoge afgrondige Godheyt, 0 oversoete minner der suverder 
herten, ontsteket mijn herte, ende doorschijnt ende verlicht alle mijn binnenste 

5 metten hogen claren heeten vierigen soeten sachten vroliken brant uwer ondencke
liker onsprekeliker afgrondiger ongemetenre ewiger godliker minnen, op-dat mijn 
binnenste, al bernende ende doorvlamrnende uut allen sinnen, buten ende binnen, 
opdringende ende springende, uut begeerliken crach- (f 30r) tigen gewelde uus 
soeten IJleesende smaecs mogen gedreven, geleyt ende ingetogen werden, al bernende 

10 ende versmeltende, inder 'overwonde(r)liker oversoeter, (levender)4 fonteinen, de' 
overvloedich is vande alder-schoonste soetste weelden, daer alle reyne begeerten in 
versadet werden. 

o oversoete minner der reynder herten, wilt mi dit geven, op-dat ie mach wesen 
een geheel offer voor u, want' ic en mach jn mi selven met gedueren. Neemt my 

15 . altemael van mi in. dy, want ic my selven altoos een hinder si·. 0 overste goetheyt, 
aensiet mijn ellendige diepe ongetrooste crachtige stadige weemoedige aenroepen 
tot dy. 

o goede herder, wilt u dwalende scaep inder wilder woestijnen leyden 7 door den 
rechten padt', want ic onwetende ben; drijft my, want ic traechben; sJaet my 

20 metter vaderliker roeden; trect my op van allen eertschen dingen; vernedert mi 
onder u ende onder alle creaturen; verveert mi, dat ic u vreese als eenen rechtveer
digen rechter; vertroost mi, dat ie in mijn der droeffemsse nyet en vergae; verbernt 
my in dat vier uwer godliker minnen; verdrinct my in dat grondeJose meyr uwer 
barmherticheyt ende maect mi te met b • 

25 0 getrouwe vader, obarmhertige broeder, laet my in dat ghi selver zijt, want 
minen geest en mach niet rusten dan in uwen godliken omvangen"'. 

o milde gever, 0 onbegrijpelike gQetheyt, ghi zijt met yet, datmen verstaet, mer 
dat allen sinnen ende begrijpen te boven gaet. 0 over-claer vrolike onbegrijpelike 
duyster overhoge oversehijnende nacht, ic en weet niet vorder te gaen: ic blijve .hier 

30 voor uwer tegenwoordicheyt in uwer schayen staen. 0 doorscinende alder-getrouste 
IÏlinner, laèt my geheel vergaen: so is mijn roepen gedaen; so mach mijn droevige 
geest ontfangen,. daer.ic na quelle met verlangen. Want mi anders met vernoegen en 
mach, so moet ie quellen nacht ende dach 9. 

I Getuigen: ook dit gebed komt alleen in deze Peerle·bron voor;-.zie hiervoor Inleiding, p. m. Schr. lijkt 
het wel van elders overgenomen te hebben. Wegens de 'stroeve zinswendingen (vgl. de opstapeling van 
adjectieven of werkwoorden) kan het lijken. dat het uit het Latijn werd vertaald. Noch het Latijns 
origineel, noch de ModI. vertaling konden wij ontdekken. Zie evenwel over een paralleltekst in r. 34-51 
hierna D. 11 en 23. 2 Wel met meervoud·betekenis. 3 Vgl. B c. 26 n. 1. 4 pl leverder; ps 
levender. 5 l_È~~(tp_~!_,~~_.~~~!~~_,_~~_~, 4~; __ ~~ _/~ •. __ (;:,:, J}~ _,!~,,,J). 6 V gl. nog verder. ,. pJ 
seynden. 8 Vertaling van amplexu? 9 Het rijmproza in r. 27-33 en ook verder is opvallend. Moet 
men dat alleen aan het toeval der vertaling toeschrijven? 

i 

a Welk verband ligt er tussen deze tenn en de rechte wech, een grondmotief van Peerle? b Nl. te· niet· 
maken in mystieke zin, zoals ook in de volgende tekst. c Nawerking van Augustinus' zin: Jnquietlun 
cor meum ... ? 

·-1 
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o geminde vader, ie, arme sondige ereatuer, die nyet weerdieh en (f 30v) ben u 
35 vader te noemen, bid u: wilt my aensien metten oghen uwer barmhertieheyt, want ie 

altoos een sondaer ben in uwer tegenwoordieheyt. 0 Here, ten is u niet verborgen 
dat ie een rouwieh sondaer si>O ende den rou en heb ie niet sonder di. 

'>,Omijn blijscap, wanneer sal ie eomen ende mi voor dy openbaren? Waer-om 
afkeerstu van mi dijn aensieht, 0 mijn vruechde,overmits der welcker ie· mi verblide 

40 ende sonder de welcke dat ie altoos bedroeft si 12? Waer sidy verborgen, ghi, alder' 
schoonste, dien>3 ie begere? Dijnen rueeke seheppe ie ende. leve>' ende verblijde 
mi". Mer dy en sie ie niet'·, ende hoor doehu stemrne ende werde levendieh". 
Mer waer-om verbergestu dijn" aensieht? Ghi moget spreken: 'Die mensehe en 
mach niet leven ende.my sien' :L9~ 

45 0 soete minder, mijneenige. hope, mijn.hooehste trooster 20, om u tesien ben ie 
gemoet te" sterven. Je wil mi aen dat eruee voegen: nagelt myso vast dat u 
genuege. Geeft mi maeht ende lijdtsaemheit, ende eruyst mi met barmhertieheyt22. 
Eya, soete minder, ie wil levendieh sterven, op-dat ie dy maeh sien, want ie om dy 
sterve. Ie en wil nyet leven: ie wil sterven; ie begeer verlost te werden ende te wesen 

50 met Christo. Ic begeer te sterven, op-dat ie Christum sien maeh. Ic versake te leven, 
op-dat ie leve met Christo"J 

o hemelsee Vader, ontfanget mijnen geest". 0 mijn leven, neemt tot dy mijn 
siele; geweerdicht u haer te ontfangen metter selver offerhanden, die ghi ons vanden 
hemel seyndet 24 ende die om onsen wil w[aJert" aent eruee gehangen. Ontfanet 

55 voor mi sine minlike woorden ende wereken, dye uutstortinge zijns heyligen bloets, 
die weerdieheyt zijns ellendighen dOOlS, ende daer-toe al dat lof ende al den dienst, . 
die inden hemel ende inder aerden u is gesehiet. Och, mocht ie dat volbrengen: hoe 

'10 Vgl.. n. 6 en verder. 11 Van r. 34-51 Vinden . wij een parallel: 1. Latijn in het ten onrechte aan 
Augustinus toegeschreven So/iloquium animae ad Deum . liber unus, PL 40, k. 863-898, nl. k. 865: 
(Concupiscit et deficir anima me(J de memoria tua), quando veniam et apparebo tibi ... o Domine lesu, aecipe 
spirilum meum; 2. Mndl.: Dieenighe sprake ende vereneghinge, die Sunte Auguslinus hadde mii God., eerste. 
hoofdstuk: (Mine siele begheen ende ontbreCl in ·dine ghedenekenisse~) wanneer sol ie eomen ende m.l' iióor . 
di openbaren ... Here Jhesu Christe, onI/anek minen geest (zie hs. Utrecht, V.B. 1688, f. lr-30v [fragmeritjï:; .... ~,·o .. · 

ug, door H.E. MOLTZER, in Bibliotheek van Mndl. LeuerkwuJe, 44~ aflevering, Groningen, 1891, p:·"~.2~~.B:'o 
andere vindplaatsen aangegeven door W. DE VREESE, Sim Augusiin~s in het Middelnederlàndsch, [Zie <.: 
hiervoor B c. 25, n, 1], nr. 30, p. 106-107. Het is niet uitgemaakt of deze vindplaatsen alle één zelfde 
vertaling bevatten. Zolang wij de (Latijnse en Mndl.) brOD. van onze tekst niet kennen, noch de.wijze, 
waarop het Soliloquium uH ontleJ;lingen tot stand.kwam, kunnen wij de. verhouding lussen onze tekst en 
het Soliloquium, resp, pie enighe sprake •. niet me:t zekerheid bepalen,·NB. In de volgende noten verwijzen 
wij .met La naar de Latijns~ tekst, met· Mo. naar, de· MndI. uitgav.e van Moltzer. 12 ende .. ,: P 
add. 13 sidy ... : Mo .ontholdestu dyne: verborghene schoenheyt, die.' 14·Difn.:,: Mo Overmiddes 
dinen roeke leve ie. 15 Mo in di add, .16 d)'; .. : Ma ie en sie di niet, 17 Ende ... : Mo'om. 
18 Ma schone add. 19 Ghi.,.: La Forte dicis; Mo Liehte daer om als dat wi .van di lesen.,. 200 
soete ... : MD Sie, iieve here, 21 om ... : Mo wil ie. 22'lé wil ... : P add. . 23 Eya ... : P dichter bij 
La dan bij Mo. - Al wijkt P sterk van Mo af, toch is het duidelijk dat P teruggaat op de Mndl. vertaling 
van het' Soliloquium"die Mo op zijn manier overleverde, Anderrijds heeft P (d.i. de hier door·P ontleende 
tekst) eigen gedachten en afwijkingen in die vertaling ingewerkt. 24 Van het werkwoord zenden: giJ 
=ondt. 25 Van het werkwoord werden: (zij [de offerande]) werd, 
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geerne soude ie dat in eleker uren ende ogenblic tijts opwaerts seynden' u tot eenen 
eewigen love ende tot een eerweerdighe dancbaerheyt voor allent, dat ghy my hebt 

60 bereyt, hier (f 3lr) ende inder eewicheyt. Amend • 

(HIER EYNDET DAT BOEC DER GEBEDEN) 

d Het zenden-motief verwijst naar de lang lopende vraag over de ware betekenis van het woord missa, 
meestal i.v.m. het liturgische lie,- missa -est. Men neemt nu wel algemeen aan, dat missa afgeleid is van 
missjo = dimiSsio, nl de wegzending vaD hel ,aanwezige volk. Lang beeft men gedacht dat de missio het 
offe;r (Christus), bet gebed betrof. Zo reeds Hugo van S .. Victor, t 1141, in zijn De sacramemis christianae 
fidei, pars VIII, c. '14 (pL 176; kol. 472). Verwijzen we nog naar Gabriël Biel (± 1410-1495), die in zijn 
niet voltooide coIllIT,lentaar:. Canonis misse expositio (uitgave door H.A. Obennan, W.I. Courtenay, 
Wiesbaden, 1963-1967). Zi_e aldaar J. Lectio xv, 1,- 125-6; Lectio lxxxix, IV, 176~9. Ook in de 
miscommen~àr~n in 4et Diets komt deze interpretatie voor. Zo bv. bij Simon VAN VENLO. in zijn 
Boecxken veinder officien ofte dienst der missen, Antwerpen" Mathias van den Goes, 1481. f. 4Or. waar we 
lezen: '!te missa est, dat also veel es a1~- die meester seit: Dit heilighe sacraficium (!) ende offerande is voer 
u ghesent totten almachtighen vader. gaet in vreden allegader' (vg!. Reprint door De Schutter, 
Antwerpen, 1982, die de literatuur ter zake aangeeft). We vermelden enkel: O. RoITMANNER, Ueber 
neuere und ältere I!eutungen des Wortes Missa, in Theologische Quartalschrift, 71, 1889, vooral p. 534-
545; J.A. JUNG~ANN, s.j., Missarum solemnia, Wien, 195804-, I, 230~3; Il, 535~541. 
e Uit de versc~llende gegevens, verstrekt in onze eerste reeks noten, kan men opmaken, dat deze tekst 
van!lit Latijnse en Mnd!. bronnen werd opgebouwd tot een bredere eigene uiteenzetting. Waar vindt men 
he~ geheel, waarop Schr. steunde? 
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Traktaat C 

. (C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN) 1 

Dat (derde) deel des boecx met veel schooner meditatiën, ende onderrech-. 
tingen 2, om ons liefs Heeren heylich leven ende bitter lijden na te volgen ende ons 

5 selven geheel in God te verliesen ende over te setten 3 • 

1 Deze titel nemen wij uit de hier aangehaalde tek~t.-dje het tweede -deel is :Vande lange-titelopgave bij 
Dal eerste deel uit Peerle. De aldaar Voorkomende opsomming: Dat eerste deel des boecx is vo; vueriger 
gebeden ... Met veel ... onderrechtingen verraadt blijkbaar eeI); oorspronkelijke dubbele bron._Hier~pogen 
wij de tweede' bron te reconstrueren. -2 Deze teim' verduidelijkt" naar ons ge;vci~leri het ~st het 
karakter vàn de verschiliende eenheden, die in dit deel voorkomen. . 3 I?eze oniSchrijving kar<l;~t~ri" 
seert hoofdzakelijk het geestelijk leven als de beJevin vim de MenschèYl-er{ van" de Godhe 'l Christi. De 

(

onderwerpen, die in eu OIJ rrechringen, behandeld worden, belichten spanningsgewijze de.ze twee 
aspeCtén V~? ~et geestelijk leven. ~e ·onde~re~htingen v~~én. op zich als 't warè afzonderlijkè. ~nheden, 
waara~n WIJ tttel en ran~ummer geven en waarvan .wIJ de eigen structuur trachten aaq te geven. . . 

·NB. Zie Plaa.t lIl. afgedrukt bij traktaat B: het eérste deel van de gedrukte tekst."wijst op de inhoud van· 
traktaat B; het tweede deel ervan omschrijft bet thema van traktaat C. De revisor heeft beide ree~en 
teksten· hoofdzakelijk in Dal eerste deel der Peerle-ondergebracht. - Tei illustratie van traktaat C nem~n 
wij P IS42 c. 23, f. 32v~33r, dat de godsverering omschrijft, terwijl c. 24 Maria als ons voorbeèi(j·daarvan . : 
voorstelt, wat wij als onderwerp van de eerste onderrichting aangeven. . .. 

H 01 ampek048j19 
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310 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTJNGEN 

DIE EERSTE ONDERRECHTINGE 

1. GODS NAAM MET ONTZAG NOEMEN NAAR MARIA 'S VOORBEELD' 

1.1. Gods naam benedijen' 

PI 23, f.3Ir' HOEMEN DEN NAEM GODS MET WEERDICHEYT NOEMEN SAL. «(1 CAPITTEL .J.) 

Want God .geboden heeftdatmen sinen naem met weerdicheit sal noemen 2 .', 

daer-om salmen seggen: '0 gebenedide God'b. Ende dat is den hoochsten ende 
eerweerdichsten naem, daermen God mede noemt. 

5 Daer-om seit men: '0' uut godliken verwonderen 3. Dye 0 is ront, sonder 
beginne ende sonder eynde ende sonder, gront" daer dye Godheit bi beteekent wort, 

C dye daer is een ontoeganckelic licht s", dye opperste hoocheyt, dye onbegrijpelike 
breetheyt, die oneindelike goetheyt, dye afgrondige overvloeyende rijcheyt, daer alle 
volheyt der graciën ende benedictiën ende die scat der consten ende der wijsheyt 

JO ende der goetheyt in is, daer alle macht ende victorie in besloten is', daer alle 
creatueren inden hemel ende inder aerden van gebenedijt werden. Daer-om sullen 
wi dic <dit naevolghende ghebet) 6 spreken met weerdicheyt ende met inwendiger 
dancbaerheyt, op-dat bi ons met zijn vaderlike benedictie wil vervullen. 

Een devoot ghebet om dye hemelsche benedictie ende van dye tegenwoordicheyt 
15 Gods 

o gebenedijde God, ghy zijt een oorspronc van alle goet, een fonteyn', daer alle 
goet in is ende daer alle, dat goet [iti) , -is inden hemel ende inder aerden, <uut 
gevloten) 9 is. Gby zijt dye volheyt der -graciën, die gestort is in dye eenicheyt der 

1 Getuigen: P 1.23, f. 3Ir-32v; L 3.49, f, 354r-3S6r. - Met waarschijnlijkheid kan men de hstt, 23-27 uit 
P.I als onderling tot een eenheid verbonden achten als één onderrechtinge over de aanschouwing Gods, 
We] zijn de elementen daaruit van diverse;; herkomst. Hst. 23 'draagt duidelijk het eigen merkteken van 
Schr. Hstt. 24-26 zijn ont1~nd aan MARQUARD VAN LINDAU'S traktaat over Die zehe gebot, Trouwens, 
wanneer men de inleidende paragrafen van Márquard leest, kan men vermoeden dat de diepere 
ondertoon daarvan voor. Schr. de aanleiding is geweest, om haar' persoonlijk zoeken naar Gods 
beschouwing op eigen aanvoeling uit te spreken, Hst. 27 is anoniem overgeleverd, maar rooet zonder 
twijfel aan TauIer toegeschreven worden. 2 dalmen".: L ne nomen Dei in valium assumamus; vgl. Ex, 
20.7 = tweede gebod uit de 'decaloog. 3 UUI ... : LeX divinitatis admiratione: rond'als de opening van 
de mond bij de uitroep van verwondering, 4 e.s.gr,: Lom. 5 L et indeficiens add. 6 L eam 
quae sequilur orationem·.add,; P om. - wordt door de zin vereist. 7 Lfons vivus, Ij pI. add.; p3 
om. 9 P uutgey/oten, NB. Om de samenhang van de tekst van iedere aparte 'Onderrechtinge' op zich 

enom de opbouw van • Dat boec der onderrechlingen' te onderstrepen, hebben wij de tekstregels van 
iedere 'onderr~hti,nge' doorlopend geteld 

a Nl in het tweede der 10 geboden, Zie verder p, 314-315. b Het valt inderdaad op, dat Schr, zo vaak 
en pregnant deze'naam van God gebruikt. Hier toont ze dat dit opzettelijk gebeurt, c Vgl. 1 Tim. 
6.16. d Echo's van Rom. 11.33, 

.. ~ 
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sielen. Ghy zijt dye-geen, daer alle goet ende benedictie van coem!. Hier-om bid ic 
20 u'o, 0 vader der benedictiën, benedijt mijn siele met dye overgaende" ghenade 

dijnre uutvloeyender goetheyt, ende bewaertse in dijnen handen, want si is dijn 
beelde ende gelikenisse ende ghi woont in haer ende zijt dat leven mijnre sielen, 
(ende)12 ghi onthoudtse in dy. 

Hier-om, 0 leven der levender, licht der lichten,. wesen des wesens, liefde der 
25 liefden, daer ic uut dat binnenste merch " ende uut dye afgrondige goetheyt dijns 

vaderliken herten gevloten ben (f 31v) endel< hebste u selven in my gegeestet ende 
zijt dat leven mijnder sielen ende onthoutste mijn siel in u! Ende ghi zijt met u 
godlike wesen wonende inde eenicheyt 'aes wesensmijnder sielen 'ende .zijt de 
mogentheyt ende dye cracht mijns geestes, ende dye wijsheyt ende licht mijns 

30 gemoets, ende die goetheyt die mijn -siel verviJlt ende omvanget 15 ende regeert' ende 
doet leven in minnen'. 

Aldus ben ic uut u gevloten als· lief uut den lieve. Hier-om zijt ghi dye alder' 
liefste. Want ghi altijt blijft met u godlijcke tegenwoordicheyt in mijnre sielen ende 
en wilt daer nemmermeer van scheyden, wantsi en mach buten'u een ogenblic met 

35 leven, ende hebt mijn siele sonderlinge aendi selven gehouden 1., - dat geen heren 
noch ooningen noch nyemant anders doen en mach, si en moeten onderwijlen van 
haren vrienden 'absent zijn ende si 17 moeten haerder tegenwooroicheyt die' ontberen. 
Mer ghi, 0 n:tijn alderliefste ende alre-begeerlicste Here, blijvet aItijt by mi tegen
woordich; ende dát gaet boven alle gaven ende rijcheden, dye 18 daer zijt boven 

40 alle giften, want al dat lieflijc, schoon, rijc ende edel is ende al dat dierbaer ende 
genoechlic wesen mach ende al dat minlijc endebegeerlijc is, dat vinde ie altemael 
in u . . 

o gebenedijde God, een oorsprime van alle goet, helpt my dat ie by u moet 
blijven ende leven in dijnre lief ten. Want ghi zijt dye-geen, daer mijn siel nacht ende 

45 dach na verlange!. Sij en mach van genen. dingen ghetroost noch verviJlt werden 
dan van u alleen,. die daer zijt boven alle weelden. Och, bewaert nlijn siel ende 
helpet my, dat ie butenu ghenen tro~st soecken noch beg';'ren.en.moet: so machse 
blijven reyn ende vrij van· allen nedersten dinghen ende leven u alleen, 0 alder
lieflijcste lieP9. 

50 0 wat groter goet ende weldaet is di(, dat ghy in dye .hoochste eenicheyt mijnder 
sielen woont, dye also hooghe, edel, schoon, wijs, rijckende machtich 20 zijt ende 
(daer-in blijven)" .ende nemmernieer van-daer schey6en en wilste! Och,. hadt 
(f 32r) ie dit altijt geweten ende volcomelijc gelooft", dat gli.i in dat binnenste 

: ~ .. 

JO bid ... : L en ego modica pars creatutae tuae te humiliier oro.. . II L supàexCelIimli.. . i2 ~amque L·. . 
a~d. 13 daer ... : L un'de ex inrimis medullis; ver~ta,: w/lanût ik pIs uit. '14 Vçrsta: <ghi) . .. . ,)5 L' O'R Jr:--
amp/~xanf. . .16 L. sodasti .~: conser.vasti. . ~ 7 si (= de konin~eD, ... ) _ende :si- (.:: ~e ~~der~anen). ---" Jrrr- (JP . p r, . 
18 L cum SIS Ipse. 19 Locharorum charzsslme. 20 Lom. 21 P doer mbllJven. 22 vol· Q_ ~ ~ • 
c0!heIÜc ... : L perfecte redissem (drukfout voor c~edidissem). Vandaar de kreu~le vertaling in het Frans: ~rv- :,0 '_ . . 
'0 si j'eusse iousiours sceu cecy. ie fusse tousiours párfaictement revenu 'à moy, c'est -à sçavoir '.'-
qu'habitant au fonds de mon ame vous perseverez continueUement en iceluy (f. 312v; 6~ regel). .... 

eR. 16·31.verklaren Gods aanwezigheid in de mens naar ruusbroeckiaanse motieven. Over·hegin sonder' 
begin zie A c. 1 r. 6~ 7 en n. c. . 
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mijnre sielen woont ende daer-in blijft, hoe eerlijc ende weerdelije soude ie my in u 
55 tegenwoordieheyt gehadt hebben? 

Ie geloofde dy te wonen inden (hemel ende) 23 te wesen over-al, ende ie en wiste 
niet dat ghi altijt wonende waert in mijnre sielen, ende dat mijn siel uwen tempel 
ende u rije was, daer dat Heylich der heyligen in verborgen is. Ic en verstont nyet Z4 

dat ghy ons leert inden Pater noster, dat wij die hemelen waren, daer ghi in woont 
60 ende dat wij dat rijck zijn, dat ghi begeert te besitten ende te regeeren. lek soeht u 

inden hemel ende ghi waert in my, dye selver dye hemel zijt ende met allen 
):) heylighen ende enghelen ombeset zijt. 

Ie hielt die hoochtijdèn van buyten, mer ie en vierde noch en hieltse nyet van 
binnen, daerse in . die hoochstewijse volbraeht werden. Ie woude grote dingen 

65 wereken ende lijden van buien; mer ken lielInyniet in dy ende leet niet u edel 
inwercken 25, dat duysentwerf hoger ende edelTe is dan al ons wercken van buten. 
Want ghi hebt onse hooehste salieheyt geset in eendergodlijdenre wijsen 26, dat wij 
ons te gronde in u'souden laten' ende uutlijden" u were van binnen ende van buten, 
dat lichter te doen Îs dan te werekeri; want ons siele ean meer lijden dan wercken. 

70 Ende, gelove je u dan in my te wesen, so sal ie my d)' gheerne laten in u gewelt ende 
lijden dijn in-wercken ende dijn uutwereken 2 •. Oeh, hoe salich is 29 dat gelove, hope 
ende minne, dat mi uut mi leyt in u! 

o eerwe( e )rdige God, ie meynde in mijnre blintheyt, als ie quae! gedaen had, dat 
ie u dan uut mi verdreven had, dat doeh niet zijn en mach één ogenblie, want ghi 

75 zijt dat leven mijnre sielen. 0 edel inwoonder ende opperste hoocheyt, ghy blijft 
ende en scheyt30 nemmenneer van my, noen en wert niet toornich 31, wat ie quaets 
doe. Waer vintmen yemant, hi en veriaget ende vertoornt onderwijlen sinen vrient 
ende doet hem ontrouwe? (f 32v). Mer ghi zijt" een onbewegelie ende onberuerlie 
goet. Dan zijt ghy33 rechtverdich ende barmhertieh: ist dat ie yetquaets doe, so 

80 moet ghy u vrientscap ende gracie van my trecken ende u rechtverdicheyt moet dat 
stiàffen. Mer, ist dat iè genade begeer, so wil u barmherticheyt my dat gherne 
vergeven door u bitter lijden ende mi weder onûangen in uwer lieften ende graeiën. 
Oeh, wat trouwer ende gestadiger vrientscap is dit, daermen lief van lief nyet 
seheyden en can, so verre als wij ons selven nyet van hem en keeren'? 

23 pl hemelen; p3 hemel ende. 24 Jc ... : L nee inteliigebam miser. 25 L mactionem. 26 in ... : L 
in te patiendo. 27 L ad extremum suslÎneamus. 28/ijden ... : L susrmere (UI ila dicam) inactionem el 
eXlraactionem. 29 hoe ... : L quam beatissimae virlules sunt. 30 L -discedis. 31 noch ... : L per lui 
lurbationem irasceris mihi. 32 Mer ... : L Sednon sic tu Deus noster. Tu nanque es. 33 dan ... : L Qui 
nihilo minus, quum sis. 

fVanafr. 50 zijn er duidelijke ecbo's van P III.56 (zie nu Narede, p. 635) en van zovele andere pregnante 
P-teksten. -Wat 'is dan wel de (oorspronkelijke) functie van dit uitzonderlijk hoogstaande hoofdstuk in de 
volgorde van het werk1 

. .. 0:' 
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1.2. Maria's voorbeeld naar Marquard van Lindau' 

P I 24a, r. 32\" HOE WI GOD SULLEN LEREN AENBEDEN INDEN GEEST ENDE INDER WAERHEIT 

o 
() 

86 NADEN EXEMPEL DER WERDIGER MOEDER GODS'. Cl CAPITTEL .D. 

1.2.1. Eerste gebod' 

I()nse' Lieve Vrouwe dye aenbadt den eenigen God in dryerleye wijse'. 
Ten eersten met ghewarigen gelove, met lief ten 5 vervolget. Ende si sette· haer 

bekennisse in also dieper ootmoedicheyt, dat si nyet meer en begeerde te weten 
90. vander verborgentheyt Gods dan haer geopenbaert wert- Ten anderen mael so achte 

si haer selven des onweerdich te wesen 7 dathaer geopenbaert wert, Ten derden so 
was si also seer snel ende bereyt tot allen wercken der kersteliker gesetten " als-of si . 
noyt duechden geoeffent en had, ende beval al haer natuerlike weten so seer den 
lichte des heyligen geloves ende sette haer erachten so seer in. die diepe oot-

95 moedicheyt, dat van node dat lichte des geloofs haer veel meer inlichte dan dat 
gescapen 9 licht. Hier-uut canmen wel mercken, hoe seer si met gansen gelove 
haeren eenighen God aenbadt. 

Si badt hem ooc aen met gewariger hopen 10., want si en had noyt mistrouwen aen 
de goetheyt Gods. Al dat si hem badt ">, betrouden si hem in allen dingen, dat hy 

I Getuigen: PI, c. 24a, f. 32v-33r; L 3, c. 20, f. 214v-21Sv. 2 Deze richtinggevende titel beantwoordt 
in feite aan c. 24-26. De tekst ervan is ontleend aan Marquard' van Lindau's' traktaat, in hss. en in 
vroegdrukken verspreid: Die zehe gebot. Over auteur,' zijn werken in 't algemeen oen hun waardering zie 
het baanbrekend artikel van O. BONMANN, ,afm., Marquard. von Lindau und sein literarischer Nachlass, in 
Fran_ziskanische Sludien, 21, 1934,315-343. VgLH.J .. MAY, Marquard ,vo~ Lindau und die Marquard
Forschung in zîjn hierna te noemen 'werk, p. ,33-3'7, -met literátuur. -Speciaal te noemen werken- yan 
Marquard: A.J. HOFMANN, Der Eucháristie~Traktat"Marquards von Lindau, Tübingen, '1960; J. HARTIN· . 
OER, Der Traktal de paupertate von Marq~rd von Lindau, WÜTzburg,.196S; HJ .. MAY, Mar.quard- von. 
Lindau OFM - De reparatione hominis. Einführung und Texledition, Fra'Qkfurt ,am Mmn, 1977. Die zehe 
gebot: hierover gaat de doctoraatsthesis (en later werk) van J.W. van Maren. 'Deze auteur"betrekt daarbij 
de verspreiding van het werk in Duitsland en in de Nederlanden. Zie reeds zijn-tekstuitgave -vim de druk 
1483: Marquard VON LINDAU, Das Buch der zehn Gebore. Textausgahe mil Einleitung und Glossar, 
Amsterdam, 1984. Vgl. A. AMPE, Mar uar n Lindau en de Neder/an ··l e· Mar ard in 
Nederlandse geschriften, in ,34. 1960 374-402. Onder e vele invloeden, die Marquard verwerkt, is 
het werk van Ruusbroec niet de minstbelangrijkSi'è:" al put hij blijkbaar soms uit reeds gehavende teksten. 
In hoeverre Schr. besefte dat zij bij Marquard leer en tekst van Ruusbroec vönd, is moeilijk uit te maken. 
3 In onze uitgave onderscheiden wij de teksten volgens de ontlening ervan ui!JÜ\ verschillende geboden, 
met venne1ding ervan volgens van Maren's Duitse uitgave 1984 (geciteerd als~ Wij raadpleegden een 
M~dl. vertalingfbewerking in hs, Brussel,.K.B.II 24.54, f. 1.8 e .. v. (geciteerd als ® - De·leu;r.:'Îl}dt de . 
paralleJteksten in van Maren's lopende Dietse ep Duitse tekstuitgay~n van,Marquard. 4 Hs.(M~ster 
tot de leerling)'; Dl! sulste weten dat die ,edele maghei t;nde moder gods 111l1ria mei groete vlyu ende iJOersre 
ende sonder op houden alle Iyt sach in die gheboden gods. hoe 'dat" sy 't~jè _ met alrê' waerdicheii ende 
oetmoedicheit naden alre hoeehsten ende voicomensle mochte houden. D'à'df"à-rii soe selsèe. merken hoe 'dai sy 
enen enyghen Godmef driere hande wise ende manyeren aldus aenbede. 5 met ... : Ma milt lehen; Hs mei 
rechten leven ende werken; L per dilectionem operanlem, vgl.~. Zie B c. 7 n. b. 6 Hs eerst add.; 
dit leidt. een nieuwe opsomming in. 7 Ma wissen; Hs weten. 8 Ma gesetzde;" Hs (gesteliker.) 
gheboden;.,L caeremonias. 9 Ma ungeschaffen; Hs ongescapen. . 10 Ma Zuversicht; Hs.hopen. 'ende' 
toeverlaet. 11 AI dat ... : Ma alles des ... ; Hs van alie dies SJ' hem bad! (bij de vorige zin!). 
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100 dat beste daer'in doen soude. Si beval zijnder goetheyt al haer gehet, dat hi dat 
sehieken wilde na sinen alderliefsten ende eerHesten willen, ende gaf haren wil daer' 
toe over in ganser ootmoediger gelatenheyt. (f 33r) Aldus beden 12 si Doe haren 
enigen God aen met ganser hopen, want, als 13 si alleen vanden hemelscen Vader 
om dageliex broot badt, in dien selven beval si Gode ooe al baer sorge ende alle 

105 haerdoen ende laten in gansser hopen. 
Sij beden hem ooe aen met gansser minnen, want si uutwendige ereatueren noyt 

en geminden. Haer en viel ooe noyt enich beelde in haer herte, dat haer minne 
vernederden tegen ,. God. Sij hadde een ongebeelde" minne met God ende minden 
alle dine in hem met eener ewiger ongeseapenre'6 minnen. Sij keerden al haer 

110 erachten in haren inwendigen gront, daer dat godlike beelde in verborgen leit. 
Inden inwendighen tempel haer sielen' 1 daer woonden si ende keerden al haer 

erachten daer-in ende daer aenbeden si haren enigen Soon inden geest ende inder 
waerheyt18. Sij bekenden'· dat si hem niet volloven en conden weerdelick. Daer-om 
begeerden si dat hl hem selven loven ende weerdiehden'o. Ende daerom ist waer", 

115 dat haer herté gheenen keer uut God noyt en dede". Haer gront ende haer 
inwendieheyt was. so godformieh, wie in haer herte ghesien hadde, die hadde daer 
gescouwet God in al zijnre c1aerheit ende daer gesien sinen uutgevloten Soon ende 
den Heyligen ·Gheest in weseliker23 wijse". -/ 

P J 24b, f. 33r" 1.2.2. Tweede gebod' 

I"Ooc ist te weten dat si noyt woort en sprae'·, si en gine in haer selven ende 
120 bedacht drie dinghen .. Dat eerste was, of<t)" nootdruftieh waer te spreken. Dat 

ander; oft gheen argeringe 28 daer-van comen en mocht. Dat derde, oft die godlike 
eer daer-aen gelovet'· worde. Ende, wanneer si dan die drie stneken gelije bedacht 
had'o, so bestonde" si dan ootmoedelic te spreken. 

Ooe hadden alle haer reden aen hem drie wijsen. Dat eerste was, dat si 
125 sachtmoedige woorden sprae ende noyt toomich woort en spraek. Dat ander was 

minlie ghelaet" metten woorden. Dat derde was een besneden" wijse in <haren) 34 

spreken met neen ende ia, want overvloedige" woorden en sprack si noyt36. 

12 Ma bettel; Hs bede? L Sed el in hoc apparel cum quanta spe; mognitudine unicum Deunt mum 
odorabat. 13 Ma Hs om. ]4 vernederde ... : Ma vermiuelle; Hs enych middel inbrochte tusschen 
haer ende God. 15 Ma ïmgetei/te; Hs ongnedeeJde; L indepictwn Oe purum. 16 Ma geschaffner; Hs 
om.; L i1'!erealo. 17 haer ... : Ma Hs om. Men denkt aan het tweede werk van Schr. 18 enigen ... : 
Ma-'ëin{gen Gott; Hs enighen God in den g.e.i.d.w. 19 Ma bekom; Hs kende. 20 loven (== 
lovede?) ... : Ma Jobte' und wirigele; Hs loven woude. 21 ist: Ma sa wisse; Hs du seJsle weten. 
22 hoer ... : Ma ir hertz'usser Goit kernen ker nje gerhet; Hs Maria hoer herte nye uur God of en 
kerde~ 23 Ma wesen Ueher; Hs tameUker ende gheesteIiker; L essentialiler. 24 Marquard zet Dog 
over 3 ~olommen zijn uitéenzetting over dit thema verder. - J~ .. 89·1 !§~=-_ .~_~l?~ 1.~ .. _t·. }8 __ -=- J? 
r.27.·· l5 R. 119·I36-zijn ont1eend aan_Marguards w~rk Do.! I~,K..?k~!LM~.,L.l1rb-l!~,i Hs f. 24vc· 

25rá. --' Getuigen: P 1.24b. f. 33r·v; L l20b, f. 215v. 26 Oae ... : Hs mer doch soe selstu welen dar sy 
nye en-sprac eewwoórt. 27 p3; pt of' .28 Ma argerunge; Hs arge; L scandalo. 29 Ma davon 
ge/abt; Hs daer in vermeerl ende ghebreyt; L ad gloriam Dei /oculio sua pertineret. 30 wanneer ... : Ma 
fandsie den d.d.St.; Hs wanneer sy vant dese d.punlen. 31 Hs begon. 32 Ma geberd;Hs ghebaer; L 
vulrum. . 33' Ma beschnillen; Hs slechte besneden; d.i. kort. afgemeten, besnoeid; vgl. Verwijs s.v. 
A2;; 34 P horen. 35 Ma ubeTjlüssige; L otiosum. 36 Hier is een passus van Marquard 
weggelaten. 
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Sy (f 331') en noemden, God ooe noyt in haren ghebeden, sij en weerdichden den 
godliken naem met danebaerheden in alle dinghen, die haer op 37 -vielen. Ende si en 

130 noemdens'" noyt, si en hadden drie dingenaen haer. Dat eerste was kintliken anxt. 
Dat ander was diepe oetmoedieheyt, want si haer onweerdich achten den < onghe
noemden)'9 God te <noemen),40. Dat derde ,was vliti[nJge eerweerdicheyt. Met 
desen driën sane si recht in haer selven neder voor die eerwerdigen voeten Gods, 
wanneer si sinen naem in haren gebede soude, <noemen)~2. Ende met groten 

135 <kiniliken)43 anxte ende ootmoedicheit so, sprae si uut den heylighen naem des 
hoogen Gods~ , , , ' '. ' "" , 

P 1 24c, f. 33v" 

140 

1.2.3. Derde gebod' 

1.2.3.1. Dérde gebod, eerste stuk' 

IRoe die Moeder Gods haer hadde inden ghebede ende hoe, si haer daer-toe 
bereyde4S. 

Die eerweerdige Moeder Gods hadde drie wijsen vóó~ den .gebedenende drie 
wijsen inden ghebeden. 

Die eerste wijse vóór den, ghebeden was ,dat si alle haer ghemoede van alre 
uutwendieheyt ende alle formen ende allen beelden intooch ende46 ghesae!llt stont. ' 
Ten anderen bedacht sitot wien si beden 47 soude, 4"hoe seer groot ende hoghe die 
Heen" was. Ten derden bedacht si dat si na haer duncken van haer selven, sa 

145 onnutte creatuere was. 
Ende viel 'dan' met dieper ootmoedioheyt voor die voeten des eewichs Gods 49 

ende sprack dan ten eersten met die wijse der verworpentheyt in oetmoedieheyt'o 
<haer' gebet) ", daer-na ten anderen met een eernstiger bernender begeerten 52, l~n: 
derden metgewaer gelatentheyt haers herten, nyet als sontighe luyden doen, die 

150 God dwinghen willen dat hijse verhoort. Eilde dan beval si al haer gebet der 
grondeloser goetheyt GOd's, dat zijn liefstén' wille, end~ niet die h~er, voortginge 5' 
in alle dirigen. 

Daer-na, vandermelten-tijt tot priem·tijt", so keerd~n si haer tot heilige gedacb-

37 Ma 00. 38 -Hs.1l0emde den naem .iipds. 39 .~ ong"~~oomden; L ineffabüem. 40 p~;_ PI 
nomen. 41 Ma Hs add.. 42 p3~p~ nomen. 43 p3; pI kenliken. - R. 112::J3.~_=_.Ma_p_._~lr. 
25:~~;J).,f2r.6:16." 44 Getuigen:P 1.24c, f. 33v.34vi L 3.21.,f. 216[·217r. ,45 Waarschijnlijk heeft 
deze tekst slechts wegens een vergissing van de uitgever geen ... rangnummer als afzonderlijk hoofdstuk 
gekregen., De titel is gevonnd uit de v~aag van ,de Leerling; lc~ 'wiszte. gerre!l, wie. sie s{ch ~jelte ÎnJiem , 
ge~e(,und wit; sie sich.pn~jrem gebet pt:re~{e. De .. daarop vpJgende tekst is, het ,,:ntwoofd,,4aar~p vaD;de., 
Meester, uit Marquard. ·derdf! gebod, eeI:st.e stuk, f. C Sy·-6va. ,46 Ma. mi~(>ganJz~m gemutadd.; Hs 
mf;t.g!Ulsen,ghernoe(ie:~dd. 4-' Ma ;eden; Hs spreken.~- 48 Ma Hs;~nde ad.d. 49 die:.;'; Ma die 
wirdic~ei~ der fiiss gOll~s; Hs dit; voelen der werdigheyt go.ds. , . 50 vei-w . ... : ~a.verworffner,d.emül'keit;: 
Hs' meI verwL!rpenen,. ,Hier. begi~t ~e besc~rijyjng .van ,Maria's handelwij~ tij~ens"haar ge~"..zie 
n. n~ .SI,Ma H.s p3 j pl haers.g~bets ... 5Z--Ma begirde; Hs lieften., ' .. ,5~.rJ{s; M-afor ~ient; ,L. 
comptCretu;. :. S4 Na allen ,dingen vervolgt Ma: Sich, mein JieQer iunger. das was)r weise',di,e sie heIl in 
irem g~bet (zoals 'wij in r. 1 i aangeduid hebben) .. Vnd in diser ';'è~en: .b/~ib ~ie .. l!o.11!l ~r:!tin ,bis das ~r : 
morgen' rot her kam oder der tag uffgieng .. DanJ(Jch von der zeil. ,bjs .. zü pri!1f, so kerle .sie sich zu heiliger _ 
berrach'zung. -:De samenvatting, die in p' de overgang vonnt, fs mislèidend. - '-,'c-

.. ~ 
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ten 55 na der hoochster wij- (f 34r) sen als si oyt creatuer had, ende bedacht dye 
155 almoghentheit eerstb ende die grootheyt" des hoogen Gods, die si bekenden boven 

alle enghelen, ende daer-by sachse dan op haers selfs cIeinheit, in dieper oot
moedicheit. 

Ten anderen bedacht si die afgrondige gerechticheyt" Gods in zijnre wijsheyt, 
hoe datse so seer allen creatueren verborgen zijn. 

160 Ten' derden mael bedacht si die grondeloose goetheit Gods, hoe haer dye 
uutgegoten hevet in dye creatueren, hoe dat si so seer een milde _uut~~oeijnge'9, is 
ende een oorspronc alles goets ende genade. 

Ten vierden male bedacht si die oversoete60 soeticheit Gods, ende in dyer 
bedenckinghe sa ontfinc si'also veel soeticheden, en had si niet gesterct61 geweest 

165 vanden Heiligen Geest, haer godlike herte had van dier soeticheit gesmolten 6'. 
Ten vijfsten bédacht si met wenenden ogen die ootmoedicheit haers kints, hoe 

seer die hoge Godheit haer nederden ende a! die wech des lijdens 63 doorgegaen had 
ende hem sa seer nederden dat bi hem niet meer vernederen en conde. 

Ten sesten bedacht si' dat lijden' haerS kints, hoe seer groot ende menichfuldich 
170 daltet was, alsme,n vindt bescreven indeboecken 63bi• des levens ons Heren Jesu 

Christi. Ende dat bedacht si in driërleyer wijsen. 
Ten eersten met innigen 64 melijden, want die bedenckinge sneet haer als een 

sweert door haer herte ende·' maeehdelike siele. Ende daer-om wert haer der 
martelaren loon a1so waerlic als eenich martelaer 66. Ten anderen mael bedacht si 

175 dat lijden haers kints met levendigen navolgen. Want si bedacht, hoe haer kint 67 in 
versmadenisse ende in lijden had geweest, ende daerom setten sial haer 1even op 
haer6', verdrucken ende medelijden 69, soo vee) dat si alle tijt in lijden stontende gaf 
haer daer so seer ghelatelijck 70 in, datse God noeyt en badt, dat haerlijden 
gecoert" oft gemindertwordeJ: mer si liet alle Iiden (f 34v) met enen opsette7' 

180 altoos in lijden te wesen ", oft God van haer hebben woude. Ten derden mael 
bedacht si dat Iyden haers kints, hoe <bi> 74 zijn lijden gedragen had sa verduIdelic, 
sonder eenige murmuracie, met swigenden monde, ende hoe bi zijn lijden droech 
sonder alle- wrake ende 7<b1. met so groter begeerte ende minnen ende vreden 75 

zijnre sielen. Dit bedacht [sela! die edel maget ende rechte 76 al haer lijden daer-na 
185 also, dat zijt ooek met deser wijse droech: sonder alle murmureren, met enen 

ss P Hs; Ma betrachtung. Ook het werkwoord (si) bedtJchl van P beantwoordt aan Marq.uards 
betrachten -= overwegen. 56 dye ... : Ma zu ersl die allm. S7 Ma und güle add,; L magniludi
nem. . SS Ma güte; Hs reèhlen. ~~ ,.,H~.~~1!If\::z:,;_g~_o~!!!_~~~~~,;, ,!-~_R!PJ1~!.!:!!!.!. 60 P Hs; Ma 
uberjlüssige. . 61- Ma hesehertet;' Hs bewoent. 62 Ma zersprungen; Hs ghespleten; L resolulUm. 
63 La verworffenheit; Hs verworpen/heyt, L omniumque poenanon ... asperizazem. 63bis Ma büchlin; Hs 
boec; L om. Wij menen dal' het hier gaat om het overbekende werk van Ludolpbus van Saksen. ,0. Cartli., 
Vita Jesu Christi, ug. L.·M. R1GOLLOT, Parijs.Rome, 1870; zie W. BAlER-RUH. Ludolf von Sachsen, in 
Verfasserlexikon 2, V, 1985, k. 967 ... 977. 64 Ma manigem; Hs inredeliken; L intima. 6S Ma auch 
add. -66 P laat een pàssus weg. 67 Ma Hs alle tijt. 68 Ma Hs een. 69 Ma leiden; Hs in een 
verworpenheyt é~de lyden. 70 Ma grösslich; Hs hoer te male ghelaten dner in gaf a/soe. 71 Ma 

.ghe.kürt:et; Hs t!!,cor1. 72 Ma gewilligen underwurff; Hs ghewillighen moede. . 73 Ma züstande (= 
zu stonde); Hs te slaen. 74 pl Ma Hs; pl si. 74bis sonder .... : Ma om: 7S Ma Hs vroechden. 
76 Ma richter; Hs setle. 
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onderworpenen wille", sonder enige wrake ende met eendrachtiger' 8 minne ende 
grote vrede '9 haerder sielen. 

Te priem/ijl voechde si haer 80 inden tempel, niet onder dat vale mer in eenen 
winkeI 8' ; ende en stont niet stille op den wech mer si ginc snellic, met neder' 

190 gehangen hoofden ende die oghen neder-geslagen 8Z. Ende si bleef daer tollen 
middach loe met uutgespannen gemoedeinder ewicheyt ende bedacht (si)83 die 
geboden ende die raden haers kints. Ende haer herte wert in [ge-)84scouwen geset 
boven alle vernuft. Si wert in haer herte ver<;laert in alle crachten. Haer gehoege
nisse stont in een eenvoldich licht 8' verheven (ende) 8. boven alle sinlike 8' invallen 

195 geset ende gestadicht in eenicheyt des geests. Haer vernuft wert overstort 88 met 
claerheit, daer si in· verstont . ende bekenden· alle duechden ende wijsen van oeffe
ninge 89 ende die heimelicheit des ·schrifts met onderscheit: Haer. wille was met 
geheelder herten 90. ontsoncken in stilre minne in een overvaren over alle ghescapen
heyt H . Hier in deser wijsen ontfine si die ·godlike inspiracie 92 in eenre stilre wise, 

200 ende haer geest wert doorvloten ende -doorgotenmetten overweselike borne (boven 
alle werkelijkheid van eigen kracht)9'. (Hier soe ruste sy)94 boven alle dingen in 
God, ende verloos daer haer selven in, met9' enen omvangen der 9• minne inder 
(wiel derL9' duysternisse, ende wert·4l1so met der Godheit verenicht sonder middel 
éb te zijn metten Gerst Gods. Ende dit·was boven alle gaven 98 ende alle gescapen 

205 genade ende licht 99. \ . .. 

77 Ma Hs wi/lighen gemoede. .78 Ma Hs.aernsle. 79 Ma Hs vroechden. 80 voechde .... : Ma 
sick ... machl; Hs gh/nc. 81 P Ma; Hs hoeek. 82 Ma Hs lolten tempel ende a/soe weder' lhuus. 
83 Ma Hs s)' add. 84 Ma p~ om .. ' 85 emv. .. .. : P Hs;: Ma einJaltikeit liecht (/if;.cht als . 
bijwoord?). 86 Ma add. 87 P Hs; Ma sündt/iche; L sensuales (incidentias).· 88 Ma uberstürtzt; . 
Hs ·overgoten; "I:.- perfundebalur.. 89 ende ... : Ma lt~yse übung; '. 90 met ... : Ma milt innigester hitz;:Hs 
meI inghe<g )heester hetten (= hitte). . 91 L in quendam omnis 'cieatureitatis "excessum. - P ·slaat.een 
zin over. 92 Ma gerün; Hs om.; L inspirationes. - 93 Ma; P Hs om:; Lultra. omnia. 94 Ma Es 
om.; L in Deo perfluebatur et-perfundebatur. 9S Ma Hs om.' 96 Ma Hs gronde/oser add: 97 Ma 
~ (vg!. tl'le/ bij ~u1:l.~!!~~~~,~n~~~~!!_gD?'}ç!~IQ!..~!! .. ,yjttE~~l1;JJkL#ml!~~lMU;J$m{Qc;!llc$W,Ll49);:JIL 
milder. --98:Ma oh allen dingen'.ein gab; Hs boven alle; P gaven. 99,Ma aller geschajfner gahen; Hs 
ghescapen; P, alle gescapen. L EI haec ipsa unio alia dOlJO' omnia. el. omnem creotam graIiam er /ucem 
excedebal. - R. Ijip-205 =_~"E}0_,::f:I2;L3Q.1::..!~l...é.1..;J). 31 r,2:~L 
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1.2.3.2. Derde gebod, tweede stuk" 

i P I 25, f. 34v' VAN RECHTER CONTEMPLAClliN'. «([ CAPITTEL .lIJ.) , 

Drie 3 dingen behoren daer-toe datmen in rechter scouwinge comen mach'; 
Dat eerste is: men moet wel geordineert zijn van allen dingenbuyten " ende 

(van)· binnen ongehindert ende also 7 ledich alre uutwendiger wercken, recht oft' 
210 si noyt aengesien en waren 9. Want die mensche en mach niet scouwen dat ewige 

licht, is bi verbeeldet oft inwendich onledich1o, (wijl dat duert)H. 
Dat ander is: .die mensce moet van nyeu12 Gode aenhangen met toevoegender 

meininge ende minnen, recht als een brant 13, die daer barnt ende nemmermeer en 
gebluscht14 en mach werden. inder tijt.1 '. 

215 Datderde: hy moet hem selven verloren hebben in een (onwise ende in een)l. 
duysternisse, daer alle schouwende menscen (ghebrukelijcke) (in verdoelt sijn 
ende> 17 hem selven nemmermeer [In] creatuerlijcker wijs en ~~nnen vinden. Inden 
afgront der duysternissen 1

', daer de minnende gheest19 sijns selfs in ghestorven is, 
daer begint die openbaringe Gods ende dat ewich leven. 

220 Dese duysternisse moest Moyses. ingaen, eer dat hem God (sich) zo claerliken 
thoonde; hy moest hem scheidenvanden volcke ende van sinen broeder Aäron ende 
van sinen knechten, ende moeste in een doncker keeren op 'den berch, daer bi God 
van aensicht tot aensicht 2.:l aenscoude 22. 

Ende want dese drie wijsen inden alre-volcomensten waren inder weerdiger 
225 Moeder Gods, daerom was ooc haer aenschouwen claerder ende hogher dan eniger 

creatueren, (ije oyt -waren 23. 

Nu' (wilicdy segghen)~wat si schoude inder andacht. Als die weerde Moeder 
ons" Heren inder schouwinge stont der donckerheyt ende der duysternisse, so en 
schoude si daer niet anders dan een eenvoldich licht, daer si(in sach) die claerheyt, X 

230 die God sélver is'·, Sij sach God ende alle dinc sonder onderscheit in een eenvoldich 
ghesichte' 7, dat licht metten lichte 28, Ende'9 dese openbaringe des eewigen lichts 

1 Getuigen: P 1.25, f. 34v·36r; L 3.22, f. 217r·218v. De tekst is ontleend aan Marquard" Die zehe gebot. 
Dal dril gebot: Dat drU gebot isl: Du solt die feiertag heiligen, 2e dL, f. C 6vb-, Dl vb (vervolg van vorige, 
ontlening). 2 De titel is genomen uit de eerste zin (zie D. 4). 3 De r. 207-219 ontleende Ma zelf aan 

~-~?"" ~Jlusbroec (= ®. Bru/ocht; W.I, 241, 8-28. 4 Vgl. Ma: Der meister spricht: Du soli wissen dat drû 
ainyt1äfZfrlf5fëmt, aas man in rechter schouwing se;. R: SaJ nu de gheest gode meI gode bescouwen sonder 
middel in desen godlijeken lichte, daer-:/oe behoren van node den mensce drie dinghe. 5 Ma von ussen on 
allen dinghen; R van buyten in allen dueghden. 6 Ma von innen; R van binnen. 7 P add.- 8 R; 
Ma als. 9 si ... : PMa; R hi niet en wrachte. 10 Want ... : PMa; R zie n. 11. 11 wiJl ... : P meI 
wille; 11-a die weil dal wert (wem = duren; zie Verwijs, weren, IX, k.2240);" R Want es hi van binnen 
onledich mei eenigken werke der doghet, soe es hi verbeeI!. Alsoe.langhe als dat in kem duerr, soe en mach hi 
niet scouwen. 12 PMa; R binnen. Moet men lezen innen? - 13 P;-Ma branl·glüendesfüres; R 
ontsleken. gloeynde vier. 14 doer ... : P; Ma nummermeer erJöschen; R nummermeer ghebluscht. 
15 PMa; RInder tijt dal hi sijns selfs alsoe ghevoelr, mach ki scouwen. 16 MaR add. 
17 ghebrukelijcke ... : R; P .~elrouwelic verloren ~n dat hi. 18 duysternisse, daer ....... Ma om. 
19 de .... : P die minne désgh;ësis.--·~lö--hem .. ~: M;-Golt sich im (eer God zicb aan- bern = 
Mozes): 21101.,.: Ma om. 22 Ma A/sa wi, lesen (Exodi .xxxii, cap) add. 23 Ma noch der seel 
unsers herren; Jhesu Cristi add. 25 willic ... : Ma Nu wil! kh dir auch sagen; P om te welen. 
25 qns ... : Ma om. 26 doer si...: Ma om. 27 Ma schein (lees sehen = zjen). 28 Ma und-in dem 
licht add.; L lumen videlicet intumine. 29 Ma om. 
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vernyeuden haer sonder onderlaet in haer, inden inwendichsten haers gronts, inder 
hoochster (f 35v) edelheyt des gheests. 

Dit duerde stadelick'o in onmetelijcker lusten, want si had hier-in "en (onder-
235 vinden) 31 der toeeomender salicheit ende minden hier God met eener eewigber 

ende (onghescapenre)32 minnen". Alle gbescapen gaven ende álle creatuerlicheyt 
moesten beneden" deser wijsen staende'5 blijven ende alle creatuerlike wercken 
ende oeffeningen. Daerom wert si hier(-in) 3. overformeert metter godJijcker cJaer
heyt, boven alle beelden ende vernufticheyt, want dat was hier al vergaen ende 

240 verdwijnt". Sij wert hier(-met)3' één metten lichte ende vervolchden hier haer 
eewighe beelde. Och, hoe seer is ons dese wijse verborghen ! hoe blint zijn "ij daer' 
van te spreken ende te ghedeneken! 

Och, als dye edel maghet so seer opgbetoghen 3. was boven tijtende stadt, wat 
(waenstu dat) heime1ieheden openbaerden haer God dan '0, als" si saeh die 

245 eewigheliehte cJaerheit42 ende die beelde alre dinghen, also si in eewieheit aen
ghesien sijn? Wat lusten" si daeraf ontfine! (Sie,)" alle lusten ende (vroeeh
den)", die op aertrijek noyt ontfanghen worden,. waren die alte samen te mae! 
vergadert, soe en waren si niet dan een puere bitterheit tegen die minste 
(vroeehde> '., die die weerde Moeder Gods oyt ontfinck in dier wijsen. 

250 Ghi sult weten dat dat grondeloose wesen so seer doorvloeyden haren (inwen-
dighen) gront" ende alle haer erachten, dat haer herte moeste hebben (ghesple
ten)", en hadse die Heilighen Geest niet (bescaduwet ende hadde God haer)·· 
niet onthouden 50, dat is God selver ". 

(Voort hadde dye edel maghet s'een ehierheyt boven allen menschen, want hoe 
. 255 hoge si ghetoghen wert, soo en sach si des te min niet andèr dinghen, noch en ·nam 

des te ° min niet haer selven waer S3. Ende dye chierbeyt hadde si daer-van, want si 
noyt erfsonde en ontfinek. 

Hier-om. hoorde si inden tempel in deser af(cghe-)scheydenheyt den dienst Gods. 
met groten(f 36r) vlite ende aendachte"ende hoorden hem met drie wijsen.oDie 

. 260 eerste was dat si daer (-in) 5. teghenwoordieh was metgrooter ootmoedicheit haers 
herten ende ooe uutwendichs schijns (aen gewaed ende aen ghelaei)" . 0·:: o· 

30 Dit ... : Ma Das was zeil; Let conlinue ... perdurahat. 31 Ma empfinden; L sent;ebat; P onls;ncken, 
32 Ma ungeschaffner; P ongescheydenre;- L inseparabili. 33,Ma uber add.; PL om. '(verbon.den met 
volgende zin). 34 L sub; Ma in. 35 Ma o.m. 36 in Ma; P o.m.; L hic. 37 Ma v~rschwunden; 
L evanescere; P verdwijnt (= verdwenen?). 38 Ma add.; L o.m. 39 Ma-ofgezogen (:d 'opgetrok-
ken). 40 wat .. ,: Ma was wanestu dann das ir die heim/icheit "galles geoffenbarel' würd. 41 Ma 
So. 42 Lichte ... : Ma lichter;, L /ueidissimam c/iJrilatem. ,. ·43 wal ... : L quantave delectatione. 
44 Ma sich; Lom. 45 Ma Fröd; L de/eetatio;.·P vrede. 46 Ma Frèud; P vrede; L pacis. ·47 Înw: ' 
... : Ma inwendlgen grund; P gr. ende inwendicheyt; Lfundum et interiora.· . - 48· Ma zerspa/len; P 
ghesmo/ten; L ,reso/vi. 49 bese: ... : Ma beschettet und het si gatt; PL- om. 50 Ma uffentJialten {=' 
instandhouden); L eorroborasset. 5J dat ... : ·PL add. - Ma verklaart verder hoe uitverkoren zielen 
heden ten dage aan deze uitzonderlijke vreugde deelhebben, maar zich· .niet uÎterlijk kunnen beheersen, 
wat Maria wel kon. PL laten dit weg. 52 Voorl.· .. : Ma Nun sollujür boss wissen wos die· edel maget 
het. 53 niel ander ... : Ma so saeh sy desIer minder nir war; L non ·lamen idcirco minus a/w eonsiderabat;' 
nee se in exteriori homine eo minus observabat. ·54 daer-in: P doer; Ma in; L j/Jie: -55 oen ... : Ma on 
gewand und an geberden; Pende eerbaer ghe/tier; L exterioris habitus su; ae honesto apparatu. - De '. 
genitieven zijn afbankelijk van oOlmoedicheil. . 

:; .. 
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Dye ander (wijs) '6: si was daer met so groter eerweerdicheyt ende met ganser 
vii te ", want si en sach niet om ende en sprac niet met yemandt, maer si sach alleen 
die eerweerdicheyt Gods aen ss. 

265 Dye derde (wijS)'9: si was daer met so grooter begheerten ende ernsten, want 
haer en verdroot d;,er nyet; haer en verdroot Gods dienst nyet, (want si verlangde 
niet dat eynde des dienstes Gods) 6., mer bi was haer lustich ende begeerlijek boven 
alle dinghen deser tijl. 

56- Ma weisz' add.·· 57 ende ... :- Ma gmi/zes jleisses. SS die ... : Ma in gott die eerwirdikeit. 
59· want .. :: Ma om. 60 Want:,.: PL om.; Ma Wann sie verlangete des gotles dienst. - P laat de 

r verdere daarop volgende uiteenzetting over Maria 's dagorde weg. Daarin verkJàarde Ma Maria 's 
bezigheid van de middag tot vespertijd (thuis, hUÎswerk enz.), van vespertijd tot de completen (gebed) en 
tot middernacht. - R. 207·268 - Ma p.31 r. 42:p}l";;.p.~-".~·24, . 
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1.2.3.3. Derde gebod, derde stuk' 

PI 26, f. 36r" VANDER VRIENDEN GODS BESCHOUWINGHE". (cr CAPIlTEL .IV.) 

270 Het zijn ses puneten 63, daer hem die seouwende menschen in oeffenen in haren 
ghedenckinghe 64. 

Dat' eerste is, dat si bedeneken dye chierheyt der creatueren, hoe' die hoogbe God 
daer-in luchtet ende ons door die schoon-<beit) 65 wencket ende te verstaen geeft 
dat wi hem minnen ende loven sullen, want hijt al <om) 66 onsen wille gescapen 

275 heeft. Ende daerom sprac sint Augustinus: 'Hemel ende aerde ende al dat in hem" 
is, die spreke<n tot)" my,- <H)eer, dat ie dy minne, ende en houde<n) niet op, si 
seggen <dat) 69 yegelijeken 70, so-dat hem nyemant ontsehuldigen en ean'n. 

Dat ander is dat si bedeneken, hoe seer ordineerliken 7Z die ewige wijsheit alle 
dine gbesehiet ende aengesien heeft. Daer-af sint Ancelmus spreect: 'AI dat di met 

280 rechten beseeydenheit voor-scijnt 73 beter te wesen dan niet, dat weet dattet God 
gedaen heeft als een ordinaire 74 des besten ende alles goets'. 

Dat derde is datse vanden tween" bedenekingen der <sienliker) 76 dingen hem 
oprechten in haren gemoede aen te sien die onsienlike dinghen. Want (f 36v) 
schoonheit <ende ebierheit) 77 ende ooek ordineringhe der ereatueren vermaent 

285 hem te bedeneken, hoe seer schoon ende wijs die Heere moet zijn, dye des 
altemael 78 een sake is <gheweest) 79. Daer-om laten si die <sienlike) 80 dingen ende 
deÏleKell nà den onsienlijeke dingen. Hier-om seit ooe sinte Gregorius: 'Sullen wi 
eomen in een bekennisse der onsienlijeker dinge, so moeten wi overtreden die 
sienlike dinghen. (Ende also serivet ooe sinte Gregorius) 8' dat die eonine David, 

290 als hi In sinen gaerden gine ende sach die schoonheit der leliën ende der rosen ende 

61 Getuigen: pl.26, f. 36r-37r; L 3.23, f. 218v-219v. De tekst is ontleend aan MARQUARD, Die zehe gebot, 
Dat. III. geboll. Na de uiteenzetting over Maria's onderhouding van de vierdach (zie hiervoor) gaat Ma 
over tot de houding van de vrienden Gods ter zake. Na een algemene behandeling van het thema vraagt 
de Leerling, waarin de beschouwing der vrienden Gods bestaat. De Meester antwoordt: in 6 punten, 
waarbij hij de leer van Ricbardus van S. Victor resumeert. 62 De titel beantwoordt aan de plaats van 
dit fragment in Marquard's uiteenzetting; zie n. 61. 63 Het ... : Ma Du solt wissen das der lerer 
Reichardus beschreibt sechz slOffe/n, in den ... Richardus geeft in zijn Benjamin malor (pL.196, k. 63-302) 
breedvoerig de stof aan, die de schouwende mensen overwegen. De stof wordt volgens haar aard over 6 
soorten verspreid, die naar de bekwaamheid van de schouwenden worden omschreven. Richardus 
spreekt van sex contemplationum genera; Marquard van Staffein, graden, waarmee het opstijgend 
karakter der beschouwers wordt aangegeven; de Peede van pWlcten, waarmee de verscheidenheid der 
meditatiestof wordt aangeduid. Wat Richardus in vijf boeken uiteenzet. resumeert Marquard tot een 
schema van definities, dat ruet meer dan een geraamte werd. Zie PL.J96, resp. k. 79, 85, 89, 107~8. 135/ 
142. 64 Ma betrachtunge (vg!. Richardus: contemplatlo); L meditatione. 65 Ma schOr/heit; P 
schoon creatueren. 66 -Ma durch; P om. 67' Ma in. Versta: daer~in. d.i. in hemel en aarde. 
68 spreken ... : Ma sprechen, he", zu"mir; pl eer; p3 Heer. 69 p3; pl om. 70 P; Ma aller men
lich (?). 71 Augustinus' sententie komt bij Richardus niet voor. Ma brengt ze aan ter verklaring van 
zijn punt-definitie, zaak ook de verdere verklarende dicta. 72 Ma ordenlich. 73 Ma dir) .. .jür 
schyn~(; L melius cibi esse quam non esse' videtur. 74': Ma, ordiner; L orqinätorem.. 75 -Nl. de- 2 
voorafgaande, punten. '·76 Ma -gesichtlicher; Richardus:'--";iSibilium;-~P- ge'è;'~liGr;· P --spirilualium. ' 
77,Ma die gezierde schöne; P.schoqnheit ,der, vercieringhe; L exteriorÎS_ornalus pulchritudo. 78 Ma" des 
alles (ge;nitief.bij sake). -79 Ma .-gesein: P om. 80, Ma geistlichen (= gesichtlichen, 'zie h.-- -1'6). 
81 Ma und 'a/so schreibet auch sanctus Gregorius; Hs add.; P Wij lese;'- ooe. -

:; .. 
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ander wel-rueekende'2 cruden, dat hy ~da~)~3 diek daer-van ontfine den Heyligen 
Geest. Dit was die (scout) '., want hy hem keerden vanden [on-)sienliken dingen 
totten onsienliken ss dingen'. 

Dat vierde punt is dat si haer gemoede reeht(en) go te bedeneken die dingen, die 
295 in vemunf! staen ende niet sinIie noch beeldelie en zijn, als wanneer die verstande

nisse (op haer selven)" siet ende men bedenekt die hemelsehe eh oren der enghelen 
ende dier-ghelije. 

Dat vijfste (punt) 88 ,is alsmen bedenet die dinghe, die boven alle verstant zijn, als 
die grondeJose'· (gerechte)·o Gods ende die heymelieheyt (godlyeker)·' serif-

300 tueren ende dat inspreken Gods. 
Dat seste is alsmen dat inwendige gemoe! biedet92 tot dien dinghen, die boven 

alle onderseheit 93 zijn, als die heilige Drievuldieheyt ende die maechdelike 
geboorte·4 der weerder Moeder Gods. 

(Siet)·', dit zijn die ses punten, die daer op-gaen (die)·· vrienden Gods in 
305 heyligerbedenekinge. Met desen puneten begripen si met alle heiligen, weJc dat si 

die laneheyt, dye hooehheyt, die diepheyt, die breetheyt, als sint Pauwels seit·7 • 

Hier-toe sullen wi ons·' ooe houden, dat wi inder gem{e)inder g
• Gods vrienden 

searen gevonden werden. 
Wij sullen begrijpen die hoocheitGods; dat is, wi sullen 'ons deneken met minnen 

310 ende meiningen aen te hangen 1 den hooehsten God; onse gemoede sal overgaen 2 in 
overweselieheyt ende overcJimmen alle sinlike dingen. 

Wij (f 37r) sullen ooek begrijpen die diepte Gods, dat is, wij suJlen Gods 
ongrondelieheyt aensien met dieper ootmoedieheyt, recht als onse Lieve Vrouwe, 
die versweeeh al dat goet dat God in haer gegoten had end; sprae van haerder 

315 grond'eloser ootmoedieheyt (ende seyde: 'Daer-om sellen my salieh hieten alle 
gheslaehten') '. 

Wij suJlen ooek begrijpen dye breetheyt -Gods. (Dat is die breetheyt Gods)" als 
hy hem met liefden gebreydet heeft in allen dingen. Deser breyden suJlen wij volgen 
met eenen ledigen, wijden gemoede ende ons [in) zijnder tegenwoordieheit < over-

320 geven)', Want hier.in wort (dy overweselike ghènade)· gegeven ineen verheffen 
ons gemoets over 7 alle (beelden ende)' formen. 

82 Ma om. 83' Ma dann; P dat. 84 Ma des sehulde; P sake. 8S Ma -sichlJichen; p3 sienlijcken; 
zie n. 76, 80. 86 Ma richten (oprichten om ... ); p3 oprechlen/rechten. 87 Ma auJf sich selber; PL 
opwaerts. 88 Ma slafferä7fd.'""~89""Ma'abgri1ii;lHë7ie:"~~-90 Ma gericht (vg]. judicia; vonnissen). 
91 Ma gört/icher; P heyliger. 92 In de zin van opheffen, oprichten (vgl. Verwijs s.v. bieden onder 6). 
93 Ma bescheidenheit; L discretionem; Ma erbütet: waarschîjnlijk voor erburnt; zie Lexer, I, k. 620: er
bûrn. er-hum: in die höhe hehen.; L applicant. Vgl. op-beuren. 94 L partus, d.i. bet baren van haar kind. 
9S Ma Sich add. 96 Ma die; P den. 97 Zie Eph. 3.18. 98 Ma solt du dich; zo telkens 
verder. 99 Ma ge/iebten; L communi...coetu; versta: in de schare van de. geminde Gods vrienden. 
1 wi ... : P (ons inspannen om te ... ); Ma om.; L velle ... inhaerere. 2 Ma uberschwingen; L exce
dere. 3 Hs add.; Ma und darumb sollen sie selig sprechen alle geschlecht (vgl. L.c. 1.48); PL om. 
4 PL om.; Ma das ist die breite gOlles. S Ma ergeben (Lexer s.v. ergeben: injeman4es gewalt gehen. 
anneim gehen; PL vergelen. 6 Ma dir uberwesentliche gnad; P die overweselicheyt; L superessentialitas. 
7 Ma uber, versta: boven. 8 Ma bild und add.; PI om. 

-;. ", 
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Mer die lenete Gods is. dye eewieheit, die stille ende onwandelbaer is. Hier-aen 
sullen wij ons hangen met eenen gestadigen, onwandelbaren gemoede. 

Also sullen wij metten volcomen vrienden Gods den heyligen vierdaeh met 
325 heyligen ghedaehtenende innigher oeffeningen verdrijven·. 

9 Also ... : M~. aiso s~ haltest du .. fronden gotes. die den h. feier}ag ve;'~rejbenr (~ersta: doo~~r~ng~n). 7. . 

R. ,""'-325 ~ ~Ma p,~,~O,=J),}ZJ:, 32 .. 

- .. ~ 
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1.3. Christus' beeld naar Tauiers leer' 

HOE WIJ GOD AENBEDEN SULLEN ENDE 

DAT BEELT CHRlSTI UUTWENDICH ENDE 

INWENDICH IN ONS DRUCKEN. «([ CA· 

PITTEL .V.) 

330 Die' edel mont .Gods' hevet gespro-
ken: 'God is een geest, ende dyen 3 aen-

(1160vb) Uff den vierdten sontag im 
Advent... 

(1167ra) lch bin ein stymm des niffen-
des in der wUsten, bereiten den weg des 
herren, und machent recht seine fusz
pfad. 

5 

Wir haben nun vor uns ein zUmal 
wunderlich· rest und hochzit, da das 
ewig wort geboren würt in menschlicher 
natur ... Das wort ist der stymme ser 10 
nahe. Nun sprachen wir gestern, wie der 
mensch zU warer gelassenheit solt kom
men, das er sich in der warheit in se1-
nem grnndt vemichtiget... 
(I 168ra) ... Want er (=God) ist ein IS 

lauter fiiessend wesen, und der geist ist 
ein lauter empfengkJicheit. Got is ein 
lauter wercker, und die seel ist ein lauter 
liecht, wer es das sich der mensch hielt, 
zU dem er geschaffen ist. Als das wasser 20 

zu dem ursprung. Nun geet der arm 
mensch aJJzeit usz, und wont in dem 
seinen, damit verleidt und betreügt er 
sich selbst, so doch der edel mundt 
Christi hat gesprochen: 'Got ist ein 25 

1 Getuigen: P 1.27, f. 37r~38r; -L 3.7, f. 195r-196r. Dit hoofdstuk krijgJ: een totaal verschillende plaats in P 
en in L. Zie Inl., p. 118. - Welnu P.l.24, dat het geheel van c. 24-26 beheerst, heeft als rubriek; Hoe wi 
god sullen léren aetibeden inden geest ende inder waerheil naden ... Welnu c. 27 heeft als titel: Hoe wij God 
aenbeden sullen ... , en als begin: Die edel mont Gods hevel gesproken. God is een geest. ende dyen aenbeden 
sullen .. moeten hem aenbeden inden geest ende inder waerheyt ... . - De Surius-uitgave van Tauiers preken 
geeft voor de 4-e zondag van de advent: Sermo I. Miserunt ludaei ab Hierosolymis sacerdotes ... (beter 
bekend als de Non SlIm-preek), met daarop volgend Dominica eOdem I Sermo I, .. Ego vox damantis in 
deseno (Jo> 1.23). Bij de Non sum-preek zegt de uitgever: Author D. Henricus SiJso. Deze indicatie werd 
aanvaard door K. BlIILMEYER' in Heinrich Seuse. Deutsche§chriflen, 1!}()7, .p .. 5.09,._al zegt een voetnoot: 
'Die Echtheit diesei·prédigt -(dI. -de Non sum-preekf ... steIlt nichi-fest'. -Óp gezag vim Bihlmeyer werden 
de 2 preken niet opgenomen in de Tauler-uitgave van Vetter. Sindslang evenwel onderstreept de kritiek 
Tauiers recht op het auteurschap van beide preken. Zie een samenvattend overzicht bij Lieftinck in zijn 
Aanteekeningen bij hs. U uit zijn Tau/er-hss. p. 409-410. Welnu uitgaande van de textuele .verhouding 
tus~en de Non sum-preek en de Vox clamantis-preek kan men niet ontkomen aan het besluit, dat beide 
voornoemde sennoenen van eenzelfde auteur moeten zijn en dat deze aUeen maar TauJer kan zijn. Een 
nader oriderzoek hiervan hoort thuis in de Tauler-studie. Wij kunnen stellen dat Schr. ons hier anqniem 
een .. Tau/er-tekst voorlegt. - Ons, Zij het beperkt, variàntenapparaat laat voldoende de erbarmelijke 
ovei-leverÎIigstoestand beseffen zowel v~ onze tekst als van dit hs. (= U), alsoo~ van hs. Den Haag, 
K.S. 73 li 25 (= A) _en 73 H 15 (= B), van de drukken Bas B, 1522 en van Canisius' Tauler-uitgave in 
de :t.,ati]nse·vertaling.(Canisius', ug. 1664, p. 39-40). In onze paralleltekst geven wij he.t schema van het 
I' deel van Tawers tweede preek en het geheel van het 2' deel ervan. 2 D.L Chrislus. 3 AB die hem. 

H Ol ampekOSljl9 



Î' 

I 
~ . 

i 

1 

I 
. I 
I 

i 
: 
I 
j 

I 

i 
I 
I 

I 
1 

I , 

335 

340 

345 

350 

355 

360 

c. c. 5 325 

beden sullen, moeten hem aenbeden 
inden geest ende inder waerheyt", ende 
niet inder uutwendicheyt, noch inden 
sinnen, na lusteliker4 wijsen. 

Nyet en wil ie hier-mede alle beelden 
verbieden " want ie wil één beelt in u 
drueken. Ghi, sult u 10 dijnre 1Owen
dicheyt dick altemael verheffen opwaert 
int vaderlike herte; ende daer suldy 
nemen dat onverbeelde· .beelt; dat 
eewige Woort', dat die' hemelsche . 
Vader uutgebeelt heeft uut sijnen god
lij eken afgront' naspiegelicker wijsen; 
op-dat dat alle dijnre sielen crachten 
doordringhe ende doorgae .. 

Eet ghy, drinct ghi, gaet ghi; slaept 
ghi of waect ghi, dit minlike beelde: en 
l~t u~eTI1l11e~~~~ajj;ydeniandèsen . 
beel<ie9, dat is vander Godheyt onsEee
ren Jesu ChristPO, in weseliker wijsen 
ende niet in beeldeliker wijsen. Ende na 
dat recht" al (f 37v) u leven ende u 
wesen, inwendich ende uutwendich. 
Ende doet recht als een schilder, dye een 
beeldt ontworpen wil na ·een ander:' dye 
ae,!siet met alder naersticheyt aUe stre
ken 12 des beeldts, ende scrijft13 ·daer-na 
in 'zijn tafeL Endealso aensiet ghy" dat 
minlijeke onverbeelde beeldt, 'waer dat
tet na zijnder godlikernaturen sonder. 
onderlaet weder (inkeert)''' inden god-' 

geist, und alle die jn an soIlen betten 
und ansprechen, die sollen jn anbetten 
oder anspreehen 10 dem geist, und 'in 
der warheit', und nit in der uSzWendig
keit, noch' in' dem syim, naeh lustsamer 30 
weisz. 

Nicht mein daz ich dir alle ding wóll 
zülegen. leh will ein ding in dich bilden. 
Du solt dich in deiner inwendigkeit all 
zümal versencken, in das vàtterlich 35 
hertz, und solt do nemen das 0 berst 
ding, das der hymmlisch vatter ewiglich 
ausz und in gebildt hat, ausz seinem 
góttlichen abgrund, Vnd du solt noch 
fürter yngeen, in den wilden abgrundt, 40 
unnd sehen das lieblich bild, recht und 
besser in dem grund in spiegelicher 
wysz, das die gestalt an deiner selen 
krafft durchdring und durchgee. 

Geestu, steestu, issestu, drinckestu, 45 
schlaffestu, oder wachestu, das das lieb
liche bild nymmer von dir in wesentJicher 
noch 1D ander gestalt komme. Vnnd 
noch dem regier unnd schick all deyn 
wesen inwendig unnd· auliZwendig: Vrid 50' 

thü wie eyn maler, der èyn scMn bild 
entwerffen will: der sicht milt allem 
fleysz an, alle die strich eins andern 
kóstJichen bilds, 'und zeüchtodei' midi 
die nachini in sein tafel..AJso sich du an 55 

das Jieblichste oberste bild,wie. das ist 
nach seynergótilichen 'natur, on' allen 
zUfal, . unnd (f 168rb) widerwertikeit 
durch . einen yngang in demo gótlichen 
abgrund; mit allem dem, das esvon'dem' 60 

a Vgl. Jo. 4.24. Grondthema in P; zie A c. 7 "r. " 3944 e~·n.-j. 

4 L per modum deleclationis; 'Bas B riach lusánäee ··welsz: Versta:· naar beelde/iJker- wijs; . êäÓ·· per 
imegines, . 5 Can damnare ec interdieere ;' B el spreken; UA aenspreken'; Basl! .ulegen; '6 Cän 
superessentialem. 7 dal e. w.:: al1i;~en in PL. 8 Aanvullen volgens" tekst UAB, di"e." ejndi~ met grond, 
wat aanleiding gaf tot weglating 'wegeris 'hom'oioteleuton. _ 9 dal {fol.~,-,-: :~~]js~glJ~:/Y_Çr~~gijLaècq'iL 
m·h. ~~mer~~!, v~_'!:);/JJn korn.e,~:. _ ()f: ,wat dil m.b .. heir.eft. )aat u 'iÜ!1frzeL,v.af(.éLP~l!!4itJ:f!~{t:!},~ 
10 dal is,;.: waarschijnlijk bijvoeging-om de zin toe redden, ll-na.,.; B T}a dien. richte; vérsta: richt. uw 
leven naar dil beeld. 12 lijnen, trekken (VerWijs s:v. Slreke 3j; L 'Jihèómeflla; 13 D.i. schfijjr hel; L' 
exprimere. -14· L' tu ... atiendt;: " 15 .-p Jnliee~den;- L-- rejluir;·. Can ·~~de~l? U Jnkfer:d~' entJ.e.. ~ede< 
inswanek. 
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liken afgronde, met allen dattet oyt van
den Vader ontfinc, ende scrijft 1 ' u 

365 beelde daer-na. 
Aensiet oae dit lieflijcke beelde na zijn

der Menseheyt, ende neemt waer zijn 
ootmoedieheyt ende saechtmoedieheyt 
(ende voert sijne ander doechden) 18. 

370 Ende dit niet met wijsen mer boven alle 
wijsen, waer dattet u ghevalt 19: in eeni
che!t of in meniehfuldieheyt, in steden 
ende in tijden, neemt emmer dinen 
spieghel voor u, ende daer-aen keert alle 

375 uus herten erachten 20. 

380 

385 

Reehtet uwe wegen ende spreect alle 
uwe woorden als-aft gbi voor hem 
stont. Eetghy, sa doopet eenen yegeli
ken bete in sinen dierbaren bloede. 
Drinet ghy, sa denet dat bi uut sinen 
gebenedijden wonden u te drineken 
geeft.' Och, die dit aensage ende hem 
selven daer-in oeffenden! Voort: slaept 
ghy, sa legt u op zijn bloedighe herte. 
Sprect ghi, sa denet dat (bij u) staet 
ende 'hoort u woorden ende dat hi is 
voor u aensiehte ende aensiet al ti 

gelaet 2l ende meyninge. 
Ende aldus versinct 22 in dat edel god-

390 like beelt, ende hy sal u wel opvoeren 
ende opverheffen in dat ongebeelde, for
meiose beelt. 

Also wort een mensche toegesproken 
in zijnder inwendicheyt: 'Wye hem sel-

395 ven sedl, eer hem God settet, die wort 

vatter ye unnd ye entpfangen hat, und 
streich darnach dein bild: 

Ach, sieh an disz lieblich bild, nach 
seiner lieblichen menscheit, und nimm 
war seiner demutigkeit, seiner senfftmu- 65 

tigkeit, und disz nit mit wysen, sunder 
über alle weisen, wie es dir kampt, in 
einigkeit ader in manigfaltigkeit, in stet-
ten und in zeiten, sa nimm alweg deinen 
spiegel für dich: dadurch spür all deins 70 

hertzen krafft. 

Soltest du auch ein partner sein, ader 
in andern auszwendigen ubungen, das 
dir disz lieblich biJd nicht minder sey, 
dann ob du in deiner kamern unbeküm- 75. 

mert setzt, ader inder kirchen, deyn weg 
richt, und dein wort sprich, als ob du 
var im stündest; issestu einen yeglichen 
bissen, den feücht in seins. lieblichen 
hertzen blut. Drinckstu, sa denck, ob er 80 

, dir usz seinenheyligen wunden drincken 
geb. Schlaffstu, sa leg die recht auff sein 
blütig hertz. Sprichstu,so denck das er 
bey dir steet und hórt nach deinen wor
ten, und das èr var deinem angesicht 85 
sey, und sieht all dein geberd und mei
nung, und also versenck dich in das edel 
gó!lich wegen. 

Er sol dich wol auszfüren und auffer
heben in das ungeschickte, formlosz, 90 
weyszlosz, wortlosz bild. 

dann also würt einem menschen zü 
gesprachen, in seyner inwendigkeit: Wer 
sich selber setzt ee jn gat setzt, der wirt 

16 Lexprime. 17 POch; L .Insuper; Can Ad haec. 18 L aliasque abyssales v;rtutes ipsius; A 'ende 
voert sijn ander doechden. 19 L ubicumque fueris. 20 PL laat hier een rnerkwa~rdige zin weg: 04 
du ... ' 21 'L apparatum. 22 L immerge /eipsum. 
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ontseltet"'. Die luyden hebben veel 
meyningen, ende veel meyningen breken 
warachtelic die enicheyt. 

Hier-voormaels inden gulden dagen 
400 doe sprackeen godlick meester'4: 

'Merct ,elve in uwen gronde, welcke 
wercken of wise aft oeffeninge u alder' 
naest mach inleyden ende in-vueren,iilt 
o(n)-verbeelde 25 , overweselike beelt; 

405 -ende de'· wise ende oeffeninge' volge 
alder-meest, tot-dat gbi dijns selfsende 
alder creaturen onterf 38r )beeldet wer; 
des ende inden godlijeken beèlde boven 
allen beelden verslonden! 

entsetzt, so haben die leüth vil meinung, 95 
aberdie brechen die waren einung. 

Hie vormals in den gulden lagen, do 
sprach ein göttlicher meister: Merck 
selbst in deinem grund welche werck 
oder weisz oder übung dich allermeist 
und aller nàchst yn leyten oder infliren 100 
in' das allerhóchstè wesen, der weisz 
oder übung volg allërmeyst, . 

. . so lang das 
du deiner' sdbst uniid' aller. creaturen 
werdest niéht achten, und in dem göt- 105 
lichen wesen werdest ersettiget übèr alle 
andere ding. 

Das wir all bie zu kommen, da, helff 
uns golt. Amen. 

(nit Joannis Tau/eri des seligen /erers 
Preaig ... GetrUckt zu Basel,1522. Un
veränderter . Nachdruck, Frankflirtl 
Main,1966). 

23 L Qui per seipsum sedere praesumit: antequam a domino sedere iubeatur. ille ah eodem deponelur. 
Zinspeling- óp Lc. 14.7-11? Welk feit" staat daa,achter? 24 L Can in feliciori saeculo. Is &iè Meester .. 
Eckhárt? 25L i1}!or'!!!L~'!'!."!.!~~'!I._.~_:JizJ!!.g!.nem. l6 p3 dié wijse; L hos modos. 27 L pOlissimuin .. 
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DIE ANDER ONDERRECHTlNGE 

Il. OEFENING OP HET PATER NOSTER' 

2.1. Ai[,emene voorstelling van het Pater Noster' 

mER BEGYNT DIE VOER-REDEN VAN DAT PATER NOSTER, WELCK DAER IS EEN 

GEBET BAVEN ALLEN GEBEDEN, WANT HET GOD SELVER HEVET GEMAECT ENDE 

, MIT SIJN GEBENEDJDE rONGE ENDE MONDE GELEJ;óRT HEVET SIJNEN YONGEREN 

: ENDE ONS ALLEN. (Cl CAPIITEL _VJ.) 

5 . Het is toe weten dat dat begynne vant Pater noster leert ons drie dingen, als woe 
, God Ons vader is; ende wie of woe"daen 2 hi is; ende waer hi is, daer wi hem best 

vynden, ·dat is: in onsen geest, want daer is God weselick in nae sijnre Godheyt. 
Oeck gevet hi ons hier te kennen die edelheyt Onser zielen, inden 3 God daer-in is. 
Hier-om sullen wi ons (f 58v) duck in ons selven keren, daer God tegenwoerdich is 

10, tot alre tijt ende hem van bynnen toespreken nae den exempel des-gheens, die wat 
van enen groten heer bidden wil: die bewijst hem yerst eer, ende dan noemt hi hem 
als hi alre-eerlicste mach: alsoe doen wi hier int Pater noster. 

Want, als wi seggen Vader onse, dat is sijnen rechten naem; ende die du biste, dat 
. is sijnen godlicken toenaem, waer-mede hi hem selven noemden, doe hem Moyses 

15 vrageden nae sijnen naem'. Hier-om noemen wi hem wael mit sijnen hoegen 
godlicken naem, eer wi hem bidden, ende dat sal sijn mit groter eerweerdicheyt. 
Ende mit versamenynge alle onser zielen erachten sullen wi bidden inden geest', mit 
reynre stylheyt onses geestes, mitten gedachten, verstande, wille, ende mitter 

, mynnen, begeerte ende meyninge. Soe sullen wi gaen in onsen inwendigen gront, 
20 inden hemel onses geestes, daer God hem selven in geheme!t hevet ende daer hi in 

is, seggende: 
Vader onse, die du biste in die hemelen, 
Geheiliget werde u naem, 
Toecoem dijn rijck, 

25 Uwen wil geschye als inden hemel ende (f 59r) alsoe inder eerden. 
Ende gevet ons huden onse dagelixe broet, 
Ende vergevet ons onse schulden, als wi vergeven onse schuldenaers, 

1 G~tuïgen:·H, f. 58r·59r. 2 D.i. hoedanig (tweede lering). 3 D.i. aangezien (in-dien) . 

• Vgl. Ex. 3.13-15. b Vgl. Jo. 4.24. Grondthema in P. 
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Ende en laet ons niet leyden in becoringe, 
Mer verloest ons van dat quaet. Amen '. 

329 

30 Dit ist Pater noster naeden rechten synne ende alsment synget inder heyligher 
kerken 4 (rubriek) . 

4 Deze paragraaf sluit aan bij de vorige tekst (versta: Dit is .het Pater Noster). Wat is de juiste zin van 
deze rubriek~ Bestonden daarover verordeningen of betwistingen~ 

c Vgl. Mt. 6.9·13 par. -.:.. De hier volgende commentaren op het Pater noster staan in de traditielijn 
daarvan vanaf de vroege christelijke tijden. Zie daarover A. SOLTGNAC, Pater Noster, in DSp. XII, 1983, 
k. 388~13; M.W. BLOOMFIELD e.a., Incipits of latin works on the virtues and viees. llOO·}500 A.D. 
Including a section of incipits of works on the. Pater Noster. Th~ Mediaeval AC<Jdemy ofAJ;Ilerica, 
Cambridge, MassàchUsétts, 1979, 567-868; Kl.B. SCHNûRR, Hörèn und handeln. Laieinische Àuslegungen 
des Vaterunsers in der alten Kirche bis zum 5. Jahrhundert, Herder, 1985; Monica DORNEJCH, Valer-Unser 
Bibliographie. Jubi/äumsgabe der Sliftung Oratio Dominica. Freiburgjm .Breisgau, .1982.' 
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2.2. Korte glosse op het Onze Vader· 

[DAT .xXIJ. CAPlTIELI EEN CORTE BEDUDlNGHE' OP DAT PATER NOSTER. (fI CAPlT

TEL .VIJ.) 

Vader onse. Dat is hi, die ons gescapen heeft3 na hem selven ende is dat leven 
35 onser sielen. 

Die du biste: hi is drievoldich ende één, een edel, minlic, soet, godlic wesen 4 .V 
In die hemelen. Dat is: in mi ende allen redeliken creatueren; daer-in hevet hem 

God gehemeJt. 
Dit (f 78r) is de <voorreden) 6 van dat Pater noster oft die manier, daer wi God 

40 mede eerst aenspreken sullen. 
Ende dit zijn 7 die <seven> 8 gebede 9, diemen bidden sal: 
Geheiliget werde dijn'o naem. Ende 11 dan wort zijn naem in ons gheheyliget, als 

ons die Godheyt van binnen also doercJaert, dattet van buten uut ons schijnt, op' 
dat alle de-ghene, die ons sien, loven mogen di 12, onsen vader, die inden hemel 

45 iS13.b. 

Toecomende si dijn rijc". Dat is: onse siele, want dat is zijn rijc, daer hi geeme in 
is. Daer-om sullen wi hem duc noeden daer-in te comen ende dat te regieren na 
sinen alre-liefsten wil. 

Dijn wil geschie als in den hemel ende so" inder aerden. Dat is: dat wy sullen 
50 bidden, ghelijc dat zijn wille geschiet hier-boven inden hemel, inden heiligen ende 

engelen, dat hi ooc also moet geschien in ons, inder aerden. Want die heyligen 
wouden liever haer lichamen <weder)'6 aennemen ende lijden al dat si geleden 
hebben, ende die engelen hadden liever te niet te werden, eer si eens" wouden doen 
teghen den wille hoers scheppers. 

55 Gevet ons huiden (f 78v) onse dagelicse broot: dat hroat des berouwens, der 
penitenciën, des heiligen Sacramentes, der leeringen ende dat broat, daer-van mijn 
lichaem gespijst wort 18,. ' 

Ende vergeeft ons onse sculden, als wi vergeven onsen sculdenaers. Die ons 
misdoen, die doen tegen dat ghebot Gods; ende also doen wi ooc, als wi yemant 

60 misdoen. Endé dat en wort ons niet vergeven, wi en moeten eersten" vergeven. 
Ende wij en konnen geene misdaet vergeven, mer wy en sullen geen wrake 
begeerenl0 Ende wi sullen God die wrake geven, ende so wil hijtons weder-betalen~) 

LQe~~~~_~,_f~_},?y~ 12xLf"I~~~J~?8t~Y;, __ ,~_1~,?~, J,_f'?_Q~>1$2r~ 2 P oeJfeninghe; L exercilium. 
3 hi ... : L Qui nos creasli; zo ook verder. 4 Lessentia. - P (Die daer zijt). 5 p fIern add. 6 P; 
L prae/mio; p voorbede, zie evenwel vorig stuk. 7 Ende ... : PL Nu volgen. 8 PL add. 9 L 
petitiones, d.i. vragen, verlangens. 10 P uwen. 11 PL om. 12 P u. 13 P zijt. Vgl. Mt. 
5.16. 14 P Toecome u rÜc. 15 als ... : P imien ... als Î1uier... 16 PL add.; p om. 17' Vgl. hd. 
eines: iets~ L vel semel. ]8 broot ... : P lichamelücke hr. 19 Peerst; L prius. 

a Let op deze bedoelde scheiding der zinsdelen: hiermee wordt bedoeld God als wesen te beklemtonen 
volgens een neoplatoonse strekking in de middeleeuwse philosophie, uitgaande van Ex. 3.14: Ego sum qui 
sumo Eerst hierna komt de beschouwing van God-in-d.e-hemel, de hemelse (bovenaardse) God. zoals de 
woordelijke concrete zin der exegese het eist. - Zie onder 2.3.2.1., n.f b Vgl. Mt. 5.16. c Vgl. 
Lev. 19.18. d Vgl. Hebr. 1O.~. 

....... 
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Ende latent (wi) onsen viant niet (misghelden)20, mer voor hem bidden, dat hi 
met God vereenicht mach worden, ende comen sonder midd~1 ten ~wigen leven. Dit 

65 aldus biddende voor hem, salt ons oae sonder twijfel ge~cheen 21 
Ende en laet ons niet inleyden in becorillgen.Dat is: (en)ZZ wil niet toelaten of 

verhengen Z3 dat mi mijn vleeseh, die werlt of de duvel in eenige becoringe der 
sonden leyde, daer yc begeerte, genuechte aft consent toe geve. 

Mer verlost ons van dat quaet, want dat (f 79r) inder hellen bemen saP'. 
70 Nu roep ie milter heiliger kercken: Amen. Dat is: dat moet mi" gheschien doer 

die reyne 26 ioncfrou Maria ende die eerwaerdige vrucht hoers heiligen lichaems 
J esus Christus'. Amen. 

20 Ja/epI .... : P wü en sullen! .0.1'.n. lalen misgelden.; "L A!/amen .qua.mum in nobis. est .. nihil 'eis proplerea 
mai(fieri oplemus~ p misc~elden. 21' p Mond).; "P geschien. 22 P add. 23' "0/. .. -: P' om. 
'24 berflen ... : P bernt. 25 P ·ons. 26 PL "alder reynste._ ' 

.. ~ 
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2.3. Lange glosse op hel Onze Vader' 

p. 23a. f. 79r3 [DAT .XXIIJ. CAPITTEL] EEN' LANGHE BEDUDlNGE OPT PATER NOSTER'. ENDE 

VAN .VIJ. WOESTIJNEN, DAERDIE INNlGHE SIELE BEGEERT IN GELEYT' TE WERDEN'. 

15 (Cl CAPITTEL .VIIJ.) 

2.3.1. Het zijn. vij. woestijnen der innigher sielen, als 6: 

de woestijne der Godheit opt eerste ghebet' ; 
die woestijn der penitenciën opt ander; 
die woestijn des' geesteliken levens opt derde; 

80 die woestijne des herten opt vierde; . 
de woestijn des hemels opt vijf te; 
de woestijn der werelt opt seste; 
die woestijn der hellen opt sevende. 

Hier-in begeert si gheleit te werden, want si weet wel dat (hi) alle zijn vrien-
85 dinnen leyt inder woestijnen der eenicheyt ende dat hi daer sprake met hoer allen 

houdt··'. Dese eenicheit is die heimelicheyt des herten, daer hi rust geven kan int 
middel der onleden ;n die (f 79v) eenvuldicheyt der sielen. 

p. 23b, f. 19v' 

91 

2.3.2. Dat beghin van dat Pater noster 

2.3.2.1. Drie dingen in 't algemeen' 

Item, het is te weten dat dat beghin van dat Pater noster, als Vader onse, die du 
bisi'O in die hemelen, leert ons drie dinghen als: 
(I)' hoe dat God Qnse vader is, ende wie oft hoedaen dat (die) 11 siele is. 
(2) Ten anderden 12 leert hi ons bidden van onsen Vader inder Godheit seven 
dingen, de ons noot zijn en die bi alleen ons geven moet. Ende hier-om hietet 'dat 

95 godlike gebet'. Want alsment te-recht verstaet ende den sin daer-van merct, so kant 
roeren dien afgront der Godheit. Want die eewige wijsheit, die uut den afgronde der 
Godheyt uutis ghegaen ende daer weselicken in bleef, wel wetende hoedanych gebet 
zijn Vader gheerne hoort, hevet zijnen discipulen ende ons allen dit ghebet gheleert. 
(3)' Oock 13 hevet hi ons geleert, op wat stede zijn Vader is alre-liefst aengebeden, 

100 dats: inden geest", want daer is God weselic in. Want hi is dat leven der sielen. Die 
malerie der sielen is leven ende vernuftich verstant: si en is geenderley materie, mer 
minnen ende kennen is hoer werc. Mer daer-af (f 80r) en is si niet salichb • 

I P Eeen. ~~,~rste deel van de titel (zie D. 5); H, f. 59r: Hier volget (een) goede oeJenynghe op 
dat godlicke gebet; L 3.51: Devolum exercJtium et diffusior expianatio super oratione dominica cum septem 
solitudinibus. f Getuigen: p 23.1, f. 79r. 4 p ingeJeyt. Sp, 23, tweede deel van de titel: Ende 
van ... ; vgl.- 2e deel van titel in L 3.51; P om. 6 Als = namelijk; zo ook verder. 7 Nl. de eerste der 
7 vragen van het Onze Vader. 8 Vgl. Os. 2.14. 9 Getuigen: p 23b; f. 79v-80v; 10 p du die bist 
trp. 11 P; P si; zie H f.58, r. 6. 12 Dit Ten -anderden ontleedt verder het tweede 'dîng'. 13 D.i. 
het derde ·ding'. 14 Vgl. Jo. 4.23. 

a Vgl. Os. 2.14, waarin het inleiden jn de 'woestijn' als voorwaarde tot vereniging met Qod ~o[dt 
onderstreept. b Nl. -doordat dit met de natuur gegeven is: de ziel moet daarop nog inspelen. 

H 01 ampek052j19 
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Eén 15 is inder sielen, dat woordeloos is, mer het wort genoemt: de edelheit der 
sieJen, het leven der sielen, die voncke des geestes'. Hier-in salmen beden, want hier 

105 wordt Godt van hem selven ghevonden. Ende om in desen gront te comen ende in 
dat blote wesen, so is alle scrifte gescreven d. Ende in deser eenvoldicheyt salmen 
eersten ingaen, eermen uutghaet, op-datmen niet en vliege, eermen vloegelen hevet. 
Ende in deser eenvoldieheit des geests salmen vergaderen alle die erachten der sielen 
ende seheyden daer '6 va(n) alle ereatueren. Die siele sal ooe van h~er selven 

110 seheyden, want si ooe een ereatuer is'. 
Ende in deser eenieheyt, met versaminghe al onser erachten, onderworpen die 

eysinge 17 des geests, sullen wy ingaen, datl8 wi nemmerweder uut en gaen; ende wi 
sullen uutgaen, dat 18 wy nemmer weder in en ghaen, dat is: dat wi selven sullen uut 
ons selven gaen in dat minnentlike godlike wesen, dat wi 'nergent socJaeriiek 'en 

115 vinden als in ons selven. Ende hier werden wi te. niet:(f 80v) begeerteloos, 
willeloos, werekeloos. Ende God gaet ooe in hem selven ende siet aen zijn mogende 
macht; ende zijn wijse verstandelheit ghevet hem te kennen, hoe wi uuthem 
gevloten zijn: so en kan hy hem overmids .zijn milde goetheyt niet onthouden, hi en 
gae weder in ons ende wereketzijn alre-liefsten wijle in: ons nae zijnre begeerten. 

120 Ende dit is meer te vererijgen met vlijtiger waekerheit ende. vernuftige .wetenheyt 
...!Ian met groten arbeyt. 

2.3.2.2. Aangaande deze drie punten afzonderlijk' 
H, [,591'" 2.3.2.2.1. (Van dat eerste punt als: hoedanieh onse Vader is)'o. 

0 21 Vader onse. Ghi sijt dat begynne ende schepper" alre dingen. 0 Vader,.ghi 
ontholdet alle dingen; 'givermoeget alle dingen; gi bekent alle dingen; ghi voedet 

125 alle dingen; gi syet alle dinghen; ghi sijt alle dinek, ende gi en behoevet geen dinek. 
o Yader van alle, ghi verstaet die meyninge; gi antwoert die gedachten; ghi weet 

"'p. 23d, f. 80,,:24 

130 

die. begeerten. . 
O. Vader, gi sterekt, gi leert, givermaent". 

o vaderlike hulpe ende troost, 'ewich sonder beghin heb ie in' di geweèst; ende 
overmits wijsheit dijns Soons ende lief te des Heiligheh Gheests hebdy (p,f 81r) 
hemel ende aerde gheseapen ende aiJe dat' daer-in is. Ende si waren in di gebeelt, eer 
ghi si seaepeden", ende .eewelie vOörsien; eer 'si worden. Also heb ie ewelie in di 
geweest ende, doet'6 11 beliefden, beelde!l'" ghi mi n'l.di, ende hebt u soe mei mi 
vereenicht, datghi nemmermeer van mi sehèiden en wilt. . Ghi zijt daneven'. mijnre 

IS D.i. Îets. 16 D.i. in dÎe eenvoldicheit. 17 D.i. die erachten, die aen die ejsinge ... onderw. zijn. 
18 D.i. zodal. 19 Getuigen: Hf. S9r;.p23.c, f. 80v·81r; P I.29.b, f..38v;.L 3.SI.b; lO.p add. 
21 H add. 22 ende ... :, p' om. -23 .- HPL; P iet. deze zinn~I! in d_e. derçi~ pyrsoon: Ri is. dat 
b.eghin ... · 24 Getuigen: p.23.d; f .. 8Ov-8lr." .' 25 Vçrsta: schiepl; .van het. (z.w.)- werkwoord. sGhapen, 
nevenvoim van.scheppen -..;, vo.rffien,.fonner~n, scheppen. Zi.e Verwijs s.v.-schaperz. 26.WaaJ:'~chijnlijk 
~ lezen: doë{ = doen! ,7' drt!oen .he,t. 27. D.i. beeldde~. 

c Als zovele namen om het wesen der ziel aan te duiden. d Hetbewust bereiken van' deze-groni is 
quintessens van 's mensen doel, waar alles om draait in alle geschriften (van geloof en spiritualiteit). Wel 
meer gebruikte' uitdrukking in Peerle. . . e PrinCipiële ste1lingname 'ómttent .de verhouding tl;lsse.n ingaefl 
en uUTgaen, zowel-i.v.m. de mens ielf ais tegenover God. -
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135 sielen, ende wilt mi geerne altijt helpen, ende veel28 liever dan eenich vader zijn 
kint Want daer-toe hebdy meer oorsaecken, in-dien 29 dat ghy vader mijnre sielen 
zijt ende begeert my altijt in u te hebben ende ghi bi mi te bliven ende selver te 
leeren ende te bewaren, dat ander vaders niet en doen. 

p, 23e, f, 81' 2.3.2.2.2. (Van dat ander punt als) vanden godliken toenaem ende wie onse vader 
is: Die du biste'" 

C 

i 

140 

145 

150 

(Die siele:) 0'1 lieve Vader, wie sij dy? 
God 32: Die daer is. 
(Die siele:) Wie is dit: die du biste in die hemelen "? 
(God:) Dat is die hoge drievoldighe emcheyt. (Heilich, heilich, heilich, 0 Here, 
God der heren.)" Een (hoge)", vrije, edel, mynlick, zuet, onbewegelick, godlick 
wesen, (hebbende in hem beslaten diegodlicke hoege tryniteyt)". (0 wesen (H,f 
59v) alles wesens. 0 leven alles levens. 0 Iycht alles lichts. lek en kan u niet 
laven 37: ghi sijt ongrondelick 3., onsprekelick, onbescrivelic, u selven alleen 
bekent'. 

A A A .a Vader. a Soen. a Heilige Geest lck byn een kynt; (ic ben besmet van 
lippen); ick byn te cleyn u te laven. Wee, wee, wee. ° wee my, Here God Vader, 
mijn voerleden sonden genade'·. 0 wee my, Here God Soen, mijn dageJixe mysdaet 
hulpe,O wee my, Here God Heilige Geest, mijnre ewiger pinen verloesynge.)4 •. ' 
Want du, vaderlijke mogentheyt, als ghi aensiet uwen eenigen Sone, sa bekent ghi 

155 ende siet u selver almachtich, vermogende, wijs, verstandel, minlick, goet. De Soon, 
aensiende41 di, sinen Vader inder Godheyt, al verrnoghende, machtich,' wijs; 
verstandel, minlick, goet Ende qu, soete Heylighe Geest, ghi siet u selven in hem 
beiden, almachtich, vermogende, alwetende, verstandel, minlick, goet Ende zijt 
hoerer beider genuecht, gevende oorkonschap" van hem beyden, leerende al die' 

160 ghene, diet aendi versoecken ende di volgen, hoe dat die Sone is inden Vader ende 
die Vader inden Soon, ende ghy in hem beyden zijt hoer welbehagende genuechte . 

. Ende zijt te samen een edel, minlic, soet, godlick wesen. Ende eewich heb ie in di 

l8 ~nde.:.: d.L en wel veel... 29 D.i. daardoor dat, aangezien. 30 Vonden ... : p add. 31 P 
och. 32 H -add,:- hieruit vonnen wij deze dialoogtekst. 33 Wie ... : H rubriceert deze zin; P Wye is 
dan die daer is; p Wie is dit. 34 p add.; vgl. Sanctus uit de mis; heren: vgl. Deus exercituum; heren = 
mv. van here, hare, heer (= leger); zie Verwijs s.v. here Il). 35 P add. 36, hebbende ... : p 
om: '37 lek ... : HP (vol loven); L (satis lau[fare). 38 HP (ongrondeerlic); L (incomprehensihilis); p 
onnoemlic. 39 L pelO ... veniam; zo ook verder. 40 R. 150·158: HP add. 41 Te lezen:' aen~ 
siet? 42 Zie. Verwijs s.v. orcontscap: getuigenis, verklaring. 

f Die 'toenaem, in tegenstelling met die naem (zie "hiervoor) sluit aan bij het BijbeJse Ego sum qui sum. Ex. 
3.14 (vgl. Celui qui est. Interprétationsjuives el chrétlennes d'Exode 3.14. Éd. Al. DE LIBERA et Em. Zum 
Brun. Collo Pattimoines, Paris, 1986, en de studies van Z. Kaluza, zoals verder) en bij de platoonse
scholastieke zijnsspeculaties. Dit laatste op pasis van een exegese van uit de tekst gerukte qui es (in 
coelis). Deze vinden wij bv. bij Heymericus DE CAMPO en Henricus POMERIUS in hun Onze~Vader·glossen. 
Vgl. Z. KALUZA, Exode 3.14 et Mallhieu 6.9: Le qUles dans quelques texles de Henri de Pomerio (1382-
1469) el de Heimeriede Campo (1395·1460), Vgl. A. AMpE, Pomerius (Henri), in DSp. 12, 1985, k. 1908-
19 J 2.' Deze qui es-speculatie onderschraagt dan ook de veel bij Schr. voorkomende vraag: God, wie sijdy'? 
Wellicht mogen wij deze reeds bij Gheraert Appelmans' 'Glose op den Vaderons herkennen, waar hij 
onderscheidt: Du bist, tegenover Die daer es in den hemel (zie OGE 1, 1927.91-94). g R. 150·158: 
gebouwd op Jer, 1.6 en Is. 6.5. 

.: ." 
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geweest, ende nu sidy in mi, op-dat ie mach weten, Waer ende hoe ie di sal aenbeden 
164 in mi 43 , 

p. 23f. f. 81v 2.3.2.2.3. (Van dat derde punt als) van die edelheyt dei sielen ende waer'si hóeren 
Vader sal aenbeden44 : In die hemelen"'. 

p. 23g, f. 

(Die siele:) Wat ende wie zijn die he- (p, f 82r) melen'6"daer du in biste"? 0 
Vader onse 48 , dat zijn alle redelicke creatueren, engelen ende mensehen 49, die 

( 

vernuftich redelie verstant hebben. Die siel heeft drie ,crachten in hoer, die' hoer 
170 werckelijcheit hebben int hooft als memorie, verstant ende wil. 0 du, ewige beelde 

mijnre sielen, in desen driën craften bekenne ic my di geJijc te wesen, 

175 

180 

185 

190 

82v 

195 

Want du, vaderlike moghentheit, hebstè di g~hemelt in mijnre memoriën e~de 
hebste daer-in werckelicheyt, ende du openbaerste di daer ineen eenvoldich licht 
eens sitnpels' gedachtes, weleker ghedaéhte is' wijselaos, beeidelöos., Endegbi zijt jn . 
dat gedachte ende regeert dat gedachte, also dáttet ghed;lCht,'ende dat verstant des 
menschen niet en kan volgen '0. Aldus heb. ic dijn geJijckenis in mijn memorie. 
Want, also als gbi aIfe dingen beelden in di hebste, die ghi sélver niet en zijt, also 
kan ie oae alre dinge beelden in mi onthouden, die ie oae niet en ben. Ende aldus 
heb ie <lijn gheJijckenisse in myende sal si eewelijekenhebbenin mi. . 

Mer, sal ie hebben dijn ghelijeheit als ick si hadde indi,doe iek reyn, suvecuut di. 
vloot (p, f 82v), sa moet ic gaen, met alle mijnge4achten, van allen creatueren 
ende oae uut mi, in di; ende dan gaet ghi weder in mi, wederrnakende mijn memorie 
van allen onnutten beelden beeldeloos. Endeduschijnste met dat eenvoldige licht 
'neder in die begeerte der sielen,also,dat si alle hQer blijtsehap ende hope werp(t). in 
dat -licht, hoer kerende tot dat opperste·goet". ,'. 

Hier-om, 0 hemelsche Vader, trouwe van al~e vrientsehap 52, wantghl (nti~ldus. 
gebeelt hebt) S3 (ende) u met my verenyget,hebt'<,.ende zijt in mijnre memorie~' 
<ende daei-in blivenwilt)'·, soe bid iek u.'\ (doer verdiensi ende wijsheit dijns 
Soons ende lief te dijns Heiligen Geestes) '8 dat ghi mi helpen wilt dalic lieilie ende' 
geern ,. anders niet deneken en moet dan dat gi wilt,noeh,begerep. ofontholden ~o.. 
. Du, die bist inden hemel. . ' .. 

o du, Soon Gods, hebstu di gehemelt in mijn verstandenisse, ende d"er-in ben ie· 
di ge1ijc. Verstaende dat.(c deneke, houd,end~ dijn.gelijeheitin mi, also, alsiek mijn. 
verstant keer van allen ereatueren. ende van mi ·in di; sa (oopenbaerstu) 61 di in 
mijn verstant met een claer bekennen van di sonder ~lle geJije- (p,/ 831-) kenisse aft 
beélden. 

Hier-om, 0 Soon Gods, eewige wijsheit, die uut mo~de des alre-oversten biste 
uutgegaen, eerst-geboren vóór alle creatueren 62, den licht geJije gevQnden,. ver
maket weder mijndoneker verstant ende .verm~eei dat van "llen onnutten bekennen 

200 kenneloos, also dat ie di claerlijc, moet bekennen. Ende' want ghi" zijt' ende 'bliven, 

43 R. 150·158: p; PH om. 44 p add. 45 In .. ~:pPL; 1;1 Wat die, hemel syn. .46l:1pPL. 
47 daer .... :"l~L;.PJn 01I1.; p om.: . 48 q .. :'; p om,. 49 e~i~!en; .. : p.c:'m. '. ~(j also .... : versta: a/so 
dar hel gedachl ... des rn. het (dar) niet e.k.v. . 51 R. 168 {die .vem~ftich.,.,.)~185: p .add.. 52 "Hier ... : .
H; p ·.:.l'rientscap.:' . .. 53 ni~ ... : p add~ . 54_ u.~ .. :- P ·otii. ':. 55 et)de.:~.: Hp.' 56 ende.~.: p 
add; 57 s'oe.:.:' Hp., .- 58. doer .... :,p add." 59 dói ghi ... : P;J-I hilpr .my .dpt ie. '. 6Ó en4e .... :.p 
begerén on/ho 'dan trp. 61 p oopenbaerde.· 62 Vgl. ECc1i.·24.5. . . - . 
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wilt in mijn verstant, sa bid ye u 63, die daer zijt in mijn verstennisse 6\ helpt my 
doer die eracht dijns Vaders ende lief te des Heiligen Geestes 6', (dat ie lieflie ende 
gheern anders niet en moet leeren ende bekennen aft verstaen dan ghi en wilt) 66 

(Du die)66b!' biste in die hemelen. 
o minlieke Heilige Geest, du biste ende hebste di gehemelt in mijnen vrijen wille, 

dien ghi niet dwingen en wilt noch van niemant bedwongen en maeh werden. Ende 
daer-in ben ie di gelije, want di en mach niemant dwingen. Aldus heb ie dijn 
ghelijekenisse in mi. Mer dijn graeie behoude ie also veel in mi, als ie mijnen wil 
overgeve in di. Sa oopen baer-dy u metter minnen, die ghi selver zijt, in mi ende 
maeet mi één geest met di vereeniget (p, f 831') met een recht gelove ende metten 
ewigen bant der lief ten. 

Hier-om, 0 du, edele soete minnenvloet des Vaders ende des Soons, du hebste si 
metter goedertierende 67 barmhertieheyt beide overgestort, gevende getuyeh van 
hem, hoe dat si overmits minnen in hem selven zijn vervloten 6B ende hoe dat te 
ontfermen ende te sparen hem properlic toe-behoort 69. 

Sa bidd,e ie di 70, o Heilige Geest, ghi die daer zijt ende bliven wilt" in mijnen 
vrijen wille, dat ie Iieflie ende gheeme n anders niet en moet willen 73, spreken, 
doen, laten ende lijden aft consenteren dan ghi en 74 wilt, ende dat doer cracht des 
Vaders ende doer verdienst ende wijsheyt des Soons 7'. 

(Nu,) 76, 0 Vader, {) Soon, 0 Heilige Geest, ic gelave dat 77 ghi zijt drie personen 
ende een onverscheiden God in eenre Godheit 77, een edel minlic soet godlick wesen: 
een wesen alles wesens, een leven alles levens, een licht alles lichtes. 

Ende nu, 0 mijn alre-liefste, sa bekenne ende ghelove ie dat ie eewich in di heb 
geweest. Ende nu ben ic ghescapen van di ende ben uutgevloten van di, ende ben 
(p, f 84r) een wesen uut een wesen, dat eewelic wesen sal in vruechden aft in 
pijnen. Ic ben een verstendelie licht, dat eewelic sal schouwen ader eewige vruechde 
oft 7B eewige tormenten. Ic ben een leven uut een leven, dat eewelic leven sal in 
eewigher blijtscap aft in eewigher tribulaciën. 

!Hier-omme soe bid ic dy,o ewige waerheit, (a) eewighe wijsheit, 0 minnentlike 
eewich één 79, sonder welcken ie niet en vermach, haelt mi uut mi in di BO; verenyget 
my mit u 1-ermits uwe gracie inBl uwer lieften, dat my daer gheen dinck afB! 
trecken en moet B3, mer dat ic daer-in B4 1even ende sterven moet. 

o Vader, in uwen handen beveel ick [u) mijnen geest. Inden handen (dynre 
mogentheyt) B', uwer wijsheit ende guetheyt, (uut welcken,) B6 mit(s) weleken 
ende in welcken gi alle dingen geschapen hebt ende dagelics ontholdet, soe beveel ie 

63 Hier-om .... : p; H 0- soen gods iek bid u. 64 die ... : _p om. 65 doer ... : p add; 66 dat ie ... : p; 
H dat iek geen dingen e.m.l. aft v. dan gj wilt. 66bis p Die du trp. 67 I.p.v. goedertierenre? 68 
Vgl. Rom .. S.S; 8.15. 69 Vgl. collecte uit begrafenismis: Deus cui proprium est... 70 So ... : H 
om. 71 ende ... : Hom. 72 dat ... : H lek bid u helpt my dat iek. 73 anders: Hp. 74 spre
ken ... : pofspreken, noch d, of/aten dan dal ghi. 75 H. - R. 166·218: doorlopend genomen uit P. 
c. 23, f. 81v-83v. 76' p om. 77 ie ... : H gi sijl drie persoenen, mer een onverseheyden god. 
78 ader ... ofi = of...of; dit dilemma is in deze passus herhaald. 79 R. 219 (0 vader)-227: p 
add. 80 Hier ... : p add.; H iek bid u. -81 verenyget ... : H; p eenighet ... overmits dynre gr. 
ende. 82 daer ... : H; p geen dine van dijnre groeien. 83 p mach. 84 daer ... : H; p 'in dijnre 
lieflen. 85 dynre ... : p add. 86 uur ... : p add. 
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235 my ende alle menschen". Ende, want ie u niet lievers geven en kan dan my selven, 
soe geve ie u my selven aItemael, dat gi my gebrueken moeget nae uwen alre-liefsten 
wille 88. 

Hier-om bid iek u, (') ewige waerheyt, 0 ewige wijsheyt, 0 mynlieke enyeh één 89, 

sonder welcken iek niet en vermaeh, treekt my in dy ende enyget 90 mi mitty, ende 
240 laet my niet leven sonder dy. Want gm sijt doch die ziele ende dat leven mijnre 

zielen 9\ levet doch dan in my: dat bid iek u doer ugrondeloese bartnhertieheyt. 
Amen 92.b, 

2.3.3. <Hier volgen die .V1J •. gebede, die men bidt int Pater noster, milten ,vij. 
woestijnen) 2 

245 2.3.3.1. Ende eerst' <van) dat eerste ghebet4 <ende) vander woeStijnen cter 
Godheit'. 

Gheheliget werde uwe name. 
<Maket ons godformieh, want heylieheyt is godformieheit. Ende want ie niet 

weder-comen en kan, daer ie uut ben gevloten; ie en moet eerst godlije worden,) 6, 

250 so bid ie u 7, 0 soete Here Jesu 8, doer dat ·verdienst uwer heiliger Menseheyt9 , laetu 
Godheyt in my schijnen, op-dat iek doer die eracht (H, f 60v) uwer gebenedider 
Godheyt nae moet volgen u heilige Menseheyt, ende dat dan uwen heilighen naem 
daer-van moet werden geheiliget ' °. <Brengt mi weder inden godliken oorsprone, 
daer ie uut ben gevloten,) 11 ende leyde my in die woestine dijnre Godheyt ende 

255 brenge my daer u geen ereatuer en. verstaet dan gi selver. <Ende) 12 ghif my .te 
verdwalen in deser woestinen, dat iek daer nurnmermeer uut en· eome, mer dat iek 
inden afgront der Godheyt my selven mit alle mynnende geesten verlyesen moet" . 

Want dan alre-eerst openbaerstu dy .ende dan bistu daer so genueehlie, dat ie 
liever aller martelaren pijne soude lijden,eer ie my. van. d.i een corte tijt .soude 

260 keren' .. Hier_om laet u Godheyt om ende in mi ·sel)ijnen, op-dat si. van"buten 
uutluehtet inden wereken, op-dat uwen name. dare-van geheyliget moet. worden'. 
Ende sal uwen (p, 85r) naem in mi gebeiliget werden, so moet gbi urije bequaem . 
maken, op-dat gm daer ghenueehte in· hebben. D1oeeht) 14. 

87 ende.· .. : p om. 88 my gebr . ... : met mi doet Wat ghi wilt p"~ R. 235-237 H, p. 89 enych ... : H; 
PL eenicheyt. 90 vereenicht P: 91 R. 238-241 HPL; p om. 92-99: lever ... H; pPL om. 

Lgetuj~!!~~J:h .f. 60t:!,;_:p~l~~iJ~iY..:~~X.l:~.Jve~Q~"g)rtJ:19r_;~h,}.:Rivervo191 2 p; H Hier 
begynnen die ~oeven gebede; PL om. 3 p. add. . 4 pt. 5 p;'pL e!!!!!Lg~rst w.d.g~. - 6 Makel ... : 
p add. 7 'SO ... : p; HPL Jek ·bid u. 80 ... : HPL;.p om: 9 dat ... : HPL;.·p u edel 'mensche-
licheit. 10 laet ... :·H (werder) Plo 11 Brengt ... : p add. 12 PL.add. 13 Ende leyde ... : Hp' 
(dat yc daer-J.d.a.d, mI) Plo 14. Want dan ... : p: add. 

h R. 317-242:· deze'bréde passUs verklaart eerst in een 'volkomen symmetne de drie personen a(zoDd~rlük 
en daarna de drie:personen samen. Dit heeft zijn parallel in de OeJfeninee des herten (zie IDCiTVoo.r p. 250 
e. v.), die hiermee een brede' theologische" verklaring krijgt. j Een dergelijke zinswending komt reeds' 
voor in 2.2 .. c. 7, r. 51-54; p. 330. j Vgl. Mt. 5.16. 
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2.3.3.2. (Dat ander gebet ende woestijn der (weseliker) 16 penitenciën) 11 

Toe-come dijn ri jcke. 
265 Ende yaget alle <onnutte beelden)" daer-uut. <Ic bid u, wilt doch verdriven uut 

dat rijcke mijnre sielen al dat u een hinder is, daer-in te wercken. Buten di heb iek 
veel ingehaelt dat dy mishaget, mer buten di en kan iek <dat) niet weder quijt 
werden. Hier-om)'· bid ick u'o, 0 edel mynre mijnre zielen, doer alle die myra
culen, die ghi opter eerden gedaen hebt, sunderlinge te lherusalem inden tempel", 

270 <doet doch met mi na dijnep behagen een teyken int goede" als ghi deden te 
Jherusalem inden tempel)"'~! yagende daer-uut alle die copers ende vercopers": 
alsoe laet u (gebenedijde)" Godheyt in my <ende doer mi)" schijnen <ende iaget 
doch al u vianden van mi)'6 ende besytte selver mijn ziele, welck u rijck is", 
(stellende alle hoer eraf ten op hoer rechte stede.)"·m Ende regiertse nae uwen alre' 

275 liefsten wil'· (ende verdrivet al dat mijn siel gebreclicn mint ende becommert" 
selver die stede. Dat gonne ie u wel ende niemant liever dan U.)30 

Ende leyde my in die woestijne der waere weseliker penitenciën, alsoe dat ick alle 
quaet moet haten ende die sunden laten, (p.f 85.1') also als die heiligen hebben int 
eewige leven, want daer wor(d)t alle quaetheyt gehatet ende alle sonden volcome-

280 lick gelaten. Ende dan mach dijn wille in mi volcomelic geschieri.) 31 

285 

290 

2.3.3.3. <Dat jij. ghebet ende woestijne eens <waren)" geesteliken levens)" 

Dinen wil gesehye als inden hemel ende alsoe" inder eerden. 
Gevet' my dat dijn wille moet geschyen in my36 ende in alle creatueren, hier 

inder" (f ·6Jr) eerden als bi geschyethier-baven inden hemel, daer" alle uwe 3 •. 
heiligen aver-een-dragen'o inden" wille mit uwen godlieken wil", alsoe dat sij 
liever te niet wolden gaen 4" eer sij eens" deden tegen uwen <godliken)4S wille. 
(Ja, ooe alle de engelen ende alle die hemelsche inwoners der heiligen'6 wouden 
liever hoer lichaemaennemen ende lijden al dat si geleden hebbenP • Also moet dijn 
wil in mi geschien. Ende want dat ti wil is, dat u wil gesehie, so is! mijn wil ooe, 
ende <ie) bid di dat dijn wille in mi gheschie als gbi wilt.)" 

Nu bid ick u, lieve Vader, volbrenget in my uwen alren-liefsten wil", want iek 
sonder u niet en vermaeh, als gi selver gespraken heht". 

IS Getuigen: H, f. 60v; P 23j, f. 85r.:~;X I.2.9.(v,rvoIg),.C:}9r-v;),:.3)~.(v.!'.rv,<!lJ;1.,J. 25.8", 16 PL 
add. 17 pPL add. 18 p; HPL u vianden; zie verder. 19 Je bid u ... : p add. 20 bid ... : p; HP 
lek. bid u trp. 21 doer ... : H add. 22 doel ... : p add. 23 yagende ... : iaghende a.d.c. ende verc. 
daer uul p trp. 24 p add. 25 ende ... : p add. 26 ende ... : p add.; zie n. 4. 27 we/ck ... : 
H add. 28 stellende ... : p add. 29 Ende: .. : H add. 30 ende ... : p add. 31 a/so ... : p add. 
32 Getuigen: H. f. 6Ov-6Ir; p ,23k, f. 85v-8l!:;1l.29 (vervolg),i 39'èL13.5l (vervolg), f. 258r-v. 33 p 
add.· 34 pPL add. 35 ende ... : H; pP so; L et in. 36 gheschyen ... : HP; p in m)' gh. trp. 37 P 
opter. 38 p ghi ende add. 39 PL om. 40 aver ... : peendraget. 41 inden: Hp; PL in 
dinen. 42 mil ... : H add. 43 aisoe ... : HPL; p ende si liever te niet souden gaen. 44 HPL (vel 
semeJ ... per inobediemiam); p om.; zie hiervoor A c. 2. 45 PL add. 46 De uitdrukking is 
onduidelijk. 47 Ja. ooc ... : p add. (f. 85r). 48 Nu bid ie ... : p om. 

k VgJ. Ps. 8.5.17. I Vgl. Jo. 2.13-22. rn Zie de behandeling van die rechte stede in A c. 12 e.v. 
n Nl. op een verkeerde wijze. 0 NI. kommer = zorg dragen voor. p Zie n. m. q Jo. 15.5. 
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Ende'9 leyde my in die woestijne des rechten geestelieken levens, (daer ie nader 
(p. f 86r) edelheit des geestes in alsuleker reyrueheyt moet leven, dat ie mit sinliker 

295 genueehten aen geen ereatuer eneleve, aft aen ruemant trooste en soeeke'·. Hier in 
deser woestinen ghewaerdighe. ji,mi te I~ere~ die werliOfe 'armoede' des ~estes 
ende volcomen gehoorsaemhelt.'Y, als ghi SI mden hemel den engelen ende mden 
paradise den mensehen geboot ende leerden. Ende gevet sï mi, want ghi nu in mi 
zijt. 0 leven mijnre sielen, sonder weleken ie niet en vermach, gif mi. dat ie niet 

300 hoverdich metten engelen aft misimpel metten menschen gevonden worden moet. 
Och, gevet mi dijn gracie; der iek onweerdieh beri, ende make my bequaein doei dat 
verdienst uwer edelre Mensehelieheyt, dat ie doerschenen moet werden met' u 
Godheyt) S2 .' " . 

Ende doer dat verdienst uweS edelen ""roelicken rtiensehelieken geestes, .(dk 
305 altoos vrije 'ende vredeliken vias vereeriiget mettef Godheit) ", laet u Godheyt daer' 

doer schijnen in mijnen geest". (Maeckt mijnen geest) '6 heel vredsam, want daer 
is u stede vroelieke, want in weelden. wildy woenen vrije,' want gi en wilt met 
bedwongen S7 sijn, op-dat u gebenedide Godheyt genueeht h~b in mijnen geest te 
rusten tot uwer gloriën, op-dat mijn geest van ti geregiert moet SB worden . 

--3-Jo--(Noeh-bid ie u doer dat verdienst endedueehden uwer droeviger heiliger sielen, 
die om minen wil droevieh is geweest totter doot, maket mijn siel heel vreedsáem, 
heilieh; vrolick, ende vereiert si met u heilige dueehden, op-dat u gebenedide 
Godheyt genuechte heb mijn ziel te besitten, ende dat tot uwer eeren. Ende ordineer 
selvet alle de wichten mijnre sielen op hoer stede', op-dat gbi daér eer van' hebt, 
want buten di en vermaeh ie niet', mer ie wil u nochtant geme helpen'. Want ie 
weet wel dat dat weyten-koom sterven IrioetU

, sal dat meel ende de desem 'éénde~h 
werden. Also moet mijn siOl geest(e)lije in die eerde mijns liehaems te niet werden, 
sal si één werden met di. 

Oae bid ie u doerdat verdienst dijns reynen heiligen gewonden liehaems: maeet 
mijn lichaem heel reyn ende sober ende heylich ende cuysch, op-dat ti geberiedide 
Godheyt genueeht hevet.in mi te wonen ende in mijn siel te (pJ 87r) Bitten ende ill 
minen geest te rusten, ende dat tuwer gloriën inden geest, tot dijnre eereri inder 
sielen, tot ~wer genuechten ind~n lichaem, op-dat gbi vrede, vruechde' ende 
genuecht in mi mogethebben. Ende neenH ti herbergè in u casteeJ v," ende gae! èndè 
eoemt alst u belieft, want dat hoort groten heren toe, mer bewaert uwen heiligen 
tempel selven. Want van mijnre weghen. wort bi. altijt besmit w• 

Ende wilt hem omleggen met al th(e)melsehe heyr, op-dat si dat bewaren vermits 
dijn genade na dijnen alder-lief(s)ten wil, op-dat ye mach eomen doer datverdienst . 
uwer heiliger Menseheyt in u Godheyt,ende dan, doer de craft dijnre Godheyt inmi 

49'p Eya. sO daer;~.: p;"HPL opdat ick leven moel nQe e.d.g.; zie D. 51.. 51 Hier ... : p;,HPLEn~. 
~!_-'!!}!._·,'-~r1}.!c~eH:r!~?,Kf!~S~eS_" ~er· .zi~lef!_ t:'!~:, 4e~J~j!hae_~J!~"geho?'~~mh~yt ende wese/ickê -armoÎiJê. 

J:I1:!)s J;lit?t d,ui~l~!"hoe H~!:~~~:.~~~~!E~~J_~_~~~.<?"~~(E)tf~Jj~~E_~~,J~~!!~"~I} __ !t_~t1?E~· . 52 doer ie na .... ·: 
p add.. 5~_p add. S4 die-altoos .... p add. "S5Iaet .... p om. - 56 Maeckl .... p add. 57 p 
benaut. 58 p mach. 

r Zie D. m. -s Zie n. q. t God kan niet werken zonderde vrije medewerking van de mens; expliciet 
principe bij Schr. u Vgl. Jo. 12.24. v Vgl. Lc. 10.38-42: w NI. ten goede of ten kwade. . 
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- 330 zijnde, na mach volgen dijn Menschelicheyt, ende so mach eomen tot ee(n) recht 
geestelic leven, daer ghi genuecht hebt mit mi te wercken uwen alre-liefsten wil. 
Amen. 

Ende dan en derf' ie niet sorgen voor mijn nootdruft, want dan sorch-di voor mi. 
Ende ie sal mijn nootdruft koenlie van di eyssehen, seggende gelijc een goet kint, 

335 dat altijt doet zijns vaders wil:) 59 

H, f. 61r" 2.3.3.4. (Dat .iiij. gebet ende woestijn des herten) 6' 

Ende gevet ons huden onse dagelixe broet. 
Want sonder dy en moegen winiet ontholden werden. Hier-om, 0 (I 61v) lieve 

Vader, gevet ons aJtijt (onse dagelicse broet. (p,1 87v) Want huden heduyt also 
340 veel als nu. Ende nu ende altijt ende in ewieheyt (dat is sonder onderlaet) baerdy 

overmits den Heiligen Geest uwen eenigen Sone inder reynder -sielen, met een licht 
van cJaren bekennen in waerheit der lieften ende in eenen vrede, die alle sinnen te 
boven gae0 die niemant verstoren en mach.) 6Z . 

(Ende gevet ons) dat broet des heiligen Sacraments, waer.van mijn (eraneke 
345 herte> 63 gespijst mach werden, ende dat broet dijnre heiliger lerynge, daer-van iek 

getroest werde, ende dat broetder natueren, waer-mede mijn lichaem 64 gespijst 
ende gevoet wort" .. 

Ende leyde my in die woestynemijnsherten, op-dat ie daer enych mitty moet 66 

sijn (ende vernemen alle dage nieuwe tijdinge van di)". (Ende scheppein mi een 
350 reyn hertéè;l dat bequaem si na dijnen wil dijn wercke daer-in tewereken na dijnre 

begeerten. Want dat is u begeerte, (p, 1 88r) te vinden een reyn herte, dat ghi 
gebruyken moecht, alst u belieft. 

Hier-om leyt mi totten hogen herten inden gront mijnre sielen, op-dat ghi in Sion 
verhoget moget werde~7 dat is: in die nederste erachten. Want die Here hevet liever 

355 de poorten van Sion, dat zijn: die vierige begeerten der sielen, dan alle die 
tabernakelen )acobs, dat is: uutwendigen dienst.)"€) 

Ic bid u (innieblije) 69 doer u mynnendeherte ende doer dat verdienst uwer 
heiliger droeviger zielen: laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijn ziele, op-dat u 
gebenedide Godheyt genuecht hebbe mijn ziele te besytten'O, ende dat tot uwer 

360 eren. Wilt doch aJledie erachten mijnre zielen weder se!ten op oer rechte stede '>' 

59 De laatste vier paragrafen vanaf Noch bid ie u ... komen alleen in p voor. - Waarschijnlijk moet men 
segge.nde verbinde.n met de volgende 'bede:: Ende gevel... 60 Getuigen: H. f. 6lr.-v; p 23. f. 87r-88r: P 
1.29.(vervolg), f. 39v-40r; L "3.51 (vervolg),.L258Y.. 61 pPL add; 62 onse dog. br . ... : p add .. 
63qra.nçke ... : p; H zjeke ziele; PL siele. 64 p naluer. 65 dat broeL .. .: deze paragraaf is in p 
geplaaisl na: ende vernemen alle n.l. I'. di (zie n. 8) en is anders gefonnuleerd: Ende alre liefste vader slercl 
miJn herle met den brode dijnre heiliger leeringe daer van ic gelrosIer worde. Ende dat broot des heiligen 
sacraments waer van mijn crancke herte gespijsr wort. Ende dal natuerlicke broot waer van mijn natuer 
gevoet werf lol dijnte eeren. 66 p mach. 67 ende ... : p add. Hierop volgt in p de omgevonnde 
par~graaf, waarover in n. 65. 68 Ende scheppe ... : p add. 69 PL add. 70 mijn ... : versta: in m.2. 
Ie sytlen. 71 PI om. 

x D.i. dorven = hoeven. 
Ps. 86.2. 

Y Vgl. Phil. 4.7. z Vgl. Ps. 50.12b. • Vgl. Ps. 63.7b-8. b Vgl. 
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op-dat gi daer eer van hebt ende < daer-) "mede werken moeget uwen alren-liefsten 
wille 73. 

2.3.3.5. <Dat .v. gebet ende woestijn des hemels)" 

<Ende) 7. vergevet ons onse schulden .als wi vergeven onse schuldenaers. 
365 Och, lieve Vader", hier gevet dy my te kennen daf ick vergeven moet, sal my 

vergeven werden. <Ende also als ick vergheve, also sal mi mijn misdaet vergeven 
worden. Mer geeft mi mi te wachten van minen voorsoenden 78 viant, opdat hi 
overmits mi niet en valJe in sculden voor di.) 79 lck .bid u 80, lieve Vader, voer alle 
die-geen, die my ye hebben mysdaen in enyger manyeren: wilt hem dae vergeven. 

370 Ende vergevet my alle dat ick tegen dy ende· tegen mijnen even-mensche heb 
mysdaen 81, <mer gif my dat ic.lijdsaem moet zijn)" ende dat" yc niet en moet 
wreken of wrake begeeren; «(p,1. 88T tmer di gevende alle wrake, sa wilt dit mi 
altijt wedergeven~. Ende want ick doer mi selven geen .misdaet en kan vergeven, 
want dat hoort di alleen toe. Want (f 88v;' dat ic yemant misdoe, dat misdoe ic di; 

375 ende dat mi yemant misdoet, dat misdoet hi di. Daer-om bid ick u, lieve Vader, dat 
ghi hem wilt vergeven ende hem daer nemmermeer voor manen en wilt, mer ewelic 
vergeten. Ende maecten één met di als ghi één zijt met dijnen Vader, ende dat IC 
vereenicht mach worden met hem, ende wi dan te samen één werden in dL) 84 

Ende Jeyde my in die woestijne des hemels,daer gi ons toe 8' geschapen hebt, 
380 daer sij alle één8• sijn in dy, die dat opperste guet biste, daer nyemant den anderen 

en mysdöet;-«(;'-f 88v) Leyde mi in dese woestijn, want ic sal hebben ewige 
armoede, weJc ie begeere boven alle rijcdom, eewigen honger, dien ie begeer boven 
alle spijse, overmoedige stoute vrijheit, want daer zijn si also overmoedige, stout, 
vrij dat hem selfs dunet dat si di alleen hebben in hoer gewelt, aft ghi niemant en 

385 achten. Ende si hebben daer ewigen honger na di, sonder versaden.) 88 Want als sij 
dl' duysent iaer gebruyckt hebben, soe duneket hem 8" sijn een ogenblick 90. Sijsijn 
daer arme, want sy hebben hem iiJ. God verlaren ende die blijsschap gaet aver· oer· 
hovet. Sij <sullen hem ·eewelie spiegelen)91 daer altijt in dat spyegel der9' heiligher 
Drievvoldicheyt ende syen hem selven in eel1 ewich duerende vroude altoes ·nye. 

390 <Hier wilt mi in leyden, op-dat ic geerne vergeve.) 93 

Nu bid ick u, lieve Vader, doer dat verdienst uwes heiligen, reynen gewonden 
. lichaems, laet u Godheyt daer-doer schijnen in mijn lichaem, op-dat u heilige 

72 PL add. . 73lck bid ... : HPL add. Vgl. slol van 2.3.3. 74 Geluigen;B,.J.6Iv-62[d>,.~.m,f. 88r: 
89r; P 1.29 (vervolg),L40r; L 3.51 (vervolg), f. 258v·259t. 75 pPL add. 76 pL add. 77 p. 
meester. '78 VerwîJs'kent~vo're~~~n;"ziîw'.~' Dlet '·vó;~soen;n(well>ersoenen). Is voorsoenden vetsehrij'ving 
voor .versoenden? 79 Ende also ... : p--add: . 80 Jek ... : p; HPL ende gevet" my lijdiamheyt,' 'L 
bOnltatem wam hilmi/icer oro. 81 Jek bid U ... :. HPL"add. 82 mer gig .. :: p;-HPL ënde gel'dt"thy 
lydsamheyt.·· 83 ende.:.: PL -op dat. 84 mer di gevende: .. : p add. 85 daer ... : p daertoe ihï 
ons. ·86 alle ... : Palleen; L ~{J[j~ 87 daer hebben .. :: p om. 88'Leyde mi ... :' p ádd-.;' HPL doer 
hebben sij ewigen 7jo;;ié;,~na~(iy.-- 89' p te add, 90 een .. ,: -PL doch dar is mer eeil.,oghenblijêk, 
9] sulien, .. : p; PHL spiegelen. 92 in ... : inder 93 Hier ... : p add. 

c Wel een uitzonderlijke verklaring van Rom. 12.19. 
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gebenedide Godheyt 94 genueeht heb in mijn liehaem te woenen, ende dat tot uwer 
genueehten, op-dat ghi vrede ende vroude in my moeeht hebben 9 '. 

H. f. 62r" 395 2.3.3.6. <Dat .vi. gebet ende woestijn der weITelt) 97 

Ende en 98 laet ons niet <in-> 99leyden in beearingen. 

p. f. 89r20 

o Here God, Vader almechtich " en wilt doch niet toelaten of verhengen l, <dat 
die duvel, de werlt ende mijn vleisch eenige macht over mi hebbe<n), mer stareke 
mijn vleeseh in dijnre vresen, op-dat het hem neyge onder den geest ende dat die 

400 siele hoer neyge onder di, ende ic altijt ghelove dat ghi zijt in mi, ende) 3 dat my die 
duvel, die werlt ende4 dat' vleysehe in enyger quader becaringe brenge', < daer ie 
genuecht in hebbe aft consent toe geve)· <ende)' daer ie u graeie mede mocht 
verlyesen 7. Ende geeft (f 62i» my dat iek my altijt moet holden in u tegenwoer
dieheyt ende te geloeven dattu in my biste'. Ende9 alle dat iek mysdaen ' ° heb dat u 

405 myshaget, daer gevet my gewarigen rouwe afll.l>. 
Ende dan helpt my, dat iek dat byehten ende heteren moet l3 ende dat ic dat 

quade niet meet doen en móet 14. <Ende ic bid u doer u bitter liden, wilt mi doch 
quijt geven allet dat ic misdaen heb.) " Ende doer alle u heiligheverdienst ende 
bitter liden bid ick ' • u: wilt my doch vergeven alle mijn sunden ende quyt schelden 

410 alle die pine, die iek daer-mede verdyent heb l7 te lijden hier ende hier-naemaels. 
Ende vereyert my mit u heiligen doeehdenl&, <opdat ghi genuechte in mi moget 
hebben: so heb ie weder genueehte in u alleen ende nergens anders in. - Ende met 
deser voerscreven oeffinge salmen due doer den dach biechten ~9. > 19bis, 20' 

Hoe die siel God geestelie ontfangen sal 

415 Met navolgender oeffeninghen salmen doer den daeh geestelie ontfangen dat 
heilighe Sacrament, ende sonderlinghe des morghens met Centurio, onder missen 
metten priester, des namiddages met· de minnende siele, des avonts mellen disei
puIen int avontmael d , segghende: 
'0 mijn alre-liefste, nu bid ie u doer dat verdienst uwes edelen vrolycke<n)ll 

420 mensehelicken gheestes, ende doer dat verdienstuwer heiliger droeviger sielen, ende 

94 daer~door. .. : PL om. 95 Nu bid ... : p om. 96 Getuigen: H, f. 62r-v: p 23 (vervolg>. f. 89r-92v 
.fQ...~t meteen een lange tekst, die Q.Q~"_YQQctc.QQ!Ii!LP I!,~_~!! in L L1.21; P 1.29 (very...Q!g), f. 40r-v; L _ 
~vervolg), f. 259r-v. 97 pPL add. (p leest werrelt, alsook soms later). 98 p om. 99 H 
om. 1 God ... : HPL (0 domine deus, paler omniporens); palmachtige v. 2 of .. : pPL om. 3 dal 
die ... : p add. 4 P om. 5 dal l·I . ... : p mijn v/. nie1 en moe11eiden in b; 6 daer ie ... : p add.; P 
daer iC ... 1oe mocht geven add. 7 doer ie u ... : p add. 8 Ende geeft ... : H add. 9 p Mer. 10 P 
gedaen. 11 Ende ... : PL om. 12 daer ... : p geeft mi daer af waer berouwe. 13 Ende dan ... : Hp 
(moel b.e.b.). 14 daz. .. : H; p niet weder in wonder valle moet. 15 Ende ... : p add. . 16 ende 
biuer ... : H; p gevet mi quijt. 17 daer·mede ... : H add.; p ... sculdieh ben doer voer. 18 Ende ... :-Hp 
add. 19 opdat ... : p add. 19bis ende daer ie u gracie (r. 323·324) ... : PL om. 20 Alleen P. f. 89v· 
90v heeft de nu volgende tekst. Zie n. 25. 21 P vrolijekes. 

d Deze dag·spreiding komt grotendeels overeen met die uit de oefening van de geestelijke communie uit P 
1.18, die wij terugvonden in p. c. 33.5 (zie nu Be. 23; E c. 5, r. 21 e.v., p. 539).-

:; .. 
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doer dat verdienst uwes heilighenreynen gewon[deJdenliehaems: laet u Godheit in 
mi schijnen, maeet mi hequaem di te ontfangen. 

Ende doer u weerde hereydinge opten witten donderdaeh, doe gbi ons u selven 
ga- (p, j 90,) vet tot onsen profijt ende ontfeneste 'dy selven inden heyligen 
Sacrament, so neemt nu u selven tot U selven in also hoger weerdiger wijsen ende 
lief ten na dijnre begeerten, als gbi u selvendoen ontfeneste, want daer wordt God 
van God ontfanghen. Hier-doer bid ie di, maket mi van graeiën, dat gbi. zijt van 
natueren, op-dat ie u niet ereatuerlie, mer godlic moet ontfangen ende aJso heel in 
di moet vetwandelt worden. Ende want iek' u niet lievers geven en kan dan mi 
selven, sogeve ie u mi selven altemael, dat ghi mi gebruken moget na dijnen wille, 
also vreelie n als doe ie ongeseapen in dy was.: doe en was ie u geen hinder. Ic en 
begeerde niet; ie en woude niet, want ie was.niet in dat edel niet, dat.mi uuthem, in 
hem ende vermits hem ende doer hem selven scheep". 

Ende nu ben ie yet, want iek nu ben ·een creatuer, Sal ie dan God vinden, sa moet 
ie alle ereatueren laten ende mi selven, want iek oae een erealuer ben, ende laten my 
selven, ende breken doer alle dat gheseapen is, tot dat ovérste ongheseapen goet 
(p,j 90v) ende dragen mi hem weder dp: so werde ie van opdraghen drageloos. 
Ende dan en kan hem niet nyet langer hoeden, mer het moet hem vertoonen '. 

Eya, dan wort niet van niet ghevonden; dan wort niet van niet verslonden; dan 
wort niet van niet bewonden, ende dan kan niet nyet gronden, Ende hier bekent die 
edel niet geworden siele niet; bier mint si niet; hier gebruyet si niet; si en heeft nyet 
dan niet, ende dat selve en wil si oae niet als daer-op te rusten. Mer si soeet alleen 
armoede des geestes, want sa is dat rije der hemelen in hoer. Si .denet alleen hoe de 
geest. mach worden van ailen formen formeloos, één gheest te zijn met God, ende 
hoer siele van allen heelden beeldeloos, weder-gebeelt te werden in hoeren eersten 
graet, ende hoer herte grondeloos, om te smelten . in zijn minne, ende hoer lichaem 
van allen wesen weseloos, op-dat" daer een ander wesentheyt in moet zijn.)" ,r . 

Endeleyde.miin !iie woestijne der weili.20 , (dyedaer woest is van gev;arigen 
vrede ende sekerheit der eewieheyt) Z7, ende leeret mi z, waer-om dat (si) Z9 werlt 
hiet. En[de)'o bietsi daer-om nyet3l werlt, want in hoer nyet (p,j9Jr) en is dan 
(weITen)"? Hier-om, (o)33bedriegende.werlt, S034 wil ie. van u keren;l',op-dat 
iek in dy niet en verwerre (ende op-dat ghi mi ende alle u inwoonders bitter moghet 
werden.)36.37 

22 Als samentrekking van vrede/ike (zie Verwijs s;v.)? Of te lezen' als vroe/ic? '23 Nevenvorm van of 
verschrijving voor' schiep, schoep .(zie Verwijs s.v. scheppen)? 24 op-dal-: te verstaan als op-dal_het 
(lichaem)? Of te lezen als op ·dat dal? 25 De T. 414-446 alleen in p 230 te vinden. Mogelijke 
overleveringsfouten kunnen wij niet vaststellen. omdat vergelijkingsteksten ontbreken. . ,.26, pP. 
27 dye ... : P add. 28- Jeeret ... : P- geeft my te kermen. 29 P add. 30 P En (d~I,van de 
negatie). 31 daer .... : P "niet d .... dye. 32 P; p .. wer wer, 33;P add. 34 P om .. ,35 P 
vlien. . 36 ende op dat· ... : P add. ,37 Ende leyde ... : RpP. - Waar H en P .eindigen, gaat p verder 
met een lange, tekst, die logisch en thematisch volk~(iig bij _het voorafgaande aansluit, zowel met de .~rste 
zinnen, die het motief van de valse wereld verder ontWikkelen, als ,dank zij de slotzin, die de kern van het 

e D.i. zich openbaren en bekend maken (aan de geest) in uitzonderlijke begenadiging. f R. 431-447~ 
belangrijke omschrijving van_yel:niet in de verhouding mens-God en verklaring van de.negatjeve terplen:. 
drage/oas, kenneloos enz. 
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(lck mercke wel dattet al bedroch is38 dat in dy wat schijnt te zijn. Die scoonheit, 
455 die in dy is, is gelijc der bIomen des ackers. Dijn rijcdom is geJijc den droppelen des 

douwes, hangende aen de groen cruden. Dijn stantachticheyt is gelijc dat ijs. Die di 
X omvanget, die omvanget een scheem. Die di trouwet 3", die trouwet'" eenen droom. 

Och, verwerde werlt, na-dien dattet aldus in di staêt, sa en wil ie niet langer bi di 
blijven. Adyeü, adieu, ie wiJ weder-om !reeken den weeh, den ie gecomen ben, tot 

460 mijnen oorsprone. 

Hoe die sieJ God soeet in allen ereatueren 

r _ lek wil omgaen alle die vier e!emellt~n ende besien of ie hem daer-in 40 vinden 
kan. Nu ~egget mi, du vaste <element)4l der "e.Ld~J)..: waer sal ie vinden mijnen 
oorsprone? Is hi in di? 

465 . - Neen (hi)42. Hi is in di. Mer overmits zijn ghebot voede ick di ende onthoude 
di in mi. 
- Nu segt mi dan: hoe is hi in mi? 
-Hi is in di als de (p,f 91v) sonne inden hemel; ende na-(dien)43 dat ghi u tot 
hem keret, daer~na schijnt ende vertoont hi di, reeht aft daer anders niemant en 

470 waer, daer hi op dacht (dan ghij.)44 
- Ende ic bidde di", (nu segt mi,)46 lucht, ie sie di SCDon verciert met 
wonderliken planeten: is mijnen Dorspronc in di? 
- Neen (hi)47. Hi en is niet in mi, mer soeet hem in di. Daer is hi geJijc dat die 
sonne is in my. Ende gelijc ic der sonnen hoer schijnen beneme meI nevel, met 

475 'reghen, met donre, met hagel, also beneemdy hem dat (dat)48 Jicl1t zijnder graciën, 
dattet [in di)4" niet schijnen en kan (in u);O overmits u sonden. Nochtans is hi na 
zijnre Godheyt in di '. 

~sde gebed uit het Onze Vader, nl. de bekoring, afsluitend terugneemt. Deze-lange tekst vindt men wel 
terug in P 1.1.19, resp. L 1.19 (verder aangegeven _met P en L), onder de titel: Hot: dat god in-ons ende hoe 
daf wÎ na god gebeelt zijn, Deze woorden kunnen een vervorming en uitbreiding zijn van de tussentitel, .die 
wij in p (na de eerste paragraaf) vinden: HOe die sieJe -gö(i soecl in--ólIen"c;eatueren (vgl. de titèl van P 
II.20). Binnen het in deze contekst ontwikkelde-thema van God-in~ons is onze tekst-een go.ede illustratie, 
maar redactioneel gezien (niet het minst wegens de eerste paragraaf, Lv.m. de vaJs.e wereld) past hij in dat 
verband niet. Daarom menen we dat de tekst oorspronkelijk in de glosse van het Onze Vader thuishoort, 
maar een tweede maal in een nieuwe omgeving (met bijgewerkte titel) omgewerkt werd. Bij een latere 
herschikking van het geheel is de. tekst uit zijn .oorspronkelijke contekst geschrapt. ,Wij herstellen hem 
daarin. (R. 454-504 = + Do). Vgl. A c. 19 = - Do. - Aangaande de etymologie wereld-werren, 
warrelen enz. Zie W. SANDERS, Die unheile Weil. Zu einer christlichen Etymologie des Mine/oilers, in 
Verbum el'signum, I, 337-340. Vgl. Ac. 13 n. 35; A c. 25 n. 63. 38 PL 0 bedriegende werelt add.: 
bijvoeging om de inschakeling van de tekst in het nieuwe verband verstaanbaar te maken na de weglating 
van de vorige paragraaf. Zie n. 37. 39 L desponsat; de vertaler geeft aan trouwen de zin van huwen 
met, terwijl het duidelijk betekent: vertrouwen hebben in. Zie Verwijs s.v. lrouwen 1 en). - omvanget: L 
amp/ectilUr. p3 scheem; L umbra; pl scheen. 40 P daer. 41 p fondament; P element. 42 Bi} 
gevoegd vanuit verdere parallel. 43 P add. 44 Den ... : .p add. 4S Ende ... : P om. 46 Nu ... : 
P add.; L Die mihi quaeso, 47 P add. 48 P add. Tenzij men het eerste dal verslaat als dat 
hel.. 49 dallel ... : PL add. 50 P add.; vgl. n. 49. 

g R: 473-477: dit beeld werd reeds uitgewerkt in P 11.11, nu A c. 11, p. 39 e.v. 
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- 0 du, element[e] des viers, wijse mi mijnen oorsprone. 
- Hi is in di, ende ghi zijt in hem als die vonek is in mi, Ende gelije dat ijser, int 

480 vuer blivende, vuer in 51 vuer is, also sidy, edel siele, bJivende inder minnen, in God, 
(God) 52 overmids graeiën. 
- 0 (ghi,)" vlietende ""aJ'è[ des meers, du pebste di opgheloken" ende hebt 
overmits u scheppers ghebot dat vole Gods doer dy m~t drogen voeten gaen laten, 
ende hebst al hoer viande verdroncken. Leit mi toch" in minen oor- (p,1 92r) 

485 spronck. Is hi in di? 
-Neen hi. Hi is in di, ende ghi zijt in hem gelijc .de cleyn rivieren zijn in mi. Ende 
gelijc als ,. si met dijeken gestopt werden, datsi in mi niet en konnen lopen, also en 
kondi overmits u sonden in uwen oorsprone niet vlieten. Mer schuwet die sonden 
ende soecten in u selven. 

490 - Nu segt mi, hemel endeaerde ende alle, de daer-in zijn: waer sal ic vinden 
dien ", die mijn siele mint"? 
- ·Ghi sult hem vinden, daer ghi alle creaturen ss laet;o:l 
- Nu blivet gesont··, alle creatueren, eewelick endeymmermeer·'. Ic gelove hem 
te wesen in mi, die ie in di· 2 te vergheefs .ghesoeht heb. Nu heb iek hemghevonden 

495 ende ic en sals nemmermeer laten ghaen, maer hem sal ick leyden int huys mijnre 
memoriën overmits dien Vader·3 • le sal hem leyden in de slaepeamerderrusten' in 
mijn verstant overmidts den Sone·'. lek sal hem brengen op dat bedde des vreden 
(o)vermits den H:eiligen Geest·'. Daer salic in vreden·· ende in dat selve met hem 
slapen ende rusten'. Daer sal hi mi bedeeken in sinen tabernakel, dat is: (in)·' zijn 

500 Menscheyt (p, I 92\'), ende int verborgen zijns tabernakels', dat is: (in)·' zijn 
Godheit. Nu hevet hi (verhoecht)·· mijn hooft', dat is: mijn siele, boven mijn 
viande, want hi wil mijnre vianden viant zijn m. Ende inden vasten steen, dat is: 
Christus', heeft hi mi gevest, dat my geen becoringe v~rwinnen en sal (~ogen) ,.~ 
R.454-504 

505 + Do; vgl. p. 63, n. I. 

51 vuer ... : P om. 52 Bijvoeging wegens parallel met de voorzin. 53 P om. S4 P gélopen; L 
intumesce.ndo. Het gaat om het feit dat Mozes de- hand uitstrekt over de Rode Zee, waarvail de wateren 
zlch splitsten (opluycken), zodat de uit Egypte- wegtrekkende Hebreeën- droogvoets, de stroom konden 
oversteken, terwijl de wateren opnieuw samenvloeiden -en de oprukkende 'Egyptenaren verzwolgen,. toen 
Mozes opnieuw de hand uitstrekte (vgl. Ex. 14,.15·30). SS P.doch: S6 LP. S1 vinden ... :.P hem 
vinden. 58 L inslabiles -crealuras. 59 P, ver/oet. 60- L Wi/ele;' bij· wijze van, afscheidsgroet. 
61 Pa/lijf. 62 in"-,,; pL; P om. . 63 overmits ... : PL om; '. 64 in,,;: P om. .65 overmits .. ;: PL 
om. 66 daer;,,: P om. '67 P add. 68.P add ... 69 P verho.ochr; P verhuecht;.L exalrabit. Vgl. 
Ps. 3.4: exa/tans capul·meum.' 70 P add.;. LNaJeat. - De 1'. 454-504 komen_niet voor in H: zi~ n. 3-7. 

/ /J h vg;. O'nt.1-6: .. i vg;. Cant. 3.2-4. ..J vg;. Ps.4.9. kVg;. Ps. 265., I vg;: Ps: 3.4. m VgL 
Ex. 23.22, D Vgl. I Cor..10A. 0 Bij Hugo VAN S. V1CTOR lezen'"Wlj: ::.CoeJurn et terra; et omma 
quae In eis sunt; non cessant" mihi dicere, ut amen Deum meUm. Quid autem amó; cum Deum mëum 
'amo? ... Ubi fulget ànimae meae quod non ca.pit locus, ... , hoc.est .quod amo, cum Deum meuin 'anloo 
Amo quamdam Jucem, odorem. cibum, amplexum. Et 'quid hoc est? Interrogavi JÇfTà~; et diXi(t): Non 
sumo Et quaecunque iJ? ea sunt, idem confessa sunt. Interrogavi _lllare, et abyssos, et reptilia animarum 
vivarum, et responderunt: Non sumus Deus tuus; quaere supra nos. Interrogavi coeJum, solem, luna~ 

:; .. 
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H. f. 62v" 2.3.7.* (Dit is dat .vij. ghebet ende woestijne der hellen) 72 

Mer" verloest Ons van dat quade. 
Dat quaet" dat di myshagelie is", ende al dat ie misdaen heb, dat u misha

get"', daer-af geeft my, (0 goedertierenste God,) "b gewarigen rouwe, ende helpt 
. 510 mi dat ie dat biechten ende beteren moet ' •. 

Ende leyde mi in die woestyne der hellen, (die daer woest is van allen goet,)" 
op-dat iek syen mach woe dat" dat quade daer gepinieht wort, op-dat ,. my (daer' 
doer)'O (nemmermeer)B1 en ·lust quaet te doen, (mer dat ie u heylieh leven na 
moet volgen ende vlyën uut my ende wonen in u.) '2 

515 Ende want gi in my sijt nae uwer Godheyt, soe bid iek u, neemt u selven tot u 
selven in my als gi nae uwer begeerten u selver naemt opten wytten donredaeh, oP' 
dat ie heel verwandelt mach werden <in di)". Ende want iek u niet lievers en kan 
[ge-)geven dan my selven, soe geve iek u my selven altemael, ende bid ti, heylighe (?) 
Vader, dat gi my alsoe vryeliek gebruyeken wilt (f 63r) als ghi my gebruyeten, doe 

520 iek onghesehapen was (in di) 84. Doe en was ie u geen hynder, als ie nu byn vermits 
mijn sunden 85. 

H, f. 63r" 2.3.4. Hef slot* 

( 0 

Nu roepe iek mit alle die gelovige heilighe kereke: 
Amen B7 • 

525 Dat beduyt: dat moet my gesehyen <o)vermits" <dat gebet der reyner)'· 
ioffer· o Maria ende (doer)·' die weerde· 2 vrucht oers buyeks, Ihesus Christus. 
Amen·', 

<Hier eyndet die langhe bedudinghe op 't Pater Noster ) 

7I Getuigen: H, f. 62v-63[; P 23Çf. 92v;...!'.l.29 . .0:e."'..ols1.l. 42v; k3.51.0:.m:2!gLL~2Y~ 72 Dil 
is ... : pPL (Dir is PL -om.); H orll.. 73 Deze zin, die de over te leveren bede bevat, dringt zich hier 
op. 74 Dal ... : p add. 75 Dal di...: pLH 75a ende ... : PL add. 7Sb 0 ... : L add. 76 doer-
af .. : PL add. 77diedoer ... :PLadd. 78 p om. 79 p ende. 8Odaer ... :padd. 8IpP;H 
niet. 82 PL-add. 83 Vereist door de zin; vgl. hiervoor p. 343, r. 354. 84 Vereist door de zin; 
vgl. hiervoor p. 346;r. 519. -85 Ende want gi in my ... : aUeen in H. Deze tekst komt bijna woordelijk 
voodn de passus over de communie, die alleen p gaf onder 2.3.3.6, p. 343, r. 352·360. 86 Getuigen: 
H,f. 63r; p 23.'_ f. 92v; P 1.29 (,lot), f. 42v; L 3.51 (,lot), f. 259v. 87 L id est.fiol. 88 H; p 
overmits. 89 iJ; H die reyn.· 90 H; p ioncfrouwen. 91 p' add. .92 H; P eerweerdige. 
93 Dal beduyt ... : PL om. Vgl. de woorden van het weesgegroet. 

et stellas: Neque nos sumus Deus quem quaeris, inquiunt. Et dixi omnibus rus quae circwnstant fores 
carnis meae: Dicite mim de Deo meo, quod vos non estis; dicite mihl de eo aliquid. Et exclamaverunt 
voce rnagna: Ipse fecit nos (Ps. 99.3). Et direxi me ad me, et jQverti te lIl. m~1TI9}ia __ m..!=:~, Deus meus, 
quoniam dignatus' es habitare in ea, ex quo te didici, et in eo te invenio, cum reminiscor tui, et delector in 
te'\P~_A_nf".'~tL!Y~]l~EL.I 77, kol. I83Y.~ Schr. heeft deze tekst (in Dietse vertaling?) gele~!!,!!l_~_e_t 
!1l9ti,eJ uitge'Qreid., 'vooreerst in een Adieu-toneeltje tegenover de 'valse wereld'; vervolgens in een brede 
ondervraging, geschikt volgens de vier elementen; en ten slotte in de beschrijving van het God-vinden in 
de 'memorie' als rustplaats 'van de Beminde, tegenover de achtergrond van de hele Peerle-mystiek. In 
r. 454-504 is die bron uitgegroeid tot een beachtenswaardige dialoog. 
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DIE D15RDE ONDERRECHTINGE* 

lIl. MARIA IN 'S MENSEN GEESTELIJK LEVEN' 

3.1. Glosse op het Wees gegroet' 

! H, f. 63,' HIER BEGYNT' (EEN DEVOOT GEBET ENDE' BEDUDINGE OP)' DIE' AVE MARIA. 
«(I CAPITTEL .IX.)' l~ 

(Wees gegruet Maria) 

o gebenedide· ioffer' Maria, u moetgruete~ dat' afgrondige onberoerIi~ke 
5 rijckdomme des godlicken wesens, weJck hem hevel geweerdiget in dy vleysche ende 

bloet aen te nemen om onsen wille9., 
(U moet groeten dye almachtige mogentheyt des Vaders, weJc u vercorenheeft 

dat zijn eewich Woort in u vleeseh ende bloet soude aennemen om onsen wil.)'· 
U moet grueten Ihesus Christus, waerachtich God ende mensche, God vander 

10 Godheyt wegen ende mensche van uwer wegen H. 

U moet groeten roe Heilighe Geest, die levenroeh maect ende verlyeht vermits 
eracht des Vaders ende wijsheyt des Soens alle (menschen) H, diet" begeren. 

o Maria, du biste geweest dat alre-bequaemste .instrument der heiligher Drie
volroeheyt, ende dat beduyt dye eerste letter van uwen naem M. Die A beduyt roe 

15 armoede uwes geestes. (Die)" R, (dat)" ghi waert reyn inder zielen ende inden 
liehaem. (Die)'· J, (dat) ghi waert (f 63v) ynnich van geest, want u zuete ynnige X toegeestinge bewegeden den hogen onberuerlikenberch der Godheyt alsoe dat hi in 
u vloeyeden. (Ende) 17 ghi waert altijt mit God verenyget, ende daer-om verenychr t ' I'L den hem mit u, die daer is Alpha ef 0: begynne ende eynde'. Dat " beduyt die 

Af" 20 leste A uwes (heiligen)'9 namen(ii! " 

1 Getuigen: H.L 63r-65v; p, s.l.~. f. 92v:9.~G~P i,~9L,L1Qv.~2,;},},~2.Ll.s9v:261r."': EeD aDder~ 
glosse op het Wees gegroet vonden wij in DHD al~ een alternatief van de .oejen{ngi"des·herten;" zie 
hierover evenwel Inleiding, p. m·m. 2 PL om. .;; P. add. 4 p' dat. 5 tIP (P c:ópitteL. 
add.);.L Devota medit4tio super. angelica salut!l.~ion~ .. . 6.L inventrix gratiae ad~.j omzetting. van 
invenisti enim gratiam apud Deum, Lc.-1,30b; vgl. Bernar~u~. Veista~ dus: 'vindStl!~. -, P iimcJrou (zO 
ook verder). . 8 P dye. "9 welck ... : PL..a4d. 10 U moet ... : PL add. . 11 God'vander: .. : .. PL 
om. 12 P add. 13 P die dal. 14 P add., 15,I:'add." 16 P add. '17 P add. ' 18 P 
Wal. 19 P add. 

a Vgl. Apoc. 1.8; par: 'b Voorb~ld ~~n ~e ~r ~eliefde ~~etterver~~ingen: ~gi; 1. R~~~ ·el. Vil~. 
casta virginiS Cecilie: hecIuil scilicet secundurrJ. litLer:.as sui nominis septem habens rubri~as. in lis: R..G., 
Neerl. '23, f. lr-v. 2. -In de Vita. S. [doe. Leewensis., Q.r. 40; . ... nominiS sui litteras denominandQ: per y 
namque, quae -/itera. est acuta, acuitatem.~ .. (~e.A .. S'fEEt\'WEGEN, in OGE; 57,. ,1983, .. p: .305, n:.1). '3;'Een 
andere '~pelling' Nan Maria vindt men· bij Nïcolaus von -Löwen (zi~ E .. KRiss-H ... N~N, in.. J!~ 
deutsche Uteratur des MA.,' Verfasserlexicon,.ed. STA~,-I1I,J943, k.o1..616./4. Bij.P.A.V.T .. (=; .Pate.r 
Augustinus van Teylingen), Devote· oeffeninge. op, de vijf le1tf~ren van de s.oele ende aJderheylichite namen. 
Jesus en Maria, Antwerpen, 1649 (zie OGE, 22, 1948, -237 e.v.).' ..' 

H Ol -;'mpek053j19 

··i 
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o Maria, ie begeer dat u nu moet grueten die engel Gabriël mit alle die inwoenres 
des hemelsehen rijeks'O, u vernyende 21 die engelsehe gruet. Ende ie begeer u te 
grueten mit alle mensehen mit die engelsehe gruet" dusentieh dusent-mael" inder 
wijsen als sij van u alre-liefste liefhebbers ye is gesp raken '4. 

25 Vol genaden 

o (soete)" ioffer Maria, moeder der suverre mynnen', die God selver is·, gi sijt 
vol genaden. Welek genade God is, want God is mensehe in dy geworden om onsen 

I wil". 0 Maria, moeder der heilighen hapen',idaer alle onsen hape aen staet, dat is 
/.I Gods Menseheyt, doer weleken wi sijn verloest, nU bid iek u doer die verenynge, die 

30 daer was ende is ende wesen sal eweliek tussehen der Godheyt ende der Menscheyt 
ende u reyn lijf ende ziele: bidt (I 64r) u lieve kynt voer my, dat hl my mit hem wil 
verenygen, op-dat sijn vroude in my sij ende mijn vroude in hem vervult werde. 

Die Here is mitty 

o Maria, die Heer is mitty: die Heer (die) 27. Vader, die Here (die)'· Soen, die 
35 Here (die) 2. Heilighe Geest, mer/ruet drie heren, mer één Heer. 

(Die Heer is met u)'O, God die Vader, God die Soen, God die Heilighe Geest, 
meL niet drie gode3l, mer één God. 

IDie Heer is mitty:. die ongesehapen Vader, ongeschapen Soen, ongeschapen 
Heilich Geest, ewieh. Vader, ewieh Soen, ewieh Heilieh Geest, mer niet drie 
ongesehapen, (noch drie ewieh,) 3Z mer eenheyt inder DrievoJdicheyt ende Drie
voldicheyt in (der)" enycheyt, drie in eenre moghentheyt,wijsheyt, guetheyt 34 .,. 

o Maria, die heilighe 35 DrievoJdicheyt was ende is ende sal eweliek mitty wesen. 
Mitty isfJhesus Christus, God ende Mensehe, een3• ende alle in enen persoen 37 . 

Mer <die Menseeit)3. en wort niet·die Godheyt noch die Godheyt en wort niet die 
Menseheyt. Mer die Godheyt hevet die Menseheyt van dy [ontfangen), (0 reine 
maget,)3. vat vol van doeehden40, aengedaen 41•h : I Nu hid ie u, (die daer zijt 
een)" instrument der heiliger Drievoldieheyt', dat gi die eenvoldieheyt der Drievol' 
dieheyt voer my wilt (I 64v) bidden, dat hl" my vermits die eracht der heiliger 
Drievoldieheyt ende (overmits)44 dat verdienst (zijnder Mensceit)45 wil maken 

20 hem ... : P hemels. 2] P vernieuwende. 22 Ende ... : P om. 2.1 P werf. 24 is ... : P; g. 
wen. 25 PL add. 26 der ... : P des h. hopens. 27 P add. 28 P add. 29 P ade!. 30 Die ... : 
P add. (Die heer is ,weggevallen); Lom.; H Milty is. 31 P goden. 32 noch ... : L nee tres aeterni 
add.; P_H om. 33 P add. 34 eenre moegh ... : HP3L; pl om. (ogensprong). 3S 0 ... : Hp3L; pl 
om. 36 PL om. 37 een ... : L in uno persona. 38 PL; H ihesus christus. 390 ... : pt:; H 0 
rein zie n. 40). 40 vat ... : PL om. 4] Mer ... : L Qui cum essel Deus ante saecuJa, ex Ie 0 virgo 
caslis~imafaclus est homo infine saeculorum. 42 die ... : P add. 43 PL god. 44 P add. 45 zijn~ 
der ... : PL; H ons heren ihesu christi. 

c Vgl. de vaste uitdrukking Maler casti ,amoris. d Vgl. 1 Jo. A.8. eDe genadevolheid wordt hier 
gezien als -het goddelijk moederschap: vervuld van God. f Vgl. Eccli. 24.24d. g R. 3541: het 
motier"niet drie .... mer één ... is ontleend aan het'Quicwnque = Symbolum ps.~Athanasîanum. Zie P II.59: 
vgl. -e c, 44. h R. 4346: eveneens ontleend aan hel Quicumque; viJ:-n~g-:=-Aengedae;: aangetrok~ 
ken, aangenomen (als een kleed). i Vgl. r. 13~14. . . 
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50 bequaem, op-dat hi by my mach sijn ende ie mit hem, op-dat46 hi in my mach 
werken 47 sijnen alTen-liefsten wille. 

Gebenedijt bistu onder den wiven 48 

rf 0 moeder mijns HerenJ, ghi sijt gebenedijt baven alle vrouwen, want van uwer 
benedixiên verblijt hem hemel ende eerde mit alle dat daer-in is. Gi sijt gebenedijt 

(.7J,7L) 55 baven alle. creatueren, want God is in dy mensche geworden 4., ende gi sijt reyn 
,F. ioffer 'geblevenk. Ende bi hevet ix maenden <lanek) '0 in dy gerust ende bi hevet 

gesaken"uwe zuver" reyn iofferlicke bórsteá, O'rèyn maget,bewijsemy rtu'uwe 
moederlicke trouwe ende thoen nu uwen gemynden' Soèn u glorificierde 53' heilighe 
borste, nût weleken bi hem om onsen wil geweerdichden gespijst te werden. Ende 

60 bidt hem dat bi sijnen Vader wil thoenen'4. sijn <heylige vijf) 55 wonden; die hi voet 
ons!6 uut mynnen geleden" hevet l , 'op:dat ie daer-doër v~ri alle mijnen smidt,n 
gereyniget moet werden, op-dat hi vrede eride vroude in my58 mach hebbei:!. 

Ende gebenedijt is die vrucht dijns (I 65r) buycks ' 

o ioffer Maria, in die vrucht uwes heiligen lichaems is alle genade des levens ,ende 
65 der doechde. Alle die averlijden ende verby-gaen dat-geen dat besmytten mach 5., die 

sullen van uwer heiligher vrucht vervult werden. Want den 60, die hemelen, engelen 
ende heiligen niet begrypen en mochten, clen 61 hebstu in dinen schoetgeleytm;endé gi 
baerden die u geschapen hevet"; ende die dat werck der heiligher Drievoldicheyt 
regyert, die hebstu in u beslaten 62 .•. Dit is die vruchtuwes lichaems, Jhesus Christus. 

46 op ... : PL ende. 47 PL volbrengen. 48. den ... :. P alle vrouwen. 49 .in ... : P m. g. in u 
trp. SO P add. 51 P ghesoghe'n. S2 P om. S3 p1 gegJorificieerde; p3 geglorificeerde. 
S4 wil ••• : P th. w. trp; 55 heylige ... : P add. 56" voer ... ; HL; P om onsen willen na mynnen. - S7 L 
suslinuir; Pontfangen. 58 in ... : P na hebben trp," 59 Al/e ... ~·L·OmneS·,quj praetereunt ,sive, 
pessundant cuncla quae cor macu/are possen!. 60_ P hem. 61 P om. 62 Wan!...: L Quia quem 
eoe/i. angeli vide/icet et .sancti eapere non poterant, tuD gremio. eontulisti. BI eum, qui te. creavit provide, 
IOClasli uhere. Trinam regentem machinam c/aus(tr)um Mariae bajuJQ1. Vgl. onze corresponderende 
verklaringen in n. 0.' . . . 

j Vgl. Lc. 1.43. k Vrije vertiUing van Genuisti qui zefeelt, el in aetemum permanes virgo (Offertorium 
uit de mis Salve sancta porens, in de paastijd). 1 Vgl. het parallellisme tussen Jezus' wonden en 
Maria's borsten: zie E c. 36 en n. e, m Omzetting van de antifoon uit' de metten -van kerstmis 
(Breviarium romanurn): Quia. que';' eoeli caperê- n;n poteranti tu~ gremio eontulisti, Caperè: :betekent 
(materieel) omwitlen en (verStandelijk) begrijpe,!, doo!#en. n Opnieuw vertaling van ÇTenuistL: (eerste 
deel), waar.over in n. k. 0 Deze Zin moet verklaard worden váritiit de Maria-hymne Quem terra ponlUS 
sidera (uit de mettcm van het Communefestorwn BMV.), 'waarvan de ee~ste strofe luidt:- .. . ~ -. 

. Quem'terra, pontus, sidera . - . 
'Colunt, adorant; praedicant 
Trinam regentem machinam 
Claustrum Mariae bajulat. 

Meteen' . blijkt ~e foute venaling. !:iet trinam ... ·.bracht de 'vertaler in verband met' irinitas: héilighé 
"drievoldicheit. In feite gaat-het om het· drieledige'kósinosbestd~ aarde, 'zee" en 'slerren, dát 'door"dé te 
aanbidden -God bestuurd' wordt (regenlem ... nuichinam: God,- de bestulirder" van 'het drievoudig weield-
bestel). 'Djen bêstuurder draagt Marià's schoot. ',' " 
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70 Amen P• 

Nu bid ick u, <o)·~ Moeder mijns" Heren", doer die genade, die God aen u 
gedaen hevet, dat bi <die)·' Menscheit van u aengenamen M hevet ende hevet·' u 
onderdanich geweest ende hevet u sijn moeder gemaect ende hevet u gegeven sijnen 
Heiligen Geest mit sijn soeven gaven, daer hi u mede vercyerden ende bequaem 

75· maecten: soe bidt voer my dat my die Godheyt vermits .'. sijn weerde Menscheyt 
wille vercyeren mit die soeven gaven des Heilighen Geestes', op-dat bi vrede ende 
vroude,mach hebben in my. Dit wilt my verwerven aen die weerde vrucht dijns 
buycks, àp-dat ick mit (f 65v) hem verenyget mach werden 69 <sonder schey
den)'o. Amen. 

3.2. Nadere omschrijving van Maria's persoonlijkheid' 
3.2.1. Verklaring van Maria's naam en verhevenheid' 

P. c. 240, f.92v"- [Dat .XX1IIJ. CapitteL Een scoon bedudinge op dat Ave Maria. 
Ende eerst de bedudinghe hoers namen ende vander onbegrijpelicker heilicheit 

der .weerdigerMoeder Gods. (f 93r) Item die M heeft in hoer besloten die 
drievoldige eenicheyt. M beduit die drie overste erachten Marie, waer-mede si God 
alre-gelijcst was, ende was één geest met Godt, ende wort .met hem gewrocht. 

85 Ende si boot haer selven als een bequaem instrument, daer Godt mede wercken 
mochte sine alre-Iiefsten wille. 

Abeduyt dat si arm was van geeste, want si droech hoer selven stadelic God op 
in .eenverrueten hoers selfs, begeerloos, willeloos ende werckeloos, als doe si 
ongescapen was. Ende bier-mede opende si God den inganc hoers geestes, hoere 

90 sielen ende hoers lichaems. 
R beduyt dat si reyn· was van geeste, want sy en cleefde noyt met eeniger 

genuechten aendie gaven Gods, noch si en gebruycten si noyt tot wellusten hoers 
geestes. Si was reyn inder sielen, want si en was noyt geneyget tot eeniger creatuer, 
meLsi was verciert met allen duechden.Si was reyn van herten ende van lichame, 

95 want si en wort noyt bewegen tot sonden ende was vrij van erfsonden. Ende bier-mede 
(f 93v ) was si witblinckendeden engelen gelijc, ende was doerschenen metter 
Godheyt. Al was sy seer scoon, si. en wort noyt met genuechten der quader 
begeerten aengesien. 

63 P add. 64 HL; P des. 65 P add. 66 Pontfangen. 67 P is. 68 P overmits. 69 mil ... : P 
ver. -mOel "f: met hem. . 70 PL add. . 71 Getuigen: p, c. 243., f. 92v-95r;. enige getuige van de 
zelfstandige naamletter-duiding in deze vorm. Vgl. hiervoor r. 14-20 en nn. De naam-verklaring wordt 
gevold door de beschrijving van Maria's verhevenheid, die a11ereerst blijkt uit haar opgenomen-zijn onder 
de engelen. 

p Aanvankelijk bevatte het Wees gegroet alleen de woorden van het evangelie (Lc. 1.28 en 42). Later 
werden daaraan. smekingen vastgekoppeld. Zie H. THURSTON, s.j., Ave Morin, in DSp. I, 1937, jol. Î161. 
5. Vgl. hiervoor B c. 9, n. d. Cl Zie n.j. r Merkwaardige verbinding tussen Jezus' Menswording in 
Maria en de instorting van de H. Geest (overschaduwing enz. door de H. Geest). 

;: .. 
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I beduyt dat si innich was van geeste, want die soete, lieflike toegeestinge 
beweechde den onberoerliken hoghen berch der Godheit also, dat die inaderen der 
heiliger Drievoldicheit soetelic ontsprongen ende minlic in hoer vloeiden. Si was 
innich in hoer siele, want alle de erachten hoere sielen waeren altijt opgericht inden 
love Gods. Si was innich van herten, want hoer herte was also soetelie ende minlic 
ontloken. Als een welrukende rose gaf si roeke, ende doergenc met vueriger 
begeerten den doerdringenden.onbegripeliken afgront der .Godheyt, daer si den 
geminden te recht gevonden hevet, ende heeft met haren soeten· roeke hoeren 
verweenden met inniger wellusten <loerscoten als die eraft der mogentheyt; .. ende 
gewont die ewige wijsheyt met hoer scoonheyt, ende de. ewige goetheyt wort 
droneken van hoere minnen, om al- (f 94r) temael in hoer te vloeyen met al zijn 
weel den, ende gaf hoer gewelt over alle zijn rijeheyt. Ende aldus hevet si dat 
levendige voetsel uut hem getogen, so-dat si voort-aenhoer selvenniet en leefden, 
mer dengenen, die daer is een levender levendiger. 

A beduyt Alpha ende, beghin ende eynde. Want alle hoer doen en laten was vol 
godliker meninge, ende God was altijt in hoer dat beghin endeeynde. Want si wàs 
altoos met God vereenieht, ednde noyt ogenblic uut zijnre tegenwoordicheit. Daer' 
om en had noyt creatuer beeldinge of toeganc in hoer, mer si ,;coude metten engelèn 
alle dinge eenvoldelic in Godt, ende vant hem al-temael ende bloot inden gront·ende 
in dat wesen hoere sielen, in dat binnenste hoers ·geestes. Daer-om en was si niet 
uutgekeert· met hoer eraf ten, met hooeheyt ende menichfoudicheyt, mer aJtijt 
eenvoldelick in-ghekeert uut hoer sel-ven in God ende God in hoer. Ende daer wort 
si ghewaere den adel ende die fonteyne der Godheytende bekenden denoorsprone 
in hoer. (f 941') Aldus was Maria die volleneomenste, want si genek altijt in hoeren 
6orsprone. 

Daerom is si wel met recht Maria geheeten, want si hevel altemael reyne, arm, 
innich endè godlic geweest, ende meer een hemelscreatuerdan aerts. Wan! si was 
een hemel in hoerengeeste endebuychden den hemel der hemelen in hoer. Si was 
een paradijs in hoere sielen, want· si wasalso met die claerheytder· Godheyt 
doersehenen als dé eerste mensche int paradijs, want si en hadhoer.·geen middel. 

<Hoe si me! die negen choren der engden omringhet was) 72._ 
130 Si was metten Zeraphinen bernende in hoer gedachte vol godliker !ieften •. 

135 

Si was metten Cherubinen vol bekennens in hoer verslant, inden godliken spiegel. 
Si was metten Tronen een setel, daer God in rusten 73: also was si met hoeren 

wille met God vereenicht. 
Si was met den Dominationen, want si was onse stadige voorbidster 74. 

Si was metten Principaten, want si was een <verwinnersehe) 7S deser werrelt. 
Si was mitten Potestaten een bedwincster'6 der boser geesten. 

72 P add. 73 P rust; versta: rustte. 74 meI ... : P metten dominacien onse gestadige verbid-
derse. 7? p"voorwinnersche; P ver~'inre~se. 76 P bedwincstersse. 

. .. 
S" Deze inriJging"vari Maria in"de èngelenkóren dient op de" eersté pl;iats om Maria's "d~ugden en "tiie-ls"te 
onderstrepen. -. ". "" ."" . 
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Sy was metten Virtuten" (I 95r) altijt ordineerlic 78 ende bescheiden in hoeren 
dienste. 

Si was metten ArchangeJen een dubbelde '9 bootscap-brengster, want si ons 
140 <God) 80 voort-gebracht beeft, die ons allen condichden den eewigen vrede. 

Si was metten Engelen een dienstmaget ende aldus wandelden 81 si int middel B2 

van hem. 

_ -77)fi-Vertut~n .. · .78 P ge~rdÎneerlic.' 7.9 P dobbel. De zin is niet klaar. Wellicht moet men verstaan, 
.v.obreerst dat z;ij zelf een wonder.~as, en vervolgens dat zij als moeder ons Christus bracht. 80 P 
add. 81 P wandelde. 82 P midden. 



i , 
t 
f 
I' 
F , 
~-. 

I 

i-

k , 
~ 
~ ~ 

~ 

I: 
:-1: 

I' .. 

I, 

c. c. 10 353 

3.2.2. De drie geboorten in Maria' 

pc. 24<. f.95r" <VAN DRIE GEBOERTEN IN MARIËN. Cl CAPITTEL'X) 

) 

c 

ci 

e 

(Welnu, om ietsmeei' over de zo verheven maagd te zegg,m, vaIt te weten dat er 
145 een drievoudige geboorte in haar plaats vond). 

150 

155 

3.2.2.1. (Die.eerste gebuerte inden gheest Marie) 84 

(Die eerste gebuerte is daer God geboren wert inden geest Marie)". Ende 
overmidts der ootmoedicheyt tooch si God'· (in hoer)87";ovennits hoer rey
nicheyt behaechden si God. Ende overmits hoere minnen dwanob ' si God!, dat 
(bi) ss hem insanck inden gront haerder sielen, ende in die stille leedige vrijheit, 
daer dat middel swijgen is': daer eenichden hy si in hem ende sprae met haer zijn 
verborgen '9 Woort" ende baerden sinen eenigen Sone in boeren geest mit een 
onsprekelijcke lief te ende vruechde 90. 

Ende dit is die eewige geboerte in Maria (in)91 die duyster nacht, dat is: inden 
geest, daer dat verstant vanden licht 92 doncker wort. Want daer dat on(ge)scapen 
licht op-gaet, daer en mach geen gescapen licht dueren, want die nacht wordt 
verwandelt' (inden dach, dat is: dat gescapen licht der sielen wert verwandelt)93 in 
dat licht der eewicheyt. Ende si overswanc 94 hoeren geest in dat ongescapen wesen 
(f 95v) der Godtheyt ende (hoer) 9' siele sanck neder in dieper ootmoedicheyt. 

160 3.2.2.2, <Die andere gebuerte inder sielen Marie)·· 

(Die ander ghebuene)97 (is daer God geboren wert inder sielen Marie.)·' Hier' 
met tooch si die soete minnevloet ende dat licht der ewiger wijsheyt neder in hoer 
siele. Ende die Vader der lichtenlDen konde hem niet onthouden, hi en most baeren 
sin en eenighen Sone in hoer siele ende hi overformede 'si altemael in hem. Ende die 

165 Heilighe Geestbeweechde hoer herte met minnen, ende die Sone begeerden vanden 
reinen bloede9• hoers herten menschelike natuer aen te nemen, ende die 'Vader 
begheerden van hoer consent inden geest, dat bi begeerden 1 dat sinen eenigen Sone 

83 Getuigen: p c. 24c, f. 95r-~9r;n_~lJç.,.".L~.~L~2Y-i L~ ç..-1~Lf~,17)J":~nY!-:- Alleen L heeft de 
volgende passende overgangszin, waannee de 3 geboonen ingeleid worden: Porro, ut de lanta virgine 
amplius aliquid dicamus, sciendum est Iriplicem in .ea nalivilatem extitisse. Is dit een vrije poging van de 
vertaler om de twee afzonderlijke gedachten te verbinden of vertaalde hij alleen wat er stond? 84 PL 
add. 85 PL add. 86 Ende ... : P om. 87 Door de zin vereist. 88 pl si. 89 L arcanwn: in 
feite verwijzing naar Job 4.12: verbum absconditum, 90 Iiefie ... : P vr. e. l. trp. 91 pPL ~nde: in 
vereist door parallel met inden geest. 92 van ... : PL om. 93 inden doch ... : PL add. 94 P 
overgoof 95 PL; P die. 96 PL add. 97 P add. 98 0 is daer ... : aangevu1d naar r. 99 hoer 
herte ... : PL om. 1 dat ... : L desideransj Pende h.; versta: (toestemming) in het/ei! dat hij begeerde. 

aR. '117-243: versta: Maria verhaastte door haar verzuchtingen de komst vande Heer. voor wie zij 
totaal leefde ... b De opsomng 'van deugden, waardoor Maria God behaagde,"ïs merkwaärdig 
áfgewogen. 'e Vgl.' Sap. l8.14-1Sa;-bekend als introitils"van zond.ag ondethet -ûêiaaf van Kerstmis. 
d Vgl. Job 4.12. • Vgl. Ps. 138.11. r vgl. Jac. 1.17. . 
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menschelike natuer in hoer aen mocht nemen ende van hoer geboren woude worden 
doer werckinge des Heiligen Geests. 

170 Ende doe versericten si van oetmoediger scamelheyt ende antwoorden mit 
minliker anxtvoldige(r) toegeestinge: 'Dat en ben ie niet weert. Mer, mocht ie 2 der 

;Y moe9.IT--dienstmaget zijn!'. Ende' hi woude dat si selve de moeder zijn soude. Doe 
(sanck)4 si noch dieper in een vernieten' hoers selves. Ende nu wort d[iJen raet 
gesloten dattet zijn moste ende dat hem God niet langer ont- (f 96r) houden en 

175 mochte·, ende si wert gegroet vander heiliger Drievoldicheyt met een over
schijnende 7 licht ende met een doervloeiende claerheyt, ende met een strael der 
minnen doer-schooten' si alle hoer binne(n)sten, so-dat si lieflic consenteerden. 
Ende in dat.selve 9 oogenblic was die engel Gabriël bi hoer ende hevet si gevonden 
inden geest, hoer soetelic groetende, seggende: 'Weest ghegruet, Maria, vol genaden; 

180 die Heere is metdy' '. t Doe wort si verveert van deser groeten overmidts boer diepe ootrnoedicheyt van 
, 'v alsulcker groeten h, die noyt meer en was ghehoort 10. Ende oae wort si versericket, 

want si te mae! in was ghetogen tot die overhoge godlijke misterie. Want die Vader 
hadde si altemael van binnen geweldelic doervloten, ende overstorten endè doer-

185 c1aerden alle hoer gebeenten ende mereh. 
Die Heilige Geest maeeten een soete beweginge in hoeren binnensten ende dede 

een minlike wandelinge in hoeren bloede ende dede alle hoer aderen soetelie ende 
mildelijc" ontluycken; ende (f 961') al datbloet liep geweldelick na hoeren herten, 
dat also ontsteken was milten vuerighen brande der lief ten. Ende de Heilige Gees.! 

190 nam drie van dien 12 alre-puerslen reynsten 13 draepelen bloets 14 hoers herten ende 
maecten daer-af een alte-bequaemen lichaemken, seer c1eyne van figuren", noch
tans met allen sinen bequamen ,. ledekens. Ende die radie 17 des eewigen lichts, dat 
daer i.s dat Woor( des eewighen Vaders, was altijt l' in hoeren binnensten ende 
verbeyden !Ilet groter begeerten dat consent, dat hi menschelike naluer a(e)n-

195 nemen wOllde .. Ende hl wort also doerwont ende haddé also grote genuechte in hoer 
maechdelijke ste1)'l1De ende in hoeren soeten woorden, die si so oetrnoedeliken 
sprack ende graeiooselic voortbracht", doe die engel tot hoer sprae: 'Siet, du salste 
ontfangen .ende baeren een kint, ende dat sal geheeten worden een sone des alre' 
oversten'i. 

200 Doe si daer-op antwoorden: 'Hoe sal dat geschien, want ie geenen man en 
bekenne'(?)J, doe sprac die enghel: 'Die Heilige Geest sal van boven in di comen 
ende (f 97r) die eracht des alder-oversten sal di omschemen'". Ende doe si hoorden 
dat hoer ioncfraulike .reinicheit niet gequetst en soude werden, ende dat si vanden 
Heiligen Geest vrochtbaer worden soude20 overmits die bescheminge des alre' 

2 L sed utinam. 3 L Sed ipse. 4 P; L sese demittebat; P sang. 5 PL vernietinge. 6 ont· 
houden ... : P en m.o. trp. 7 L supersplendentem. 8 L transfigebat. 9 P om. 10 die ... : L quae 
nunquam alias audita Juir. 11 PL minlic. 12 P den. 13 puersten ... : P reynsten p. tIp. 
14 droepelen., .. : P bloede drope/en trp. 15 P maecset: 16 P vo/comen. 17 P radien ... was. 
18 P altoos. 19 ende grac ... : P om. 20 worden ... : P soude w. trp. 

g Lc. 1.28. h te. 1.29. j Lc. 1.3 1·32. j Lc. 1.34. k Lc. 1.35. 
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205 oversten, so ghaf si hoer consent ende sprack: 'Siet hier een deerne des Heren: my 
gescrue na uwen woorden'21,I. 

210 

215 

220 

225 

230 

235 

Si sprac een ootmoedich woort ende tooch in hoer dat eewige Woort. Dat Woort 
is vlees geworden ende heft in ons gewoontm. 

3.2.2.3. <Van die tijtlike <ende derde)22 gebuerteinden lichaem l\1arie)23 

<Die derde gebuerte) 24 <is daer Gcid geboren wert inden lichaem Marie) 25. Si 
wert doerschenen met dat licht van hogen lichte" ende doerschijnich. <Open)2' 
wert de poorte Christi, vervult met volre graciën: dIe cbninc gae! daer2'-door ende 
si blivet gesloten als si was van beginne·, gelijc Gedeons vel, daer diè douwe in 
neder-quam, ende nochtans die aerde niet nat'en. werden: daer-bi verstaeti wort" 
dat vlees der maechdeliker reinicheyt Maria" , dat niet besmet en wort; al wast dat 
si eenen soon ontfenc30 ende baerden. 

Aldus was si bequame te zijn een dochter des Vaders ende <een)" moeder des 
Soons ende een bruyt des Heilighen (f 97v) Geestes', ·een sacrarium ende een tempel 
Gods, dare" hi soetelick in rustet", in dat maechdelike lichaem, als een brudeg(o)m 
in zijn slaepcamet'. Ende hi hadde ·also· grote genuecht ende weelden onder hoer 
maechdelike hert te rusten als in een pryeel34 van allen we1rukenden cruyden· ende 
bloemen", want si was vol van allen duechden, gelijc" als die· engel"spracende 
hiet hoer vol van allen graciën te wesen'. Want die speciën hoerer welruikender 
duechden heeft die hemelen der heiligherDrievoldicheit hoonich-vloeyende ghemaect 
ende heeft met hoer vruchtbaerheit hemel ende aerde vervul@. Si is een blinck;,nde 
dagheraetU

, want si hevet alle die werlt verlicht. 
sI" was bloot inghekeert inden gront ende in dat bloote wesen der sielen, daerdat 

ongescapen licht in woont, ende bekenden daer ·dat "Godt alle redelijckecreatueren 
heeft ghebeelt na hem selven 3 ·,dat is: dat si gheesten·zijn, want God is een gheest', 
endena.zijnre ghelijckenissen, dat is: na (die)4°· werckelic-· (f 98r) heyt derdriêr 
erachten, die hoeren oorspronc hebben inden ghe;,st ende· vlieten· uut (die)" 
eenvoldicheit des wesensende dat hem· God vereenicht heeft in dat beelde . (der 
sielen)42. Endedaer-van hebben si den oorsproric in hem enje· zijn·in. Godt 
ghevueghet ende gheëenicht 43 ghelijck die radiën inder44sonrie'YEnde.die dyt ·wil 
bevinden ende ghewaer worden, die doe een afkeer van alle ghescapenen dinghen 
ende vereenighe4S alle die erachten· zijnre sielen· ende· doe een inkeer endegae uut 

21 P waorde. 22 L et lerlin add. 23 PL add.. 24 P add.~ 25 is ... : vgL n. 98. 26 P .add;; L 
. (porta) pervia. . 27·P om. 28 verstaen ... : P werl v. trp. 29 L Marlae. 30 Pontfine., .3~ P 
add. . 32 P doeT. 33 L quiescebat. 34 L pa/atio. 35 cruyden ... : PL bi: e. c,". trp: .. 36 P 
om. 37 Larchangelus. 38 bekenden ... : _ L ibiderrt dorius cognoscebat qualiter. 39 na ... : L ad 
suam ... imaginem. 40 PL; P zijnre. 41 P add.· ·42 der ... : PL add.' 43"PLgheneychi: 44 P 
.der;.L ad (soJem). 45 P l'ereenichl. 

I Lc. "1.3&. Let op de volgende woordspeling. m ·VgI. Jo. 1.14a; .. 0" Vgl. Lumen t/e""Jwriine uit "het 
Credo. 0 Vgl. Ezech. 44.2. p Vgl. Judic .. 6.40. . q Een door de traditie gedragen fonnule. 
Theologisch betwistbaar? r Vgl. Ps. 18.6. S Lc. 1.28. t Respons Rom: Brev. Kerstmis, I ~ 
noctum, 2~ lezing. u Vgl. aurora ru/ilans uit de Maria-symboliek. " V~l. Jo. 4.24. 

.e. . •• à 
;Ir/Cf) 
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sic(h)46 selven over in God, dat is: in die binnenste zijns geestes. Ende4' daer wort 
hi Godes gewaere ende vim 48 daer-in alle goet ende eewich leven. 

Ende dit dede Maria: si keerden hoer inwaerts ende dede eenen overganc in God 
240 ende Godt weder in hoer, ende wouden van hoeren reynen lichaem geboren worden. 

Ende aldus heeft si voort-gebracht die sonne der rechtverdicheit W
, ende heeft van 

ons genomen die maledixie van Eva ende heeft ons weder-gecregen die benedixie'. 
(f 98v) Ende daer-om hiet hoer die engel: vol graciën. 

Weest gegruet, Maria, rcse sonder doornen~ 
245 die Vader inder Godheyt 

heeft di 49 verheven in zijnre mogentheyt 
ende heeft dy 50 bewaert van allen wee. 

Maria, du biste genoemt: een sterre des meersZ ; 
du biste verlicht vanden Soon 

250 metten lichte der cIaerer Godheyt, 
met welcken du blinckeste seer cIaerlic boven alle (u ander) 51.> gaven. 

Vol van graciën heeft die Heilighe Geest di voJmaect 52 , 

doe bi di maecten: 
een vat b der godtlicker goetheit 

255 ende alre goddiensticheyt 53. 

46·P hem. 47 P om. 48 wort ... : L Deum sentiet el .. .inveniet. . 49 die ... : PL dye de ... heeft 
verheven. SO P om.; zie n. 49. SI P add. SZ vol ... : PL Dye h. g. heeft u volm. in volder 
groeien. 53 L pietatis. 

w Vgl. Mal. 4.2, x Tegenstelling tussen Eva en Maria., die met het Ave aangesproken werd, gezien 
vanuit Jahwes oordeel in Gen. 3.16, 20, waaruit de tegenstelling maJedictiolbenedictio ontstond (vgl. 
Benedictio met het dubbele benediclus van de engel aan Maria). Het ave zelf werd gezien als a (= a 
privativum)-vae = wee: -dus zonder wee (vooral het wee = kwaad van de [erf~]zonde). - Over de 
woordspeling Ave-Eva zie W. HAUBRlCHS, Veriloquium nominis. Zur Namenexegese imlrühen Mirte/alter. 
Nebsl einer Hypothese wer die Jdetiûtäf des 'Heliand'-Autors, in Verbum el signum, I, 251 en n. 128. Vgl. 
B c. 9 n. b; p. 263. y Na de wijdJopende verklaring van ~~ ~ria-aanspraak, die bier nog kort 
herhaald wordt, komt nu een korte glosse van de 'tekst' van het~eze glosse is redactioneel wel met 
het voorafgaande verbonden. - Indien de Dietse tekst nog geen vermoedens zou gewekt hebben, is de 
Latijnse in L daar om duidelijk te maken, dat het hier gaat om de Latijnse Maria~hymne Super Ave 
Maria, met het inciph: Ave, rosa sine spinis. Zij komt voor in twee varianten: Ave ... quae ab omnibus 
ruinis ... (DREVES. 30, nr. 125, p. 239) en Ave ... Tu, quam pater in divinis ... (DREV!?S, 30, nr. 126, p. 240). 
Zie Analecta hymnica medii aevi, ed. Dreves e.a., Register ...• ed. M. Lütolf e.a., Bern/München, 1978, J, 
nrs. 3463-4. - De Latijnse tekst van L, beantwoordend aan de tweede variant, wijkt lichtjes af van 
Dreves' versie. De tekst glosseert de woorden van het W.G., waarmee iedere strofe begint. De eerste 3 
strofen vermelden de 3 godddijke personen. De volgende 4 typeren momenten uit de menswording. De 
Dietse tekst komt eerst tot zijn recht vanuit de Latijnse. Aangaande de verhouding tussen de Dietse tekst 
in p ep.P: Weest ... doornen (d.i. een vertaling van' het Ave, roso sine spinis) en de Latijnse tekst uit L, zie 
hiervoor in Inleiding, N.B. 2, p. r!? z Vgl. de hymne Ave maris stel/a. a Dit vertaalt dalis, waar 
Dreves natis geeft, d.i. de geborenen, de mensen. b Versta: Maria als een val ... 
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1. Ave, Tosa sine spinis, 
tu, quem pater in divinis 
maiestate sublimavit, 
& ab omni vae servavit. 

2. Maria stella dicta maris, 
tu a nato illustraris 
Iuce cIara deitatis, 
qua praefulges cunctis datis. 

3. Gratia plenam te perfecit 
Spiritus sanctus, dUID te fecit, 
Vas divinae bonitatis 
et tolius pietatis. 

c. c. 10 357 

Super Ave Maria 
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Die Here is met di in wonderlicker manieren; 
dat Woort is in di vlees geworden' 
met de werckinge des drievoldighen scheppers: 
0, hoe soeten vat" der minnen bistu! 

260 Du biste ghebenedijt boven alle dies< vrouwen: 
dit tuygen al de geslachten; 
die hemelen seggen di salich te zijn~ 
wanttu biste daer-boven seer hoge verheven. 

Ende gebenedijt is die vrucht dijns heiligen lichaems 
265 ende" gevet ons die soete vrucht altoos 

270 

in deser tijt ,. te gebruyken overmits eenen inwendigen voorsmaec 
ende nae onser doot (f 99r) sonder middel daer-in te (verblijden) '7 inder eewicheyt. 

<Jesus Christus, die daer is een schijnsel des vaders'; 
een God der hoger maiesteyt, 
die ons heeft lief gehadt ende geschapen 
ende in sinen bloede ghewasschen.) 58 

<Amen)'·. Overmits dat verdienst ons Heren Jesu Chrysti 
ende dijns gebedes·' <weu ons dit gegeven. 
o goedertieren, 0 meedogende, 

275 0 zoete maagd Maria.)·'·· 

S4 PL om. 5S PL om. S6 in ... : PL hier. 57 P; p blijven; L om. na het vorige frUl. 
SS Jesus ... : P add. 59 P add. 60 Overmids ... : pL add. 61 weu ... : L add. 

c Vgl. Jo. 1.14a. d Dreves leest vis (wat o.i. geen zin oplevert); vgl. v. 11-12. e Dubbele vertaling 
van L.c. -l,48b. f Vgl. Hebr. 1.3. g Deze slecht overgeleverde sJotstrofe luidt anders in Dreves, 
behalve het Amen en de aanspraak van Maria (die ook voorkomt in het Salve regina). Wij zien niet hoe 
de zin van L metrisch hersteld moel worden. 



4. Dominus tecum miro pacto 
verbo in te carne facto, 
opere trini conditoris; 
o quam dulce vas amoris! 

5. Benedieta tu in mulieribus: 
hoc testatur Olnnis tribus, 
coeli dicunt te beatam, 
super omnes exaltatam. 

6. Et benedietus fruetus ventris tui, 
quo nos per dona frui 
per praegustum hic intemum 
& post mortem in aetemum: 

?-I C': 7. Iesus Christus, splendor Patris', 
Deus summae maiestatis, 
qui nos amanS nos crea vit, 
sanguineque suo lavit. 

8. (Amen.) 
Per sua merita 

c. c: 10 

et tuam intercessionem hoc detur nobis, 
o clemens, 0 pia, 
o c1ulcis virgo Maria. 
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3.3. De mens naar Maria's voorbeeld* 

[DAT .XXV. CAPITTEL.] HOE WI DIE WAERDIGE MOEDER GODS SULLEN NAVOLGEN, 

DAT CHRYSTUS IN ONS GEBOOREN WORDE MIT DRIllRHANDE GHEBOERTEN'. 

«(I CAPITTEL 'xl.) 

280 3.3.1. <Hoe wij den naem Maria' gheestelick in ons sullen hebben)'. 

o mijn si el, wil dy ymmer inwendich ende duechtsaem 5 worden ende den oor
spronc in di ghewaer worden, sa merct aen 6 ende doe na dat volcomen exempel 
ende daer. spieghel. der ioncfrouwen Maria, hoe si hoer had inwendich ende 
uutwendich: sa salstuin di een groot behulp van hoer gewaer worden inden geest 

285 ende in <-der)' natueren. . 
Ende wilstu die bedudinge 8 van die vijf litteren in di gewaer worden, sa afscheide 

di" van alle gescapen dinghen ende weest ingekeert, ende doet eenen overganc uut 
di selven in God in dat binnenste dijns geestes, dat is: daer die drie overste crachten 
één zijn, daer God in is, ende warde één gheest· met hem,' ende warde van God 

290 gewrocht, de10 daer is een 11 oor- (f 99v) spronclike fonteyn ende een soete bom 
des levendigen waters, die daer die'memorie vruchtber maect, dat' verstant verclaert 
ende dien wil ontsteect.ende droncken maect in zijnre lieften. Ende hl es een voetsel 
des geests ende een leven der sielen ende een bewaringe ende onthoudinge des 
lichaems. 

295 Ende dit is die bedudinge der <letter)" M, die boven toe is; dat beduit dat 
beelde Gods, daer si één gheest met Godt mede is. Die" drie beenkens 14 ende datsi 
beneden open zijn", <beduden) 16 de gelijckenis der heiliger Drievoldicheyt ende 
daer <die sieJe) 17 mede van Godt gewrocht wort. 

Die litter A beduyt ons dat wi artn van gheeste sullen zijn ende hebben een 
300 stadich opdragen ons selves in God, op-dat hl ons so gebruycken mach als hl dede, 

doe wi noch "ngescapen waren in God, opdat wi 18 werden in hem te nyet, 
willeloos, begeerloos (ende)l" werckeloos. Ende daer-mede is die inganc onses 
geestes, onser sielen ende onses herten <God) 20 geopent, dat God <zijn edel werc 
ongehindert)21 in ons wercken mach: inden hoochsten <crachten)" dat overwese-

305 like godlike 23 weFC ende inden nedersten <crachten) 24 dat sede- (f 100r) licke 
werc der duechden. 

Die litter R bedudet dat wi reyn sullen zijn inden geest, dat wi die gaven Gods 
niet en sullen gebruiken tot wellust, mer ter .gloriën 25 Gods; ende reyn inder sielen 
van allen smetten der sonden; ende <reyn)26 inden herten ende inden lichaem van 

310 allell quaden beweechlicheiden2? 

I Getuigen: p.25, f. 99r-107r; P 1.32, f. 45v-49v; L 3.26-27, f.223v-228v. 2 PL om.; algemene titel bij 
het tweede 'deel van de Maria-voorstelling, waarin de leer op de mens toegepast wordt. 3 L 
Mariae. 4 Eerste deel van de titel in PL 5 P duechdelic. 6 P aenmerct. 7 P add. 8 P 
myslicam ... signijicationem. 9 P scheydel u af. 10 P die. 11 P die. 12 PL add. 13 P 
om. 14. L distincloe lineae. 15 f!nde ... : P die doer. 16 P; p beduyt. 17 P; p si. 
18 opdat.,.: Pen. 19Padd. 2OPadd. 21PLadd. 22PLadd. 23 Lileijîcum. 24P 
add. 25 Peeren. 26 L Mundos item. 27 L ajfectione. 

H Ol ampek054j19 
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Die litter I beduyt ons dat wi innich sullen zijn "ende onse gemoede ende al onse 
crachten der sieJen ende alzo onse herte hebben opgericht'O tot God ende mit hem 
vereenicht. 

Die leste" A beduyt dat God in al onsen doen oft" Iiten si" dat begin ende 
315 eynde',. ende altijt suIlen wi hebben 34 een godlike3S meninghe in al onsen wercken, 

op·dat wi in ons ghewaer mochten werden dese <nage· )screven'· driërley geboerten, 

3.3.2, <Hoe wij met God vereenicht worden in dryërley gheboorten)" 

(iJ Ende daer·om moeten wi bloot ende")edich ende afgescheiden zijn, ende alle die 
craften der sielen moeten op haer stede geordineretzijn b ende dien wille", begeerte 
ende meninge Gade in allen dingen gehoorsaem zijn, dat God daer·mede wercken 
mach, Ende so wort die mensch getogen in sic<h) selven ,. over alle craften 
(f 100v) in die woeste woestijn der Godheyt'; des <wiseloosen) "go"ts40. Ende so 
wort die geest overgevoert ende 41 jhgesoncken also diepe 'in "die gödlike veree· 
ninghe, ende so wordt dat wesen desmenscheri4z doergooten met dat wesenGods. 
<So geschiet die eewige geboorte in onsen geest)"4': 

320 

325 

330 

r 335 

340 

3.3.2,1. (Die godlijcke geboorte inden gheest)44 

Ende4' tot desen pueren cIaeren4• gront so neyget ende sincket47 hem God, ende 
doer zijn moghentheyt so doersiet ende4' bekent bi hem selven in ongemeten 
cIaerheit ende af grondige liefte 49. Ende van overvloedighe'O rijcdommedes over· 
schijnenden lichtes" so liutspreect bi zijn eewige Woort indesen edelen·gront ende 
doergaet den geesiinet der claerheyt der godlicker sonnen, dat al die crachten daer~ 
van"wedersiagen worden ende" lijden dat inwerckenGods. Ende dat verstant wort 
vaJl-dat ongescapen licht doncker. .... . '. . " . . " . . 
\ Ende dit is die. godlike geboerte, die beteykent wort bideT ee<r )ster missen, 

diemen inden kersnacht houdt, daer nien insingt:(oie Here seide tot mi: Dubiste 
mijn Soon; ic hebbe di huyden 'gebaert', Want dit "is doncker <ende) '4 onbegrij. 
pelic allen ghescapenen vernuften·";".' Ende van deser overhoger'·, . (f: 10lr) 
heiliger" godliker geboertehwort "die tnensche also' groter rijcheit ende·liefiicker 
genadenende weseliker vrede eride vrijheit in· hem gewaer, dat hem dat· alle die 
wereJt ende alle· die boose geesten vander hellen niet en konnen (be· )nemen SB. 

28 P wesen. 29' P om. 30 heböén ... : P o. h, t;.p,VgLC. c, 18, n. 30, .31 P .v. ("" vijfde); L 
poslremum." 32 P-ende. 33 Pis> - 34 aW}t; .. :" P-ende dar wi Sullen h:" altijt.- 3S,L deifor· 
mem. 36 P; L quae subditur; p voorscrel'en. . 37 Wij vormen deze ptel.naar- betJweede-.deeI ,,:a.n de 
voorgaande rubriek uit P I c. 32: Hoe wij ... ende met God ver~enjcht. wQrdeIJ il}, drye.r/ey' gheqoorzen. 
38 dien ... : L voJuntas ... noslra. 39 getogen ... : P in hem s. g:trp'.: 4O-des: .. : P ada:(wèsèloosen). 
41 so ... : P de geest die wort. 42 so wordt ... : P ende dat w. d. m. wort. 43 PL add. 44 PL 

. add. 45 _P om. -: 46 P om.' 47 ende .... : P om ... 48.-doersiet ... : P',·om'. '. 49 endi~· .. : P 
om. 50 PL overyloedicheyt der. 51 des .-.. :: P om. 52 wedersL ... :. P om.- S3 L Quae ... nativi~ 
tas. 54 P add. 55_PL vernuft. 56.P hoger. 57 P om .. ' 58 P;:p nemen. 

'S Zie hiervoor A:c. ~,r. 6-8. b Vgl: -de-Ieervan ~chr:over die rechle'st'ede;:ziê A c:·1O·-e.v. cVgl. B 
c. 29 r.· 0, en eersie ghebet van het Onze Vader. d R: 335"'346: ontleend aan TAUI..ER; Yon drien 
geburzen, ed. Vetter, p. 7.22 - 8.2. Vgl. Ps'. 2.7, pa~. '. -.---



345 

350 

362 C. DAT BOEe DER ONDERRECHTINGEN 

Wanttet is hem te mael verborgen, want(~~nujgQI)t en mach nyemant comen 
noch 59 roeren dan God aJleeIONoch die siele en heeft daer geen werc mit hoeren 
crachten, mer de crachten vlieten uut desen eenvoldighen weselicken gront. Ende 
daer-om,en mach desen gront niemant roeren 60, die siele mach wel met hoer 
crachten van buyten in hoer trecken formen ende beelden doer haer vijf sinnen. 

Mer inden gront en 'mogen geen beelden comen dan God aJleeU:-liie gaet in desen 
gront ende wercket daer-in sonder alle beelden ende gelijckenisse. Ende als si hier 
hoer inkeert ende, een overganc doet in God, so wortsi formeloos, beeldeloos ende 
<wiseloos)61. Ende wanneer de geest aldus over-geformet is ende alle die crachten 
der sielen ghesmouten 62 ende die (f JOlv) nederste crachten van allen uutwendigen 
dingen gestorven' zijn ende afgetogen vanaJlen menichfoudicheden, <so geschiet 
inder sielen die ander geboorte als hier-na vercJaert wort.) 63 

, , 

3.3.2.2. <Die tweede geboorte inder sielen)6' 

<Want die hemelsche Vader trect die begeerten der sielen,) 65 om hoer inwendelic 
355 tot God op,te richten; ende die Sone verlicht die reden, <om)66 hoeren gront te 

doersien; ende die Heylige Geest ontsteect den toom, om hoer crachtelic tot God te 
geven. Ende vander overvloedicheyt der genaden <Gods, so daelt God met eenre 
liefliker genaden) 67 in die siel, ende purgeert al hoer binnensten, ende straffet si 
ende berispet si van allent 68 dat hem in hoer mishaget, ende ontsteect hoer metten 

360 brande der lief ten, ende doet dat herte so soetelick bewegen ende alle die inaderen 6. 
so <mildelijck) 70 ontluycken ende verwandelt alle dat bloet ende die natuer des 
menschert in ootmoedicheyt, sachtmoedicheit, reinicheit 71', verduldicheit, ghehoor
saemheit, eersaemheit72 'ende" schamelheit74 ende in allen duechden, daer Chris
tus mede verciert was, ende maeckt si aldus "bequaem, dat de straèl der eewigher 

365 wijsheyt ende dat Woort des Vaders in hoer geboren mach worden. Ende hier-van 
sinckt (f J02,) si hoer selven aJso 76c1eyn inden afgront der ootmoedicheit ende 
acht hoer onwaerdich al deser gaven ende genaden. 

Hier-om ert kan hem die hemelsche Vader niet onthouden, hi en eyschet van haer 
consent, dat hy sinen eenigen Sone mach baren in hoer. So sincket iy hoer altijt 

370 inden wine Gods ootmoedelijc <neder)77, dat hi met hoer doen mach wes hem 
belieft; in voorspoet ende <in) 78 wederspoet. Ende hier-mede treet si dat eewige 
Woort, dat schijnende licht der Godheyt, in hoer. Ende hi doergaet al hoer 
binnenste metten blic 79 zijnre Godheyt' ende <ver-)wandelt 80 si altemael in hem 
ende maect hoer van graciën dat Christus is 81 van naturen geweest. 

. . 59 nyemant ... : P om. 60 L nee quicquam (ut dictum est) hunc fundum auingere pOlest. De vertaler 
neemt deze woorden op "als een hoofdzin; in feite vonnen zij een toegevende voorzin (alhoeweL., die 
sie!e mach weL,). 61 L absque modo; pP wese/oos. 62 P gesmolten; L Iiquefacûs. 63 P 
add. 64 PL add. 65 Want ... : p sa treet d. h. 1'. de sie/e. 66 P add.; vgl. voor en na. 67 P 
add.; let op het homoioteleuton. 68 P al/eo 69 P binnenste aderen. 70 P; P soelelick; vgf 

. hiervoor. 71 saechtm . ... : P om. 72 eers ... : P om. . 73 P in add. 74 L verecundia. 7S P 
om. 76 P seer. 77 P add. 78 P add. 79 P schijnsel. 80 P; p wandelt. 81 P heeft. 
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375 Ende wat is dit anders dan dat82 ewige Woort vleeis in ons is gheworden 83 ende 
woont in ons0J! Ende dit gheschiet overmits dien geJove, als Augustinus. seyt: 
'Gelovet ende gbi <hebt) 84 <ghegheten, dat is) 85: ontfangen'f. 

Ende hier wort Godt geboren inder amier sielen, in datarme 86 huyseken" toe 
BetJehem, dat is: in onsen herten, inden stinckenden stal, daer aJreJey beesten 

380 hebben in gestaen", dat (f 102v) is: in onse consciëhcie, die onreyn ende 
stinckende 89 is geweest van sonden, ende dat herte, daer menichfoudelike beeste
lijke ghedachten in hebben gestaen. Dat wort verwandelt ende gesuivert van deser 
welrukender speciën, ende die onduerbaerheit90 wort verwandelt in edelheyt, ende 
die armoede wort begavet metten coste(li)ken scadt. 

385 0 wondedicke lief te ende· afgrondige ootmoedicheyt Gods; -hoe worde n - ghy 
aldus droncken van lief ten ende verwonnen, dar dy niet genoeeh en is -geweest ééns 
geboren te wesen, mer wilt ende begeert altijt.inder sielen gebooren te werden·,.om 
hoer met nieuwen godliken lichte te verlichten ende te vervullen! . 

o siele, hoe mogestu di onihouden 92, alstb in di ontfanges den Soon Gods, ende 
390 hi in di wort geboren9' van Maria, dat is: die geest, die van God opgenomen wort 

ende dat ewige Wooit gaet doer hoer ende wort- gebooren in dat binnenste der 
sielen? Ende hier worden verdreven' alle woIcken der duysternisse ende die nacht 
wort verwandelt inden dach. Want daee is opghegaen die (f 103r) go4licke sonne 
der gerechticheytb ende verdrivet en-wech alle blintheyt ende onbekeniheyt. Want 

395 bi wort geboren inden armen huyseken tusscen den osse ende den ezel; dat is: 
<tusschen)94 de toornlike craft, die den osse beteykent die metten hoornen stoot, 
ende dien esel, dats: die begeerlike eracht·': dese nebben ootmoedelieghebuyget 
voor hoeren schepper: 

Ende in desergheboerten zijn wonderlické dihghen gesehie!. Die _tempel 96 is 
400 gevallenendelillle die afgoden. Die tempel, dat is: onse eygen opset9 ', voornemen 

ende begrijpen; dIe afgode, <dat) 9. zijn: die meniehfoudige verbeèIdinge: die gaen 
daer te nietJ Die roose van Jhericho hevet gebloeyt, dat zijn'; die duechdeni < die) 99 

zijn bloeyende -ende -groeyende geworden inder sielen. Ende een fontèyn--van olye 
sprane ende vloeiden tot in die Tyber, dat is': die fonteyh der barmhèrticheyt Gods: 

405 <die) 1 vloeyt in de vloet der·sielen. Drie ·sonnen. verschenen -ende vèrsaemden in 
eenre sonnen, datÏs: die heilige Drievoldieheyt: <die)2 oopenbaert siek'inder 
sielen ende versamen 4 hem in één godtlick wesen i. 

_81~_~::d_~.a!Jl_~~y~Jge ":' C!P!~,t,!'?EEJ,.~~,.,~~~!~~i}!g!~~~,,~-,~· . 83 v/eeis. "',: P.in. ~ns vl., gew. 
is trp. 84 P; p sult; zie n. 85. 85 Gelover ... : L erede et manducasti sive" spirilaliter concepisti. Lel op 
de overgang van manducare naar concipere. dat in het verband vereist wordt. 86 P om, 87 L 
diversorio. 88 hebben ... : p ingeslaen; P in h. g. trp. 89 ende ... P om. 90 onduerbaerheit: L 
viliros. 91 P waerdy. 92 L (continere te) ... ab eius laude add. 93 wor!...: P g. w. trp. 94 P 
add. 95 tusscen den osse ... : Linter hovem id est vim rationalem et asinum id est vim concupiscihi-
leJ?'l. 96L Temphun nanque,Ro.mpe. 97 Lom. ., 98.Bijgev.Çegd ~olgens,.pa.ra1lelli~p1e. ,'~ :'~ Zie 
n. 98. 1 Zie n. 98'. 2'Zie 0:98. .' 3',PL sich (nut:teloQs l?iJ. ope,ithaert).· 4' p ,(constructio ad 

,'sens~);.PLversae~,i:' .' ' . -- , --.' ,',0._"'-'" 

·'e-Vgl. Jo"1.1~Augustinus, Qui ctedit,·manducai. Vgt, Tétnpel onsersielen, ug. A. AMPE,p. 440 
eri n: lS:'Zié\!Lç~*~~ g De geboorte 'van ChIistus in zichielf en in zijn 'Corpus rnysticum::, h 
Vgl. Mal. 4.2',; ("i R. 400-408:traditioneJe opsomming- van 'De wonderen-van de. kerstnachC. Vgl. 
IAULER,I,C"I',"J.b~":?: .. " -- " . 
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Die heerderkens, die op (f 103v) hoer kudden waecten, wort ghekundighet 
(grote) 5 blijtschap ende6 dat die Sone Gods gheboren waer in Bethlehem (Jude. 

410 Glorie si God inden hogen)' ende inder aerden vrede; ende si worden verblijt 
(ende) 8 vrolijc singhende ende springende, ende met groter begeerten sochten si 
dat kint, dat zijn: de affectiën der sielen: (die)· werden verblijt ende opgericht met 
grooter vrolicheit tot de ongehoorde nieuwichei(J. 

Ende J oseph coemt daer, crupende mit groter 10 ootmoedicheyt, ende is in allen 
415 (dinghen)l1 bedienstich 12 den kinde ende der moeder, dat is: die reden, die is 

getrouwet13 Maria, dat is: den geest, ende is hoer in allen (dinghen)14 onder
daoich ende gehoorsaem. 

Ende Maria, (dat is: die geest, wort omringt vanden)15 enghelenk, (ende)'6 
heeft met groter ootmoedicheyt inoichlic aenghebedet " dat ongescapen licht ende 

420 eewige Woort. Ende met alre reverenciën ende weerdicheyt heeft si (dat kint)" 
ombevangen 19 inden armen der minnen ende der begeerten; ende hoer selven ende 
alle dIe lieflike genade ende dat eewige Woort heeft si met groter dancbaerheit den 
hemelschen Vader weder-op·-geoffert20 (f 104r) ende geleit" in die enge kribbe des 
godliken wesens, totten love der heiliger Drievoldicheyt ende tot blijtscap ende 

425 glo(r)ie aF' des·hemëJscen heyrs, ende bid(t) om salicheyt alle des menschelijcken 
geslachts ende dat [in)" allen menschen dusdane 24 vruchtbaerheyt (in haer mogen 
gewaer worden ende dat doorschijnende licht der Godheyt in hem)" op moet 
gaen 26, ende voor diesielen inden vegevier, dat si dese vruchte in hem moeten 
ghewaer worden ende dat doerschijnende licht der Godheyt in hem moet opgaen 27, 

430 recht oft si dat opter aerden (SO)28 geoefent hadden, op-dat si also'· verlost 
werden van 30 alre gevanckenisse ende pijnen. 

In desen voorseidennacht hebben drie cooingen 31 in veeren" landen (een 
sterre)" gesien ende een stemme gehoort, dat si souden trecken, (om)" dien 
nieuwen gebooren cooinc te versoecken 35 in Israhel. Dat zijn: die drie crachten36 

435 onser sielen, de in veeren landen uutgekeert ende verdwaelt zijn: die worden een 
nieu licht van binnen ghewaer ende worden (ingheroepen)37 ende hooren die 
stemme Gods, in te comen in Israhel, dat is: inder sielen, daer dat (f 104v) Woort 
Gods 38, die nieu geboren coninc, in ghebooren is, om hem te bekennen ende te 
aenbeden: 

440 Ende si zijn haestelie in-ghecomen ende hebben hem (revereneie bewesen) 3. 
ende ootmoedeJie aengebedet ende (hebben)'o hem geoffert gout, wierooc ende 
mirrhe. Die begeerlike eracht heeft mirrhe gheoffert, dat is: doodinge ende ster-

. ---"inge 42 al hoere sinnelieheit ende begeerlieheyt; die redelike erafte de wierooe der 

5 PL add. 6 PL om. 7 P add. ·8 P add. 9 Zie vorig n. 98. 10 P om.; L omni. Il·p 
add. . 12 P dienstochtich. J3 PL getrouwe. 14 P add. IS PL; p wesende omgeringet metlen. 
16 PL add. 17 heeft ... : PL m. gr. oelm. aenbidt Si. ]8 PL; p hem. 19 heeft ... : P omhevanct si; 
L "amp/exabolur. 20 heeft ... : P offert si ... Vader si. 21 P leyt hem; L rec/mans illud. 22 pL; P 
om. 13 P om. 24 Pa/dusdanige. 2S P; p ende licht. 26 P moet opgaen. 27 dat si".: P 
om. 28 P add. 29 P so. 30 P uut. .31 L magi. 32 P verren; zie Verwijs s.v. verre 
bnw. 33 PL;.p drie sterre'!. 34 P; P om. 35 om ... : P om te versoecken d. n. c.; L inquirerent. 
36 L vires infefiores. 37 P; L introrsum vocantur; p van binnen gheroepen. 38 L Dei palris. 
39 reverencie ... :- PL; p gebuygel. 40 P aenghebeden. 41 P add. 42 P van add. 

j R. 409-419. k R. 419-432, nu toegepast op de kerstnacht. 
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inniger" gebeden; dIe toomlike eracht dat gout (der)" godlicker lief ten. Ende si 
zijn bi 45 eenen anderen weghe gekeert weder46 tot hoeren conincrijcken 47, dat is: 
in dat binnenste der sielen, daer hoer rijcke is'. 

Ende Maria onthielt alle dese dinghen in hoeren herte, çiats: die gheest hevet 
(den)48 Woorde Gods met ootmoediger scamelheit ende reverenciën altijt bi' 
geweest; ende overmits diepe ootmoedicheit ende reinicheyt wort hi 49 in hoer 
opgevoet, ende overmits gehoorsaemheyt ende eersamicheit 50 so dient si hem, ende 
overmits vreedsamer 51 verduldicheyt bewaert si hem ende hi sz blijvet bi hoerm • 

rEnde dit is die anderde gheboerte, die (f 105r) daer (is) 53 een-deels geschiet 
inder nacht ende een-deel aenden 54 dage, dat is: si is den mensche, daer si in 
geschiet", eens-deels bekent ende eens-deels onbekent na(-den)56 natuerliken 
verstant. 

Ende dese is" beteikent bi 58 die· ander misse, diemen inden. dageraet houdt, 
daermen in singet: 'Dat licht sal hniden schinen op ons. etc.'n.1 

Als nu de mensche aldus afghescheiden ende inghekeert is ende alle (dye )59 
eraf ten dei6• sielen op hoer stede geordineert zijn ende tot God opgericht61 zijn -- . . . . 
ende zijn 62 Gode gehoorsaem ende onderdanich in.alle sinen wercken na dat spiegel 
ende exempel der ioncfrou Maria ende uut-geet 63 hem altemale in God ende Godt 
weder in hem met alle sinen weelden ende Iiefiiken genaden, (so gesciet die derde 
geboorte, die hier-na volcht) 64. 

3.3.2.3. (Die derde geboorten inden Iichaem) 

Van deser milder rijcheyt Gods 1 so en kan die mensce dit 2 a1tijt niet verbergen, 
ten moet onderwijlen uut hem vloeyen ende doer hem schijnen in woorden ende in 
wercken. Want van overvloedicheyt des hertenspteect die montO, ende die bemelen 
vertellen de glo(r)ie Gods!P. Want sint Augustinus seyt: 'Wee den-genen, Here, die 
van dy swijghen'·. (üocseyt (die Here) intevangelie)3: 'U licht sallichten voor4 

die mensehen, op-dàt sy u goede if. 105vTwercken sienende daer-van 5 glorificer~n 
uwen Vader, die in ·de hemelen 6 is".· . . . . 

Ende als God aldusdanen toeganc inder sielen hevet 7 ende zijn wercken' onghe
hindert in hoer wercken mach ende dese edel geboerte in hoer beco~en na godlijker 
wijsen, ende dat hi die ewigè geboerte mach baren inden geesi ende inder sielen, dat 

43 P vieriger. 44 p. add. 45 P door.: . 46 P om. 47 PL co"nincrijc. .. 48 P; p die;"L verbo 
Dei. 49'P om. ,'. 50 ~ndè: .. : P om. 51 P··om. sz"P om. - 53 P add: ,. S4'P' inden. 
55 dae, ... : P om. 56 P add. 57 P om. 58 P add. 59 P add. 60 P hoerde,. 61 P 
oP' getrocken. 6Z p' om. 63 P hier uutgiet hi; Lextra seipsam totaliter in -Deum iianseunte. 
64{~99) PL·add. l' PL add. Z P hem;· L tantqm ... lorgüotem .. ;homo occultore.semp~r 'non potest. 
Waarschijnlijk.herneemt dit wat met vqn deser m. r. Uitgedrukt is, zo"d.at men' de zin aldus kan weergeven: 
onder de indruk daarvan kan de mens de aangevoelde rijkdom 'niet verbergen. 3 P add;;' L 112M_ 
quoque dominus in evangelio .. ·.inguit. Vand~.onze..-!.erbe..terii:ig v~ .p"~,' 4'P ovèr; 5 P af ti de, .. : P 
den hemel. . 7 inder.,.: P heeft inder s~elen trp. 8 PL werck: 

1 R. 433-447: vgl. Mt. 2.12. 
8.2-5. • Vgl. Mt. 12.34 .. 

·Cc.II,n.q. rMt. 5.16. 

mR. 448-452: vgl. Lc. a.19;·2.51. • R. 433-476: vgl. TAULER, l.c., p. 
p Vgl. Ps. 18.2. q Zie Augustinus, ConJess: I, c. 4; PL.32, k. 663. VgL 
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475 is: in Maria, die also veel beduyt als een' bitter zee', (want 'O dat nederste deel der 
sielen, dat" stadeliken aengevochten wort met bangicheyt ende temptaciën, moet 
hoer altijt hier-in" sterven, op-dat God in hoer mach leven) - ist 13 dat si dan alle 
dese temptaciën verWint, sa sal hi hoer verborgen hemels broot geven, dat is: een 
licht van hemelscher wijsheyt ende eenen nieuwen name. Ende ooc wil hy hoer 

480 gheven eenen blinckenden steen, daer-inne ghescreven staet, dat niemant lesen en 
mach dan God ende si alleen', dat is: int verborgenste der sielen, daer God met hoer 
heimelic is. 

Ende nu 1. en ist (hem) 15 niet genoech dat hi geboren wort in Maria, mer hi wil 
oock uut hoer geboren zijn u. 

485 Doe de hemel sinen loop vol- (f. 106r) lenbracht had ende alle dingen waren int 

490 

495 

middel des swijgens, doe quam neder vanden conincliken troon dat almachtighe 
Waart: nu' ·, als alle die uutlopende17 sinnen ende craften hoeren loop vollen
bracht hebben ende zijn nu " in rusten ende in swijgen, soe coemt bi in ons van den 
tmoon vl Die troon in ons (dat) ,. is dat gemoede aft gheest, daer Godt in rustet 
ende woont; ende dat almachtighe Woort gaet doer'o in dat binnenste der sielen, 
als een scarp sweert, dat aen beiden siden snijt, totter scheidinge der sielen ende des 
geests W

, als(-o dat)n dat overste deel der sielen van Godt gewracht wort ende één 
gheest met hem is, ende dat nederste deel, alszz die siele ende <dat) lichaem, 
navolghen dat leven ende'3 exempel Christi. Dat sweert; dat aen beyden siden snijt, 
is dat Waart Godes', welcke ontblootet" die siele inwendich ende uutwendich van 
allen genuechten, dat daer niet en is dan bloote lief te Gods. Ende hi settet zijn 
tabernakel in· die sonne ende ghaet voort als eenen bruydegom (uut)" zijn 
slaepcamere (f. 106v) ende vervruegt hem seer te lopen den weeh als een (gygant 
oft)i. roese": hi" voortcoemt uutdie slaepcamer des geests inder sielen ende in 

500 dat herte des menschen ende verwandelt den menschen aJtemale2 ' in Christus' 
natuer, ende maeet hem van graciën dat Christus is geweest van natueren, sa-dat hi 
alle dingen doer hem werct als hi doer Christus gedaen heeft in allen manieren van 
duechden; als voorseit is. Ende in desen godlijdende menschen 2. vervruegt'o hem 
God te wercken ende doet hem bJijdeJijc lopen den ween zijnre geboden, inwendich 

505 ende uutwendich, ende aldus wort Gods Soon uut ons geboren" 

9 P die. 10 P om dal. 11 P om., waardoor de relatiefzin-constructie vervalt; zie n. 13. U moet ... : P 
daer si hoer alry! in moet; vgl. n. 1 I en 13. 13 P ende ... adel". De voorwaardelijke zin, die inhoudelijk 
bij de parenthesis aanleunt en hel volgende beeld rond verwinnen inleidt, vat de gespreide voorafgaande 
voorzin (Ende als ... ) samen, terwijl de hoofdzin hierna begint: sa sal... J4 Ende ... : P sa; L Cum ergo 
(inquam) lalis omnipolenti Deo in animam palet accessus. IS PL add. 16 LId esf, cum ... ; 
toepassin'g van de bÜbeltekst. 17 L evagationes sensuum... 18 P om. 19 P add. 20 gaet ... : 
L penëtrat. 21 also ... : P; pais. 22 L videlicel. 23 leven ... : PL om. 24 P bloet maect, 
25 P; p in (zie verder uut). 26 gygant ... : P àdd. 27 Zie Verwijs s.v. rese. 28- L Ui est 
add: 29 den ... : L IOlumque hominem ... quodammodo (verzachting). 30 P verblijdt. 

s Vgl. de afleiding van Morin uit amarus: droévig (zie p.534, n.1). . t R. 202·205-: Apoc. 2.17; 
verborgen broOl == manna. u R. 207·208: verhouding tussen Maria maagd, vrouwen moeder bij 
Eckhart en Tauier. v R. 309-210: vgl. Sap. 18.14-15. w R. 210-216: vgJ. Hebr. 4.12. x R. 220-
225: vgl. Ps. 18.6. y Vgl. Ps. JJ 8.32. 
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\ ~dese derde geboerte wort beteykent met de misse, diemen lest singet, daer' 
men in Jl singt: 'Een kint is Ons geboren ende een sone is ons gegeven'. 

Hi is ons" ende altemael.ons eygen, (op-)33dat wy altijt met zijn (verdien
sten)" mogen betalen (voor. onse sonden)" ende ons versieren ende bequaem 
maken tot deser geboerten. Ende so gevet hem God der. sielen eygen ende wort 
sonder onderlaet van hoer gebaert '-':-(Want God woont in ç1at beelde der sielen ende 
vlietet altijt in dat nederste deel der sielen, (ende hi is. dat leven dersielen)'7; 
ghelijc (f lO7r) die siele is dat leven des lichaems', so-dat dat licha(e)m niet (e)en 
lidt roeren en mach, die siele en moet dat (selver)'· doen:·also en kan hoer die siel 
niet roeren, God en moet dat doen 39. Aldus is Godt in alle die levendicheyt'o onser 
sielen, mer men sal hem alleen inden geest aenbeden b • 

• 
• • 

Dat Godt die bedudinge .van desen· vijf litteren. ende dese drie" [geestelikeJ 
geboerten (geestelic).'2 in ons mach volbrengen ende dat wy . dat exempel der 
(weerder)" Moeder Christi 44, hoers So.ons'5 , na mogen ~olgen, op-datwY also 
kinder Gods mogen worden<:.des helpe hy ons'6, die daer is drievoldich in 
personen ende een warachtigh God (int wesen)'7. Amen. 

31 met ... : P bi die loetste misse daermen; LEI hanc uilimam ,nativitatem tertia Jominici nal~l~ ~~issa 
designat, in qua.. 32 P.onser; L noster. 3ip add.; L ut: 34 L. meritis; Pp v~rdienst: .. 35.L pro 
nostris peccotis add. 36 fa geboren; L.nascitur. _ 37 ende ... : PL-add. .38 P add. 39 so·dat .. :: 
L el'sieUf corpus ... potest (uitdrukking van de vergelijking), sic ét anima.... 40 L' vivacitas. 41 PL.; P 
die. 42 geboerten ... : Pj L praefaias tres nativiûltes; p geesielike geb. 43 PL add: 44 P Christi; 
~ D.ei. 45 hoer~ ... : PL om. 46 hy ... : P ons god. 47 in ... : PL add .. 

zR. 507-512; vgi. TAULER, l.c., p. 85-12. 
geïnterpreteerd' worden. b VgCiQ.4.24. 

a: Dè v.er~e1ijkÎ1;lg invel dwdelijk: ·maar moet oordeeÎkundig 
c Vgi. Jo. 1.12. ... _.. 
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3.4. Maria's tien deugden' 

HIER BEGYNNEN DIE TYEN DOECHDEN, ENDE ALSOE DUCK ALS Wl ONSE LIEVE 

VROUWE EREN MlT DESEN DOECHDEN, SOE SULLEN Wl OER INWENDELICK BIDDEN, 

DAT SU ONS DIE DOECHDEN AEN.QER LIEF KYNT OEC WIL VERWERVEN <cr CAPlTTEL 

525 XU.) 

Die mynlicke liefhebber Onser Liever Vrouwen sunte Bemaert placht Maria, sijn 
vryendinne, een crans te maken van geestelicken bIomen'. Alsoe sullen wi oeck 
doen ende maken oer een krans van oer x doecllden, biddende dat sij ons ende alle 
menschen die doechden oeck wiJ verwerven aen oeren lieven Soen. 

530 Ten yerstensullen wioer offeren 'x Akeleyen. Want dese bloem !hoent ons 
. Mariën wijsheyt, inden 2 dat sij oer neder-neyget tot oeren stamme. Die blader oers 
stams sijn groen ende drievoldich in één, ende beduyden ons die heilighe onver
scheyden Drievoldicheyt, daer Maria oer altijt wijselick op neygeden, gelick dese 
edel bloem oer neyget tot oeren stam. 

535 Dese wijsheyt thoenden Maria oeck, doe oer die engel die (f 66r) baetschap 
bracht, op welcker sij oer wijsselick bedachtb • 

Hier-om seggen wi: Weest gegroet, alre-wijste iofferMaria, vol genade, Die Heer 
etc. (rubriek). 

Ten anderen sullen wi Maria offeren x Roesen. Die roesen wasschen' zeer hoege 
540 ende sij sijn roet ende beduyden die lieft. WeJcke lieft is vanden hoegen hemel 

gecomen ende is God selver'. 
Dese lieft voJchden Maria mit oere lief ten in oer eygen lant, dat is: int rijckdom 

dér Godheyt, ende haeldenden schat der godlicker lieften in oer, om ons mede te 
deylen. Ende daer-om is sij geheyten een moeder der lief ten, want sij was vol 

545 mynnen d. 

Ende .hier-om seggen wi: Weest gegruet, a/re-liefste ioffer Maria, vol <genaden) 
etc. (rubriek). 

Ten derden sullen wi Maria offeren (yen Lelyen der reynicheyt. Want die lelye is 
wit ende sij hevet een ronde wortelt ende enen groenen rechten stamme. 

550 Die groene rechte stamme deser bloemen bewijst ons die oprechte meyninge, die 
Maria tot God had in allen dingen, die sij dede. Die bloem beduyt die onbesmytte 
reynicheyt, die sij aJtijt behyelt. Die rontheyt (f 66v) der wortel[t] beduyt die 
Godheyt, die begynne of eynde en hevet. In welcker Godheyt Maria hoer mit reynre 
stylheyt versanek mit alle oeren erachten. Dese lelye offerden Maria God, doe sij 

I Getuig'en: H, f. 65v~68v.· 2 Nevenvonn van indeen; zie Verwijs s.v. indien. 
wassen = groeien; zie Verwijs s.v. wassen. 

3 Nevenvorm van 

a Bernardus was zeker een Maria-vereerder, maar is niet verantwoordelijk voor alle de hem toe~ 

geschreven Jegenden aangaande Maria~verering. De vergelijkingen van deugden met bloeme}) zijn talloos. 
Wat Bernardus deed met een ·erom von geeslelike biomen, wil Schr. met een erons van doeehden doen. 
b Vgl. Lc. 1.29b. c Vgl. 1 Jo. 4.8. d Versta: Maria zocht God = Liefde in God zelf en trok door 
haar liefde, ootmoedigheid enz. God in zich (menswording). 

H Ol ampek055jl9 
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555 laveden oer reynicheyt. Welcker lelyen roeke die zuete adamtocht der ewiger 
Godheyt, daer sij oeren adam alleen in haelden, in oer thoech '. 

Dit sullen wi oer vermanen, seggende: Weest gegruet, alre-reynste iaffer Maria, 
val genaden etc. (rubriek). . .. . 
Ten vierden sullen wi ·Maria offeren tyen Fyalen der oetmoedicheyt. Die fyole is een 

560 cleyn bloemken ende wast byder eerden ende hevet enen buechsammen steel: sij 
buygel oer altijt totter eerden. Sij rucket zeer zuet ende sij is die yerste bloem inden 
mer. 

Aldus is Maria die yerste ende die uutvercorenste baven alle CI:eatueren. Ende die 
zuete roeke oere oetmoedicheyt, daer sij oer mede neychden onder God ende ·alle 

565 creatueren, hevel den godlicken afgront in oer gelagen, soe-dat sij is geworden een 
dochter des Vaders, alsoe dat alle die gaven des vaderlicken rijckdomsdoer oer 
gegeven werden; een (f 67r) moeder des Soens, die oer niet en mach weygeren dat 
sij begeert; een bruyt des HeilighenGeestes, die nieten wil d.an dat <hij) en wil'. In 
alle desen gaven bevet sij oer. noch meer veroetmoediget, seggende doe oer die 

570 hoege baetscbap gebracht wert: 'Syet hier een deern des Heren'". 
Hier-doer sullen wi. oer groeten, seggende:Weesl gegruet, .alre-aetmaedichste 

iaffer Maria, val gena<de) etc. (rubriek).; 
Ten vijf ten sullen wi Maria offeren tyenFyaletten der dancbaerheyt. Diefyolette 

doet dal herte ontlucken alsmen se aensyet ende rucket. Mer sij hevet enen 
575 broekelen steel: isl dat sij niet wael bewaert en wort, sii. sal werden gebraken. 

Aldus hevel Maria die gracie Gods mit groter dancbaerheyt bewaert ende daer-om 
ontsloet sij dat schreynen des godlicken rijckdoms vermits oer oetmoedige danc
baerheyt ende hevet dat alre-beste cleynoet daer-uut· gehaeh, die daer is die ader des 
levendigen waters ende hevet hem in oer laten vlyeten. Dese. dancbaerheit thoenden 

580 sij, doe sij sprack: 'Mijn ziele maect groet den Heer'b . 
. Ende hier-om seggen wi: Weest (f 67.) gegruet, 'alre-dancbaerste iaffer, Maria, 
val <genade) etc. (rubriek) .. 

Ten sesten sullen wi Maria offeren x Medezueten der gehoersamheyt. Dit 
bloemken wast byder eerden. Het laet al-~an ·aver hem .gaen. Endehe.t lucket hem 

585 gehoersamlick toè tegen die nacht-vrese·. Ende hetlucket hem· zuetelick op. totter 
sonnen ende volge! der sonnen nae'. 

Aldus was Maria altijt gehoersam God enclevolchdensijnen liefsten wil. Sij hevet 
oer tcie-geslatentegen die nacht ~an alle dat oer van God vermyddelen mo.echt ende 
dede altijt dat God van oer eyscheden. ,Sij was, ciet alleen God gehoersa,nl mer ~eck 

590 den· menscJien .. Dit thoenden 'sij~ doe sij uut dat. gebo.d! .dès keysersvoer·. te 
BetlehemJ• 

4 (OorSpronkel~jke?) vorm v~n vries~'= vorst; zie Verwijs s:~: ~riese. 

'e adäm: = adem. Versta: haai- -zuiverheid tiok de, GOdheid,' ~aarin "zij J.eëfd~· en ad~de, in iiaru::,'., . ,f Ygl. 
hlèrvoótCc, 1Ó ;,'219·220, n,q; hij' nl, .de H. G<es\; sij,· g Lc. 1.38, ·hLC,I.~: . ,.1 }fla)ede
zUele 'of inarenbloymlWn =, madeliefje, Lat. sólsequiuni, wat de symboliek van de gehporzaamheid .pij 
Ruusbroèc e.a: \l~rkla:tit Vgl. Gezene'~ Ego flos... "j Vgl. Lc. 2.1:4.· ." .. 

: ~ o. 
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Dese doechde sullen wi oer vermanen, seggende: Weest gegruet, alre-gehoer
samste ioffer Maria, <vol genade) etc. (rubriek). 

Ten soevenden sullen wi Maria offeren tyen Naerdus-bloemen der armoeden. 
595 Naerdus is een oetmoedich cruyt, van luttel menschen bekent, ende is van groter 

eracht. 
Aldus was Maria vol armoeden van buyten, doe sij niet en had, daer sij den schat 

des hemels ende der eerden mede (f 68r) bedeeken mocht. Oeck was sij arme inder 
zielen, want sij dat cleyn kyndeken van oer leyde op dat geleende stroe voer die 

600 beesten, want soe voel en had sij niet, daer sij oer liefkynt hadde op moegen leggen. 
Sij was arme van geest, want sij en rusten nye op die gaven Godes of op sijn 
creatueren, mer sij avergaf oer alte-mael inden schepper ende daer" verlore sij oer 
selven in een heel gelatenheyt. 

Hier-om seggen wi tot hoer: Weest gegruet, alre-armste ioffer Maria, <vol 
605 genade) etc. (rubriek). 

Ten achten sullen wi Maria offeren tyen Wijngaerts-bloemen der guedertieren 
myldicheyt,die iij thoenden in die bruloft, doe sij sprack: 'Soen, sij en hebben 
genen wijn". Die roeke van'deser bloemen verdrijft die serpenten m • 

Alsoe verdrijft die mylde guedertieren bede Marie die boese geesten. Ende God 
610 neyget hem altijt tot oeren gebede, want sij hevet oer altijt geneyget op die Godheyt 

ende hevet die godlicke genade doen vloeyen. 
Hier-om seggen wi: Weest gegruet, alre-guedertierenste ioffer Maria, vol <genade) 

etc. (rubriek). 
Ten negende<n) sullen wi Maria offeren x (f 68v) Roesen des egelentiers. 

615 Welcker toeserïwasschen 2 onder die pre1celinge der .doemen. Sij is witte ende gevet 
zueten roeke. 

Alsoe is Maria een reyn moeder, gevende zueten roeke onder die doemen der 
tribulaciën, doe sij stont onder dat cruce, ende wert moederloes van oer enyge kynt, 
weese van oeren Vader, vriendeloes van oeren alre-liefsten vrient n, datsij alle 

'62Ó lijdsamlick verdroech. 
Ende hier-om seggen wi: Weest ghegruel, alre-bedroefste ioffer Maria, vol 

(genadeY, etc. (rubriek). 
Ten tyenden sullen wi Maria offeren x Weyten-bloemen. Welcker weyten-choem 

yerst moet te-niet gaen ende sterven in die eerde, oft ten brenget geen vruchtn.' 

625 Aldus, doe Christus, dat edel weyten-choem, vermits weleken wi sijn verloest 
van-den ewigen doet, inder eerden lach begraven, doe bleef dat gelove alleen in 
Maria P • 

k daer = doer-in (in God). I Jo. 2.3. m D.i. de bloesem van de wijngaard doodt het serpent., zoals 
bij'vele middeleeuwse schrijvers. staat. Vgl. RUUSBROEC, VII Trappen: .... alle viande vlien van heme, als 
de serpente van den wijngarde die bJoeyt' (ug. 111, 1934, p. 245). n Vgl. Jo. 19.25-27. Jezus was alles 
geworden voor Maria: kind, vader, vriend. Het gebruik van moederloos in dit verband is wel zonderling, 
Niet in Verwijs venneld, Hetzelfde geldt voor weese en vriendeloes. 0 Vgl. Jo, 12.25-26, P Nl, het 
geloof in Christus' verrijzenis: Vgl. Ludolphus: 'Vrouwe Maria toch stond vast met een rustig en vredig 
gemoed, omdat zij een allerzekerste hoop omtrent de verrijzenis van haar Zoon koesterde; en alleen in 
háár bleef het geloof van de kerk recht (in ea sola remansit fides Ecclesiae) op 4ie eigenste sabbatdag. En 
daarom wordt de sabbatdag speciaal aan haar gewijd' (Vita jesu Christi, ed. Rigollot, 1870, IV, p. 648; 

. ., 
:; .. 
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Ende daer-om ,eggen wi: Wee~t gegruet, alre-geloel'ichste ioffer Maria, vol 
<genade), etc. Q (rubriek). 

zie Den Tempel, ug. Ampe, 1968, p. 474, 'n. 7). -'Vgl. iJog'Dënost~á d~mjna de pieiate, ~g. iil Jacobus DE 

VORAGINE, LegendiJ aurea, 936-8. q De opsomming van Maria's Tien DeUgden vinden wij in .doS' 
contexten, __ - De eerste noemen wîj Bernardus' Gram-van geeslelicken~blomën~(te:Onderscheiden van; Eyn 

-gefSielicken crans van sanctus bemardus; zie G. ACHTEN und H. KNAUS, Deulsche und niedt:rdeulsche 
Gebetshandschriften der Hessischen Landes· und Hochschulbihliothek Darmstadt, Darmstadt, 1959, p.100, 
met verwijzing naar Dietse hss.). - De tweede versie-vinden-wifin: 1. Hs. Catharijnenconvent Utrecht, 
BMH 1-04 (beschrijving in KRUITWAGEN,- Catalogus Haarlem ... , .19l3, 
p. 104, f. 177b·178a); 2. Brussel, KB. 11231·36" f. 166·167 (beschrijving in MEER~S, De godsvrucht in de 
Nederlanden, VI, 1934, p. 64); 3. R.A. PARMENTIER; Beschrüving van de getijden· en gebedenboeken van het 
Kabinet Houtart te Brugge, Brugge, 1929, p. 84; 4. Fl. PruMs, Een Limburgsch Gebedenboek uit de XV~ 
eeuw, Baasrode, 1926, p. 208-9 (verkorte tekst-); 5. 'Brussel; KB., III.l343, f. 40v-41v: Ter eeren'de thien 
deugde" van tk Soete Moeder Gods (zi~ Handschriften uit Diestse"kerken en kloosters. Tentoonstelling, 
Diest;1983, p. 157); 6. Martijn VANDER GmIDE, Dit ij een devoet bOeXke, 1521: f. 6r: Dal aflaer van ónser 
vrouwen getüden (zie M. VERlANS, O.F.M., in OOE 5, 1931, 499·502. 7. Hs. Antwerpen, Rllusbroec
genootsch'-!p, Neerl. 23, f. 81!-84v. 8. Die_ .x. doechden onser Vrouwen, in Van die- seven kercken van 
Romen, Antwerpen, W. Vorsterman, 1521; NK.3313. 9. Die .x. _duechden Marie, die inden Evangelien 
beschreven zijn, in Dii is een devoot Boecxken ~an Marien seven droeJfenisse; met sommige goeáe pUJlcten, 
~twerpen, W.' Vorsterman, z.j.; NK.2528, '{. 2v-3r. - De teksten met aflaatverlenirig (door Alexànder 
VI en JuliuS II) betreffen de stichting der Annuntiaten door (koningin) Jeanne de.,France of de VaJo~;_ ± 
1505, geholpen door Gilbert NicolasjGabriel MWia, ± 1462·1532. Naast d,e. Regel der Annuntiaten 
(gebasèerd op de 10 Vjrtules et benep/acita BMV.) is er de commentaar daarop in 2 reeksen sermoenen 
van Gabriel~Maria, die hetzelfde thema behandelen. - Zie hierover J.A.F'.· KRbNENBURG, 'Maria's 
heerlükheid in,Nederiand,.VII (l911?),,385-8;.ook De t~jen Mariên door P. Gabr.iël-Maria, O.F.M.; ug. 
P. Gilbert REMANS O.F.~1:.,(~I.oeme.n .van OG_E,_Antw~rpen). met uilvoe_rige inleicling. J.Fr: BoNNEFOY, 
O.F.M., Vie de la Bienheureuse .J.eanne· de Franc~ et du'Bienheureux G_abriel-Mari~, Paris, 193'7: Mère 
GABRlEL, Maria,- Gabriël--Maria; in DSp: VI,. 1967, 'k. ·17-25~ -'Wij hopen'dat EJI. Ludo VliRëAMMEN 
door, ?ijn v.e~ieuwd pp.derzoek licht prengt. in' level) en ,leer van Jean cte France,, stichte'res_ der 
Annuntiaten, en in de verspreiding van haar orde en leer in de Nederlanden vanaf het begin der .J6~ 
eeuw. Misschien wordt daardoor duidelijk h.oe de Peerle-tekst daarvan afhankelijk is. De vraag is werhoe 
die ene opsomming der 10 deugden ontstaan is in die twee zakelijk onderscheiden contexten en hoe de 
Dietse tekst.uit de Peerle oI)tstaan i.s_en wa'l,r Schr. die gevonden heeft: - Een derde versie ·v.onden wij ten 
slotte onder -de ge,~hri.n,en der Schr., ~lf: 'nl. een sterk van. de yorige.,reeks afwijkende.rosencrans.,Iedere 
referentie "na.ar Bernardus ontbreekt; het, g~at om een groep~ring naar onderscheiden iichaamsdelen als 
drager vaJ;! tien deugde.n. De opeenvolging der deugd~n, die m.erkelijk van die uit- H verschilt.,' lijkt te 
~ntwoorden aán. de ()orspron~elijke.reek~ van deugden van Jeanne de. Valois. Hoe, kwam Schr. hiertoe 
en.-~ever1_ de4C info~ll't~e iets op vOOr de .historiek der Schr.,? - D.e .tekst: 'Een rosen-crans ter eren onser 
liever yro~wen., op dat onse'leedpn q..oer hp_er gebeden geheylycht moegen warden, Godt mede te dyenen', 
bewaard in- Hs. 647_ uit. ,de -Bibliotheek. .van het Provinciaal Genootschap van kunsten en' wetenSchappen. in 
Noord-Brabant te 's-HerlOgenbosch, f. 8r-9v, publi~rden wij in OGE'38, 1964 ... 245-6. . 
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DIE VIERDEONDERRECHTINGE 

IV. UITEENZETTINGEN OVER HET CREDO" 

4.1. Het Credo der 12 apostelen" 

ITEM HIER BEGYJ-H DEN CREDO, WELCKE DAER HEBBEN GEMAECT DIE XIJ APOS· 

TELEN'. (fI CAPITTEL XIIJ.) 

Doe sij van elcb solden seheyden nae Christus' doet ende gaen pre- (f 69r) dicken 
alle die werlt doer, soe hebben sij yerst doer ingeven des Heilighen Geestes dit hei/ieh 

5 kersten gelave gefundiert opten gewaeren steen, die Christus. Ihesus is',· want sij 
wasten 3 wael dat daer alle genade doer in dese werlt was gecomen. Ende al ist dat 
eleke apostel één artyekel maeeten, noehtanls hevet hem elek eleker arliekel woel 
kondieh geweest. Ende sij hebben se geprediet doer alle die werlt ende hebben daer-nae 
gelevet endesijn daer-om veracht, ende sijn daer-voer, om dat vast te maken', inder 

10 schonden doet gebleven ende hebbent mil oeren bloede bezegelt (rubriek). 
<Ten eersten' sint)' Petrus: Ic gelove in God, <den)6 Vader almechtich, 

schepper he'?lelricks ende eertrijcks. 
<Sint Andries)': Ende in lbesurn Christurn, sijnen enygen gebaeren Soen onsen 

Heer. 
15 <S. Joannes)'; Die" is ontfangen vanden Heiligen Geest, gebaeren van die reyn 

maget Maria. 

1 Getuigen: H, f. 68v-69r; P 1.33, f. 49v-50r; L 3.53a, f. 26lr-v. 2 Item ... : PL Die credo Ojl Symbolum 
Apost%rum. 3 Vgl. Verwijs s.v. weten: ie wiste. Mondt. 4 Ten P add. 5 PL add. 6 P 
add. 7 PL add. Het is niet duidelijk waarom H een gewijzigde volgorde der aposte1en geeft. Let op de 
neiging van H om korte verklaringen in te lassen, die wij meestal ontleend zien aan de vólgende 
'Oeffeninge opten Credo', 8 PL; H Paulus. 9 PL; H Dat hi, 

a Het Credo of Symbolum aposlolorum met zijn 12 artikelen is historisch langzaam en moeizaam in de 
eerste eeuwen van het christendom ontstaan. Dit gebeuren werd legendarisch samengevat voorgesteld als 
een spontane geloofsbelijdenis der 12 apostelen, die, vooraleer uiteen te gaan bij hun apostelopdracht 
over de wereld ('scheydjnghe', die zelfs liturgisch gevierd werd), elk één geloofspunt formuJeerden, wat 
verzameld de gemeenschappelijke geloofsinhoud uitmaakte. Ook Ruusbroec bv. kende deze traditie. Zie 
zijn Tabernakel, ug. Ruusbro'ec-genootschap, II, 150·160 of in Ruusbroec hertaaid, 10, p. 146·160. Een 
ander commentaar van dit Credo Vindt men in hs. Londen, British Museum. Add. 14042, f. 353v·356r. 

Aangaande vroege vertalingen van dit Symbolum, zie bv. 1. LE loNG, Boekzaal der Nederduytsche 
bybels, Amsterdam, 1732, p. 225-6; 298·300; Vaderlandsch Museum, 2, 1858, p. 419420; K. DE 

GHELDERE, Gheliden boec, 1893, p. 40-41; R.A. PARMENTIER, Beschrijving van de getijden· en gebeden
boeken van hef kabinet HoutartIe Brugge, Brugge, 1929, 140; Jan PAQUAY, Middelnederlandsche gewijde 
teksten, Lummen, 1933, 11-12; Fl. PRIMs, Historiek der gewone gebeden, Antwerpen, 1947, p. 28-40.
Over de algemene ontwikkeling en de innerlijke betekenis ervan zie H. DE LUBAC, s.j., La joi chrétienne. 
Essa; sur la structure du Symbole des Apótres, Aubier, 1970:. - Vgl. Enchiridion symbolorum, ed. 34, 
Denziger-Schönmetzer, 1967, p. *10: Symbolum apostolicum. b Oostelijke nevenvOrQl voor elc = elk; 
zie Verwijs s.v.· c Naast Petrus, de steenrots (vgl. Mt. 16.18, par.), is Christus zelf dé steen (ygL I Cor. 
10.4). Zie.A c. 21 n. n. d Letterlijke vertaling v·an confirmare: bevestigen. e Ter vertaling van 
catholicam, in.de oorspronkelijke zin van: verspreid over de ganse bewoonde wereld. 
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<S. Jacobus)": Hi is gepassijt ende gepiniget onder den richter Poncio Pilato, 
gecruyst, gestorven ende begraven. 

<s. Thomas)": Hi ginek neder totter hellen" ende'vérloesten sijn vriende, ende 
20 inden derden dage stont hi op van der doet. 

<S. Jacob minor)": Ende hi vuoerl4 op totten" hemel ende (f 69v) sittet ter 
rechter hant Gods <Vaders) ,. almeehtieh. . 

<S. Philips) ": <Van-daersal hy)" hier-nae ten yonxsten dage eomen ,. ordelen 
levendigen ende doeden 20. . .. 

25 <S. Bartholomeus)": lek gelove inden Heilighen Geest". 
<S. Matheus)23: Die gemeyn' heilighe kereke. 
<S. Symon)24: Gemeynschap. der heiligen, vergiffenisse der sunçJen. 
<S. Judas)": Weder-opverstandenisse 2 • des vleysehes. 
<s. Mal/hijs)": Ende dat ewige leven. Amen. 

~-'- .~ . 

. 10 PL (Jacobus major); HAndreas. . "11' PL;:- H Jacobus: 12 H. ende v.erloestèn- sijn_.l't~nde 

add.· 13 PL; H Johannes. 14 P 'voer. ; - IS P ten. Ui PI>add. " 17'PL; H .Thomas. 
"18- Van ... : PL; H lek ge/ove dai hi hier nae: 19' H sal-le add.; vgl. n. 18.. 20 H Dal sijn gueden ende 
quadén·add. ,21 PL; H Jacobus alphe.i. 22 H Dat is-die mynne gods add.- '23 PL; H Philippus. 
Jek ge/ove in. 24 PL; H Bartholomeus. In... 2S PL; H"Mattheus. Ende. 26,PL;-H Ve-,rise~ 
nÎsse. 27 PL; H Symon. 
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4.2. EerSle beschouwing bij hel Credo' 

H f. 69v1 30 HIER VOLGET EEN LUTIEL GUEDER OEFFENINGEN' OPTEN CREDO. (Cl CApmEL 

.xIV.) 

(' 

35 

Ic gelave in Dod, (den)' Vader almeehtieh, schepper des hemels ende der eerden 
ende alre syenlieker ende onsyenlieker dingen" die daer is een 5 God aver alle, mit 
lhesum Christum sijnen Soen· alleen te mynnen, te ontsyen, aen te beden. 

(Ende in !esum Chrislum, sinen enigen Soon onsen Here) 7, die daer is onifangen 
vermits den Heilighen Geesl, doer die vaderlieke eracht ende sijn wijse ordinancie 
van die reyne ioffer Maria gebaren. 0 Heer lhesu Christe, du, die gespraken hebste: 
'Nyemant en eoemt totten Vader dan vermits my"; ende 'Die (f 70r) my syet, die 
syet oeck mijnen Vader'", ende: (En) gelovestu nièt dat ick in mijnen Vader byn 

40 ende die Vader in my' is? Die woerde, die ick spreke, die en spreek ic niet van my 
selven; die Vader, die in my blivende is, die werct die wereken'd. 0' afgront der 
Godheyt, gbi sijt ondenckelick 9 , onsprèkeliek. (0)'0 mijn schepper, in u gelove 
ick 11; u begeer iek te dyenen ende die sunden te laten, al en solde ick nummer loen 
van u ontfaen 1-2. 

45 lek geloven dal Ihesus Christus is waer God çnde mensehe13: Ii!. is" eyerheyt 
ende 15 verdyenst alre heiligen, ende dat ic buten hem ,ijet en mach salich werden. 

lek gelave dal hi is onifangen vanden Heilighen Geesl'·, van Maria, die reyne 
maget gebaeren", ende hevet van oer aengenamen· onse natuer, ende dat ewige 
Woert des Vaders, dat God selver is", is vleysche geworden'. 0 mijn ziele, meret 

50 sijn '9 hoege, moegende, wijse guetheyt des-geens,· die onse n,{tuer aengenamen 
hevet, ende staet in verwonderen. Ende meret die manyei, woe hi mensehe is 
geworden ende woe hi gelevet hevet, ende volget hem nae. Meret die sake waer-om 
hi mensche is geworden ende verblijt u ende mynne hem (f 70v) baven al. 

lek gelove dal hi is'O gepassijl onder Poneio Pi/aIO, geeruNt, doet" ende begraven. 
55 Want", mijn Heer ende mijn God, uwe heilighe liehaem is in sijnre passiën zeer ! mysmaect, ick bid u" dat ick~""~.~alle mijn mysmaeete f sunden 2S genesen 

1 Getuigen: H, f. ó9v-72v; P 1.34, f. 50r·5Iv; L 3.53b, f. 26Iv-263r. 2 Hier ... : PL Een oelfe
ninghe. 3 P add. 4 ende alre ... : PL om. - De gecursiveerde teksten geeft het hs. in rubriek. 
5 is ... : P god over al is tIp. 6 miL .. : PL om. 7 Ende ... : PL add. 8 L 0 finguam): hiermee 
grijpt de 'auteur terug naar 0 Heer J.e. en zet de hoofdzin voort: ght sij!... 9 PL om. 10 PL 
add. 11 in ... : PL om. 12 van ... : P o. van u trp. 13 H rubriceert deze zin, al behoort hij niet 
fonneel tot het Credo. 14 hL.: Lel meritum esse; L laat dit zinsdeel van Credo afhangen, zoals ook 
het 'laatste zinsdeel: ,ende 'dat... 15 cierheyt ... : PL om, 16 lek ... : PL om. 17 van ... : P geb. uut 
die.. r:~ine m. m. trp. 18 des ... : 'PL om. 19 HL (polentiam eius qui): dye, wat de overgang naar des-
geens die vergemakkelijkt. 20 lek ... : PL om. 21 H: woordelijke vertaling van morluus; P gedoo! 
(in de zin van gestorven). 22 L Quia; daarom moeten wij ick bid u als hoofdzin beschouwen. 

'23 ick ... : PL so gheift m)'. 14 HL; P om. 25 L peceatorum meorum deformitatem; p1 mede add.; 
P' dder mede add. (vg!. n. 24). 

a Vgl. Jo. 14.6. b Vgl. Jo. 14.9b. c Vgl. Jo. 10.38. d Vgl. Jo. 14.IObc. • Vgl. Jo . 
. 1.14a. f yvoordspe~i~g: mysmaect ... mysmaect ... ; het woord betekent: wanstaltig, afschuwelijk, zonder 

dat de etymologie nog doorwerkt. 

H Ol ampek056j19 



i 
i 

i 
! 

I 
! 

i 
I 
! 

g 
,L 

• , 

60 

65 

70 

75 

80 

c. c. 14 375 

moet, ende z6 sette dijn pijn, dijn cruce ende dinen doet tusschen~,LrujnstJ:enge. 
,f!rqel~j)J!e,IDjjme,zieten:!. (Ende)'· want gi uutlieften voer my gestorven sijt, soe 
en moegen mijn sunden u mynne niet verwegen 30. 

lek gelave dat hi nederginek totler hellen ende inden3l derden daeh stont hi op 
vander doet. 0 mijn alre-liefste, uwe edel ziele, doercJaert mitter Godheyt, voer 
totter hellen mit alsoe groter cJaerheyt dat alle uwe vriende daer salich ende verblijt 
af worden. Mer uwe heiJighe lichaem lach doet inden grave, beroevet van der zielen, 
mit sijn bloedige wonden bewaertende geënyget (metter>" GodheYt, (waardoor 
het bewaard werd)". Mer in uwer opverrysenisse vanaer doetsoe is die verenynge 
ende die cJaerheyt alsoe crachtich geworden in ziele ende in lichaem' vermits dat 
inlychten der Godheyt, dat gi schijnende barnenderadyën uut-gevet ende ontstect in 
mynnen alle die u bidden 34. Nu bid îck (f. 7lr) u 35 doerdat verdyenst uwer 
heiligher Menscheyt, laet uwe Godheyt in my schijnen, op-dat ic vermits hulpe uwer 
Godheyt nae moet volgen uwe (heiligbe)36 Menseheyt.' 

lek gelave dat hi op-voer ten hemel ende siue ter rechter hant Gods' des 37 

almeehtigen Vaders. 0 mijn Heer Ihésus, gi, sitte ter reehterhantuwes Vaders,";';~ 
gi sijt hem gelick ende u3• is alle macht gegeven in hemel ende in eerden'. Ende mit 
onser natueren sijdy (opgevaren)3. ende sittet ter rechterhant uwes Vaders ende 
bebt ons die'o ~tede bereyth. Ende al sijdy" inden hemd, gi sijt by ons gebleven 
inden beilighen Sacrament, ende wilt (ons allen) aJtijt geern averformen42 endemit 
u verenygen, op-dat ghi (ons) tot u nemen moeget ende u vroude in (ons) sij ende 
(onse) vroude43 vervult werde'. , , 

Jek gelave dat hï hier-nae ten yonxsten dage toe-eomen is, te ordelen" levendigen 
ende doeden: dat sijn gueden ende quaden. 0 mijn Heer (ende)" mijn God, gi suIt 
u apenbaeren inden46 ordel blenekende (ende)" roet' mit uwe bloedige wonden. 
Ende vermits u mynne saJ uut u gaen een zuete lucht ende daer-mede wildy tot u 
trecken alle dati ontladenkis van sunden ende vervult is mlt caritaten, want 
(f. 71v) dese·· zijn u bequaem. Nu bid iek u doer uwe bloedige wonden, die gi uut 

85 lieften voer my ontfangen hebt', vergevet my mijn'sunden ende vervult mfmit u'· 
caritaet, op-dat u bitter lijden nummer'·bi' aen my verlaren en moet sijn. " 

lek gelave inden Heilighen Geest, dat is: (ie hebbe)'0 vast [te] betrouwen inden 

l6 P I~ bid u; L 0 'do;';ine D,eus' meUs, pone'obsecro. ", .'p my ende~ p3(add. ZB l,!nde:.,: PLom.; 
vgl. n. 27. . 29 P add.; L Cum enim. .30 L praep~nderare: zWaarder Y;egen. dal) uw. IiefQç' kan 
verdragen (en vergeven). 31 PL den. 32.P; H der. 33 waardoor ... : La qua'er custódiebolUr 
add., .34. L_poslzilabanr. . '35 L Deus meus add . . ~ PL' ad.d.. 37 pl 'dë (.,;, .den) . . "'38 gi 
siue ... : P .zet. na weglating 'van ·gi. alles in de 3~ persoon: .. .Jesus sit ... zijns vaders, wanl hl is, .. ende 
hem ...• m~ar. om te .vervolgen. zoa'ls H. 39 PL; H opgenamen.. '"40' P oni' . 41·.··P :Sl,-gn;; L 
eonseenderiS. 4Z) .. ln (e add. .43 'ons allen ... : L beeft telkens de eerste .perso.on my:. waar .. H en P 
de eerste 'persopn enk.: mij,' mijn' hebben. Na het voorafgaande. 'by ons is d~·lezing.·van 'L l~gisch. 
44.Jck ... : PL Vándiler sol hi ,: y. d. comeri. Met zoeco,nen' (misschien voor loe .. comend)ls vertaalt H 
woordelijk' venIurus est. -45 P add. 46 L tremendo add: .. 47 blenckende: ... : catUfidus" el;· vgl. 
Cant. 5.10. 48 L Tales namque soli. 49 H; L jetventissima caritate'- tua; P om. . 49bis P 
(nemmer)meer. 50 iC ... ;'PL add. 

g Vgl. MI. 28.18. 'h Vgl. Jo. 14.2. i Vgl. Jo. 15.11. j Vgl. Jo. 12.32.' k Versta: bevrijd van 
(zonder de last van ... ). I wonden ... : ontvangen en bewaard hebt. 
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Heilighen Geest, die daer is die mynne Gods 51 ende is God selver. 0 du, zuete 
mynnen-bant des Vaders ende des Soens, iek bidde (u) ", verlyeht ènde vervult 

90 my, op-dat iek vermits u moet weten ende kennen den Vader ende den Soen ende 
geloven dat gi sijt hore beyder Geest, op-dat iek altijt moet hapen ende geloven in u 
ende u voleomeliek moet lief" hebben. 

lek ge/ove in die gemeyn 54 heilighe kereke, dat is: alle dat lijden ende verdyenst 
. ons Herën 'lhesu Christi ende alre heiliger ende gueder menschen is hore alre 

95 verdyenst. Want sij sijn alle Iytmaten der heiligher kerken ende Christus is oer 
hovet, ende daer-om is des eens verdyenst oeck des anders, ist dat sij sijn trouwe 
(ende) " gelovige mensehen ende geloven in die sacramenten der heiligher kereken 
ende bereyden hem daer-toe mit ynnieheyt. 

lek ge/ove'· gemeynsehap der heiligen, (f 72r) vergiffenisse der sunden, dat is: oer 
100 mynnen" ende te gader woenen. Want Christus Ihesus is vermits sijn mynne mit 

alle sijnen verdienten ,. gevloeten in sijn heiligen ende sij weder in hem. 0 mijn 
Heer ende'· mijn God, ick bid u doer u bamende liefte, vermits welcker ghi 
mensehe sijt geworden ende hebt voermy geleden den bitteren doet, wilt my doch 

105 

110 

115 

daer-doer mijn sunden vergeven ende wilt my vercyeren met u heilighe verdienst. 
Want dat gelave iek mit die heilighe kerke, dat gi my u selven·O gegeven hebt, op
dat iek u mit u betalen mach ende dat ie buten u niet en vermaeh yet guels te doen 
ende dat alle mijn verdyenst aen u staeikde segge mit Ysayas den prophete: '0 
Heer, alle onse wereken hebdy ons gewracht' Ol,in. 

lek ge/ove·' die opverstandenisse·3 des vleysehes, dat is:toevoeginge des Iichaems 
totter zielen. Job·': 'lek weet dat mijn verloeser leve!'" ende sittet ter rechterhant 
sijns' Vadersmit sijn heilighe glorificierde liehaem, ende 'dat iek oeck inden 
yonxsten dage weder sal opstaen·' mit mijnen vleysehe ende sal mit mijnen ogen 
syen mijnen God'·. 0 mijn God, gevet my u te dyenen ende (f 72v) te mynnen mit 
alle dat iek van u ontfangen heb als lijf ende ziele, op-dat gi my ende ic u eweliek 
moet gebrueken, 

lekge/ove in·· dal ewige leven, als dat daer is lUer-nae·' èwieh leven ende dat die 
gueden sullen gaen in dat ewige leven ende die quaden in die ewige pin~) Amen. 

51 L patris -et ft/ij. 52 PL add. S3 P te (hebben) add. 54 L catholicam. Zie A c. 7, D. 6. 
SS sijn ... : P Ir. sijn ende; Lfideles sint. S6 lek ... : PL om. 57 lek ge/ove ... : met bet voorafgaande 
legt L volgend verband: Sanctorum enim communio ipsorum est in invicem amor. SS P~Ü!.!.<!d. 
Verdiente naast verdienste: zie -Verwijs s.v. S9 mijn ... : P om. 60 mij ... :- P u se/ven my trp. 
61 Ende ... : PL om. 62 Jek ... : PL om. 63 P verrisenisse. 64 PL om. 65 sal ... : P op sal stoen 
trp. 66 Jek ... : PL om. 67 L post hane vitam lemporalem. 

m Is. 26.12. n Job. 19.250. o Job. 19.25b·26. P Vgl. Mt. 25.46. 

.: ." 
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4.3. Tweede beschouwing bij hel Credo' 

PI 35, f. 51v' EEN SIMPEL OEFFENINGE OP DAT CREDO. ([ CAPITTEL <.xV.) 

Je gelave in God den Vader almachlich, ende neige ende sincke ml' in u weselike 
120 afgrondige enicheyt, 0 oorspronc ende onthouder mijn der sielen. 

Schepper hemelrijcx ende aertrijcx2 , wedermaect den hemel mijns geests ende 
verciert dijnen throon (in mijnre sielen)', op-dat ghi.met uwer weelden daer-in rust 
als' ghi u in die overste tbroon der engelen'verblijt; ende doorlucht ende suvert dat 

, aertrijc mijns herten ende brengt mi weder in die eerste puerheit, op-dat ghy daer-in 
125 woont ende wandelt na dijnre genoechten; als S ghi metten eersten mensce inden 

paradijs dedet, dien ghi metter Godheyt gecleedt hadste, ende 6 was selver den ·hemel 
ende dat paradijs: Ende daer,toe hebt ghi ml' ooe gescapen, dat ie soude wonen in u 
ende ghi in mi'. 

Ende in Jesum ChrislUm, sinen enigen geboren Sone, onsen Here., 0 eewich Woort 
,\.. 130 ende overcJaer scijnsel der vaderliker herten', ghi zijt in mijn 'ziele die afgrondige 

fontein ende die levendige ader, die al mijn binnenste vervult ende vruchtbaer 
maect. 

Die onifangen is vanden Heiligen Geest, geboren, van die reine maget Maria. 
(f 52r) 0 Heilige Geest', reinicht ende verciert dat hul's mijnder sielen ende 

135 verwandelt al dat bloet mijns herten, ende versmelt al dat merch 9 in minen 
gebeenten, op-dat ghi al mijn binnenste vervult ende vruchtbaer maeci met dat 
levendige Woort ende merch des vaderliken herten ende in mi vernieut die ewige 
gebuerte sonder ophouden. 

o soete Here Jesu 'O, omvangetll ende bewaert ml' in uwer liefden, op-dat ,dat 
140 spiegel der heiliger Drievuldicheit in. mi· verlicht wort, op-dat ghi in alle mijne 

gedachten, woorden ende wercken geboren wert ende dat al u heilige leven ende 
wandelinge uut mi licht ende uwen heiligen naemdoor mi geëertende glorifiè(e)ert 
wertb• 

Hi is gepassijt, gepinicht onder den rechter Pan/ia Pylato'z . 0 uutgeparste 
145 druyve', druct ende perst' in- mi die onel'ndelike diepicheyt ende die' afgrondige 

zeericheyt dijns inwendige ende uutwendighe lidens; overformt ende besluit al mijn 
sinnen ende leden in u gecruiste beelt13, op-dat ie mi aen geenre siden uut en neige, 
mer dat ie daer-in moet setten mijn hoochste troost ende meeste vruechde ende die 

1 Getuigen: P 1.35, f. 5Iv-53r; L 3.54, f. 263r-265r. 2 L 0 domme add. 3 in ... : P' add.; L 
(lhronum) animae meae add, 4 L sicut. 5 L SiCU1. 6 L ut esse!. 7 L domine Deus meus 
add. 8 L Deus add. 9 L medullam. ]0 L ClJriste add. 11 L circUf!1da. 12 Hi ... : L 
Passus sub Pontio' Pi/ato: 13 in:. ~: L in crucifixa imagÎ1}e tua. 

r ~ a Vgl. Hebr. 1.3. b Vgl .. Mi. 6.{6:' c·V~. nog A c. 35 n. :s; A-~.·45_~. c. ';-,"Èen der grondm6tibven 
bij J. ROECX, Den_ wijngaerl der siélen, Antwerpen, 1543, die.Christus "in leven en lijden voo~stelt als 
uutgheperste druyve in de mystieke wijnpers (zi.e Cant. J .13). Vgl. A. THOMAS,. Die Darstellung Christi in 
der Kelter, Düsseldorf, 1936. Zie A. AMPE,- Roêcxjacobus CanR, in Veifasserlexikon.8, 1991, k. 135~140. 
Zie p. 518 en n. e. d persen = indrukken. 

: ~ . 
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begeerlike scat mijnre sielen, die daer zijt een gulden berch < ende die fonteine aUes 
goets. 

Ol, 

Hi is gecruyst, gestorven ende begr.aven. 0 trouwe scat mijnre sielen, cruist ende 
dodet in mi alle sinlike lust ende weerlike" genoechte; ende doet" ende maeet mi 
bitter alle creatllerlike liefde ende ooc mi selven, die een creatuer ben; ende besalvet 
mi metten olye der vrolichei(1)ende heilicht mijn siel met al die sacramenten, -die uut 
uwer heyliger siden gevloten zijn'!)ende geeft mi die absolucie des doots ' • ende 
maect mi werdich over te gaen int leven, welck ghi selver zijt", ende begraeft ende 
besluit mi in dijn minlic opgeloken herte, daer ghi alle salige sielen in begeert te 

I 

verslinden. 
Hi dam neder totter hellen ende verloste zijn vrienden, ende inden derden dach stont 

160 hi op.vander doot. Nu bid ie U '7, 0 milde pellicaen, die u iongen spijset ende weder 
levendich maect met dijns herten bloet', (1 52v) geeft mi met dese edel spijse ende 
dranc neder te dalen tot die lief sielen. inden vegevier, om haer te laven ende te 
verlossen ende te brengen in die vrueehden des ewigen levens . 

165 

170 

. Ende doet mi weder-om opstaen ten derden dage .. 0 alder-stercste ende onver
winlicste leeuwe, geeft mi stercheyt, al mijn gebreken weder te staen, ende doel mi 
opstaen in een nieu leven der graciën aenden derden dage, dat is: in godlilee 
gedencken ", in claerheit der bekenninge ende in vuericheyt der minnen. Dit zijn 
die drie claer dagen der eewicheyt '9;, die die Here gemaeet heeft, daer hem ane 
salige geesten hogelic in vervruechden k • 

Hi voer <op ten) 10 hemel ende sit ter rechten hant des almachtigen Vaders. 0 s.oete 
brudeg.om mijnre sielèn, treet minen geest boven aUe verganckelikedingen, ende 
geeft. mi te wandelen inden geest' ende in die weelden des hemels met aUe salige 
geesten ende te rusten ende te scuylen in die armen des eewighen Waorts. Dat zijn 
die weelden des hemels, datrnen één geest met<n) is ende altijt in <uwer) 

14 Zie. Verwijs s.v. wereltlijc. . IS entte doet (vgl, dodell;.l,.~ 16 absolutie ... : L absolutionem 
pJenariam in morte. 17 Nu ... : L-om. 18 godliIre ... : L divinorum cognitione. 19 p3_; pl. 
~ewieheyt. ·20 op ... : Popren. 

e De verdiensten van Jezus' lijden zijn voorgesteld als een gulden herch of goltberch, waaruit de 
berou~hebbende zondige mens al zijn tekorten aan deugd en g~nade mag putten, zoals dit centraal staat 
in De Preek op den gulden berg door de leesmeester NikolDUS van Straatsburg a.p., gehouden te Leuven, 
± J 324, -en in de daarbij horende teksten. Zie A.M. FRENKEN, Het sermoen van den gulden berch, in 
BGBH. 30, 1906, p. 386-400; St. AxrERs, Q.p., De Preek op den gulden berg door den leesmeeslervan 
Straatsburg, in TTL, 28,1940, p. 5-58; ID., Het Nederlandsche mystieke proza, Antwerpen, 1944, p. 102-
106; 336; ID., -Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlandén, Antwerpen, U, 1953, p. -83-86; Dr. 
Edgard HEuNEN, De Preek op de gulden berg, in TTL, 28, 1940, p. 2n .. 28~. - Deze teksten zijn in 
verschillende talen verspreid, niet alleen in hss. maar ook in drukken (zie NK. 2397-2398). Vgl. nog Hs. 
Brussel, K.B. 4407-08, f. I Ilv-116r;.zie AMPE, in Handelingen xvj.1962, Zndl. M., 22-23. - De kern van 
dit traktaat vindt men reeds in ps. AUGUSTINUS, Manuale, c. 21, PL.40, 1. 960: 'quidquid ex me mih; deesl, 
usurpo mihi ex ,visceribus Domini ~j .• ;' (wat ook de ware bron van dit hst. moge zijn). - Hoe is Schr. 
met deze literatuur in contact gekomen? f Vgl. Ps; 44.8. g Traditionele dulding van het water en 
het bloed, dat uit Jezus' doorboorde hart vloeide; vgl. Jo. 19.34. Zie Hugo R..AHNER, Die Anfänge der 
Herz-Jezu-Verehrung in der Väcerzeit. in Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehnmg, nerausg. ~osef 
Stierli" Herder Freiburg, 1954, p. 46-72. b Vgl. slotzin van het offertorium in de begrafenismis. 
i Vgl. SCHMlDTKE, Geistl. Tier., 1, .p. 368, b.. j Christus, de leeuw van Juda (vgl. Apoc. 5.5), overwint 
de dood -in de 3 dagen van zijn verblijf in het graf; vgl. SCHMIDTKE, Gelstl. Tier., I, p. 332-3, 1. Blijkbaar 
kende Schr. geestelijke oefeningen op deze 'drie dagen der eeuwigheid". Vgl. Mich. 5.2. k Vgl. Ps. 
117.24. I Vgl. Gal. 5.25. 
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175 tegenwoordieheyt blivet metten engelen, die altijt gehorsaem zijn, <u) te dienen 
ende den menscen om <uwer) 21 liefden wille, 

Nu bid ie u, 0 leven endeinwoonder mijnre sielen, doet mi also diepe versineken 
inden weseliken gront des geests", daer ghi u <in gehemelt)" hebt, dat ie 

(v>" nemmermeer en neyge uut u godlike 24 tegenwoordicheyt, op-dat ie met Lueiferm 

180 niet en werde geworpen uut die heymelike verborgentheyt" des geests ende uut den 
ingane der gloriën, mer dat ie u altijt gehorsaem moet zijn ende den menschen om 
uwer liefden ende dat ie een yegeJiken medé-deylen moet als iet van il'6 ontfangen 
hebbe, op-dat Wi al één geest mèt u mogen werden, ende dat tot uwer gloriën, 

Ende bewaert mi, <Heer)", dat ie niet en moet overtreden al dat ghi mi 
185 verboden hebt, op-dat ie nietenwerde verdrevenuut'dat paradijs des'vreden ende 

nyet berooft en werde van die puerheyt, daet ghy mijn siele ,in 'gheset· hebt, 'op-dat 
ghy (f. 53r) met haer moeehtghebruyeken te sameri dye'vruechde desgheests", 

Van-daer sal hy weder-comen ordèelen leVende ende' dodèn, 0 rethter ende regeer
der mijnder sielen,geeft my altoos een' ootmoedich nederdà:Jen inden gront mïjnder 

190 gebreken, ende dat ie altijt eeri wroeger ende bèsèhuldiger niijns selfs"moet wesen 
voor u, Ende geeft my een vlyetieh waernenien mijns selfs ende dijns ordeels, dat 
ghy mijn siel ordeelt°, Ende, daer 'ghise toe verinaent'· te leven, dat gevet niy te 
volbrengen, want ie sonder u niet eri verniaeh; want ie een vat vol sonden ben, ende, 
en bewaerde ghi mi nyet, ie soude sonder ophouden'o iri sonden vallen, Ende dit sal 

195 altijt staen in dat nederste <deel)" der sielen, maer dat overste deel sal altijt eenen 
vrijen toegane in God hebben met een simpel oghè' der 'danebaerheyt, dat van dye 
cJaerheit Gods 'bevangen wort 32, 

Ic ge/ave in den Heyligen Geest, dye ghemeyn 33 heilighe kercke, gemeynschap der 
heiligen, vergiffenisse der sonden,wedèr'op-vèirijsenisse 'dès' vlees endè dat eewige 

200 leven, Amen, 0 getrouwe medicijn <ende) mynderder sielen", geeftmy doeh dat ie 
al mijn betrouwen moet setten in u, ende geeft my te bekennen-ende te onderscheyden 
die wereken des gheests ende te geloven dat alle goet van u, () Heylighe' Geest, 
gewrocht wor(, ende dat die gemeyn kersten kerek een apteec is van allen eruyden", 
daer dye medicijn ende ghesontheyt der sielen in is, daer alle, dye sácramenten ende 

205 dierbaerheyt'6 in is, daer dye siele 'door gereyrtiehtende g~eret wortend~ metten 
<hemelsehen)37 brudegom verenieht;ende wort' één melder gemeynschap der 
heyÜgen, Want si.is één met Christo Jesu, <ile dai hooft is, daer si alle om geleden 
ende gestreden hebben; ende dye is haer alder glorie .. Ende daer-door wort haer 
toe-gevoecht een eewieh leven der glöriën,AIDen: 

21 met u ... : L tecum ... in tua diviita praesentia .... servire ûbi ... propter amorem tuàm/Logisch. met de 
context"heeft L'overaJ"'de 2e persoon'-gebruikt, waar P deze zinsdelen in de 3e persoon zet: meI God .. .in 
zijn godUke tegenH": .-.. God te dienen ... om zijn're !iefdel). 22 des .... :·.L·mei' spiritus.' > : 23 in: .. : P 
ingéhêmelr'"(L ''eae/astl). . 24 L- dividam J.p.v.- ,divinàm,' 25' heymelike .. ~: L oce,ûlld mysterio. 
Z6 .als ... :' L' quod-abs -te. 27 L domine add. 28 op-daL.:·L ut si -tu eadem onimo'mea'p'ro tuo 
beneplàcUq ·uti·possfs .. ipsaque gaudio 'spirftus perfundi merealur'. ,-29 L' per internai ins"piraliones 
àdd. ,3'0 L 'incessanter àdd. 3l L- portione add. . -. 32' L circundatur. 33 L catholicam. 
34 mynder;· .. ·.: L et-amalor animdrum. -35 L.aromatum. 36 L'm_ultaque'ptedosa dona. .:37 L 

. coelesti add;' -.----

m Vgl. Is. 14.12. Lucifer staat in tegenstelling met de engelen, die God gehoorzaam -ble~en. Zie hiervoor 
Ac.2. n Vgl. Provo 18.17. 0 Versta: uw oordeel (van God), dar gij over mijn ziel velt. 
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380 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

DJE VIJFTE ONDERRECHTJNGE* 

GLOSSE OP S. lANS EVANGELIE* 

5.1. Jnleiding tot de glosse' 

HIER IiEGYNT (EEN DEVOTE BEDUDINGHE OP)' SUNTE JOHANNES' EVANGELIE, 

DAT Hl SCHRDFI: VANDER GODHEYT'. «([ CAPITTEL .xVI.)' 

Doe sunte Johan Ewangelyst weder-gehaelt was nutter ellende" soe wert (hl)' 
. gebeden van dat volck Gods, dat hl hem wat solde beschriven vander Godheyt·. 

5 (Want) 7 sij seyden woe" dat die" ewangelysten claerlick beschreven hadden, woe 
hi waer gebaren 'O van sijnreMoeder, die hem ontfienck vanden Heiligen Geest 
endeH, reyn ioffer" blivende, baerden 13. Mer sij begeerdenl< te weten woehl nae 
sijnre Godheyt waer gebaren uutten Vader ". Dit weygerden hem' • sunte lohan 
lange tijt, mer daer-nae vereregen sijt van hem. Ende" hl begeerden weder van 

10 hem'", dat sij altesamen drie dagel" solden vasten ende beden, op-dat God hem zo 
wolde verlychten dat hl wat vander Godheyt mocht 21 schriven totter gloriën Gods, 
daer alle ke!terye, (I 73r) ongelove ende dwalinge mede verdreven mocht 22 

werden. 
Hier-nae23 wert sunte Johan verlychtet mitten Heiligen Geest in sijnen geest ende 

15 (aen-)schouweden Z4 claerlick dat godlicke wesen, in welckenhi bekenden drie 
persoenen ineenre Godheytb. Hi bekenden woe" dat die Godheyt is die yerste sake 
ende dieongeschapen ewicheyt< ende die yerste substancie ende een zuete stylle rust 
onbewegelick, die daer natuert den Vaderz •. d , (ende dat God drievuldich is in 

I Getuigen: H, f. 72v-79v; P 1.53, f. 77v-78r; L 3.19, f. 21Or-2Ilr. 2 een ... : PL add. 3 tk,l ... : P 
add.; L Evangelij Wius. In principio eral verbum.. 4 L ah exilio Pathmos insulae. 5 PL; H 
hem. .6 L divinitate Christi. ' 7 PL add. 8 PLom. 9 L alios add.; misschien bij te voegen: 
(dye) .andere drie. 10 waer ... : P geboren wert. 11 Peen. 12 P magel. 1l PL om. 
14 Mer ... : PL Daerom b. si. 15 waer ... : P uut den V. w. g. tIP. ]6 PLom. 17 L Tantum igitur 
negocium aggressurus add. 18 Ende ... : P Doen b. hy. 19 drie dagen ... : P lrp. na beden. 
20 God ... : P trp. 2] dar ... : P te. 22 P mochten. 23 L Quod cum Hii facerent. 24 P 
aenschouwende. 25 Hi ... : L el qualiter. 26 die ... : PL om. 

a,.De..ti~ef p~aa,tst het evangelie van S. Jan tegenover d~t der 3. andere 'synoptische'. evangeliën, maar wijst 
binnen dit éne evangelie uitsluitend op hel eerste hoofdstuk daarvan, m.n. I, 1·14, de zg, Proloog, wat tot 
de. recente'iitur~e-hervorming heette:, he! laatsÉe evangelie van S. Jan. Vgl. andere glosae: Dit is sinte Jans 
.Evangeliwn ,alsoé' 'iAugustijnken gheexponeerJ heeft, ug. in Ph. BLOMMAERT, Oudvlaemsche Gedichten, 
Gent, 1851, lIl, 1.31-142 (met very.'erking van andere teksten, w.o. het Quicumque): Over het christelijk 
gebruik van deze tekst, speciaal in dè.misliturgie, zie J. Ju:NGMANN, Missarum sollemnia, Herder, 19584 I1, 
55·4~56b. b Het (apocriefe).verhaal over het ontstaan van S. Jans Evangelie,dat Zeer oud is, vindt men 
reeds bij Hiër~nymus. ter inleiding van zijn Commentarius sUper M atthaewn, die men vee'ial aantreft bij 
veie vulgaatuitgaven van het Novum teslamentum (met het verhaal dat Schr. geeft), of in PL.26, kol. 18-
20, algemeen gangbare versie. c Moet hier niet eerslicheit gelezen worden? d Zie reeds hiervoor"B 
c. 3 n. c. 

H 01 ampek057j19 

: ~ . 



o 

c. c. 16 381 

personen)'" <ende woe die Vader)" daer is dat begynne der hoeger Tryniteyt, 
20 ende woe dat" die Vader voertbrenget sijnen Soen ende woe dat van hem beyden 

voert-coemt die Heilighe Geest. 
Die Vader spreet '0 hem altemael mit alle sijnre moegentheyt in sijnen Soen. Ende 

die Soen, die daer is des Vaders Woert, keert hem weder mit alle sijnre wijsheyt in 
sijnen Vader mit alle dat hi is'\ in een claer bekennen sijns selves. Ende van dat 

25 bekennen, dat God hem selven bekent woe hi vermits sijn moegentheyt alle dinek 
vel'maeh ende vermits sijn wijsheyt alle voerleden, tegenwoerdigeil ende toe
coinenden dingen weet, - hier-van". eoemt een barnende .lief te tussehen den Vader 
ende den Soen, ende dat is die Heilighe Geest, die daer is een geest beyde des 
Vaders ende des (f 73v) Soens. Ende sij 33 sijn drie persoenen, mer één mynlieke 

30 zuet godlick wesen. We\ck wesen is die Godheyt, daer .niet'~ ~an en is" teschriven 
of te spreken '. . . . .. . ., .. ... " . . . 

Ende want sunte lohan aisoe hoge vlÇlech ende dat goçllieke wesen· alsoe hoge 
ende alsoe claerliek bekenden; d.aer-'oril gelictmen. ,hem by den. aeme'·, di, daer 
baven alle vogelen claerlicste syet <i~) ". 'die. claerheyt' der .sonnen!.· Hier-om 

35 beschrijft hi claerliek vander. Godl1eYl ons Herep. Jhesu. Christi, die daer i.s dat 
Woert des Vaders, die daer éél) is ,. mittel,l . Vader. Inie Godheyt hevet hem 
verenyget mitter Menseheyt ende. hi i~ gebleven dat. hi . was ende hi hevet aen-
genamen dat hi niet en wa.". '. • '. . . 

Dit bewijst" sunte lohan in dit ewangelie, in we\cken.ewangelie hi uut-doet40 

40 alle ketterie ende ongelove, die doe was of noch eomen solde. Ende41 hier-om 
salmen dit ewangelie leren verstaen ende dueke 4

.' ynnichliek lesen, wi'nt het)s zeer 
craohtieh 43 te verdryvenalle ongelove el,lde bedryegenisse desvjants. Hie,-om 
salmel,lt mil alre ynnicheyt ende. devociën lesel,l in allen noeden. ende bedroefenis
sen" <ende inden artyckel des doots)4;.h. 

27 ende .. ,: PL add.; Hom: 28 ende .. :: H die (zie n. 26); PL Die vader. 29 Ende ... : PL ·om. 
30 L eloquitur. .31 mil ... : L totaque essentia sua.·· 32inde (inquam): dit hemeemt·Ende·van .. dar 
bekennen ... , r . . 28~31. 33~ P het. 34. en is ... : P trp.:na. spreken. 35 L.aliquid .digne. ,36 P 
Areiit; 37 PL add.; Hom. 38 die ... : Lel unum. 39 Die godheyl: .. : L Quod enim credimus ... , 
hoc ipsum: 40 L destooit atque subverrir. Vgl. Verwijs s.v. ure-doen, Trans. 5~7. 41 P om. ·42 P 
dicmae/s. 43 Wam ... : P WantteT seer cr. is. 44.HieT-... : P Men salt sonderlinghe Jesen.in. den 
noot. 45 ende ... : PL add.". 

e Nl. wegens de onuitspreekbaarheid van Gods wesen, dat boven de wisen der personen uitgaat. f De 
vergelijking s. Jan~arend gaat terug op Apoc, 4.7, als toepassing van Ez. 1.5~22; Zoals de arend, die 
volgens mythische conceptie in· de zon kan. staren, pet S.·Jan Gods mYljitene:Vgl. SCH'MJ.DTKEN, GeistJ . 
.Tier, J, ·231-6.·· g. Die Godheyl .... , zie de antifoon bij BenedialUS (Laudes) ·op Kerstmis; in bét" ~rev. 
rom.:. Mirabile mysterium... h De aanbeveling" van deze tekst gaat uit· van de iill::ierlijke waarde·:van 
zijn inhoud;· die als een ·geestelijke schal gewaardeerd moet ·worden: vrijwaring tegen aJk ongeloof; dat 
uiteinde~jk . b.erust op het ·bedrog. van dè viant· ( =. duivel) . . Zo· vormt hij dan "ook een zegen; die een 
gebedshouding inhoudt. Daarom wer:d tûj· bok onder ·de· zegenrjten· bij d~ wegzènding na de H: M.is als 
'laats·te.Evange1iè' opgenomen. (zie"J. JUNGM,ANN," o.è.) .. Die objectieve wàardering sluit niet uit dat deze 
zegen d.oor ·bijgelo"of en magische· praktijken wêrd: misvormd;· zie A. ·JACOBy,: "JohOnnisevangelluin~ in 
Handwörterbuch. des deUlschen Aberglauhens,· IV, ·193l/2~)31 ~-3;.H. DEMAREsT, Sinl-Jansevi/ngelie,În 'r 
Beertje. Volk'skundige aimanaJc 1987, Brugge, 1986, 3548.·· . ". 
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5.2. Uiteenzetting van 46 S. lans evangelie* 

45 DAT HEILICH EWANGELIUM. (Cl CAPITTEL .XVlJ.)" 

V. 1-2* (f 74,) Inden begynne, dal is: (in-)48den godlicken oerspronck, was dal 
Woe,l, ende dal Woe,t was by God ende God was IWoert ende IWoe'I 49 was inden 
begynne by God. Inden begynne, dat is: dat godlicke wesen of die Godheyt, 
hebbende in hem beslaten die drie persoenen inder Godheyt, die daer sijn één God 

50 inder selver Godheyt, ende elek persoen hevet die Godheyt in hem, ende die een en 
is niet meeITe of meehtiger dan die ander of oeek wijser of guedertierenre. Mer men 
schrivet den Vader die moegentheyt toe, om-dat hi is dat begynne der hoeger edelre 
Tryniteyt; ende die Soen die wijsheyt, .om-dat die Vader vermits (den Soen hem 
selven ende alle dinek bekennet)'O (ende) alle dinek gemaeet hevet zeer wijse-

55 

60 

lick 51; ende den. Heilighen Geest die guedertierenheyt 52, om-dat hi is die mynne 
Gods, vermits welcker ·mynnen die Vader ende die Soen alle dingen hebben gemaeet 
ende noch dagelixe ontholden. Ende die een en weret niet buten (hem 53 sonder) 54 

den anderen, want sij zijn te samen één God ende één mynliek zuet godlick wesen, 
(f 74v) weleknyemant en verstaeiDDit ist begynne ende die yerste substancie, daer 
alle dingen uut sijn gevlaten. 
. Ende in dil begynne was IWoe't ende tWoert was by God. [Ende]" By dit Woert 

verstaen wi. onsen Heren Ihesurn Christurn, die daer is dat Woert des Vaders, 
gevlaten uutten vaderlicken herten, ende is daer-om genoemt dat Woert Gods, want 
God doer hem sijnen wil te verstaen gevet. Ende God was dat Woert. Hier-by 

65 verstaen wi dat Ihesus Christus is (waraehtich) ,. God [ende mensehe]" , ende God 
hevet hem verenyget mitter Menseheyt 58 .. Aldus aenbeden wi die Godheyt inder 
Menseheyt ende bidden mit gelove '9 dat hi ons geem sal verhoeren doer dat 
verdienst sijnre heiliger Menseheyt, daer hi ons doer hevet verloest vanden ewigen 
doede. 

70 Item die (drie)60 ewangelystenJ sehriven van Christo dat hi inder Menseheyt is 
gebaren inder tijt. Mer sunte Iohan seit van hem dat hi n~e Godheyt is 
geweest 61 voer alle tijden, daer hi seit: 'inden begynne was tWoert'. By weleken 
Woerde hi meynt (Christurn Jesurn, den Soen Gods)·'. Want hi voer aUe tijden, 

/-- 1 46 Getuigen: H. f. 73v~80r; P 1$3b; L 3/9b. 47 P om.; L Sequiturexpositio. Telkens geven wij de 
verzen aan 'uit het eerste hoofdstuk van S. Jans Evangelie. HPL laten die verzen naar voren komen hetzij 
door rubricering, hetzij door ( ... ). Wij cursiveren die teksten (die het hs. in rubriek geeft), ook wanneer 
zij daarna integraal herhaald worden. 48 PL add. 49 L Hoc; vgl. Vulgaat. SO den soen ... : PL 
om. 51 alle ... : PL om. 52 L bonitas. 53 L extra se add.; om te wijzen op Gods werk 'ad 
extra'. S4 sonder ... : L sine a/tero; zie hierna r . .81-84. SS PL om. 56 PL add. 57 PL 
om. ~.ende .... : L (Deus) cuius divinitas humanitati sese univit. De vraag dient gesteld of het Dietse 
hem staat vo:or dien Zoon afvaar zichzelf enz. 59 bidden: .. : Lpetenles credimus . . 60 Item ... : P 
·Dye drie; L Er nOlandum quod aUi. 61.is ... : P g. is trp. 62 Christurn ... : P; H christus die soen; L 
Christwn Dei filiurn. 

i· Zie hiêrvoar n. e, j Nl. de drie synoptische evangelisten, die natuurlijk de Godheid van Christus niet 
verzwijgen. maar wel zijn historische verschijning belichten. ·S. Jan daarentegen beklemtoont de 

. goddelijke .relatie, ·zonder zijn ingrijpen in de gçschiedenis onvermeld te laten. Daarom geldt zijn 
evangelie als 'het geestelijke', Zie Donatien MOLLAT, Jean I'Évangé/iste, in DSp. 8, 1987,. kol. 192-247, 

... , 
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eer die werlt of enych dinck was geschapen, was hi inden Vader"één mit hem in 
75 eenre (f 75r) natueren nader Godheyt, alle dingen mit hem makende verntits sijnen 

Geest. Hi is één waer'3 God: dàtbewijst sunte Johan, daer hi seyt'4: 

V. Jc-2-3a*: 'Ende God was dat Woert. Ende tWoerlwas inden begynne byGod. Alle 
dingen sijn vermits" hem gemaect'. Want die moegentheyt,des, Vaders hevet verntits 
wijsheytsijns Soens, die daer is sijn Woert, ende mit hoere beydermynne, welck oer 

80 Geest is, hemel ende eerde ende'alle dat daer-in is, gèmaect. 

V. 3b*. Ende sonder hem en is niet gemaect. Want die Vader ende die Soen ende die 
Heilighe Geest sijn één God, ende die een en werct niet sonderden anderen, gelick 
onse memorie· niet en dencktsonder onsen wille ende sonder onse verstant, mit 
welcken wi die gelickenisse Gods hebben. In welcker drie, crachten" <is dat beelde 

85 Gods, dat is: onsen geest, dat averste deel ,onser zielen, 'welek uut God is gevlaten 
ende is daer weselick gebleven ende ,hevet ,een stadich yagen weder tot God ",. 

V. 3c-4a*. Alle daller gemaect is; was in hem een/evenk • Want ver.mits'sijn guetheyt, 
doer die 'cracht.sijnre'mo'egentheyt, endemit sijn, wijsheyt hevel. (God)" alle dingen 
gemaect ende sij waren in hem een leven, (f 75v) dat is:.sij waren in sijnen' wille dat 

90 hi se maken walde; ende sij waren gebeelt '9 in sijn wijse verstendelheyt, woe sij 
wesen solden, eer'sij'worden; endesij stonden in sijn memorie',o en(de)'leveden, 
eer hi si sciep. Ende, doe die beelden er alre'dingen uutvloeyeden, dat is: die Soen 
Gods", datîs':des Vaders Woert n , mit welcken enygenénen Woerde die Vader 
doer den HeilighenGeest alle dingen geschapen. heeft; Ende doe sijgemaectwaren, 

95 sachhi si aen,dat sij guet waren 73.1 ende hihad daer genuecht in. 
Wanthi sachhem selven daer-in als sijn moegentheyt, daerhi se mede, onthyelt, 

ende sijn wijsheyt, daer si se elek mede ordinierden,op oer stede, ende sijn guetheyt, 
die hi, hem gaf te gebrucken. Aldus is (God) '4 twesen der wesenen, dat ,licht der 
lichten, dat leven der levenen 75.m. Die boeme ende cruden ende Stenen die '6 hebben 

100 leven ende wesen sonder bevoelen; ende die .. beesten, vogelen', ende visschen.mit alle, 

63 P warachtich. 64 Ri ... : L Ip"sum insuper verum esse Deum S. Jonannes aperte:declarát..", '65 P 
door. 66 In ... : L in quibus. 67 ende ... : L f!t ad ipsum continue anheJat. 68 P; H hi. 69 L 
ideata. . 70"L et amore·add. 71 doe ... : P die beeJdener a. d. is; L Oninium nanque fórmator est: PL 
zien hierin reeds- de hóofdziJi; zie n:' 72. ., 72 dat "is: .. :' dat· (= die"Soen' Gode)" is ... m'oet'en -wij 
bèschouwen als·de·hoofdzin. L qui est verbumpolr1s. '73 'sach ... : Lvidit quonfam erom wilde bon'a;' vgl. 
Gen. 1.25 tegenover- 1-.31. ·74 PL;·H hi. 75 p:\.; pa leven; L·vicae.· 76 P om. . 

k 'Het verbaast nie~ dal Schr. de fràditionele. interpunctie van deze verzen volgt, waá"rbij quodJactum est 
bet onderwerp- werd vim' in ipso' (Deo;- ·vita erat. Dit leverde het motief op, -dat hetgeschapene vooraf in 
God leefde (als idee). "Zie·l. DFLA POlTERIE; s.j~,' De puncluatïe en de·exegese van Joh. 13-4 ïn ae traditie, 
in ·Bijdragen. Tijdichrifl voör "phifosophie en ïheólogie~ 16,·1955, 117-135;-K: ALÀ.ND,- Eine Uniermêliiing zu 
Jo~. 1.3.4. Über die Bedeutung eines Punkus, in Zeitschrift. Neutest. Wissenschajt. 59, '1968-, '174-209. 
Vanuit deze traditie vertrekt Schr. om 'het leven in God' als een van de voornaamste Jeerstellingen in 
haar -leer uit k werken; zoahr:zij dit hier scherp: forIP.ul~rt. Vgl .. AMPE, Kemprobl.,-.II; .195.1,:A,: 4-33. 
) Vgl. Gen. 1.5; wat meteen de· achtergrond aangeeft van Schr.'.idee dat God in het schepsel, speci.aal in 
de mens; 'ghenuecht heeft'. Zie vervolg. m Dit ganse verb.and is een welkome uitleg van deze nog 
m.eer·'voorkomende· formule. 
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dal leven ontfangen hevet, die hebben wesen, leven ende bevoelen, ende die edel 
mensche hevet wesen, leven [ende]", bevoelen ende redelick verstanI gelick (I 76r) 
den engelen. Ende God hevel sy elck beghiftigel mit gaven; die eerde hevel hi 
verciert mit bIomen ende cruden (ende) boerne, dragende mennygerley vruchlen "; 

105 die vogelen inder lucht hevel hl begavel mit vederen van menygerleye verwen; die 
beesten (meI) dal eertrijck'9; die visschen (met) dat water'O ende oer toegaven 81 

sijn vynnen, daer sij mede swemmen. Mer die menschen hevel hi gegeven sijn 
Godheyt, op-dat hem die mensche solde. bekennen, lief-hebben ende gebrucken 
ewelick. Oeck hevel hl alle dese voerseyden '2 dingen gemaect tot behoef der 

I JO menschen. 

V. 4b*. Ende dat leven was een licht der menschen. Dat leven is God die Soen, die 
daer is die wijsheyt Gods ende" tlicht des Vaders. Dit licht is een licht der 
menschen. Van dit licht level die ziele. Dit licht is Godselver inder zielen ende 
woent in oer in dat blote wesen der zielen in datonloegenckelicke licht n

, daer niet 
115 in comen en mach dan die heiligbe Drievoldicheyt. 

V. 5a'. Ende dat licht lucht" in die donckerheyt. Dat is": dil'· godlicke licht, dat 
God selver is, lycht in die donckerheyt, dat is: int wesen (I 76v) of levendicheyt" 
of gemoede 88, mit welcker die ziele God alre-gelicste is. Ende wanneer oer die ziele 
in dit lycht gevet ende geloeft dattet God is ende volget ende neemt dal licht waer, 

120 soe werct dit licht inder zielen ende purgyert alle hoer erachten ende brengel sy 
weder in oeren yersten graet. Dit en. vennach .die mensche niet mit genen arbeyl of 
guede werken, die hij doet in sijns selves erachl '9, - nochlants maken sij hem 
beqliaem - mer hl moet hem selven vertyën 90 ende geloven, dat God in hem is 
ende dat.hlhem geern helpen wil als hl hem bidl ende dat hi oeck geern in hem wil 

125 werken, is! dal hl hem stede gevet. Dit gelove maecl die ziele levendich, ende doet 
sy ·leven in God ende God in oer, ende doet oer bekennen oer niet-kannen of 
vennoegen, Ende daer-om synckt sij a!tijl neder in oeren gront, daer sij niet en 
hevel dan gebreeken, endesij en neemt hoer niet aen 91 enych guet dat sij doet. 

Want sij gelovet dat God in oer is ende dat guede in oer werckt. Ende hier-mede 
130 staet sij in die armoede des geestes op oer bloete niet-wesen", want (I 77r) sij 

hevet oer avergeswanct 93 in dat godlicke wesen, dat sij gelovet in oer te wesen. Si 
staet op oer niet-Ie-weten, wanl alle dat sij weet of verstaet van Gade, dat schrivet 
sij God toe, die in oer is. Aldus in dit vernyeten wort God van hem selven bekent, 

. van hem selven gemynt9' ende hi gebruckel hem selven. Ende die ziele wort 

77 PL om,;' H add. 78 ende ... : P Die b. dragen m. vr.; L arbo;es diversi generis fruclihus ... donavÎl. 
79 mec. ... : P(onderverstaan,verciert God); L beslii<; terram .. :donavit; H dal e. 80 met ... : P add.; L 
piscibus ierram; H dal 11'.; zie .n. 79. De ujtdrukkinge~ lijken onduidelijk. 81 P gaven. 82 P 
WJorscreven. 83 Gods .. :: Lom. 84 Plichtet. 85 Dat ... : pC om. 86 P Dat. 87 L 
vita. 88 L mente. 89ïn ... : P om. 90 P versaken. 91 sij ... : L neque aliqua sibi ... ascribit. 
92 staet sij ... : L quam nihil sU attendit. 93 sQ ... : P si ... overgeworpen; L seque ipsam ... proijcit. 
94 Vlm h. s. gemynt: Lom. 

n Vgl. 1 Tim. 6.16. 

.;. 
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135 altemael farmelaes, niet van aere geschapenheyt, mer sij isavergefarmt in dat 
gadlicke wesen. 

Sij wart van kennen kennelaes, want sij bekent een wyet9' angeschapen guet, 
welck sij niet en kan begrypen. Ende Jller wart Gad in aer naemelaes 96, want sij 
verstaet Jller dat alle die haege namen ende alle dat van Gad is geschreven dat Jll is, 

140 des en is hy niet9', mer ~ p-"t}aer veerbaven . .Hi~r c()emtdie zieleil1 een _, __ c~ _____ ,_. 

verwanderen der Godheytlende tlycht licht in die'donckerheyt. Dat is: datonge
~-schaJl-el;'liciit lüdit'îiïdii'fgeschapen wesen dei zielen endesette 98 alle aer'crachten 

aver in dat selve licht 99. 
Hier wart sij willelaes ende die wille wart mynne, alsae dat sij niet eri wil dan 

145 mynne, (i 77v) dat is: God" Ende sij denckt altijt Z woe sij God lief mach doen', 
omle volgen sijnen 'lieven' wille. Hoer verstant vedyest sij hier,wanttet wort 
godlick (aen '->schouwen. Hoer gedachten of6 memorie' wort smakende wijsheyt, 
in weleker sijleert ende 'maect' alle dat die schrijftuer'begript. Hoer begeerlicke 
cracht wort mynliCk8 gcidlick 'gebrucken, dat hier besu.et9 ende io nilmmer en 

150 vergae!. Dit is die voersmaeck des' ewigen levens ende; daer-nae datmen dit hier 
bekent, mynt ende gebruckt, daer-nae sal ment hier-naemaels hebben. 

Aldus comen alle die crachten oere"' zielen ap 'oer stede, dat is: in oer yerste 
pueiheyt; daer sij toe1Z geschapen waren; Ende dit 'móetgeschyeri vermits" 
inlichten ende werken " des lichtes. Eride, sal' dit- licht,' dat God seelver is; iJider 

155 zielen werken, soe maet die ziele aeren gront cIaer holden 'van alle genuechten 'der 
sunden.' Ende want sij geen quaet 6y aers selves cracht.chuwen en kan, sae moet sij 
mit een aetmoedich bekennen Gad daer stadeliekam bidden, dat hi ber 'bequaem 
wil maken tot sijnre glariën, op- (i 78r) dat hi sijn'godlicke werek ü [dé?) in aerwil 

, werken, daer hi se tae geschapen hevet, dát !lij hem solde kennen, mynnen' ende 
160 gebrucken ende dat hi sijn ewighe Woert, dat Jll selver is, in oer vaertbrengen macht 

in een claer godlick bekennen. 

V. 5b*. Ende die donckerheyden en óntfiengen dat licht niet. Die donekerheyden,dat 
sijn: die sundige menschen, die oer 16 'genuëcht valgen, daer en kanne dat licht, der 
graeiën Gods niet in sehijnen°. Ende gelick dat die sanne'niet .chijnen' en kàn ap 

165 steden 17, daer sy wart belettet, alsoe en kan God niet werken in een quaet-willige 
zieIeP af in een besinyt18 lichaem.' 

9S H (vgl. Verwijs s.v. wijt); P wit; L latissimum. .96 L innominabilis. 97 tlat alle d(e ... : L,quod 
.omnja ... nomina ... ~nequaquam.Deum exprimerepossjnt,.nec esse ~a ipsum. 98 P set" ',99 jicht ... : L 
lucem, hoc es, in se (= God). ,'Is de additio: hoc ... misschien ',de vertaling 'van doe slotwoorden uit de 
volgende 'omissio: dat ... (Zie \löliend~ n .. 1)1 .' 1 ende .die -wille ... :- PL.om. 2 PL om. '3 mach ... : 
P doen m. trp.· 4 P 'om.' S.P add; 6 Hoer ... : PL om." 7 efJde".:.: PI.. om.' S·Pl·om. 
9 L inchoatur; beslaen în de zin van beginnen ie' zijn, ontstaan. . 10 L iilic add.' 11 PL _der. 
12 daer ... : L in qua. 13 P door. 14 L maction~m. . ·ls·iodlick~;' .. : H verbeterd uit godh. ~erk; 
PL g. werc. 16 L pravas add. 17 L loca. 18 P besmet. . . - ." 

o Versta." daer (= in die donckerheyden ... ) kan ... niet in schijnen. P Vgl. Sap, 1.4. 
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386 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

V. 6a-b*. Een mensehe was gesant van Gade, dat was sunte Johannes Baplista 19, wes 
noem was Johannes, dat is: dat hijZo vol was der graciën Gods'. Ende want die 
gracie God is, soe 21 was Johannes godlick, doe hi noch was in sijnre moeder 

170 Jichaem'. 

V. 7a-b*. Dese mensehe was geeomen om Ie geven een" geluyeh van dallieht. Van 
dit licht tuychden Johannes, doe bi sprack: 'H! sal nae my comen, die voer my 
geweest is, wes ryem 23 van sijnen schoe.2' ick (f 78v ) niet weerdich en byn te 
ontbynden". 

175 V. 7e*. Op-dal alle mensehen vermits2' hem solden geloven, dat is: vermits sijn 
predicacie2 •. 

180 

185 

190 

V. 8a-b*_ Hi en was selver dat licht niet,mer hi was comen een thuychnes27 geven van 
dat licht. Al was Johannes baven alle menschen heiJich; nochtants (achte)2' hy 
hem selventegendit lycht 29 (cJeyn te wesen.als)30 een riet weyende milten wynde t • 

V. 9*. Ende dal was hel waer" licht, dat alle menschen, die indese werlt comen, 
verlichl 32 . Dit licht 33 is God, verlichtende alle menschen, nyemant uutgescheyden, 
want alle menschen hebben' in hem dat beelt Gods. Mer God en hevet mit alle 
menschen gheen vrientschap, mer die holt bi alleen" mil die trouwe" gelovige 
kersten menschen. 

V. 10*. (Het was in die werlt) 3. ende die werlt was vermits dat lichl gemaect ende die 
werll en kenden dat licht niet: dat sijn werlicke menschen, die inder werlt leven nae 
die genuecht der werlt. 

V. 11*. Hi quam in sijn eygen lont, dat is: inder zielen, want die ziele is Gods eygen 
·woenstede. Ende die sijn ontfiengen hem niel, dat waren: die (f 79r) Joeden, die dat 
uutverwaren voJck Gods waren ende die schryben 37 ende pharizeën, ·die geestelick 38 

schenen, mer niet en waren. 

V. 12*. Doch alle die-geen, die hem ontfiengen, dien gaf hi macht kynder Gods Ie 
werden. Want alle, die. hem ontfiengen, weder heyden of Joeden, ende die in hem 
geloveden, dien gaf bi gracie, kynder ende eerfgenamen' Gods te werden. 

19 Dal ... : PL plaatsen deze zin na de twee zinsdelen uit S. Jan. 20 dal is ... : P die in aansluiting bij de 
zin: Dat was; zie D. 19. 21 want ... ; PL om., aansluitend bij ende. 22 P om. 23 L corrigiam; 
vgL Jo. 1.27c; P 'yemen. 24 P schoen: jongere meervoudsvorm. 2S P doer. 26 P predica· 
den. 27 H; vgl. P geluych._Vgl. terwijs s.v.-Tugenisse. 28 P; L repulabal, H noemt. 29 legen ... : 
r.: in huius tarnen comparatione lucis. 30 cleyn ... : P add.; HL om. 31 P warachtièk. 32 die ... : 
pl ver/îcht (die comen P3) in dese were/t. 33 P om. 34 holt...: P houdt ki a. zijn vrienden te 
wesen. 3S P trouwige. 36 L in mundo era! add.; :Vgl. Jo. 1Oa. 37 P scrihen. 38 L reJigiosi. 

F-H 
q Naar de etymologie van Jo-hannes = genade van Jahwe. r Vgl. l.c. 1.41. s Vgl. L.c. 3.16, 
par. t Vgl. Mt. }r:7. u Wegens het verschil tussen Gods aanwezigheid door zijp. wesen in '{ wesen 
der ziel en door geI)ade (= vrientschap) in de krachten, zoals Schr. meennalen ontwikkelt. v Vgl. 
Rom. 8.17. 

.~ .... 
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200 

205 

195 V. 13'. <Die)" niet uutten bloede <noch)'o uullen l'leysche, noch uulten wille des 
mans, mer uut Gade gebaren sijn, dat sijn: die uutvercaren kynder Gods, die God 
hevet voersyen, eer sij geschapen. worden", tot hem sijnde" gekeert mit gelove, 
hape ende mynne. Van dese kynder sprect bi doer den propheet 43: 'Het sijn mijn 
weelden te wesen mitten kynderen der menschen'w. Mer die dat vleysche ende dat 
bloet volgen ende oer quade genueeht ende hebhen hem van .God gekeert, daer-van 
seyt bi: 'My rouwet" dat iek den mensehe heb gemaeet'" dat is: om den. ewigen 
aftrat, die hi van my gedaen hevet, (ende)" 'Wat.is my mitten.mensehe? Hl is 
vleysehe. Mijn geest en sal op hem niet rusten, want bi vleysehe is". Mer van die 
anderen <seit hi)··: (f 791') 'My verbarmt aver den mensehe", want bij vleysehe 
is''', <ende)'· 'Iek heb hem in ewiger mynnen lief gehadt: daer-om hebick hem 
ontfermelick tot my getagen'z, aen-nemende vleysche ende bloet'o. 

V. Ua'. Ende dat Woerl is 1'leyscbe geworden ende hevel in ons gewoen!. Dit Woert is 
God selver, die hemel ende eerde geschapen' hevet;:dieSl hevet om onsen wil aen' 
genamen menschelicke natuer, lijf ende ziele, vleysche ende hloet, op-dat bi ons doer 

210 sijn heilighe Menscheyt mocht weder-brengen tot dat gebrucken sijnre Godheyt. 

V. 14b·. Ende wi hebben gesyen sijn glorie .als die glorie. eenseengebaeren Soens 
uUlten" Vader. Wael mocht sunte lohan'.' seggen, dat bi'sijn glorie had gesyen als 
die glorie eens eengeharen Soensuutten Vader, dat is: uutter.·Godheyt; mit'welcken 
bi één i's [ende]" altemael, als hi selver sprack: 'My is gegeven alle macht inden 

O. 215 hemel ende inder eerden". Want een eengebaeren 'kynt hoert toe alle sijns vaders 
guet ende ryckdom, ende dat macht'.' mededeylen wiet '·wil. Hi wil[l] ons sijn 
rijcke geem mededeylen, ist dat (f. 80r) wi hem 'willen volgen, 

C 220 

o 

J/ J '/ 

V. 14c'. Vol graciën ende waerheyden. Vander volheyt sijnre graciën hebben wi alle 
gracie ontfangen b • Hi is vol waerheyden, want in hem en wert nye loegen' gevon
dene; 

Byden woerde des heilighen ewangelijs moeten gelest ende S7 uutgedaen. werden 
alle onse sunden. Amen'. 

39 PL add.;vgl. Jo. v.13. 40 P; H "f; zie verder. 41 PL add. 42PL sijn; vgl. n. 41. PL hebben 
hiervan een relatief Zin gemaakt. 43. doer.:ç:· PL· om: ·44 My ... : p. Mi is lee!. .. . 45· L 'add. 
46 PL add. 47 My .. ·.: P·Mi ontferml der tJ:ll!nscen. " .. 48 hy ... : PL si vI .. zifn;. vgl. n. 47~ . 4;9 J... Et 
add. SO lek heb ... : L · ... dilex; le ... attraxi te ... assumendo ... pro te. SI L qui in de zelfde functie a1s 
het vorige sui. S2 PL laten hierbij v .. 14c aansluiten; .zie verder. S3 P. Jehan." S4 PL om. 
SS dat ... : MI, nl. dat goed .... macht, d.i. mach 'het kind;.P mach dG/I.' 56 wiel: misschien te lezen: 
wilt, = wient =_aan wie het kind het wil geven.Vgl. n. 55. Het kind is hier Christus zelf .. ". S7.geles.t ... : 
PL om. :Vgl. Verwijs s.v. iesscen' 11, Trans. a: Lesscen = verminderen. wegnemen; vérnietigen. 

w Vgl. Provo 8./'1. x Gen. 6.7. y Gen. ~.3a. z Jer: 31.3. a Mt. 28.18. b Vgl. Jo. 
1.16: c·Vgl. Apoc. 14.5. De woorden: Enàe'- wi hebben: .. Vader zijn als een ingeschoven Zin "ter 
illustratie, van ende·hevel in (.= onder) om gewoont. terwijl deze hoofdzin nog een aanvulling. krijgt: iJ;l de 
vorm ener kwalificatie van het onderwerp: .vol groeien (dus in· de nominatief). d Dit'vers vindt.men 

. ook als respons van. de subdiaken als hij: het evangelieboek aan de priester te· kussen aanbiedt. 
Gewoonlijk zei men Deo gratias. Vgl. J. JUNGMANN, o.C., 557 en n. 15. 

.. , 
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DIE SESTE-ONDERRECHTINGE* 

VI. UITEENZETTING OVER DE GEBODEN* 

6.1. Commentaar op de tien geboden' 

6.1.1. Inleiding' 

HIER BEGYNNEN DIE TYEN GEBADE (GODS)' (NA DEN GEEST TE OEFFENEN 

ENDE>' WOE WY ONS DAER-MEDE VERCYEREN SULLEN (ENDE HOL TIENSE IN ONS 

GHESCREVEN.) «(I CAPITTEL .xYIU.) 

Sunte PauweP seit: 'Broeders, en weet gi niet4 dat uwe lichamen sijn Iytmaten 
5 Christi? Sal ick dan die ledeChristi nemen ende maken sy 5 lede eens. gemeynen 

wijfs? Want die een gemeynwijf aenhanget, die wort één lichaem mi! oer'B. Want sij 
is vleyschelicke, endé soe wie vleyschelicke dingen aenhanget, die wort oeck vleysche
lick. Want watmen .mynt, daer-mede wort-men verenyget. Mer God is een geestb , 

ende soe wie God aenhanget mit mynnen, die wort één· geest mit hem'. God wort 
10 daer-om genoemt een geest van-rf 80v)den Meyster der hoeger synnen', want 

(men) 7 hem niet subtylicker en konde' genomen, om-dat bi onnoemelick is. 
Oeck seit bi: 'En weet gbi niet dat uwe litmaten sijn tempelen ·des Heiligen 

Geestes, die in u is, den gi van God hebt? Ende" gi sijt uwes selves niet, mer gi sijnt 
gecóft om'o enen groten schat. Glorificiert ende draget (God)" in u lichamen'd. 

15 Hier-om sullen wi onse litmaten vercyeren mit die gebade Gods'. Ende gelicker' 
wijs dat sij die loeden droegen geschreven aen oer cleder', alsoe sullen wi se 
geestelick dragen geschreven in onser zielen ende in onsen lichaem, op-datwij 
tempelen Gods moegen sijn·. 

1 Getuigen: H, f. 80r-87v; P 1I.52, f. 147v-152r; L 1.52, f. 98v-103v. 2 H add. met aanvullingen uit 
PL. 3 P Pauwels. 4 Sunle ... : L Scribens Corinthijs Apasloius: Nescitis, inquit. L blijft dichter bij 
de Vulgaat;l Cor. 6.15:163.. zoals ook verder. Smaken ... : P makense (tot leden ... ). 6 van den .. ,: 
H; PL om. Met deze Meyster is wel bedoeld Petrus LoMBARDUS, 1100-,1160, die wegens zijn tijdens de 
middeleeuwen als algemeen gebruikt theologisch tekstboek Senlentiarum librj qualUor, PL.192: kol. 521~ 
962, d~ Magister sentemiarum genoemd werd. De Dietse vertaling komt ook elders voor. Putte Schr. 
rechtsreeks uit diens werk? 7 P; H hi; vgl. n. 6. Tenzij hi op Petrus Lombardus zou slaan. 8 P 
can. . 9 HL (vgl. el uit Vulgaat 1 Cor. 6.19d); P om. 10 P om. 11 PL, vgl. Deum uit 1 COL 
6.20b; H chrislum . 

• Vgl. 1 Cor. 6.15-16a. b Vgl. Jo. 4.24a. cVg!. I Cor. 6.17. d Vg!. 1 Cor, 6.19-20. - Met hi 
uit de aankóndiging van dit citaat wordt verwezen naar Sunle PauweJ uit de I e paragraaf. e Steunt 
dit op een logisch verband? f Vgl. Deul. 6.7-13; MI. 23.5. g Vg!. 1 Cor. 3.16-17; 8.19; 2 Cor. 
6.16. 

H Ol ampek058jl9 
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6.1.2. Glosse op de tien geboden' 

Dal yersle gebodt 

c. c. TS 389 

20 Du saisIe in enen God geloven ende hem salstu l2 lief-hebben baven alle ende du 
salstel> hem alleen aenbeden. Wanhlit 14 seit God dîe Here: 'Ist dattu my mynste 
ende mijn gebade holste, soe sal ick uwer viande viant sijn. Mer ist dattu se niet en 
holtste, soe suldy sijn vermaledijt'lS.l. Dit '6 sprackGodin dieolde wit " . Ende 
doersijn Menscheyt sprack bi: 'Soe wie mijn gebade hevet ende (f 8lr) die holt, 

25 die ist die my mynt. Ende die my mynt, die wort gemynt van mijnen Vader, dat is: 
vanmijnre Godheyt 18. Ende iek sal hem mynnen nae mijnre Menseheyt, ende ick 
sal hem my selven apenbaeren, . dat is: iek sal hem' te kènnen geven woe ick in 
mijnen Vader byn ende woe dat die Vader in my is' j. Oeck seyt bi: '[st dat ghi mijn 
gebade holt, soe suldy in mijnre mynnen bliven,alsoe' ick . mijns' Vaders gebade 

30 geholden heb ende blive in sijnre lieften. Dit heb iek u geseit, op-dat mijn vroude in 
u sij ende uwe vroude vervult werde',k.' 

Nu dit gebodt sal werden' gevyért ,. ' ende' 'geschreven in die memorie, alsoe 
datmen mitJieften stadelick op God denctende mitter'mynnen-cracht aen hem 
c1evet, soe wort men één geest mit hem1.Want dit seitsunte Augustinus'o:'O 

35 mensehe, wilstu weten, wat gi meest mynt, soe meret watgi meestdenekt'm. Om dit 
gebodt te bet 21 te holden, soe sullenwi duek'bidden: 

'0 hemelscheVader, iek bid U, gbi die daer sijt 22 in' myn memorie; helpt my dat 
ick niet'en moet deneken dan ghi wilt. Ende wilt dochmitten zeraphynseIi (f 811') 
geesten werken in mijn memorie,' op-dat iek mit ,zeraphynser mynnen' in mijn 

40 gedachten vermits" hem 24 moet ontsteken werden ende ie u liefmach hebben mit 
alle 'mijnen gedachten als udese hemelsehe geesten lief-hebben'. 

Dat anderde gebodt 

Du salste den naem Gods niel ydelick noemen. Want hi". is alsoe groet, dat men 
hem niet (weerdieh genoeeh)" bewoerden" of noemen en kan. Dat bewijsden bi, 

45 doe hem Moyses vrageden wie bi was, doe antwoerden bi": 'Ic byn die ie byn'·, 
recht of bi seggen wolde: 'Wie iek byn, dat is my selver alleen bekent. My en sal 
geen ereatuer syen ende levenoinden leven sijnre natueren ,. of synlieheyt'. 

Van ,desen . hoegen ongenoemden naeril spraek eens een' heilich doctoer tot enen 
anderen: 'Swychtende noemtGód niet, want gila~tert hein:. Hi is onnoelllelickom 

12 P om. 13 du .. ;:'P om. 14 Wam ... :-PL Hier af IS P vermalèndijt. 16 L quoad's,ensum 
add.. 17 P·wet·( ... Oude Testament), IS"dat ... : P om. : .. 19 L'colendum.· 20 WanL..>P·'Sint 
A. se)'t. 21 te ... ·:. P beier: ':. 22' P dodo 23 'L, essé dignartS. 24_ ve';n~ts ... :- .1: per ipsos'(= 
serafijnen). 25 WàÎll ... : P God. U weerdich.-:.:.P add:;·H·om.'· . ,27 nfet ... ~ L riulliS digne verbis 
exprimi... valeal. l8 doe hem ... : L -cum a' Mose interrogalus ... , respondit. . 29-·jriden; .. : -'L· vita 
vide/icet naturae. 

b Over de·tekstov'erievering zie B. SPAAPEN.-S.j., Nieuwe stojfen'voor'de "Studie van'het :Middeinederlandsch 
gebodenonderricht;'în' OGE ·14, 1940; 89~108. ~135~172 . .' i 'Ex: 23.22;·-Deut.: 7:11;' vrije weergave 
(1). j viI. Jo. 14.21,23. kJo. 15.10-1 J. .. IVgl.- hierVoor n,'a. 'mAugustinus? 'D Vgl.' Ex. 
3.14. ° VgI, Ex. 33.20. 
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390 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

sijnre moegentheyt'O wil', Doe sprack die ander doctoer: 'En had God dat soe niet 
geordiniert doer die leeITes der heilighen kerken, dat men hem noemt: Vader, Soen, 
Heilich Geest, ick en dorst hem niet noemen, woe wael dat bi mijn God is ende om 
(f 82r) mijnen wil God heyt. Want" daer-om heyt bi God, want hi <die)" 
creatueren geschapen hevet, dien hi oer God is; mer nae sijme Godheyt soe is hi 
naemeloes, dat is: onnoemelick, Nochtants is N_ al dinck in allen dingen, <als) 
seit" sunte Pauwe!,4,., Oec seit sunt:'Augustin.uS: 'God is al dinek, dat is: bi is 
onbegrypelick', -(ende is in allen dingen'1egenwoordich in eeme godliker ombesmet-
telicker manieren)", Van hem seit Dyonisius: 'God is niet ende'· bi is alre" 
heiligen onversaedelicke begerynge, ende bi <en)" is niet by enygen dingen te 
gelicken', Aldus salmen ,desen hogen naem niet ydelick noemen, mer met groter 
eren ende weerdicheit'9,., 

Ende dit gebodt sal sijn geschreven ende geholden 40 werden in dat verstant. 
Want daer-nae sal arbeydendes menschen 'verstant, dattet God leert kennen ende 
oeck aensyen; woe ,edel dattet is geschapen, soe-dattet nummerrneer41 en sal 
vergaen, Ende soe salt daer-nae staen mit alre vlyticheyt, woedattet God altijt eer 
ende lof byede; ,soe waer42 God wortgenoemt. Hier sal die ziele ducke om bidden, 
seggende: 

'0 Soen Gods, lck bidde u, gi die daer sijt in mijn verstandenisse: helpt mydat 
ick niet en moet weten of verstaen dan (f 82v) gbi wilt, op-dat gi vroude in my , 
moecht hebben, EIide wijt doch werken mit die edel cherubynsche gheesten in mijn 
verstant, op-dat ick u vermits" oer gebet bekennen moet, want sij zweven" mit die 
vloegelen oere contemplaciën in dat lycht dijns cJaren bekennens', , 

Dat .iij, gebodfii) 

Du saIste den sabodt4
• vyeren, dat sijn: die vyere-dage4?, Dit gebodt sal geschreven 

eneie geholden werden inden vryën wille, aJsoe dat die wille altijt vyere48 van allen 
quaden dingen, Ende het sal daer altijt 49 sabod! sijn, dat is: dat hem die vryheyt 

30 L maiestatem. 31 -P om. 32 P. add.; Lomnes add. 33 als ... : L ut ait. 34 P pau· 
wels. 3S ende ... : P add. 36 L el tarnen. 37 P alle; L -omnium. 38 P add. 39- L 
reverentia. 40 L servari. 41 soe ... : L quod videlicet nu;tqüa;;;:-'"42 sae ... : L sicuf ver.aci. 
ter, 43 P overmits; vgl. n. 24. 44 P vliegen. 4S P der heyligher kercken add. 46 P sabaoth; 
zo ook verder; vgl. Verwijs s.v. Sabaet. . 47 P vierdagen; vil. verwijs s.v. viertkch; L feslOs dies. 
48 P viere; vgI. Verwijs s.v. vieren, lntrans. 4} (~van ophouden~ zich onthouden van); L ferktur. 
49 "dae'r ... : Pa. daer trp. -

pI Cor. 15.28. q R. 48-61: deze tekst leunt aan bij een traditie, die een wijde verspreiding kende. Dr. 
J.W. V/I.N MAREN wees mi{erop dat Schr. de leer over de onnoembaarheid Gods vond in Marqu~!~_~~ 
LlNDAU'S hoofdwerk, tweede gebod, o.a. in de paragraaf: GOJS freánde nennen seinen namen mil forchten 
(p:-]1:2-3), zoals hij deze-biTZiJn--tiJdgenoten aantrof. Zo b.V. bij TAlJI.ER, nr. 60: Qui manducat meam 
carnem el bibit meum songuinem, in me manet el ego in eo (ug. Vetter, 292-3); vgl. VAN VLOlEN, 
Verza":leling van Neder/ondsche Prozastukken, 187-8, of bij EcKHART, DW.Il, Pro 53, p. 534; "lIl, Pro 83, 
p. 442; V, Tract. 2, p. 292, met Quints bronvermelding in de noten. Nog verwijzen wij naar Jac. ROECX, 
Den--gheeste/ücken steen, Antwerpen, 1576, f. 208r-2J7v. Het-noemb"aarheid-dispuut moet historisch juist 
beoordeeld worden vanuit" de reële complexiteit van 's mensen kenvermogen (op verscheiden vlakken) 
t.o.v. Gods Üm·)kenbaarheid (wat niets -met agnosticisme te maken heeft). Zie H. HOLSTEIN, Par/er de 
Dieu, in Christus, 9,1956, 422-432. 
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des willen(s) alsoe heel avergevet (in God, dat die mensche in allen dingen, als in 
voorspoet ende in wederspoet, te vreden zij[n]50 ende ruste) inden wil Gods ende 
huede sich 51 dat bi sijnen sabodt niet en breke, dat is: bi moet hem wachten dat bi 

BO niet en doe, dat tegen den wil Gods is. Mer bi sal altijt van bynnen God 5' 
gehoersam sijn ende volgen sijnen alren-liefsten wil in rechter lief ten. 

Soe blivet hi altijt vredich stylIe mit God verenyget ende het is altijt mit hem 
heilich-dach, want bi hevet hem (altijUn) 53. God heel avergegeven. Ende daer-om 
en coemt hem niet toe, (f 83r) des" :hi hem aentrecket, .want bi hoert God toe, 

B5 ende daer-om laet hi God mi! dat· sijll doen alle dat bi wil. Ende bi blivet 
ongevangen, onbegangen", ongebonden, onbewonden, (onverladen)5" van alle 
dat (inden) 57 hemel ende (inder) 58 eerden' isr. Om (dit gebot aldus· geestelijcte 
houden, sa) 5. sullen wi duck bidden: 

'0 Heilighe Geest,ick bid u,ghi die daer sijt ende bliven wilt"O in mijnen vryën 
90 wil, helpt my dat ick niet en moet willen dan dat gi.wilt. Ende wilt doch' werken in 

mijnen wil mit die edel hoege geesten ·der thronen ende ·make my bequaem 
vermits Ol oer gebet, op-dat gi in my rusten moeget. Ende, alsoe als sij' altijtin dijn 
godlicke wesen rusten mit stylre verenynge ende hoger (aen)"'-schouwinge, daer sij 
dy altijt in gebrucken ende van dy gebruct werden, soe wilt my regierenende 

95 gebrucken nae uwen alre-liefsten wil~], op-dat gi in my tot uwer· gloriën rusten 
moecht'63. 

Dat .iiij. gebodt 

Du sa/ste vader ende moeder' eren. Dit g~bodt sal sijn geschreven ende gehölden 
. werden in die edel redelicke cracht der zielen ende sij sal dit gebodt (f 83v) holden 

100 in driën manyeren. 
Ten ye[sten salsij eren God bavenalle.dinck; als sijn ere ende glorie baven alle te 

sueken, te begeren, te willen, te meynen in allen dingen. Want·bi is die vader ende 
schepper onser zielen, die(n) "4. wi baven alle sullen mynnen ende ontsyen. . 

Tènanderensüliëii-wi- ei'ènonse olders, want wi vleysche ende bJoët van hem 
105 hebben ontfangen"5 ende sij hebben sorge (ende)"" pijne ende last (om ons ende) 

SO in God ... : P add.; zi.J7n} met ·onderw .. in 't 'enkelv .. - S.l huede ... : P wacht hem; -zie verder. 
52 van; .. : P Ood l' •. b .. trp. .53 oltij! ... : PL add.. ·54.dat. SS·P onbeganckelijc;.woord datNerwijs 
niet geeft. 56 P; Haverlaeden (uit ove;iaeden?). 57..P; H in.' ss: P; H in. S9 dit ... : PL; H 
hier we te cornen. 60 ende ... : p' om. . 61'P door. 62 P add. 63 P .Amen. add: 64 p;. H 
die. 6S hebben ... : P onlj. h. trp. 66 P add. 

r Bij het opzoeken van de hier vermelde.adjectieven in Verwijs vindt men velerlei tekstvoof'beeIden: Zo bij 
onbehangen: Mande ... ;. Ruusbroec, 3~32·.vJg. (ug. David); .(Godfried WeveJ), '11 Dogheden, -ug.,·-Van 
Mierlo, dl. IV, 24~, tekst die ontleendjs aan EcKHART,_ Reden. der .rJnterscheidung; bij onbegangen:-(Otto 
van Passau). Gulden' Troon~ Ger13.C: Peters, 225, d.i. Gerlac' PETERs;' De tweede -brief aan Lubke,' ug. 
w. MolI. in:Kerkh. ar.eh., 2,1859,145·246, nl. op po 2~5.-'Daarin.lezen wij:- 'Mijn·hèrIè is onbeganghen, 
onbevanghen ende onver/aeden van hemel ende'eer.de ende-ol.dar daer'in is':Enz. Voornoemde brief vond 
R. Lievens DOg in Hs . .or. P.S. -Everts. Zie zijn beschrijving: De mystieke-inhoud van het Handschrift Dr. 
P.S. Everts. in ·Leuvense -bijdragen;. 51, 1962; p. -21-22" en n. 12, In al die teksten -gaat het 'om ëen 
verklaring van de onthechting'der ziel aan:het geschapene, waarvan de ecbo"'s in-die periode,ook onder 
de Moderne Devoten, verspreid liggen. Waar vond Schr. het thema? Bij G. -Peters of elders?' 
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mit ons geleden. Hier-om sullen wi geem weder6' om hem ende mit hem lijden ende 
comen hem te hulpen mit lijf ende mit ziele in oeren leven ende nae oere doet. 

Ten derden sullen wi eren onse aversten geestëlick ende werlick. Onse werlicke 
aversten sullen wi eren, om-dat sij oer macht van God ontfangen hebben, ende oeck 

110 onse geestelicke prelaten, want (dye godlicke wijsheit)6. hevet dat alsoe geordiniert 
in sijn ewighe ordinancie inder yerster scheppinge, dat die een engel ende die een 
mensche solde sijn 69 baven den anderen, mer, doe hi menschelicke natuer aen-nam, 
doe verchoer bi den legesten staet 70". Hier-om dan, ist dat wi begeren te eren die 
heilige (I 84r) Drievoldicheyt, soe laet ons onse averste[r] eren, Want [wi]7l, alsoe 

115 ducke als wi onse aversten eren ende ons onder hem geven ende drucken, soe 
onder-werpen 72 wi ons (der) n heilighe Drievoldicheyt, als (der) 74 moegentbeyt 
des Vaders: als wi bekennen dat sij alle oer macht van hem ontfangen ende sijn 
daer-om stadtholders Gods, soe eren wi die macht Gods in hem. Ende wi eren die 
wijsheyt (des Soens) 75: als wi merken dat sij dat soe hevet voersyen ende 

120 geordiniert, dat wi .alsoe-daen 76 aversten solden hebben, bier-om 77 sullen wi ons 
daer wijselick onder bugen. Oec eren wi die guedertierenheyt des Heilighen Geestes, 

,als wi aensyen dat grote loen, dat wi verwachten, welck hi ons doer sijn guetheyt wil 
geven, ist dat wi om sijn mynne onse aversten eren ende gehoersam sijn. Ende ist 
dat 'onse aversten gebreclick sijn ende onbescheyden, alsoe voel te liever sullen wi 

125 ons daer-onder geven, want sij sijn ons voel profitelicker naeder reden'. Want die 
natuer hevet daer myn behulps 78 van, dan of sij wijs, bescheyden, guedertieren ende 
doechsam (I 84v) waren 79. Hier-om sullen wi ons onder onse aversten geven, want 
dat en hyndert ons niet woe dat sij sijn, mer wi sullen geern wat' o lijden ba ven 
recht ende reden. Ende op-dat wi dit gebodt te bet moegen holden, soe sullen wi 

130 duck bidden: 
'lek bid u, mijn Heer ende mijn God, wilt doch werken mit die hoge edel geesten 

der dominacionen in die redelicke cracht mijnre zielen. Ende, gelick dat sij altijt 
volbrengim ende daer-om arbeyden ende. bidden dat uwen alre-liefsten wil moet 
gheschyen, soe bid ick u, volbrenget in my (vermits haer gebet)'" uwen alren-

135 liefsten wil tot uwer eren'. 

Hier begynnen die. vj. verbade: dese hevet God verbaden'2 

Dat .Y. gebodt (ende dat .i. verbodt) 83,_ 

Du en salste geen 84 oncuysheyt begeren te doen mit dat wijf dijns noesten 85. Dit 
gebod! sal geschreven sijn (ende geholden werden) in die begeerlicke cracht. Hier 

67 Lvicissim et. 68 PL; H God. 69 solde ... : P trp. na anderen. 70 P /eechsten (= 
laagst). 71 P om. 72 Ponderworpen: 73 P; H die," 74 P; H"die. 75 L;·HP Gods. 
,ti P sodanige. . 77 Enigszins onregelmatige inleiding van de nazin: 78 P af 79 guedertieren ... : 
P om. 80 P om. 81 P; H -om. 82 H; PL dit zijn die verboden. 83 Deze aanvulling vormen 
wij naar de titel van de volgende geboden/verboden in H: PL vermelden telkens alleen het rangnummer 
van het verbod. 84 P nyet. 85 .dat ... : P dijns naesten wüf. Du saIste ... ; L Non moecaberis. 

s Pregnante tegenstelling. t NI. omdat grotere zelfverJoochening daarin gevergd wordt, terwijl de 
n,atuur daarin des te min haar gading (vgl. myn 1= minderJ behulps) vindt. . _ u Over de tegenstelling 
gebod-verbod zie -hiervoor A c. 2 e.v. De verboden krijgen wel hun eigen rangnummer, maar hel 
rangnummer der geboden wordt mede in acht genomen en vermeld. 
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140 wordt verbaden geestelicke ;iverspuI 8Ó• Ende dit doen wi alsoe duck als wi ons 
willens keren mit synlicker lust. tot die genuecht des vJeysches; der werlt ende" der 
creatueren, ende vergeten .daer-doer onsen schepper ende onsen brudegom. 

Hier-om suiiell wi ons altijt ,mitter begeerten (f 85r) tot God keren ende bidden 
dat bi ons wil sterken in sijnen dyenst, seggende: 

145 'lek. bid u, mijn Here (ende)" mijn God,. wilt doch werken in mijn begeerlicke 
eracht mit u edel dyenres, we hoge principalen, we daeraltijt arbeyden, in uwen 
godlicken dyenst. Soe gevet my vermits 80 oer gebet u getrouwelick te dyenen tot 
uwer genuechten'. 

Dat .1j. gebodt ende dat anderde verbod/oo 

150 Du ensalste niet doelslaen . . Dit gebodt sal sijn geschreven, ende geholden 
werden Ol in die toernlicke eracht: Wi sullen aItijt verduldich sijn in alle &t ons op' 
valt. Want wi en hebben niet meer heilicheydendan wi rrrlt verdulwghen lijden 
verdyenen. Oeck moetèn \vi ons hier' waren·' van twee geestelicke doetslage. 

Tenyersten doedenwi ons eygen ziele àlsoe duck,aJs Widoetsunde doen. Niet dat 
155 onse ziele stervet;'want sij en salnUmrn:er 'sterven, mer \vi 'scheyden se van Christo 

lhesu 0' ende maken oer <:lI1deelachtich alle <siner heyligerverwensfen ende der 
verdiensten)o, ende waeldaden der heyligher kerken: Wi doeden of 'moerdeno, 
heymelick onse Ziele, (f 85.) ist datwi doer enyge<r)-imder oeffemnge of wech 
meynen te gaen in dat ewige 'leven dan doer den ,eng,m wech', die ons lhesus 

160 Christus voer hevet gegaen, of meynen ten ewige leven. te comen mit < onse 
verwenste) 0.: dat en mach metsijn. WantaJleünse gerechticheyt is by God als 

Cf..- enen'onreynen doeéko, .W. Ende alle onse guede werken' werckt God doer ons.', 'ende 
daer-om sijn sij meer sijn dan ons, ende daer-om en konnen sij ons niet sàlich 
maken 98.Y. 

1~5 Ende, wantter 99 nyemant totten'hèmel en clymt dan die Soen des menschèn', soe 
ist ons noet ' dat wiéénwerdenmit Cliristolhêsu endè verenygen ons mithem ende 
geven Ons hem aver, want wi sijn sijn Iytmaten ende hi .,is, onse hovet': I:Iièi-otn 
sullen wi hem stadelick bidden, dat hions wil wasschen in 'sijn heilich bloef ende 
vergeven ons ons;' sunden doer sijn heilich bitter lijden' ende maken ons bequaem 

170 doer sijn <heilighe verdienste)' eJide'laien sijn Oodlieyt in ons schljnen, eI1de wil' 
doer onse ogen syen ende doer onse oren 'hoeren <ende) doer onsen mont spreken 

86 Poverspel. 87 P om. . 88 P; HL om.. 89. Povermits. 90 Zie. ·hiervoor n. 83. 91 ende, .. : 
PL om. .9~ P bewaren; vgl. Verwijs s.v. :waren, Wederk... ;3 ~L om. 94 sinre .... :··P·; H syn hei. 
verdye~~ ende .. die verdifntén.. ~ Pf:.;·PL·om.· .~ P; Ro.m-en ~erdye~t, :97 P deel. '.98 ende 
daerom si/n:: .. : PL. om. 99 wtm,l.· .. :::P want doer.' . . .1 P "van node.' '.2 L morIem. ~:.I~;·H 
v.e;dY~~I: .-. 4 ~ ~1'veJ~! .... : .in. feitë .. p~ral1eJ m.et .het yorige d{Ir h(ons ·wil. . 

v Vgl. Mt. 7.J3-14,par: w Vgl: 1'.64.6.' . x Vgl: k 26.12.' y Nl. in zovér wij ze zonder'Gods 
hulp verrichten en' alleen op eigen' kracht (en gerechtigheid} willen verrichten:'· . z Vgl. J~. "3.q. "11 Vgl. 
Eph. 523, 29. '. 

, 
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ende doer alle onse lytmaten werken sijnen alre-liefsten (f 86r) wil, ende dat hi ons 
wil' behueden 0 voer sunde ende schande 7 , ende dat tot sijnre eren. 

Ten anderen mael doeden wi onsen even-mensehe geesteJiek als wi hem oersake 
175 geven te sundigen, <ende) als' wi sijn sunden ende gebreke apenbaeren ende 

doeden sijn guede gerucht. 
Om dit gebodt te holden sullen wibidden: 
'lek bid ti, mijn Heer ende mijn God, wilt doch in my werken mit die hemelsehe 

potestaten ende bedwyngen m my dat quade, op-dat gi vrede in my moeeht 
180 hebben'. 

Dat. vij. gebodt ende dal jij. verbodt9 

Du <en)"O sa/ste geén va/sche getuych geven tegen dinen naesten. Dit gebodt sal 
werden geschreven inder tongen, alsoe datmen daer niet mede en lyege of quaet en 
spreke tegen den 11 even-mensehe, oeck achter sijnen rugge niet alleen gheen loegen 

,x 185 <spreke) 12, mer wi sullen oer gebreke bedeeken.Want wat wi onsen even-mensehe 
doen, dat doen wi God, ende dat neemt hi hem aen, recht of wi hem dat sel~er 
deden, het sij guet, of quaet. Dit bewijst hi int heilich ewangelio, daer hi seyt: "lek 
was,hongerieh ende dorstieh ende (f 86v) ghi en laefden my niet' etel3·". 

<Om dit gebodtte holden sullen wi bidden)l4: 
190 'Nu bid ick u, lieve Here, doer u gebenedide tonge ende mon! ende doer alle die 

heiJighe woerde, die gi daer-mede hebt gespraken, wilt my vergeven alle dat iek mit 
mijnen mont mysdaen heb. Ende wilt doch in my werken mit die edel virtuten, die 
daer altijt werken die doeehden'. Sae wilt my vermits" oer gebet vercyeren mit. 
d<o):eehden'. 

195 Dat. viij. gebodt ende dat .iiij. verbodt" 

Du' en ja/ste niet stelen. Dit gebodt sal geschreven werden l7 in onS,en handen. 
Oeck inoeten wi dit gebodt geestelick holden. Ende op-dat wi 18 niet in onrechten 
guede 19 gevonden d en, wen:\en, soe moeten wi nauwe toe-syen, want God wiJlo 
woeker van ons hebben': ten yersten van onse liehaem ende vijf synnen, woe wi die 

200 tot sijnre eren hebbengebruckt;, ten anderen van onse ziele mit alle oeren <ande
ren)2l erachten, of wi se oeck mysbruyckt hebben. 

Hier-om, op-dat wi lijf ende ziele moegen verslyten' in sijnen dyenst, soe moeten 
wi bidden: 

5 L nosque ... velit; op gelijke voet met het vorige dat hi ons wil; vgl. vorige n. 4. 6 P bewaren. 
7 sunde ... : PL sonden e. schandén: 8 L et quanta (drukfçut voor quando?). 9 Zie hiervoor p. m, 
n.83. 10 P add. 11 Ponsen. 12 P add. . 13 P om. 14 L add. IS P door. 16 Zie 
hiervoor p . .392, n. 83.' 17 P zijn. . 18 H dit gebodt geestelick add. en dáorgehaald. . 19 on-
rechten: .... : PL onrechten goeden. ZO PL add. 21 PL add. 

b Mt.:25.42-46. c Woordspeling: vir/uren (naam dier engelen)-deugden: virtuies. d Versta: in het 
bezit van onrechtvaardig goed. e VgI. Mt. 25.27, par., nl. uit het goede gebruik dat wij maken van 
zijn aan ons toevertrouwde talenten. f Wel in de neutrale zin van gebruilc.en, besteden; zie Verwijs s.v. 
1.3), 
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'lek bid u, mijn Heer ende mijn God, doer dat gebet der heiligher archengelen Z2, 

205 wilt doch in my werken uwen alren-liefsten IJ 87r) wil als gi oen 13 werckt in hem, 
want sy volbrengen hem altyt. Ende helpt my dat ick niet en moet stelen den edelen 
tijt, in weleken ick schuldichsijn'4 ualtij!'5 te laven ende te daneken, want daer"en 
is geen tijt, daer ick u waeJdaden niet in en gebruck ende uwe gaven'. 

Da/ .ix. gebod/ ende dal .1'. verbod/" 

210 Du en saisIe (nyemim/s wijf noch goe/ begeeren ende mImer her/en)" geen 
onsuverhey/28 doen. Dit gebod! sal geschreven sijn ende werden gheholden in alle 
die Iytmaten onses lichaems, want die tempel, daer God in rusten sal, die moe! reyn 
sijn. 

Ten yersten inden geest, alsoe datmen mit lusten ormit genuechten·op die guede 
215 werken (noch op die gaven Gods)'· niet enruste of datmen sy niet en doe om 

enyge waelluste, apenbaeringe 30,. of genuecht31 daer-af te hebben. Want, waert 
datmen se daer,om dede, dat waer geestelicke oncuysheyt32. 

Ten anderen inder zielen, alsoe dat al)e die "erachten der zielen tot Gode sijn 
gekeert, die gedachten 33 in God" verhangen sijn 34, die. begeert in God hoer verlangen 

220 heb, die hape alleen in god hape, die blijsschap alleen. in God verblijde, Ende 
(waer[tl)" sy hier-in oer contrarie gevoelt, daer.lJ 871') sa! sij oer natuer in 
doeden. Ende dyen doet, sal hi 36 reyn sijn, soe en moet hi niet sijn om loen of om 
enych dinek,. dan alleen daer-om, op-dat God daer eer van mocht hebben". Dat 
verstant sal arbeyden om.Ood te kennen,waer-van 3• die reden wort verlicht, alsoe 

225 dat oer die ziele niet en schame God te dYenen ende versmaetheyt te lijden, ende dat 
puerlick om Góds wil ende niet om eygen gewynne. Die wil sal één sijn in rechter 
lieften milten wil Gods, ende dat tot sijnre genuechten ende niet tot onsen profijte, 
op-dat hl vroude40 in ons mach hebben. 

Ten derden inden liehaem, a!soe dat wi alle onse Iytmaten, hem te lief41, reyn 
230 bewaren, sunderlinge onse vijf synnen: ogen, oren, mont, hande", ende alle die 

lede, op-dat God daer-in mach woenen. " 
Ende op-dat wi dit gebodt moegen holden, soe sullen wi God bidden, seggende: 
'lek bid u, mijn Heer ende mijn God, doer den dyenst ende bewaringe mijns 

heilighen engels ende alre heiliger engelen, bewaert my mit hem ende vennits43 
235 hem, (ende) 44 weret in my uwen alren-Iiefsten wil'" 

22 Parchangelen. 23 P hem (= de wil Gods); Lom. 24 P si. 25 PL om. 26 Zie hiervo'or 
p. 392, n. 83. 27 nyemants ... : P add. Deze tekst vat het ge en we gebod uit de decaloog samen. Zie 
p.395, n. 27. .28 ~ .oncuysheyt . . _,29 noch:,":' PeL, add. ,30 PL oQ1. 31. waell~I~: ... :, ~ 
consolationem. 31 Want...: L ,oTI:1: : _ 3'3, die ... : L uI cQgilationes, als specificering van de cracl'ûen. 
34 verhangen .. ;: 'P' z. v. trp. 35 H 'w'ort" d,i. waert" DaaJ:1la scht:~pte hij de 1: dus waer. p' Wat; L 
quü:quid his"'Îil 's~ipsa conlrarit.{tn 'deprehèndi!. Vanui~ H verstaan wij: in datgene, waarin 'de ziel zich 
strijdIg hierin (ril,"in' dè'vodrbeschrêven ri6ht).ijnen) ervaart, zal.~j haar natuur ,doden (=' bestrijden). ":"":' 
L geeft hiervan een afwijkende formulering,'" 36'Ende.:.:'P Endê sol dyen dool. 37 P af. 38 t 
lnsuper add. 39 P af. 40 P blijschap. 41 hem ... : L ob amorem f#ius. 42 ogen ... : ~L 
om. 43'ende ... : P overmits.' 44 p'add. 

g Waarschijnlijk in de zin van vertoon, praalzucht. 
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396 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTJNGEN 

6.2. Commentaar op de twee 'principale gebade '* 

HIER VOLGEN DIE TWEE PRINCIPAEL GEBADE, DAER ALLE DIE (J 88r) ANDEREN IN 

SIJN BESLA TEN ENDE DESE TWE WERDEN ONDER ÉÉN BESLATEN. DAT.l GEBODT". 

«(I CAPlTTEL XIX.)" 

6.2.1. (Dat yerste principael gebodt)' 

240 Du salste lief-hebben uwen Heer, uwen God uW alle uwer herten, dat is: mit uwe 
lichaem, mit uwe vleysche, mit uwe bloet, mit beenen, mit zeenen4

" want 
hier-van'8 hevet hi u te samen gemaect. Hier-om suldy hem daer-mede dyenen ende 
lief-hebben '9. 

(Ohi sul/hem liefhebben) 5. uut alle uwer zie/en, dat is: uut alle die crachten' uwer 
245 zielen, als mitter begeerten dat hoechste guet aen te hangen ende daer-in te hapen 

ende te verblijden; mitter reden als" dat (hoochste)52 guede te verkyesen ende 
daer stantachtich by te blyven; ende mit die toernIicke cracht dat quade te haeten 
ende dat mit geheelen consent te verstoten 53. 

(Ghi sult hem liefhebben)" uut alle uwen gedachten", dat is: uut 56 uwen geest, 
250 welck daer is dat averste deel (der sielen, of die geest der sielen)'" of die voncke 

der zièlen, of die radie der zielen, of dat hoeft der zielen, of dat Iycht der zielen, of 
dat leven der zielen", (daer God in is)'· ende 6 • is een sympel biDet wesen, dat 
nyemant en kan verstaen of beschriven " ende holt 61 in hem drie erachten, daert in 
wereket, als' memorie, verstant ende wille. Die wille saI in God verJaren sijn mit 

255 (1. 88v) een vertyën ons selves. Onse verstant sal in God verslonden sijn mit een 
clae, bekennen Gods. Onse memorie sal stadelick op God deneken, want dat moet 
van noede sijn: soe 62 wat wi meest mynnen, daer deneken wi meest opJ. 

Dit is dat hoegeste gebodt, dat ons God (gheboden)63 hevel. Hier-van6' se(y)t 
sunte Augustinus: 'Wil dy vervolgen alle dat inder heiligher sehryft bedeet ende 

260 onbedect geschreven staet, soe holt die waerachtige godlicke Iieft, soe-dat (wi) geen 
~nck en (begeren) of en (willen) 6' tegen God of buyten of baven God, mer laten 

. 45 Getuigen: H, f. 87v·90r; P Il.S3, f. 152·153r; L 1.53, f. 103v ... l0Sr. Hier ... : P Die twee ... alle die ander 
geboden in zijn beslolen. 46 De titel van dit eerste deel vormen wij naar de titel van het 2 e deel in H; 
zie verder. 47 P 2enuwen. 48 P af. 49 ende ... : PL om. sa Ghi ... : PL add. SI P 
om. S2 PL add.; zie hiervoor. S3 ende ... : PL om. S4 PL add. SS P ghemoede; L 
meme. 56 Pin. 57 PL add. SS of dat leven.~.: PL om. 59 daer ... : PL; H God se/ver is inde 
zielen. 60 Nieuwe relatiefzin met onderverstaan dat; parallel met het voorafgaande doer. PL maken 
hiervan een hoofdzin. 61 PL heeft. 62 PL om. 63 PL; H gegeven. 64 P af. 65 wi ... : P; 
vgl. het volgende mer Jalen = I ~ pers. enk. in P én H; H ghi ... begeert of en Will. 

h Hei 9d~ verbod voegde feitelijk samen wat in de nonnale tien-gebodenreeks het 9d~ en het lOde vonnt. 
"De fonnulering van het lOde gebod gaàt uit van Mt."22.36-40: de vraag van de schriftgeleerde aangaande 
het grote ge;bod. Jezus fonnu1eert het gebod der godsliefde met de vaststelling: dit is het grootste"en het 
eerste gebod. Dit 'eerste' roept een 'iweede' op: de naastenliefde, gebod dat aan het eerste gelijk is. En 
Jezus besluit: in deze 2 geboden hangt de ganse wet samen. En dit wordt bij Schr. het tiende gebod. Was 
zij de enige om dit aldus te fonnuleren1 i Merkwaardige opsomming van synoniemen voor" geest als 
hoogste eenheidspunt tegenover de krachten der ziel. j Zie de toeschrijving hiervan aan Augustinus in 
C c. 18 r. 35 en n. m. 
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hem dat herte alleen hesytten. Want soe voel rechter lieften Gods <als)"" men 
hevet, alsoe heilich is men, ende niet meer'k. 

Want al dede een mensche alle die guede werken' der werlt, had bi die godlicke 
___ 265 lief! niet, <so en helpet het)·' hem niet'. Die lief! Gods is dat eynde"S, daer alle 

guede werken ende oefenynge om hoer te vercrygen <na) o9gericht sullen werden. 
Hier-van'o seyt sunte Augustinus: '0 Heer, du gebyedtste my dat ick u lief sal 
hebben, of du dreygeste my mitter hellen. Mer het is myal hellen genoech dat ick u 
niet genoech Iyef hebben en (f 89r) kan. Hier-om gevet dattu gebyedtste ende 

270 ghebyede dan dattu wilste'm. 

6.2.2. Dat ander principael gebodt" , 

Du salste dinen even-mensche lyef-hebben gelick dj' ,elven. Dit gebodt, hevet ons 
God driemael gebaden inden lesten' avontmael, op-dat' wi dat te beC' sblden 
ontholden. Want wat een guet kynt van sijnen vader-wort gebaden insijn leste, dat 

275 pleget 73 alre-best-teontholden." 
Inden yersten sprack bi: 'Kynder; noch byn ick' een luttel mitu.- Gi '-sult my 

sueken; ende daer ick gae, en moechdy niet comen. Ick geve 'u een nye gebodt: dat 
gi u onderlinge" mynt". Alle sullen sij[t1 daer-by'Oweten dat gi mijn yongeren 
sij[n)t", ist dat gi onderlinge mynne heb!'". 

280 Ten anderen sprack hi: 'Dit is mijn gebodt, dat gi u onderlingemynC9 alsoe ick 
u gemynt hebbe. MeeITe mynnen en hevet nyemant dan dat bi sijn ziele, sette voer 

. sijn vryende so . Gi sijtmijn vriende, ist dat'gi doet dat ick u,gebyede'o, 
Ten derden sprack h~ die daer was God ende mensche 81 :_ 'Dat gebyede icku, dat 

gi u' onderlinge mynt. Ist dat u die werlt haet, soe (f 89v) weet, dat sij ,my yerst 
285 gehaet hevel. Ghedenct dat ick u geseyt hebs,: Die knechten is niet meeITe:dan sijn 

heer. Hebben sij my vervolget, soe sullen .sij S3 U oeck vervolgen. Hebben sijmijn 
lerynge geholden, sij suIlen ,oeck die u holden'p. 

Aldus is ons dit gebodt drie mael gebaden: vanden Vader inder Godl1eyt,vanden 
Soen inder' Godheyt, vanden Heilighen Geest inder GCldheyt, ende: dat vermits 

290 lhesum Christum, die daer is God ende Mensche. Hier-om sullen wi dit gebodt 
sorchvoldelick holden. Ende wi suIlen, duck ons selven' ondersueken,-seggende .tot 
God inwendelick: 

"0 mijn alre-liefsté, mijn' Heer, mijn Gód, ghi hebt' mygebaden dat ick ti Iyef sal 
hebben uut alle mijnèn gedachten: denckick.oeck meest opun? ' , 

66 P add, 67 so ... :'Pj H hel en'h~6s'dat ... : PL om.' 69 ~a (= nae =' naarj doër-~~/ = 
waarnaar); P add.. 76 P af. ' ' 71 P~.Van onsen naesten lfefle,hebben. 72.~ beter.. 73 P playch 
hy; plege1. = plè~chl.heJ (kind).het . . ' 74 u .... : P maJcáneü;ren; zO' ook. verder. ..·75.L ~i vobis dicq modo 
-add.; .viJ. Jo: I3.33d: ' '76 AUe.:_: PDo"by"!Û!en oUe me",ehen. 77 P ZVI., '. 78 o",ier/bige:.,: P 

. ma!canderál. ü4. ..19' 'P)ieJ hebt;' zo .,?ok .. :verder... ~. p':. vr~e~~. ,'. '81 . .ten:.::,' L . .Ter~i~ tten#Jue 
ait. 82 Gheden.ct ... : PL 0D?; vgl. Jo~ -15)Qa. _; . 83 ,soe ... : P .si. sullen. . . ,. 

k Augustinus1 Tot waar gaat-het citaat? . 
VgJ. Jo. 13.33·35. 0 VgJ. Jo. 15.12-14. 

1 1 Cor. 13.1 enz. 'klinkt hier-na.:. m Augustinus1', n 
p VgJ. Jo. 15.17-20. q VgJ. r. 255-256 en'n.l ' 
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398 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

o lieve Heer, ghi hebt my gebaden dat ick u lief sal hebben uut alle mijnre zielen: 
o mijn alre-liefste, heb ick u oeck lief mit alle die" crachten mijnre zielen? wat 
begeer ick? wat meyne ick? wat mynne ick8'? wat consentier ick? waer-in hape ick? 
waer-in verblijde ick 86? waer-van" bedroefick my ende wat ontsie ick meest? Sij 
dy oeck" die liefste? mynne ende meyne ick u (I 90r) oeck baven al? Want anders 
en kan ick in 89 u niet hapen of verblijden. 

o mijn God, <0> 90 leven mijnre zielen, gi hebt my gebaden dat ick u lief sal 
hebben uut alle mijnre herten. Mijn herte is vleys ende hier-in is dat leven'. 0 Heer, 
leve 91 ick u oeck? Dyen ick u oeck mit alle mijn Iytmaten? olde ick oeck liever 
sterven of broet bidden, eer ick my mit doetsunden van u scheyden? 0 mijn Heer 
ende 92 mijn God, gi hebt my u selven gegeven ende alle dat ghi hebt. Nu geve ick u 
my selven mit alle dat ick heb: dat gebruct nae uwen wil, nu ende ewelick. Och, of 
alle menschen mit u verenycht . waren ende u gebaede hyelden: dat gonden 93 ick 
oen 94 wael uut gronde mijns herten. Amen'. 

(Item so wie dit hevet, die hevet sinen naesten lief ghelijc hem selven, ende mach 
wel·9s met eenen kinderliken anxt ende vriën herten gaen in God)9'. 

84 P om. 85 wat mynne ... : PL om. 86 P mi add. Het ww. verh/iden kan ook intransitief gebruikt 
worden. Zie Verwijs s.v. 111, Intr. 87 P af. 88 L mihi add. 89 P om. 90 PL add. 91 L 
oma; las L lieve (=" beminnen)? 92 PL om. 93 Lfaverem; P gonne. 94 P hem; Leis (= alle 
me~sen). 95 L secure. 96 Item ... : L Notandum quod ... : PL add. 

r Het herre wordt gezien als de zetel van het leven (van het lichaam). 
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DIE SEVENSTE ONDERRECHTINGE* 

VII. OVER DE ZEVEN SACRAMENTEN' 

Hier volgen 2 die soeven sacramenten der heiliger kerken, (hoe wy ons daer-in 
hebben sullen nae den geest>' 

7.1.' DAT YERSTE SACRAMENT (IS'.DAT DOOPSEL)'. (Cl CAPITTEL .XX.) 

. Item6 : Alsoe vroe' als wi in onser.moeder lichaem:bestaen 8 te leven ebde 'doer 
5 Gods gracie9 die edel onstervelicke ziele in. onsen lichaem gestort wort, soe Wort Bij 

besmyt vermits die eerfsunde,o.Merals (["90v) wi gedoept werden, soe werden wi 
weder claer ende Teyn. van allen smytten 11 vermits die eracht des bloets Christi. 
Want die vonte beduyt dat lichaem Christi, ende dat water sijn heilich bloet", in 
weleken wi dan 13 gereynicht werden, ende die priester die ons doept is die 

10 stadtholder (Christi>14. 
Hi stecket ons ten yersten salt" inden mant: dat beduyt dat wi redelicke 

verstandel '6 creatueren sijn ende hebben verstant mitten engelen, om dat quade te 
laten ende dat guede te doen. 

Ten anderen stort bi ons driemael water op dat hoeft inden naem der heiligher 
15 Drievoldicheyt. In welcker naem ende eracht wi werden gedoept, om te geloven in 

die heilighe Drievoldicheyt ". 
Ten derden vraget hi onsen naem ende bi wort hem gekundiget van onse peter 

ende gaelen 18. Ende dan wort onsen naem terstont ,. geschreven int boeck des 
levens, ende wi werden mit Gade verenyget ende lytmaten Christi. Ende daer-om 

20 heyten wi criste-menschen 20 ende ons wort in-gestort van God den Vader vermits 
dat verdyenst 2l sijns Soens den Heilighen Geest, van welken onse ziele levet. Oec (f 
91 r) wort onse ziele altemael reyn als sij was, doe sij uut oeren oerspronek vloet. 

Ende dan neemt die priester enen reynen doeck ende leyt [enl" hem dat kynt opt 
hoeft ende beveelt hem dattet dat reyn cleet der yerster puerheyt (wel beware ende> 

25 dattet daer weder ontfangen hevet comende in dese wedt, weder moet leveren 

I Getuigen: H, f. 90r-91r; P 11.54., f. 153r-v; L 1.54., f.105r-v. 1 Hier ... : P Van. 3 PLadd.; vgJ. 
hiervoor p. 16. 4 Dat ... : PL ende eerst. 5 De ondertitel bij het doopsel vormen wij naar die bij de 
andere sacramenten in H. 6 PL om. 7 P vroech; vgl. Verwijs s;v. vroe bijw. 8 L incipi~ 
mus. 9. doe! .... : P. om. , 10 Vgl. Verwijs s,v . . erftonde, 11 Pi-smetten; p3 smerlen. )2. SÜt:l·.·: 
HL';' P dat b10et christi ... .. 13 'pi den; p3, dan. '. 14 L .Chris!i; HP 'G9ds. 15. P sout; Ve~js .. s.v. 
so~t. '1"6' p. vèrslandige; Verwijs s.v. verstondel. versland~cli.. . .t7 In welcker .... : PL om. .18 P pele; 
l susceprrice. Gaele .~ gadele = meter bij.'i ~o9Pse1. 'y~:' Verwijs s.v. gadeie,:· gOlfde znw. 1, pete ... ; 
Aangaande boec des levens zie Boek des levens in LITURGISCH WOORDENBOEK, koL 285-287. 19 P om 
In H 'Yelluidendheidshalve. 20 Vgl. Verwijs s.v. kerstijnmensce. 21 dat ... : p1 dat verdienst; p3 die 
lIerdiensIe: 22 P om. 
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400 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

gaende uut deser werlt 23. Hier-om ist noet datmen die kynder sal leren, woe hem 
behoert te leven noe die gebade Gods ende der heiligher kerken. 

7.2. * DAT ANDERDE SACRAMENT IS DIE BIECHT". «([ CAPI1TEL .xXl.> 

Dat ander sacrament is die biecht'6.,. Want wi niet guets van ons selven en 
30 (hebben noch en)'7 vermoegen, mer tot alre quaetheyt sijn" geneyget, soe vallen 

wi duck in sunden. Willen wi dan weder-comen in die vrientschap Gods, soe moeten 
wi die sunden oetmoedelick,. bescheydelicke'9, claerlick ende willichlick biechten: 
mit gelave, als dat wi gelovep dat ons God onse sunden geern wil vergeven, in-dien 
dat wi'se geern willen laten nae onse crancke vermoegen; mit hape, als 30 dat hi ons 

35 doer sijn heilich lijden ende verdyenst ons3l die pine, die wi daer-mede verdient 
(I 91v) hebben, quyt sal geven, in-dien dat wi hem daer-om bidden; mit mynnen, 
als dat ons die sunden leet sijn, meer om Gods wil dan om ons selfs wil. Want God 
begeert ons te gebrucken ende het is hem een weelde by ons te wesen 32.b: ende dat 
benemen wi hem als wi sundigen. Hier-om salt ons meer (nae gaen) 33 dat widie 

40 gracie Gods verlaren hebben dan die pine, die wi daer-mede verdyent hebben. Ende 
als wi te biechten willen gaen,. soe sullen wi ons yerst mit mynlicker verenynge mit 
God verenygen ende bidden hem doer dat verdyenst sijnre heiligber Menscheyt, dat 
hi sijn gebenedide Godheyt in ons wil laten schijnen ende geven ons te kennen onse 
sunden ende helpen" ons dat wi se mit rechten rouwe moeten biechten. Mer alre' 

45 yerst sullen wi God biechten: 
'0 gebenedide God, ewich heb ick in u godlick gedacht, verstant ende wil 

geweest. Ende daer byn ick noch in, want gi denct stadelick op my,of gi anders 
geen "creatuer en hadt. Ende gi sijt mit u godlicke tegenwoerdicheyt in my; gi syet 
mijn gedachten, mijn begeerten 36, mijn meyninge in alle mijn (I 92r) gaen ende 

50 staen, .in alle mijn doen ende laten, in alle mijn swijgen ende spreken. Hier-om, 0 

mijn Heer ende mijn God, sae bid ick u doer dat verdyenst37 uwer heiligher 
Menscheyt, laet u Gadheyt my doer-schijnen 38 ende wilt my vergeven alle dat ick 
mit crancheyt gesundiget heb tegen u (godlicke)39 moegentheyt, ende mit onwèten
heyt tegen u wijsheit ende mit eygenre quaetheyt tegen u guetheyt. Dat wilt my 

55 vergevep doer dat verdyenst (uus reynen gewonden lichaems ende)'O uwer droeviger 
zielen ende uwes blijden menscheJicken geestes'. 

23 wel beware ... : L (vestem candidam), quam ibi accipit. sine macu/a perJeraf ante lribunal Christi (vgl. 
doopliturgie); P wel beware, datter daer weder omfanghen heeft. Wij ontlenen vooreerst wel beware uit P 
als de eerste aanbeveling-en voegen ende bij, om- de tweede aanbeveling in te lassen, die wij in L 
terugvinden (perferat ... ) en die H in een enigszins ingewikkelde constructie. maar in duidelijke tegen
stellingen uitdrukt. 24 Getuigen: H, f. 9Ir-92r; P 1I.54b, f. 153v-154v; L 1.54b, f. 105v·106v. 
25 Dat ... : PL Van der biechten. 26 L poenitentia, cuius pars est confessio. 27 hebben ... : PL 
add. 28 P wij add. 29 L distincIe. 30 L ut videlicet speramus eum. 31 PL om.; reeds 
uitgedrukt. - 32 P trp. b)' ons na te wesen. 33 H: zie Verwijs s.v. Nagaen. P na goen. Meer nae = 

nader; d.i. het moet ons nader ter harte gaan. 34 P helpt. 3S P gode. 36 P; H begeeren; L 
ajJectiones. 37 dal ... :. P dye verdyenste. 38 H my doer (schijnen); PL door my seh. 39 P 
add. 40 uw ... : P; H "Uwer dr. z. ende uwes hei, r.lichaems. 

Si De biecht is op de tweede: plaats gesteld als tweede vergevende sacrament na het doopsel. Naar het 
voorbeeld van elders? b Vgl. Provo 8.31. 
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Ende dan, als wi onse consciëncle ondersócht hebben, soe sullen wi gaen totten 
priester, die daer syt in Gods stadt, ende seggen Olise sunden alsoe blotelick als God 
bloet stont aen-den cruee, ende sullen geloeven dat se ons Godhevet vergeven ende 

60 bidden hem dat hi ons wil vercyeren mit sijn heilighe doechden. 

H, f. 92r"" 7.3.* DAT DERDE SACRAMENT IS DIE HEILIGHE VERMYNGE42: «([ CAPITTEL .XXII.) 

Dat derde <sacrament)" is die vermynge. Als wi ghevermet werden, Soe schrijft 
ons die bisschop een cruee voer onse' voerhoeft mitten 'heillghen olye. Ende' dan 
noemt hi ons mit onsen name ([ 9 2v) ende slaet ons" aen die kynnebacken ende 

65 sprect dat wi Christum nae sullen volgen, die daer seyt: 'Ist dat dy yomant slaetaen 
die één 4S kynneback, byedet hern oeck die ander. Ist d';'t dy yernant 'dinen rock 
neemt, gevet hem oeck'6 dinenmanieI",dát is:"ist dat ,:!yyernant slaeCsoe laet u 
liever meer slaen dan4' eer gi weder'slaer;' ende soe "wanneer dat u yet genanien 

70 

J 75 

wort, soe laet u liever meer nemen, eer' gi daér-o~IcYvet: ... . 
Aldus beduyt die verrnynge'8dat wi dar beelt Christi sullen náevolgen 'ende 

gelicken ons Iytmaten die sijn'9, alSo·nse ogen:'oren:, mont; hande ende voete; alsoe 
als bi die gebruct hevel, dat wi die onse oeck alsoe moegen ·gebrucken: ende dat in 
een vertyën ons selves, als dat wi dat niet en doen om loens wil hier inder tijt of 
hier-naentaels, mer puerlick om dle glorie Gods ende om .ijn eer. 

Dit verstont sunte Peter noch niet ,Ó,· doe hi seyde: 'Heer, wi hebben' alle dingen 
achter-gelaten ende sijn u nae-gevolget. Wat salons claer weder voer werdeni'd. 
Doe leerden hem onseHeer, woe hem behoerden'te wesen:, en'de seyde:"Soe wie ([ 
93r) achterlaet vader of moeder, Suster of"brueder"of acker· of huys om my (nu 

(J.. merct, ommy,die seit)", hi sal'2 hier hondertvolt ontvangen", dat is: hi sal hier 

x 
80 hebben die voersmaeck des ewigen levenS, als dat God hierhern '3· saI besytten ende 

maken· sijn memorie smakende wijs '4, gevende hem den smlleck ·der ewángeliëri, 
ende sijn yerstant godlick schouwen;', alsde daitet God' beschouwe, ende die wille 
mynne'6, e~dè maeci die ziele één geesiniitGode, ende dan woit die begeert 
godlick geb;;"ycken S7. . . . 

41 Getuigen: H, f. 92,·93,; P 11.540, f. 154v·155,; Ll.54c, f. 106v·l07,. 42 PL Van die var· 
minghe. 43 L Sacramenlum·add.; vgl. parallellen in H. 44 slaet ... : L dalque singulu Ieniler 
alapam. 45 P·om.: L unam. 46 P om. 47 P om.; zie.verder. - ~ p3 v'mdninge.: 49 P den 
einen, dat wel de zin van H's lezing moet zijn; L suis membris. 50 noch ... : PL om.' 51 die ... :·H 
(moet men dit lezen als die dil seil?); P·om.; L (Adverte bene, quod dicit, propter nomen meum). 52 P 
salt, verkeerd, aangezien handerrvol! =··het honderdvoud = centuplum, vgl, Mt. 19~39. hi~r znw, is;· vg1. 
Verwijs s,v,·honderlVOUI.ZDW. - 'S3 "hier ... : P·hem. h. trp. 54 P;·H wÜs.·Het verband .vraagt een 
znw. . 5S P aenschouwen.· 56 H (máken die wille <tot). mynJé; zie vorige zinsdelen:); pi vUèriger 

_lie,fd!!',.;P'vo/ vieriger !'efden; L el vo/unlalem dus divino rep/ebit; more. . •. S7 ende ",aecl. .. ;PL .om 

c ~. 6.29, par. Dit bijbelcitaat is' aangebraêht ter staving van d~ bet~kenis, ,die de. all:t~ur (na an~er~n) 
geèft aan de·zg. kaakslag, een gebaàr 'van de bisschop na de eigenlijke vonnseltoediening, gepaard met de 
vredeswens . .voor het eerst in de 13 c eeuw vermeld.- De oorsprofg wordt" betwist: Ofwel "louter ontstáan 
uit het vredes~eken, ofwel ingesteld met ei~en .. symbolische,zi~ ... ~.y. vanuit v.oox:n~emd ci~t, zoals .Schr. 
met anderen voorstelt. Zie A. VAN HEUL, Kaakslag, in Liturgisch' woór~~boek, . Roennond·Maaseik, 
1958·62,1, kol. 1197-1200. d Mt. 19.27, par. e Mt. 19r·29. par. .... 
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85 Aldus, suIlen wi Christurn lhesum (onsen Heere) 58 nae-volgen van bynnen ende 
van buten, soe wil hi ons brengen, daer bi ons is voergegaen: in dat gebrucken sijnre 
Godheyt, daer wi dat ewige leven suIlen 59 besytten, in weIcken 60 wi bekennen suIlen, 
woe dat die Vader is inden Soen, dat is: in Christo lhesu61, ende woe wi vennits den 
Soen mitter Godbeyt sijn verenyget, weIcke[r]6' vereny[n]ginge 63 doer die lieft oere 

90 beyder, (dat is: dye)64 Heiligbe Geest, nummermeer en sal gebraken werden. 

7.4.* DAT VIERDE SACRAMENT IS DAT HEILICH SACRAMENT" 

7.4. J. Algemene voorstelling" 

(VANDEN HEILIGEN SACRAMENTE ONS HEEREN LICHAEMS DEVOTE GHEBEDEN 

ENDE OEFFENlNGHE". (tI CAPITTEL .XXJD.) 

Dat vierde sacrament is die ontfengenisse des beiligben Sacraments 68, in weIcken 
95 ons God hem selven (f 93v) gevet mit lijf ende mit ziele ende 'mit alle sijnen 

verdienten, mit sijn beel Godheyt,. alsoe waerlick als bi te bemel voer, geglorificiert 
mit sijn Godheyt. Ende wi en moegen den Vader niet behagen dan doer den Soen, 
ende dat vennits (die)69 Iieft des Heiligben Geestes. Hier-om moeten wi den Soen 
ontfangen, willen wi milt.en Vader sijn '0 verenyget. Ende want die Vader inden 

. 100 Soen is ende die Soen inden Vader is ende die Heiligbe Geest oere beyder 
genuecht 71 is, soe ontfangen wi GOd ende Mensche, ende vermits dat verdyenst 
sijnre heiligher Menscheyt maect hl ons bequaem dat sijn Godheyt in ons mach 
werken, ende hl begeert ons in hem aver te formen ende ons mit 72 hem te 
verenygen. . 

i 105 Hier-om, 'Ûp-dat wi dit sacrament niet en ontfangen tot onser verdoemenisse, soe 
moeten wi den olden mensche uut-doen '3 mit alle sijnen werken', dat is: wi moeten 
God bidden om een recht leet-wesen onser sunden, dat hl onS wil wasschen in sijn 
hei/icb bloet, vergevende ons onse sunden doer sijn heilich bitter lijden, ende dat bi 
ons wil vercyeren mit sijn heiligbe doechden. Ende (I 94r) dan sullen wi aen-merken 

110 die waeldaden", die hl ons hevet gedaen, in-den" dat hl ons geschapen. hevel ende 
dat bi ons mit sijnen bloede gecoft hevet ende dat bi {lns hem selven nu gevet tot 
eenre spijsen. (Och, dese driërley liefde mocht ons hert'6 doen smelten) ". 

Ende want wi dese spijse nummermeer weerdelick ontfangen en '8 moegen 
sonder hem, die 'ons hem selven daer gevet, soe sullen wl ons werpen in dat Iycht 

. S8 P add. 59 pa" mogen. 60 L in qua vita. 61 woe daf die ... : P voegt god in na die ,Vader is; L 
vertaalt: qualiler lOtus est in verbo, hoc eSl,·jn Christo Iesu pater. Moet men we1licht lezen: die Vader is al 
in den Woerde! 62 P We/cke. 63 P vereninge. 64 PL add. 65 Getuigen: H, f. 93r-94r ~ 
eerste deel); P II.S5a; L 1.54d, f. 107r-v. 66 Rubriek in H. 67 Aankondiging in PL. 68 die ... : 
L Eucharislia. 69 vermits ... : P door die. 70 P trp. sijn na wi. 71 ·oere ... : L in ulriusque 
-complacentia. 72 Pin. 73 P trp. uur doen na werken. 74 H add. en schrapt gods. 75 P in 
dyen. 76 L prae graliludine add. 77 Och ... : PL add. 78 P trp. en na weerde/jek. 

f Col. 3.9. 
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115 des geloves als tegeloeven dat God nae sijnre Go(jheyt in ons is, ende dat hi 
vermits dat verdiens! 79 sijnre heiJigher Menscheyt geern in ons wil werken, ist dat 
wi hem daer-<om)'0 bidden. SoesuIlen wiDns 81 yers!mit hem verenygen alle onse 
erachten van bynnen ende onse lede van buten B2, alsoe als int begynne <des 
boecks)" staet van die verenyginge Gods846TEnde dan sullen wi hem bidden in 

120 onser herten, seggende ".'.: 

7.4.2. Gebeden vóór de communie' 

7.4.2.1.* (EEN GEBET OM DAT HEYLIGHE SACRAMENT TE ONTFANGHEN.)" «([ CA

PITTEL .xXIV.) 

lek gelove in God '9, 0 gebenedide God, datgi ewelick sijf gewees,t ongeschapen, 
een mynlick, zuet, onbewegelick godlick wéseri,,'dàt nyeinanr en is bekent dan die gi 

125 dat mit u selven kondich maect. lek geloeve dat gi doer die lieff ende mynne, die in 
u (I 94v) godlicke wesen is ende was, hemel ende90 eerde ende al dat daer-in is, 
vermits cracht uwer DrievoldicheYt 91: hebt geschapen ende dat sij eweliek sijn 
geweest, eer'sij worden, gebeeltnin'u memorie, voersyen mit uwer wijsheyt ende 

, geordiniert 93 doeruwen godlicken 'wil.' lek geloeve alle dat die heiiighe kerke 
130 gelovet ende 'alle dat gi wilt dat ick geloven' sal. 

lek gelove datgi sijt (mijn Heer ende)94 n njn God ende hebt mygesehapen, 
ende ick byn uwe creatuer, ende daer-om byn ick u schuldich baven álle te mynnen. 
Ende gi sijt mijn Heer nae uwer Menscheyt, vermits weleken gi my verloest hebt: 
daercom byn iek u schuldich haven alk!e ontsyèn 95.'Ick i;elove, dat gi naeuwer 

!35 Godheyt in my sij! ende sij[n]t dat leven 96 mijnre zielen ende gi en wilt daer 
nummermeer <uut scheyden) 97, mer gi wilt my eweJick doen leven in vrouden ofin 
pinen. lek gelove dat uwe Godheyt in my niet en wil werken dan doer uwe heilighe 
Menscheyt: 

79 dat ... : P die verdienste. 80 PL; H doer,vgl. parallellen. 81 L 'om., wat op zien logiSCh is; daar 
al/e, ome ... ,het eigenlijke ,lijdend .voory.'. ,is., Toch "bewaI:en wij de' tekst',van PH als een soepele 
constructie. 82 p3 ende add. "83 des. •. ,:, P add.' 84, a/soe ... : L s;cut, in. hQC librQ latius 
disseritur. 85 In P "volgt hierop het gebed C C, i6~ nl p, 405". Het kan Zijn dat ,h~{ ecbt bedoelde gebed 
weggevallen :is. Zie n, 86. 86 In H,: f. 94r en P II.5:Sb volgt 'op de voorgaande tekSt het gebed: Jck 

,ge/ove in god ..• wat in Lvoorkomt als 3.60. L daareQtegen'yerv.olgt.onm1dèlellijk niet hel saCrament van 
het pri'esterschap, terwijl L de eucharistische gebeden, die daaromtrent in H en P voorkomen, naar het 
einde van boek 3' verschuift. Men kan toevoegen, dat de ordening van het traktaat over de 7 
sacramenten, zoals die in het éne hst. 1.54 vo~rkomt, overzichtelijk.er, en organischer aandoet dan in 11, en 
P, maar dat:de ordening'van r.: 3 (58-59) "60-69 'zelf niet 'logisch veraniwoord lijkt. Daarom verkiezen: wij -
de 'orde van 'H en P:te hándhaveil. '87 'üetuigèn: 'H, f. '94r-95v (Zie hiervoor p. '402; r. ,94 ë~v,);L_ 
,II.55b, f. 155!,.-1S'6~; L' 3.60. f. .zIl.y,~lIlY. ,88 'Een.:.: P add:; L Dralio ant~ sUsceptioiiem l'en~rçdJilis 
sacramen~i. ,- 89 :in:.~:: 't' om." 90 P Oni; 91 vermits.':.:"lL om. '92 L' ideata." ' 93, L 
praeordinata. 94 L áominus metis, ,- 95 L revéreri alque "tiriiere; 96 P zijt. . 97 P; H uuts,chey
dim'; , 

g Hiermee is blijkbaar bedoeld P.1, 4; zie hiervoor B c'. 2, p. 245. Evenwel, omdat L de rangorde der 
teksten gewijzigd heeft, moest hij zijn verwijzing hier anders formuleren, 
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Ick gelove, dat gi hier sijt inden heilighen Sacrament mit uwe glorificierde ziele 
140 ende mit uwe glorifieierde (f 95r) liehaem ende bloet (ende)9' mit uwe heel 

Godheyt ende begeert my te verwandelen 99 ende mit u te verenygen. Hier-om bid 
ick u, 0 gebenedide God, doer dat verdyenst ' uwes vroelicken geestes: laet uwe 
Godheyt schijnen in mijnen geest, in mijn memorie, in mijn verstandenisse' , in 
mijnen wil, ende maect mijnen geest vredsam, vroelick ende vryë. Ende ick bid u 

145 doer dat verdienst uwer heiligher droeviger zielen: laet uwe Godheyt schijnen in 
mijn ziele ende ontsteket mijn begeerte' ende mijn meyninge in uwe mynne ende 
vercyert my' mit die doechden, daer uwe heilighe ziele mede vercyert was. lek bid 
u, mijn alre-liefste, (mijn Heere ende) S mijn God, doer dat verdyenst uwes 
heilighen, reynen, gewonden lichaems: laet u Godheyt schijnen in mijn lichaem, 

150 ende maect dat heilich, reyn ende bequaem, ende vereyert alle mijn lede doer uwe 
heilighe g[e)lorificierde ledé, die ghi .wael-eer om mijnen wil tot allen pinen aver-
gelevert hebt uut rechter lief ten ommy te 'verloesen. ' 

Nu, (mijn Heer ende mijn God)·, geschye my nae uwer begeerten, want dat is 
uw begeert, enen mel)sche te vynden" daer ghi u selven in ontfanghen moeghet. 

155 Hier-om, om uwes selves wille 7, (f,95v) bid iek U, 0 gebenedide God, want gi nae 
uwer 'Oödbeyt in my sijt, soe neemt' nu u selven tot u selven als gi sijl inden 
heilighen Sacrament, daer gi' sijt waer" God ende Mensche, op-dat iek heel 
verwandelt9 mach werden vermits u in u,ende dat' doer by-wesen 10 uwes vroe
lieken 11 menschelieken geestes by mijnen geest, ende doer dat by-wesen uwer 

160 heiligher zielen by mijnre zielen, ende doer dat by-wesen uwes heiligben lichaems by 
mijn lichaem, op-dat ghi vrede ende vroude in my moeget hebben. 

PIJ 550, f. 156v" 7.4.2.2.' EEN ANDER GEBET VÓÓR DIE ONTFANGENlSSE DES HEILIGHEN SACRA

MENT!>. (cr CAPITTEL .XXV.) 

165 

170 

Weest ghegroet, 0 hooghe weerdighe heylighe Drievuldicheit" . Weest gegroet, 0 . 

soete 'Here Jesu Christe, o" 'Son Gods". Ic aenbede dijn verborgen waerheit, die } , 
hier bedeet is onder die gedaente des broots. ~J1,,-n die {binnenste) ,. crachten ,".' 
mijnre sielen begeeren u te daneken ende te looven van dijnre onsprekelijeker 
liefden, dat ghi u geweerdiget hebt om onsen wil mensche te werden ende onse 
sonden op u te nemen, ende vander ongemeten liefde, die u, 0 fonteyne des levens', 
heeft doen sterven voor ons, ende vander overgaender17 liefden, dat ghi u hoghe 
godlike maiesteyi ~nde u heylige MenscJleyt ons gelaten hebt voor een pant der 
liefden ende voetsel onser sieleri. 

98 PL add. 99 P veranderen; L Unmulare. 1 dat ... : P die verdienste; L per merÎla; zo ook 
. verder. 2,P vers(ant. 3 P ·begheerten. 4 L pauperem oe defonnem a~imam meam. 5 PL 
add. 6 L domine deus meus add. 6 om ... : PL om. 8 gi ... ;.P zijt ghi warachtich; L (in quo 
utique verus Deus et homo exisris). 9 HP; L ;mmutar;; vgl. voorgaande D. 99. 10 L praesen~ 
tiam. 11 P vriendelijeken; L amorosi. 12 Getuigen: P II.55c. f. 156v-157r; L 3.61._U72'&, . 

.-llir~ 13 L Deus meus ad~. 14 p3 u. 15 r.. vivi add. 16 p3;_ P,l, bem4zste._ 17 L excessiva; 
vgl. Verwijs s.v.overgaen. . - > __ ~u'~' ._~--~, 

h Vgl. Ps. 35.10. 
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Door die cracht deser drie wonderlike liefden ende· door die eracht dijnre bitter 
passiën ende dierbaer bloets so ~lt .u geweerdigen (den)." gront mijns herten 
berelt te maken, om u'· weerdelièk te ontfangen. 0 craeht aller erachten, 0 leven 

175 alles levens, 0 Vader der grondeloser ontfeimherticheit, ie begeere u in ·mijnie sielen "< ton(t)fanghen alsoo warachtelièkals ick gheloove ende weet dat ghy God ende 
Mensehe'o hier teghenwoordich zijt. ·(f 157r yo Heren, jck kenne ende weet wel 
dat ic diner geheel onwerdich ben, mer ie beri dijner nootdruftieh ende behoeffelic. 

Ende, want 'ghy een· vader der onifermherficheYt zijt, so bid ie u dat ghy'dye 
180 erachten wjner sielen indijnenbloède wilt reymgenende met dijnen dueéhden 

verderen ende met u vereenigen ende door dijn godlijcke mogentheyt mijn crane
heyt also stereken, dat ie dine godlike weerdieheyt rilet genen dootsbnden nieer en 
vertoorne ende dat k my wachte van dageliken sondèn, so veel als my inogeli}c is. 
Ende sterct mijn memorie, dat ie u stadich in mijner ·herten. ende gedachten drage 

185 ende u heylige voetstappen navolgen moeti~ ·aller ·ootmoedicheyt ende ·saecht-
moedicheyt. . . 

Ende door u godlike wijsheyf verliclit inijn' verstant ende geeft iny also vee1liehts 
ende keilms van dijner godlijekei weerdicheyt ende van mijns selfs snoothOit ende 
gebreken, als dat u àlder-eerlijcstè ende behagelijesten is .. 

190 Ende door u afgrondige soete goedertierenheytverleent myeen hertelijcke vierige 
liefde, daer-mede ie mijnen w:il ~èt dijnen aldei-liefsten wil moet vereenighen ende 
·u uut allen craehteri mijnre sieIen liefhebben· ende dijnen lof ende eer puerlijc 
soeeken in allen dingen. 0 Heren, icvéreenige(rrii)"'rriet u. Alle dye biiinenste 
aderen mijnre sielen inoeten met dijnerliefdèn dooi:Vloten worden, op:dat ie u" 

195 volcomelije, wijsselije, soetelijc ende volherdelije liefhebbe. 

7.4.3. Dankzegging na de commume* 

7.4.3.1.* NU BEETET ·DDNEN BRUYDÈGOMWILLECOEM". (fICI\.PITTEL .XxVI) 

f. 157r" Weest w:illecoem, 0 alinachtige hoge ll10genth~ytdes Vade~s. Weest Wille6oein, 0 
eew:ige w:ijsheyt des SODns 27. Weest willecoem, . 0 . ·oversoete invloeyende ende 
uutvloeyende liefde des Heiligen·Geesis. . . .... . . 

200 Weest w:illeeoem, 0 alderchooehste goot, 0 onbegTijpelike Godheit,o. heylige 
DrievuJdicheyt, o simpel eenicheyt, 0 eewighè soeticheyt.. . . 

Weest willecoem, 0 28 Heere J~su Chrisil, 0 SooriGods ende'· M.ärie. Weest 
willecoem, 0 schoon ion- (f 157v) gelinc ende minlijëke b~ydegom mijnre sielen. 
Weest wiJlecoem, 0 oyeredel gebenedijde heylige Sacrament[enJ:~ Weest willecoem, 

205 0 goedertieren, uutvloeyende, wallende",minnende hert mijns Heren, daer mydese 
costelike spise(uut gevloten) 32 is. . .. 

18 -p3; pl dijn. --19- L Pijs~imum 'redemptórem mtum add. Zo God . . :: .J.:; ye~u~ D.eu~ q~. ~~nun 
homl'ilëm:---'l L aeterne add. 22 L Deus meus add. 23 p3; pl om: 24 L Deum nîium 
add. 25 Getuigen: P II.55d, f. 157r.v; L 3.62, f. 273r·274r. 26 L Gratiprum actio et spons; 
suscepliQ. 27 L verbi. 28 L dulcissime add. 29 L l'irginis add. 30 Pl; .tl. sac.ra~~ ~ 31- L 
ferventissimum. 32 P uUlgevloten. 
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Ic danc ende love u hondert dusentfout, 0 almogende Godheyt des Vaders, met 
also veel lofs als ghy werdich zijt, dat ghy u gewerdicht hebt tot suIeken snoden 
wormken te comen, om dat te stercken in zijnre crancheyt. 

210 Ic danc ende love u hondert dusentfout met also veel lafs als ghi werdich zijt, 0 

eewige wijsheit des Soons, dat ghi u gewerdieht hebt tot sulcker onreyner, blinder 
sielen te comen, om haer te reynigen ende te verlichten. 

Ic danc ende love u hondert dusentfout met also lofs als ghi werclich zijt, 0 

overhoge goetheyt des Heiligen Geestes, dat ghi u gewerclicht hebt tot sulcker 
215 armer, trager sielen te comen, om die te verwermen33 met dijner liefden. 

Nu bid ic u, mijn Here, mijn God, dye inden heyligen Sacrament tegenwoordich 
zijt met menich duysent engelen ende met ontsprekelijcker34 liefden, wilt doch mijn 
herte doorschieten metter stralen dijnre liefden ende mijn siele also vast omstricken 
metten banden dijnre liefden, dat ic nemmermeer van u gescheyden en werde, ende 

220 gheeft mijnre sielen die benedictie dijnre godlijcker graciën. Amen. 

7.4.3.2.' EEN ANDER DANCSEGGINGHE TOT GOD". <Cl CAPITTEL .XXVU.) 

f.I57v" Verblijende sal ic my verblijden (inden Heer)" vanden wonderlijcken wercken 
ende weerdicheden 38 Gods des Vaders, want dat Woort·zijns herten is gheworden 
mijn voetsel ende die glorie des hemels is geworden mijn spijse. 0 wat mach ie meer 

225 begeeren, wat mach my 39 bedroeven of schaden, nu ic metten cleede der salicheyt 
ghecleet ben ende ben als een bruyt metter cronen der gloriën ende metter cracht 
der liefden verciert, in welcken dye eewi- (f 158r) ge blijscap verborgen islP. 

o mijn eenich hopen40 ende troost, in u moet wesen mijn eewige rust: ghy zijt 
mijn' volmaecte- blijscap. Mijn herte moet u boven al lief-hebben: ghy zijt mijn 

230 alder-begeerlijcste schat. Nyemant en is uus gelijc: ende daer-om begeer ic u alle 
oghenblic in mijn herte te ontfanghen. 0 mijn alder-liefste bruydegom, oalder' 
soetste spijse, wilt nu 41 besitten dye slaepcamer mijns gemoets, want mijn herte is u 
open, mijn binnenste crachten begeren -u ende ie omvange u in mijn herte, 
uutsluytende alle creaturen daer-buyten, op-dat alle dingen in my vergaen moeten, 

235 uutgenomen ghy alleen, 0 mijn alderliefste. 

33 L calefaciendam & inflammandam. 34 Vgl. Verwijs s.v. onsprekelijc. 35 Getuigen: P II.55e, 
f. 157v-158r; L 3.63, f. 274r. 36 tot ... : L post commWlionem. 37 ·L in domino add.; vgl. Is. 
61.l4a. 38 L slupenda dignalione: gunstbewijs. 'gewaardîging'; vgl. Verwijs s.v. werdicheit 8). 39 L 
pos/hoc add. 40 L spes. Verwijs- s.v. hope znW., waarnaast hopen ·als Mnd. wordt aangegeven. 
41 wi/t ... :·L Et nunc, 0 domine Deus meus. 

I Deze paragraaf is een ampliatio van Is. 61.10 (= introïtus 8 dec., OLV.-Onb. Ontvangenis; sinds 
wanneer?). L/"." 
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7.4.3.3.* (NA DER ONTFANCKENIS EEN OEFFENINGHE)". «([ CAPITTEL .XXVID.) 

Nu bid iek u", ~eest willeeoem4', <0)46 mijn Heer ende mijn God .. Weest 
willeeoem, 0 <glorifieierde geest,)" glorifieierde48 ziele ende glorifieierde liehaem 

.ende bloet <mijns Heren") '0, verwandel "nu vermits S2 die eracht <ende tegen-
240 woordieheit) S3 uwer Godheyt, vermits weleke Godheyt ghi sijt God ende 

Mensehe'" (mijnen gheest,)" mijn ziele,mijn vleys, mijn bloet in u vermits 
<uwen geest,)'· uwe heilighe ziele ende. uwe heilieh vleysehe ende bloe,t, dat ick nu 
hebbe ontfangen. . . ° heilige God, heilicht my nu tot uw~r eren. 0: stercke God, verwynnet <doch 

245 nu)" alle" mijneraneheyt. 0 ee",ige onstervelieke. God, nu voert:aenwilt.in my 
leven. ° du, leven mijnre zielen, lae! uwe Godheytin. my ende. (I 96r) doer my 
schijnen end~ wilt in my ende doer my wandei~n; wilt in my ~nde doer.my sp~eken; 
wilt in my ende doer my werken ,nae uwen alren-liefsten wil· soe wat u belyeft, 
op-dat in my niet en sij <dattuwe niet en sij)". Mijn ogen moeten uwe ogen sijn, 

250 op-dat gi daer-doer syen moeget. Mijn oren moeten uwen oren sijn, op-dat gi daer' 
doer hoeren moeget. Mijn tonge ende mont 60 moet u sijn, op-dat gi daer-mede 
spreken moeget. Ende alle mijn .Ied,e moeten u sijn, op-dat gi d",er-mede werken 
moeget alle dat 11 belyeft, ende dat·z·doer .verdienst·enóeby-wesenuwes heilighen 
reynen glorifieierden 61 liehaems. , 

255 lek bid·' <u)~., dat mijn herte. uwe herte. moet sijn, alsoe óatgi die·meyninge 
ende die" begeerte mijns herten wilt stueren tot uwer. ere}!, Noch \>ió iek u, dat·6 

mijn hovetuwe hovet moet sijn, ende wilt uwe.<heilige)6' drievoldigeonsyenlieke 
erachten·8, daer. u Godheyt in is' beslaten ende daer. uwe Godheytin ende doer 
werct, Vader, Soen ende Heilighe Geest, welek gi bekennet, mynnet ende gebrucket 

260 in uWe heilighe glorificierde ·hovet vermits uwe memorie, verstant en,ie. willonae 
uwer Menscheyt inmy<n hooft) 6. laten werken, als.oe:(f 96v) dat mijn'memorie 
uWe memorie sij, soe-dat sij vermits.u stadelick op dy ·denct, ende·dat mijn verstant 
. uwe verstant. sij, ajsoe dattet u vermits u . selven· bekenne, ende dat mijnen wiJ.uwen 
wil sij, op-dat hi vermits uwehulpe'o niet en wil d.an dat ghi wilt, op-d",t iCIe één 

265 geest moet sijn mit u Godheyt ende één liehael).'l mil uwe heilighe Mensçheit. 
Ende wilt alle menschen, die noch leven, ende alle, die gestorven sijn, dit te 

staden laten eomen, recht of sij dat aldus op die alre-vo\comenste wijse. geoefent 

42 Getuigen: H, f. 95v-97r; P Il.55f. f. 158r-v; L 3.64, f. 274r-275r. 43 Na ... : P add .• L Exercilium 
devotissimum post sacram communionem. 44 Nu ... : L zie n. 63. 45 L Sa/ve, sa/ve (samenvoeging 
der 2 Weest. 11'.). 46 P add; L 0 dulcissime add. 47 PL gloriose geest. add. 48 glor. ziele ... : PL 
siele, lichaem. 49 L domini mei add. 50 L voegt hier in: En ex toto corde meo te rogo el 
obsecro. 51 P verandert. 52 P door; zo ook verder. 53 ende ... : PL add. 54 vermits w . ... : 
PL om. 55 mijn: .. : PL add. . 56 Zie .vorige' ops.onumngen .. , '; 57 doch ... : pa add.,; p~ -doch in'; L 
nunc; H om. ~. 59 doltuwe ... : H.dattu niel en bist; P dat ghi tI)'el en zift; L-quod liIiJm non 
eSt. Waarschijnlijk,is dit laatste de authentiek~ zin. Wij veronderstellen' dat ,dattu. uir H te lezen: is -als 
doltuwe "(:= _ dat het -·uwe)·; ,wat tot doltu ',verschrompeld werd -en waarbij ·het werkwoo(d --sij tot biste 
veranderd werd. Zie verder uwe ogen enz.; mijn tonge ... moet u (.= aan u, het uwe) zijn: 60 ende._.: PL 
om. 61 PL om.; vgl, n. 63. 62.P gJoriosen. 63 ende ... : PL nemen dit zinsdeel als begin van een 
nieuwe hoofdzin en -vervolgen: bid ie. 64 PL add. 65 die ... : PL om. 66 Noch ... : t utque, 
verbonden met het;vorige. 67 Pt add. 68 driev . ... : L invisibiIem' Trinitatem: .69-mijn .. ::: Pt; 
H my. 70 L gratiam. 
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hadden, ende sunderlinge die ende die etc., daer <ic sonderlinge voor begeer te 
bidden, dye ie u hier <mitten gedachten) presentiere) 71. 

Dit bjd ick u 72 doer dat verdyenst uwes menschelicken vroelicken geestes ende 
uwer heiligher bedroefder sielen ende doer dat verdyenst 73 uwes heilighen gewonden 
lichaems, ~ ende dat tot uwer genuechten in uwe heilighen <gewonden) 74 lichaem, 
daer gi my vermits die eracht uwer Godheyt mede hebste verloest, ende tat uwer eren 
in uwe heilighe ziele, daer gi my mede hebste gecoft, alsae dat ick daer-daer leve 
inden leven der graciën, (f 97r) ende tat uwer gloriën in uwen menschelicken 
<vroelicken)" geest, mit welcken ick mit u gebenedide Gadheyt7. byn versoent, 
op-dat vermits uwe heilighe verdyenst, <0) 77 mijn Heer lhesus Christus 78, uwe 
gebenedide Gadheyt genuecht heb te woenen in mijn lichaem, te sytten in mijn ziele 
ende te rusten in mijnen geest, op-dat gi vrede ende vroude 7. in my ende in allen 
menschen '0 moeget hebben, sij sijn levendich of doet. Amen. 

7.4.4. Slotbeschouwingen' 

(VANDER VRUCHTEN DESER OEFFENINGE)". (tI CAPITTEL .xXIX.) 

Item '3. Eenrnensche mocht dat heilich· Sacrament in desen gelove ende in deser 
meyninge ende begeerten een-mael alsoe 84 ontfangen dat hi die vrucht des Sacra
ments, welck dacr is die godlicke !iefte, daer-mede in hem ontfienge mit sulcker 

285 verenynge der myrmen, dat hi nummermeer doetsunde en konde gedoen, ende, al 
dede hi.dagelixe sunde, sij en mach in hem niet hecliven", mer sij wort tehants.'· 
verteert vermits 87 dat vuer der godlicker lief ten,. daer die ziele mede is doerclaert in 
een vernyeten hoers selves", mil welcken sijaltijtopGod loent'·, me<e)r 90 dan 
op oer selven, in een vertyën oers selves, ~ geloevende dat God in oer is ende dat hi 

290 alle dinck (f 97v) vermach ende dat sij van oers selven wegen niet en is of niet en 
vermach, hapende dathi hoer geern helpen wil, ende worpel oer mynne in hem. ende 
set91 sijn eer endé sijnen wil voer in allen dingen: soe werct God inder zielen, ende 
hier wort die ziele·' <wijseloes 93 , werckeloos ende begereloos; hier wort si wille
loos; hier wort si minneloes; hier wort si kenneloos 94). 

71 PL; H (dóer.)men sumier/inge voer begeerlle bidden, die salmen daer mitten gedachten presentieren. 
72 LtJ..Q!!JjrJ!..J}_t;J!!~: 73 doer ... : P om. 74 P add.; HL om. 75 L add.; HP om. 76 mil ... : L 
o benedicle Deus, divinitati tuae. 7-7 PL add. 78/hesus ... : P mijn God; L dulciset benedicte domme 
Deus meus. 79 P hlyscap. 80 ende in ... ; P tIp. na hebben. 81 Getuigen: H, f. 97r~9av; P II.55g, 
f. 158v-159v; L 3.65, f.275r-276r. 82 Vander ... : PL add.; H Vanden se/ven. 83 PL om. 84 P 
eensmae/; L Sane possel quis hacfide ... sic aliquando ... percipere uI. 85 L adhaerere; vgl. Verwijs s.v. 
becliven 3). 86 PIer slom. 87 P door; ook verder wisselend vervangen-. 88 ende al dede ... : LEI 
Jicet .. .incideret, ipsa tamen .... opgesteld als hoofdzin; gedachtelijk evenwel loopt de vorige hoofdzin nog 
verder, zoals wij hier de leestekens aanbrengen. 89 Pleent;· vgl. Verwijs s.v. lenen, ook leinen, of 
loenen. /eunen... 90 PL meer. 91 worpet ... : PL werpende ... ende settende, in parallel met het 
voorgaande ge/oevende, hopende. Logisch gezien is' dit juist; toch handhaven wij H in de mening dat de 
Schr. in lang lopende zinnen vaak anakolouthen laat insluipen. 92 soe ... : L EI tune (Dl wanneer de 
ziel zich aan Gods werk op de hiervoor' beschreven manier overgeeft, dus feitelijk als gevolg van de 
communie) Deus ... in anima operalur, quae lune. 93 De verwarring tussen weseloes en wise/oes lijkt 
v!Jor H fataal geweest te zujn. 94 wijse/oes ... : P; mede H kenne/oes. Hier wort sij mynne/oes. Hier 
wort sij wille/oes. Hier ~ori sij begere/oes. Hier wor! sij Ie niet wese/oes. L: quae tune (ut ita dicam) ahsque 
modo, absque opere, ahsque desiderio, absque voiuntate el absque cognitione efficitur. 
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295 Ten yersten wort sij <wiseloos) 9', niet van oer geschapen wesen, mer sy wort in 
God avergesat ende mit hem geënyget als datyser.mit dat vuer;ende, gelick dat 
yser vuer <int)9" vuer is, alsoe lange alst int vuer blivet, alsoe is die ziele God mit 
God vermits graciën alsoe lange hent sijoer <daer-af keert) 9' uut deser verenyngeJ• 

Ten anderen wort sij werekeloes; want 'sij en weret niet, mer sij·wort gewracht in 
300 God ende laet God werken, want sij bekent dat sij buytenhem niet ·en vermaeh'. 

Ende daer-om en neemt sij oer geeme guèder werken aen, mer siJ seit altijt mit 
Ysayas9' den propheet: '0 Heer alle onse guede werekenheb-dy gewraeht ons', 
Daer (f 98r) sij u lof ende eer af. 

Sij wort tenderdenmael begereloes, want alle dat· sij begeerden, dat hevet sij 
305 vercregen. 

Sij wort ten vierden-maèl 99 wille1oes, want'sij en wil niet dan God ' , ende die 
hevet sij nu vereregenm • 

Sij wort ten vijften-mael mynneloes, want sij wort selver mymie, ende God is die 
mynnen : aldus wort sij godlie1c ende één geest mit God. 

310 Si wort oeek kenneloes, want soe' wat sij hier bekent, dat en weet sij niet, mer3 

sij wort in oer gewaer een wijt ongesehapen guet, dat God selvér is, weleke geen 
creatuer en verstaet. Mer die ziele, die dat opperste guet begeert te bekennen" te 
mynnen ende te gebruyeken, dievetiyë 'hem' 'selven, 'alsoe' voerseyt" is·, ende 
gelove, dat God nae sijnr" Godheyt in hem' is ende hem selven alleen (vol-

315 eomelick)' bekent; ende daer-om kan hi hem selvenvoleomelick mynnen ende 
gebrueken inder zielen. Ende aldus wort die ziele avergefdrmet in God ende. God 
wort 9 niet, want sij bekent hem 'alsde groet te' wesen; . datter niet en is geséhápen, 
daer hiyet is by te gelieken. Ende sij wort arre doeehden 10 cjuyt, want sij is (f981') 
selveT die doechde geworden ende is' tot allen doeehden geneyget. 

320 Hier-om, 0 edel ziele, danet God tot alre tijt, dat gi alsoe groten Heer moege! 
ontfangen", den" hemel ende eerde niet en kan begrijpen p

• --- .. . 

7.5." DAT VUFTE SACRAMENT <IS DIE HEILlGHE OERDE.)" (CIèAPIITEL .XXX.) 

Dat vijfte sacrament is die priesterlieke staet' ende die heilighe 'oerde", Dese 
volgen nae '" die raet 17 ons Heren als reynieheyt, gehoersamheyt, annoede. Die 

95 P. H weseloes; vgL n. 93 96 P; H"in. "97 "hent"H; P "tot "dat; daer~.H_daer: afkeert. 
98 gewrocht ... : .p in ons g.; vgl. evenwel Is. 26.11b: ... operalus nobis. 99 ten ... ; P.ooe. .: 1 PL wil 
add., waannee het volgende dief n). onverklaarbaar wordt. 2 P om. 3 P ~eer. -aatJsJuitepd bij 't 
vorige. 4 P .ke.nnen. "5 P·.haer: grammaticaal juister. 6 P ,v~or~erel!en. 7:P .ha.lfr, vgl. D.- 5. 
8 L perjeele!ygLv.erder; HP om. 9, L'JUI Ua .dfca'!1) .a.dd.;, vgl. n._ 8. . 10 L'viribus (drqkfo1lt,?), al 
volgt 'er ve~der ~ir~us-eDZ. IJ mo~ge~ ... :: L ~n eord~ tu~.hf!spüip ~uscipere;m~ruisli.: 12 den: L qU{;m 
(= dien). . 13 Getuigen: H, f. 98v-99r;P 1I.55h..f.,159v; LL54e,f. )07v-)08r .... 14 VgLp. 7.1, n,,5; 
P V41lder heyliih(}r ,oerd.en; L De. saf!ràmento..ordinls. ,.15 e~de~ .. : 1.: (status saeer4otali$) er saeri 
ord/nis. .16 pese"':_.L euiu~ professl}res. ': IlL eo~~ilia. 

j O~ei deze ijzer/vuur-gdijkenis zie Ac.'- 45, r. i50e~ n. m.·· . k vgl. Jo., 15:5.'- 11S. 26.12.- m Nl. 
dóor de "communie- zelf."' n Vgl: 1 J6. 4J6: o-WaarschljnIijk;veiWiJii-ng riaar"C29, r:'7 en p.199, 
n.m. p Vglt,~;:. 8.27. . ' .,. . 
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desen staet te recht nae-volgen, dat sijn Christus'l' discipulen Q
, Ende tot desen seyt 

hi: 'Een luttel ende die werlt en sal my tehant l• niet syen', (dat sijn: werlicke'o, 
ydel menscben, die en sullen God niet beschouwen)2l, mer gbi sult my syen', want 
ick leve in u vermits" dat gelove, <ende ghisult leven)". Ende inden dage" suldy 
bekennen dat die Vader in my is ende ick" in mijnen Vader <ben)'·, ende ghi in 
my ende ick in u". 

Dese heiligbe oerde ende dit sacrament heeft onse lieve Here selver geholden, 
want dat bewijst alle sijn heilighe leven. Ende die hèm hier-in nae-volgen, dat sijn 
sijn alre-liefste kynder ende sijn erfgenamen. Want hi wil se vermits,dat gebet ende 
verdyenst sijnre Menscheyt bren- (f 99r) gen in dat gebrucken sijnrehoeger 
Godheyt. 

7.6.' DAT SESTE SACRAMENT (IS DIE HEILIGHE ECHTSCHAP)" «(I CAPITTEL .xXXI.) 

Dat seste sacrament is die heilighe ecbtschap. Nu is lbesus Christus'· die 
brudegom der heiligher kerken 30 ende alle criste 31-menschen sijn lydtmaten der 
heiligher kerken". Alle dese lydtmaten 32 sullen hebben in Christo lbesu één gelove, 
één doepsel, énen HeerV

• Deser heiligber kerken hovet is lbesus Christus 33, God 

ende Mensche; ende bi is oer brudegom ende sij is sijn bruyt, ende hi bevet se 
getrouwetinder galgen des cruces mit sijnen duerbaeren bloede ende hevet sy 
verloest mit sijnen bitteren doetw. Ende hi hevet se vercyert mit sijn heHigben 
doechden ende mit sijn heilich verdyenst, ende hevet oer dat altemael gegeven, dat 
sij oer daer-mede mach vercyeren 34, om den Vader inder Godheyt3' te behagen 
ende, op-dat, soe wanneer dat 3• sij is besmyt mit sunden, dat sij oer 37 dan weder in 
sijnen heiligben 38 bloede wasschen solde. 

Hier-om,sal die bfllyt Christi,die criste3• ziele;'o, altijt gedencken der yerster 
trouwen' l ende die manyer, daer sij mede getrouwet is, welck daer is (f 99v) dat 
trouwe gelave, dat sij altijt ongevenst42 tot hem sal hebben, alsoedat sij sijn eer 
baven alle dingen sueke ende meyne ende op hem baven alle43 betrouwe. Ende", 
waer hi se getrouwet hevet, dat was: opten berch van Calvariën, in" die'galgedes 
cruces. 

18 H xfts; P Chrisli. 19 P terstont, vgl. Vulgaat jam. 20 P were/tlijcke. 21 P aenschouwen. 
22 P door; ook verder.. 23 ende ... : L et vos vivelis add.; vgl. Jo. 14.19c. 24 ende ... : L In mo die; 
vgl. Jo. 14.20.. 25 Verbeterd uit gi. 26 P add.; vgl. Jo. 14.20b. 27 Getuigen: Il, f. 99r-100v; P 
II.55j, f. l60r-v; L 1.54f, f. 108r-J0ge. 28 Vgl. 7.1"', n. 5. P Vonden houwelijcken stael; L De 
matrimonia. 29 L dominus noster add. 30 Halle dese lytmaten add. en geschrapt; zie . 
hierna. 31 Zie hiervoor p. 410, r. J. 32 Alle ... : Let hi omnes. 33/hesus ... : P Chr. J. trp. 
34 mach ... ~ P ver. mach add. 35 Vader ... : L Deo pazri. 36 soe ... : P wanneer. 37 H doer mede 
mach vercyeren add. en geschrapt. 38 L precioso. 39 Vgl. n. 31. 40 die ... : PL om. 41 L 
desponsationis. 42 P ongeveynst; vgl. Verwijs s.v. ongevenset. 43 P aI; L omnio. 44 L Loci 
quoque in quo ... continue memor esse debet. Het ende is blijkbaar nog afltankelijk van het voorgaande 
gedenken. 45 P aen. 

q Priesterschap en kloostèrstaat lijken dicht bij elkaar gebracht te zijn. r Jo. 16.16a. s Jo. 
16.16b. t Jo. 14.20. u De corpus Christi mysticum-gedachte en de bruidschapsverhouding spelen 
door elkaar. Ook verder. v Vgl. Eph. 4.5. w Vgl. Eph. 5.25·27. 

.. ~ 
:: .. 



o 

<) 

K 

c. ç. 31 411 

Aldus is Jhesus, <onse bruydegom)<·, diedaer alsoe voel beduyt als een beholder 
355 der werlt, dat is: alre menschen, die inder werlt sijn', Christus bedueytalsoe voel als 

van God gesalvet', als die dat van Gods verkyesinge ende macht mechtich is", Hi 
is God ende Mensche, Daer-om seyt hi: 'Soe wie in my gelovet, uut sijnen buyck 
sullen vloeyen ryvieren des levendigen waters''; dat is: soe wie in my gelovetende 
op my betrouwet, uut sijnen buyck, dat is: uut sijnen gront, sullen vloeyen ryvierén 

360 des levendigen waters, dat is: sij sullen ontfangen enen geest van Gode, die daer sal 
versmen den rechten synne van 'alle die Sehryftuer, ende sy48 sal uut hem vloeyen 
als water, dat levendich maeet alle die-geen, rue dat Woert God's van hem hoeren, 

Hi is die duve, die (f 100r) Ysayas sach vlyegen in 'dat 'gulden vat, d'i!' diè V'jer 
engelen op-hyelden tegen die radyën der sonnen, Weleker duven volchderi' soeven 

365 aernen, dat sijn: die soeven gaven des Heilighen Geestes, ende vloegen in dat vat, 
dat was: in Maria49 .a. 

370 

375 

380 

Hi is dat 50 vredsam teyken, dat Noë wert gegeven tot enen verbont des vreden b, 

Ri is dat metalen serpent, dat M oyseswert gebaden op te rychten inder 
woestijnen", Allemensehen moegen'van hem' genesen, die beswaertsijn mit sunden, 

Hi is dat lam, dat alleen weerdich was dat 'boeck rot die 5l soeven zegelen op te 
doen S2 .d . ' 

Ri is die opgelaken doere indenhemel,daer sij alle doer-gaen"IIioetèn, die inden 
hemel sullen 53 comen,als hl selverseyt: 'Ick bYn die doere van die schaeps-éoye 54, 

Ende soe wie doer my in-gaet in dat bekennen mijnre Godheyt 55, ingaende ende 
uutgaende, sal hl altijt weyde vynden: ingaende in mijn Godheyt·, sal hl geleyt 
werden opten boegen berch der ewicheytr, in dat weeldige 'rijekdom des godlicken 
wesens, ende uutgaende in aen te mercken (f 100v) mijn edel hoegebaeren 5. 
Menscheyt 57 mit allen mijnen doechden' 58; " 

Hi is die schat der heiligher kerken', daer alle oer lydtIIiaten uilt moegén haelen 
dat hem noet 59 is, 

Hi is die gulden berch b, daer alle menschen pine ende schultmède riioegen 
betalen den hemelsch~er. ' ., 

Hi is die lynde·o, die die Vader inder Godheyt uut hevet geworpen, daer hl aile 

46 onse ... : PL add. 47 als ... : PL om. 48 H (sy = Schryftuer); P .hi; Lipse, in aanpassing aan.de 
volgende reeks Hi. 49 Hi is ... : PL om. SO·Ht ... : L Est nanqu~ dominuS lesus. 51'P om. 
52 boeek ... : L accipefe.1jbrum el aperire ... ; vgl. Ápoc. 5.9. 53 L desiderant. . 54 P stal. 55 L 
salvabitur et add.; vgl. Jo. 10.9: salvabitur e~.i,!gredietur et egredietll!" 56 P hi'~q~~;~~gL~iiL .. 
s.v. hogeboren. hogegeboren. 57 oen.· .. :· P dat oenmereken mijnder edelre ... nwnscheyt. Versta·: UlII

gaende sol hj geley! werden În (= naar)... SB ende uUIgaelu/e;.:: L .Egrediendo autem in considerótio-
nem ... humanilatis meoe, omnium'\'irtutum mearum'pascuo inveniel. 59'P vim,llOde'; ·60 P linie; vgl. 
Verwijs s.v./ijnde, linIe znW.; Lfunis:·ko,o~4. lOUW. . , 

x De naam· Jezus is afgeleid ·van het Hebreeuwse woord· Yê.fûa, dat. betekent:··, Jahweh..is Verlossing. 
y De. term .. Chriszus. afkomstig van het Griekse woord Xplirróç. daL beantwoordt aan bet.HebreeJwse 
Máliah (vg1. Messias), dat betekent de gezalfde. - Zie Theologisch Woordenboek; 1957, I, p. 2467 e.v., 
s.v. Jesus Christus. z. Jo. 7.38, dat hierna geglosseerd wordL a Zie hiervoor n. z. b Vgl. Gen. 9.11-
17, ~ Vgl, Num, 21.6-9, d Vgl, Apoc, 5,5-12; speling tussen leeuH' en lam. e Jo, 10,9. f Wel
licht is dit beeld ontleend aan het ps~-Tauleriaans, "Schoen sermoen vonden werdighen he'iligen sacrament' 
(zie LIEFnNCK, T.-hss., p. 302;335). g In nauw 'verband' mefhet volgende beeld: . b Aansluitend bij 
het motief van 'Den gulden berch'. Zie C c. 15;n. e, p. 378. 
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die ballingen sijns rijcks mede tot hem treckt, die (daer-aen hangen)6", op-dat 
385 nyemant verlaren en sij, mer (oat) ewich leven heb(-be. Amen.) 6'". 

390 

7.7.* DAT SOEVENDE SACRAMENT(ES DEN HEILIGHEN OLYE)" 

7.7.1.* (VANDER HEILIGER OLYE ENDE EEN DEVOTE BEREYDINGHE TOTTER 

DOOT)"·". <cr CAPITTEL .xXXII.) 

Ó 395 

Dat soevende sacrament is denheilighe olye 66, die wort gegeven alle kersten- 6' 
menschenin oer leste eynde, ende,bi wort gesmeert op dat herte, op die6' ogen, op 
die oren, opten mont6', op die voete, in die hande'o. Desen heilighen olye beduyt 
dat water ende dat bloet, dat onse lieve Heer lyep uut sijn heilighe herte, doe di 
doet hienck ,aenden cruceJ• WeJcker bloet van alsoegroter cracht was, dat die 
blynde rydder daer-doer syende wert ende genade vercrech,dièk hem die wonde 
selver stack' . 

400 

Hier-om saImen,71 dit sacrament mit groter ynnicheyt int leste ontfan- (J. 101r) 
gen, op-dat sijm daer-doer af moegen leggen alle dat sij in die voerseyden sacra
menten versumet hebben. Ende als die priester die lede smeert '2 mitten heilighen 
olye, soe sulIen sijm dencken, dat sij mit dat water der genaden ende mit dat bloet 
der mynnen, dat onse Heer uutstorten '3 opten'berch van Càlvariën uut sijn heilighe 
mynnende herte, gesmeeret werden ,ende sullen God van bynnen toespreken, 
inwendich seggende'4: 

61 doer ... :' H daer aenhangen. -dat Padd.; -be ... P add. 62 Getuigen: H, f. lOOv-lOlr; P 11.56a., 
f. 160v-161r; L·"1.S4g, f. 109r. 63 Zie hiervoor p. ??'!, n. 5. 64 PL Vonder ... : add. 6S,De eerste 
passus gaat .over het sacrament als zodanig, in tegenstelling met het hierna volgende gebed. 66 den ... : 
L unctia .extrema. 67 P christen. 68 P om.' 69 L ad nares add. 70 L el ad rerles add. 71 
P sullen "die"",enschèn. 72 pl suvert; p3 suyverl. . 73 L effudit. 74 ende ... : L dicentes orationem 
ilIam quam in tertio huius Margaritae Evangelicae lihro offendes;- zie Inleiding, p. m. Een der tekenen van 
ingrepen .in de ra-ngschikking ~er Marguarita 1545. 

i Het hier gebruikte" beeld voor de verlossing der mensheid, nl. de uitgeworpen vislijn, houdt in 't ' 
algemeen-verband met Jezus' woord tot de apostelen:" 'Ik zal u tot vissers van mensen maken' (Mt" 4.19, 
en par.). De voorstelling -!llervan jn P lijkt meer speciaal afhankelijk te zijn van een motief, geïnspireerd 
door Job 40.18·28 en ÉzeCh. 32.3: de uitgeworpen hengelroede (met het lokaas, waarin de Leviathan = 
duivel beetgenomen wordt). De hengelroede = lijn, is de lange reeks stamouders uît het O.T., waaraan 
het lokaas is vastgemaakt, nl. het mensgeworden Woord, dat uiterlijk een mens lijkt, maar de Godheid 
verbergt; de beeLdaarin doodt de duivel. Vgl. Jean RIvm, "Muscipula diaholi". Origine et sens d'une 
image augustinierme, in Recherchçs de rhéologie ancl'enne ef mé{jiévale, I, 1929, 484, 494-49"6; Mayer 
SCHAPIRO; " "Muscipulo diaboli", the symbo/iSm p of the Mérode Altarpeice, in Artis Bulletin, 27, 1945, 
1827. Zie de uitbeelding hiervan met de patristische teksten in Herrade DE LANSBERG, Hortus deJicUirum, 
ed. A, Straub & G. Keller, Strasbourg, 1879-1899, t. J, p. 19, Planche xxiv en nno ]·5 (zeer belangrijk) en 
p. 29, Planche XXXviii; t 1I, P]anche mv, en t. !Il, Planche xxxviü. Vgl. Berrad ,OF HOHENBOURG, Hortus 
de7ic/arum, ed. Rosalie Green, Londen-Leiden, 1979, t. I, Pl. 49 en 93; t. Il, Pl. 49 en 93. - Schr. past het 
overgeleverd beel4 verder toe op de mensen, die zich" door Christus' kruisdood laten aantrekken en 
verlossen. Zie nog Tempel, ug. AMPE, 612 en n. 76. j Vgl. Jo. 19.34, dat meestal als symbool van alle 
sacramenten wordt geduid. k die relatief bij 'rydder. I Vgl. de legende van de honderdman; zie 
hierna p. 437, n. o. m sij expliciteerr.-het voorgaande men. 

."-; 
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H, f. 101r75 7.7.2.* (EEN DEVOOT GEBET OM EEN SALIGE DOOT TE VERCRlGHEN) " «(I CAPlTTEL 

.xXXJlJ.) 

0 
0 

() 

Ûf 

405 

o mijn Heer.ende mijn God,iek da.nek u ende iek begeer dat u alle mensehen 
moeten laven ende daneken mit alle ereatueren voer alle die waeldaden, die gi 
my ende alle menschen hebt bewesen vermits <die verdyenst uwer heiliger 
Menseheyt)". Nu bid ie u, 0 Heer God Vader <over) 78 alle,.doer dat verdienst 

410 uwer heiligber Menseheyt: laet u Godheyt <doer-) 79 schijnen in my. Ende doer 
alle uwe versrnadenisse, armoede enqe pijnlieheyt, (iie gi hebt geleden in alle uwe 
heilighe lede ende in u heilighe ziele ende in u vijf synne.n, wilt my doch daer-doer 
vergeven alle dat iek. hebbe mysdaen mil die erachten mijnre ziekp .epde mit mijn 
vijf synnen ende mit alle die lede mijns lichaems .. Ende gevet my, lieve Jfeer, datjc 

415 dese siecte80 ende pine (f lOlv} om.u lieft alsoegeemmoet Iydenom uwenwil,als 
gi oril mijnen wil geleden hebt, ende dat iek den bitterep doet om.u mynne" geern 
sterven moet. 

420 

425 

430 

o Vader, vergif my mijn· sunden om des gebedts wil,. dat. u lieve dqen in sijnen 
lesten voer zijn viande badt)8', 0 mijn.ff.eer <ende)" 'mijn God, .denct.in mijn 
hulpe" om dat gedacht des vreden, dat 84 ghi dachtopten moerdenaer, clie u badt 
dat ghi sijnre solste" gedellckell'. 0 troester,der 1:>edroefder·<hertell)'·, ",echder 
dwa1ender, <ie)" beveel my nu u lieve Moeder ende uwen lieven discipel mit·.alle 
dat hemelsche heer: dat bid ie u om dat beveJen datgi u lieve Moeder sunten·Johan 
bevalste 8 8. p ~ 

o toevlucht ende saliehmaker der zielen, ie come totty; ie byn u creatuer ende een 
van die-geen, daer gi u bloet om hebt gestort. Je bid u 89, en wilt my doch niet 
verlaten: gi waert van u Godheyt90 verlaten', om-dat91 ie solde beholden werden. 

o fonteyn des levens, die daer .biste gesprongen uut die inader .der Godheyt 9', u 
edel Menseheyt verdorsten in uwer stervender noet'; oee dorsten die begeert uwer 
zielen (om)9' noch meer om9' my te lijden. 1cbid u, 'vervulru begeert aen my 
ende verenyget (fl02r) my mit)l, op~dat u bitter lijden aenmy nielverlaren en 
moet sijnQ5, 

o volbrenger al1es guets, alk onse guede werkenhebdy (ons)9 •. ' 'gewraeht: daer 
sij u lof ende eer af. Ic bid u doer dat voJcomen werek der mynnen, dat gi voer ons 

435 .voldaen 97 hebt 98, .xxxiij. iaer vervuIlende al1e dat die propheten vim· u hadden 

75 Getuigen: H, f. IOlr-102v;P II.56b,r. 16fr-162r; L 3.67, f. 277'-278v.; LHI;>, f. 74v-75v;' DHD, 
f. 247v·250r. Zie hierna onder 7.7.3. iF; n.·2I. . 76 PI; add.;"ti Een guiden gebet"om' een sekerèn en~ 
saligen doet te vercrigheri. 77 4it. ... : P (die. ve1:die~te~:.) L. 78 P';'H Vlin. . '79 H .daer,"a1 kán 'dit 
juist zijn: daer ... in m)' schijnen. 8Q'L injirmilaiem; P SieCle1}, . ~l P om. 8i u .... :· kif in uwe'!. 
faetsten voer·uwe. viande. badt PLo 83' P ·add . . ' .. ~ 40.1 .... :: IJ: die gédach(en ... ·,.:die .. :. 85 PL 
wolt. 86 P.adä .. ; L omniwn.· 87 PL add: .'88 P bl\'vae~t:. '89 ic:,:::.L Tuûi~um eg.a.· gO L ad 
lempus adä, .. 91 L: ut" =. opdat: 92 gesprongen ... :' ~:ex:" divjnÛat~'s .vena prodzJstt', ' .. 93.·P 
add. 94.P voer.. 95 moet .. ',: P si." ,6 L nof?ls .aäd:; 'vid~ Is. 2~.12. '97 LHO.operatus 
es. 98 voer ... : J: pro nostri redémptio!,e ~onsummas.ri..· .. . . . 

D Vertaling .van het bekende jnvitalOrium: Deus. in meum adjutorium inlen~ .. · 0 Vgl.: l.c, 23.42, 
P Vgl. Jo. 19.26-27. q Vgl. Mt. 27.46 en par. r Vgl. Jo. 19.28.' s Vgl.!,. 26.12 .. 
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gespraken': ie bid U 99, laet syu my nu te staden eomen (geliek ofte)' iekse om u 
lieft gedaen had als gi se om mijnre lieften wil gedaen hebt, ende vergif my alle die 
guede werken, die ie versumet heb, ende dat ick u soe duek een hynder heb geweest 
in my te werken. (0 mijn Here, mijn God, och ofie nye sunde en had gedaen!)2 ° 
God, mijn God, och of iek altijt een mensche nae uwen herten geweest had 3! ° 
God, mijn God, och of ie alden tijt, die ie noch voerhanden heb, mocht toebrengen 
nae uwen alre-liefsten wiJ! <Och of ie in die ure mijnre doet mocht gevonden 
werden een mensche na uwen godlicken herte! Och of ghy, mijn Here ende mijn 
God, hier inder tijt ende inder ewicheyt altijt vrede ende vruechde moecht hebben in 
my!)4·0 Heer lhesu Christe, mijn Heer ende mijn God, ick, u' arme sundige 
creatuer, bid u doer die grote bangicheyt ende verschriekinge, die gi leet in u edel 
ziele·, doe sij solde verscheyden van u heilighè lichaem, want u doe u Godheyt had 
verlaten (inder groter pinen) 7. Inder bedroefder tijt', doe gaefdy u aver in 
alsuJcker gelatenheyt, dat gi daer geern dusent iaer <of langer)9 (j.102v) wolste 
hangen inder selver gelatenheyt, armoeden [ende)'· versmaetheyt ende pinen om 
mijnen wil om my. mit u Godheyt te versoenen. Ende in deser bangicheyt spraecty: 
'0 Vader, in· uwen handen beveel ick [üJ.mijnen geest0 

'20 Heer lhesu Christe, gi bevaelt mi! oetmoedigen bidden u edel geschapen ziele 
in die cracht uwer ongeschapenre ewiger Godheyt: Welcke Godheyt u gebenedide 
ziele nae oere verscheydinge van den lichaem doercJaerden, verblijden Hende g1ori
ficierden, alsoe dat van die cJaerheyt oere Godheyt, die van oer scheen, alle die 
heilighe vaders verblijt worden inder hellen >4.9. 

Soe B bid ick u 16, ontfanget mijn ziele" in uwen handen' ende Jaet oer dat 
verdyenst" uwer heiligher Menscheyt te staden comen, op-dat u gebenedide 19 

Godheyt in oer mach schijnen ende wijsen oer den rechten wech totten ewigen 
1even. Amen 20,2l..22-24. 

99 k.o.: P om. 1 P; H afl. 2 P (noyt) L add. 3 geweest ... : P had g. trp. 4 Och olie in die 
ure, .. : PL add. SP om.; L (creatura) lua. 6 gi ... : PL uwe edel ziele leet. 7 inder ... : PL 
add. 81nder ... : hiermee herneemt H de vorige tijdsbepaling weer op: want u doe ... : P beschouwt deze 
als voorzin ( Want. .. u doe, maar dit u staat syntactisch op een verkeerde plaats) en vervolgt met Doe 
gaefdy ... als nazin. Daarbij sneuvelden de oorspronkelijke overgangswoorden Inder bedroefder tijt. L 
wijzigde op zijn beurt de constructie: TUTJc enim divinitas ,lua ... in poenis ... reliquerat (hoofdzin), in quibus 
nihilo minus .... (relatiefiin). 9 of. .. : PL add. 10 H add.; PL om. 11 H add.; PL om. 12 L 
Etenim add. 13 Lexhilarabat. 14 L limbo. 15 P Hier doer; L Per haec (inquam); vgl. n. 12. 
16 L domine Deus meus add. 17 L revertentem ad te (animam) add. 18 L merita. 19 L 
om. 20 P om." 21 In LHD, f. 76r e.v. (resp. PHD) koint hier een passie-oeffening: opsomming 
van Christus' en -Maria's uitwendig en inwendig lijden (hoofdzakelijk .in getallen uitgedrukt), die 
aanbt;voJen wordt als beste voorbereiding op de dood (zie redactioneel kader). Men vindt ze ook in 
Tempel, na Dà/ .lx. capittel, f. 173v-177r, en in P"3 (en latere uitgaven), na IILc.58, f. 237r-239r, enigszins 
als· blad vulsel. Het blijft moeilijk de Peerle-authenticiteit ervan te bewijzen. Wij verwijzen naar onze 
uitgave in Tempel, p. 620-633. 22-24 In LHD, f. 79r e,v,' (resp. DHD) volgt op voornoemde passie
oefening nog een Praeparatio mortis optima. De Peede-authenticiteit ervan is moeiJijk bewijsbaar. 

tJa. 19.30. u NI. (Jezus') mynne, waarover zo juist sprake was. vU:. 23.46. w Nl. bij 
Christus' nederdaling in het voorgeborchte der hel. x Vgl. n. 1. 

x 
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H, f. I02v25 7.7.3.* (ALS WI LYGGEN OP ONSE STERF-BEDDE)". (ti CAPIITEL .xXXIV.) 

Item, als wi lyggen op onse sterf,bedde", soe sullen wi ons keren in dat belaefde 
lant, dat God selver is, ende merken woe· dat hi vloeyt van (f 103,) honich ende 

465 van melck' . 
Want nae sijnre Godheyt is bi als een dl'\lpende. honich-raet" vol· zuetiehei-

:z. den '9." die niet op en holdet te vloeyen op alle dat-geen, daer sij byeomen mach. 
A1soe 30 is God nae sijnre Godheyt gelick een vervlaten .honich-raet vlietende· op alle 
die-geen, die tot hem keren. ende sijn- gracie begereJ;l . 

. 470 Ende nae sijnre Menseheyt is hi melck des levende ·voetse!.s alle der-geenre, die 
gebreek hebben der gueder werken ende der. doechden, 

Aldus sullen wi ons keren mit Onse vers.tant·ende31· mit- onse.gedaehten·ende 
begeerten in dat lant der· levender', welck ·daer is" God ende· Mensche, ende 
averdencken die ·waeldaden, die bi .ons gedaen hevet,in-dien' dat· hi ons .hevet 

475 geschapen, op-dat wi hem solden bekennen, mynnen ende gebrucken.·Ende hi hevet 
ons verloest mi! sijnen bitteren .doet, endegewasschen in sijnen bloede, Ende bi 
begeert ende wil ons gheern salieh maken,.ist dat wi·hem daer-omhidden n . 

H. f. 103r" 7.7.4.* HIER-OM SULLEN WI SPREKEN IN 

ONSSELVEN", ALS ONS RADET DIE HEI-

480 LIGHE LEERRE SUNTE AUGUSTlNUS". 

(ti CAPIITEL .XXXV.) 

([ 36v) Sunte.Augustjpus, die,gloriose 
leere,heeft" dit 'gebet gemaect ende rae

. de.t seer .te lesen, of te hoeren lesen mit 
'.begeerten: die. en sUllen nummermeer 
.smaken .pijn .des ewigen. doets. -'. 

(I 103v) lek danek u, mijn Heer ende Ic danck di, lieve here, dat ie inden 
mijn· God, dat iek byn in .een kersteliek. ,kersten gelave byn ende. inden kersten 
leven ende in dat heilich kersten gel ave. gel ave leve. Ende haep dat ie' daer-in 

485 Ende iek gel ave alle dat een guet kersten sterven sal. Ende daneke ende love dy 
mensche sehuldieh is te geloven, ende in van alle mijnre herten. 
dit gelave begeer iek ende hape 3 • daer' 
in te leven ende te sterven . 

. .. 

2S,Getuigen: H, f. 102v~W3r; P II.56c, f. 162r~ L 3.6ga~- f. 278v-·279~, Üi Onze titel is genomen uit de 
vólgende tekst. 27 Als ... : L Cum ergo morti nos appropinquare se~erimus. . . zB d'JLpe~de .. ".: L fa~ 
disJillam. 29 P soeticheyt; t du/cedine.- . 30 die ... : L Porro. sicutfavus ... àa ei Deus... 31 mil ... : 
PL Qm, 32 L plaatst in deze § nog de veÎwijzing:. Taliter ergo -intra nosipsos dice'!'us. Zie verder Il: 34. 
33 Getuigen: H, f. J03r-I04r,b; P rr.56d, f. 162r; L 3.68b, f. 279r-v; LHD, f. 79r-. met de overgang: Die 
ergo humili corde; DHD, f. 256v-258r.· DIt gebed, al of niet' aan Augustinw toegeschreven (zie W. DE 
VREEsE, Sint Augustinus in hel Midde/neder/andsch uit 'de BibiiolheCa- neerlandica manuscriplo, in MisceJla
nia Augus.tiniana, R()tterdam, i930,' p. 349, __ ~) komt .voor j'n: hs. Antwerpen, Stadsbibliotheek,' B 141 J fiS, 
( .. 36v-37v (vgl. Fl. PRlMS, ~n Limb':lrgsch gebe~enboek,_ Baasrqde, 1926, 27-28)" waaxna,a.r wij de 
paralleltçkst publiCeren; de hs~.· beschreven dopr ,M. MEERtEN~, .I!e g(u!-$VrlfC~1 in. de. Net/.er'ande . .n.., YI, 
1934, hs. 8,"nr. 8; hs. 17, nr. 146 "en" hs. 32 •. nr. 17 (~ver het -gebed -zelfzie o.c1 •• I, 57k~. A-bdij Tongerlo 
192 (ripuarisch), r: 126,130; hs. Leiden, U.B. Ltk. 325, f. 50r-v-e"". Vgl. H;J.!-ELOtJX; Gebed 'on Sint
A1!Selm"us,.in OG~, 51,1971; 33 (met literatuur). . 34_Hier.: .. ·: -H als lopende,tekst; P:als.titel.ge4ruk;t; 
L als slotzin_van de vorige paragraaf; zie n. 32; LHD'Dic ergo humili corde. -.35·0Is-. .... : H add; Dit is 
een samenvatting van een bredere rubriek in andere' vindplaatsen. . 36 ende hape ... : PL "om. 

y Vgl. Gen. 13.15; 26.4; Ex. 3.17 enz. z Vgl. Prov.24.43. ·.Vgl. Ps. 26.1'3. 
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490 

495 

o mIJn Heer ende mIJn God, ick 
bekenne dat ick niet gelevet en heb als 
ick schuldich was ende oéck wael ver
mocht hadde mit uwer graciën: dat is 
my leet. 0 mijn Here ende mijn God, ick 
heb enen gehelen wil my te beteren mit 
(uwer)" hulp alle mijn leven lanck. 

Ic gelave dat onse Heer lhesus Chris
tus den bitteren doet om mijnen wil aen 
den cruce hevet geleden. Ende ick 
bekenne dat ick niet salich werden en 

500 mach dan in sijnen heilighen doet. Daer' 
om set ic alle mijnen hape ende troest " 
aen sijnen heilighen doet. Ick beveel 
ende ïlewynde my38 -altesamen in sijnen 
heilighen doet, ende ick segge: 

505 0 lieve Vader, wilstu my doeden, soe 
doede yerst in my alle ongerechticheyt 
ende ongelicheyt; doet en 39-wech alk 
hyndemisse, ende helpe my dat ick enen 
gereechtigen verduldigen heilighen doet 

510 sterven moet. 

o Vader inder (f 104r) Godheyt, ie 
sette den heilighen doet ons Heer lhesu 
Christi, dijns eengebaeren Soens, tus
schen my ende u strenge orde!. Ick offer 

515 u dat heilighe leven, dat heilighe lijden, 
den bitteren doet ende dat heilich weer
dige ontschuldige bloet onS lieven 40 

Heren lhesu Christi, dijns eengebaeren 
Soens, voer alle die onnutticheyt mijns 

520 levens, voer alle datquaet dat ick heb 
gedaen, ende voer alle dat guet dat ick 
versumet heb. 

o lieve Heer lhesu Christe, ick sette 
uwen bitteren doet "tusschen mijn sun-

525 den ende u gericht4l. Ick sette uwen 

Ic bekenne, lieve here, dat IC niet 
geleeft en heb als ic mit recht solde ende 
als ic wael gedaen hadde bi dijnre gena
den. Dat berouwet mi en (!) is mi leet 
van alle mijnen herten. Ende mi is leit 15 

dattet mi niet voel leyder en is. 0 here, 
mit dijnre genaden heb ic wyl mi te 

- beteren ende te bekeeren die wijl dat ic 
leve. 

Ic geloeve dat ons here ihesus christus 20 

den bitteren swaeren doet aenden eruce 
van mynnen om mijnen (f 37r) wyl 
geleden heeft. Here, des laeve ic dij van 
al mijnen herten. Ic bekenne, lieve here, 
dat ic niet salich gewerden en can noch 25 

en mach dan alleen in dijnen heiligen 
doet. Daer om sette ic al mijn hope ende 
troest ende toeverlaet aen dijnen doet. 

Ic bevel (1) mi altemael in dijnen heili-
gen doet; ic geve mi allein in dijnen 30 

heylighen doet" ende sprec: Lieve here, 
wilstu mi doeden, soe doede alle 
onrechtverdicheyt ende boesheyt in mi 
ende help mi dat ic enen rechten verdul-
digen heiligen dOOl sterven moet. 35 . 

Ic sette, vader inder ewicheyt, den 
heiligen (1) doot ons lieven heren salîgen 
ihesu chris!e (1), dijns eengeboeren kynts 
tussen mi ende sijn strenge orde!. Ic 
offer dat heilige leven, dat lijden ende 40 

dijnen heiligen doot ende dat heilige 
werdige onschuldige onnoesel btoet ons 
lieven heren ihesu christi voer alle die 
onnutticheyt mijns levens, voer alle dat 
qûaet dat ic ye gedaen heb, voer al dat 45 

guet dat ic ye versumt heb ende gedaen 
solde hebben. 

Ic sette den doot ons lieven heren 
ihésu christi tot enen mynen (1) vrede 
ende schilde (alse) (?) bescherminge 50 

1, (bij de rcx:htse ,kolom): j~ geve ... daT: tussen de .regels door corrector (1) bijgevoegd, wat Prims niet 
aanstipt. 

37 PL add. 38 lek ... : L me immergo, invo/vo atque commendo. 39 doet:..: PL ende doet. 40 P 
om. 41 PL gherechlicheyr. 
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saligen heiligen doet tot enen mynnen' 
vrede" ende tot eneh schilde (ende) 
een beschermynge ende geleyde43 , dat 
ick nurnmermeer ten ordel comen en 
moet, het en sij vermits dese voerseyde 
reden 44: dan come ie geern mil ganser 
begeerten. Amen. 

ende geleide, dat ie nummer en COem toe 
den ordel, het en sij overmits reden die 
(f 37v) ic voer-gespraken heb: dan soe 

. coem ic daer geer (!) mit ganser volcoe-
. menre begeerten. Amen. (Uit hs. Antwer- 55 

pen, Stadsbibliotheek .. B 141155). 

7.7.5* WATWl SULLEN DENCKEN·IN DIE URE ONSER DOET «(1 CAPJTTEL .xXXVI.) 

Item4
', als wi sterven, soe gevet men ons indie.hant een bernende was-keerseb . 

535 Die beduyt God ende Mensche. Dat was beduytsijn heilich lichaem, dat bi VOer ons 
tot allen pinen avergaf. Ende dat legrnent4 ' beduyt sijn heilighe reyn ziele, die hi 
om onsen wil inden doet leverden. Die (f104v) vlam beduyt sijn hoge Godheyt, die 
aJtijt tot ons gebarnt4

' hevel, eer wi geschapen waren. Ende gelick dat die vlamme 
ende dat vuer verteert dat was mit .dat legrnent, alsoe hevet die Godheyt uut ber-

540 nender tieften, die hi tot ons had, sijn lichaem ende·sijn ziele altemael verteert tot 4 • 

alre annoeden, schanden ende pinen· om die mynne van ons .. 
Dit (lijden ende liefde Gods) '0 sullen wi gedencken als wi sullen sterven:· daer' 

. om gevet men ons die keerse S1 inder hant.Ende gelick dat die keerseniet "uut en 
gaet, het en sij dat sij werde uutgedaen, alsoe en sal dit aen te dencken niet gaen uut 

545 onser memoriën. Ende dan sullen wi bidden SJ:. 

'0 mijn Heer ende mijn God, ick bidde u doer dat verdyenst '4 uwer gebenedider 
Menscheyt, doer uwen vroelicken menschelicken geest ende doer uwe (droevige)" 
ziele ende doer uw heilighe lichaem: laet u heilighe gebenedide hoge zuete Godheyt 
in my" schijnen, in mijn ziele, in mijn tichaem ende in mijnen· geest", ende 

550 veryaget alle uw viande van my, ende wasschet·my in u heilich bloet ende doet my 
leven in u. 

o leven mijnre zielen, gevet (f 105r) my nu in.uwer lief ten te sterven tot uwer 
gloriën. 0 lycht mijnre zielen, wilt my nu luchten ende verlichten. 0 wesen mijns 
wesens, die my geschapen hebste, ontfanget. dat wesen rnijnre. zielen in u. godlicke 

555 wesen, daer ic ewelick in heb geweest. 0 Vader, in uwen handen bevee1..ic [u] mijnen 
geest'. 

42 mynnen ... : PL minne~ vrede; t~,_-1J1i'!~~y.~!!!;.. De Zin is ons niet duidelijk. W~llicht:",-minnelû1ce 
schikking. 43 ende tot.-:.:r.-SCUIO,. prptectione salvoque canducto. H in (ee!1): misschien teJ~n als ën 
(_ ende). 44 reden (waarschijnlijk"vertaling van ratio):" wijze, manier; L modo. 45 Getuigen: H, 
f. I04r-105r; LHD, f. 80r alleen vanaf het gebed: 0 domme; DFiD, L 258r-': item; P I1.56e, 1'. 162v-163r; 
L 3.69ab,.f.. 27~·280r. 46 H add. :47 P lemmet; L Iychnus. '., 48 p. gebram; L inoestimah.ilf ad 
nos amore jlagrabat. 49 PL in. SO Jijden ... : PL add. 51 L candda caerea accensa. 52 L 
aliunde add: 53 L.oratio.add. als rubriek. . S4 dat .. :: P'elie verdienste. SS·Geëist door de zin. H. 
heilige. 56 Dit wordt hierna gespecificeerd. 57 De volgorde kan bevreemden. 

b Aangaande de symboliek van de waskaars zie Tempel, ug. AMPE, 364-5. . c Vgl. Lc. 23.46. 

:; .. 



i 

H, f. 105,-' 

I 

418 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTJNGEN 

DIE ACHTSTE ONDERRECHTINGE* 

VIII. DE ZEVEN GA VEN VAN DE H_ GEEST* 

(VANDEN)' SOEVEN GAVEN DES HEILI

GEN GEESTES. (fI CAPITTEL .xXXVIJ.) 

Item want die geest verenicht is mitter 
heiligher Drievuldieheyt, 

5 soe daelt altijt 
een lieflieke genade doer die verenynge 
in die ziele ende dat wort toe-gegeven 
den Heilighen Geest... (f 106r) ... 

VANDEN .VJJ. GAVEN DES HEYLlGHEN 

GHEESTS 

P 1542, 
I, c.49, 
f.7I,-

Om .nu te vercieren dat middelste 
-deel, dat is: dye siele, dat si gesehieke
lick si ende verciert metten .vij. gaven 5 

des Heiligen Geests ende haer keer tot-
ten geeste, dan wort si salieh ende ver
vult metten _ vij. gaven des Heylighen 
Geests. Ende want dye geest verenicht is 
metten heyliger Drievuldieheyt, sa 10 
daelt .. _ .............. _ ...... _ ............... En-
de aldus wort si vervult met smakender 
wijsheyt. 

Daer-om wort dese gave toe-gegeven Daer-om wort dese gave toe' 
10 deF seheemten 3. gegeven der sehaernten. IS '. 

-Do + Do 

J Getuigen: H, f. 105r·106r. AJleen H heeft deze tekst als behorend tot de reeks Onderrechtingen 
bewaard, terwijl de bewerker van P hem hier geschrapt heeft. Schr. gebruikte immers deze tekst reeds in 
P 1537,8, I.49b, f. 69\'-70,; vgl. L 3.13, f. 20I,-v. 2 H Die. 3 Aangezien wij deze tekst in A c. 66 
(zie n,.1), p. 217·218, hebben afgedrukt, verwijzen wij hier de lezer daarheen. 

H Ol ampek061j20 
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DIE NEGENSTE ONDERRECHTINGE* 

IX. DE ACHT ZALIGHEDEN* 

9. HIER BEGHYNNEN DIE ACHT SALICHEYDEN GEESTELICK '. <Cl CAPITIEL .XXXVJJJ.) 

9.1" <Die yerste salicheyt vanden geest>' 

Sa/ich sijn die arme van geest, want dat rijcke der hemelen ~is oer'. 
- Dit heb-dy selver gespraken, mijn Heer ende mijn God. Nu bid ie U, 0 ewige 

5 salieheyt, leert my doch, w';rtissalieh toe sijn. 
- Salieheyt4 is 5 mijnen eygenen properen naem, die ie eweliek heb gehadt, ende 
desen naem geef ie alle den-genen; die dese leringe van my 6 ontholden ende mitten 
werken vervullen ende vereyeren daer-mede die erachten oere zielen. 

Salich sijn die armen van geest. Dese salieheyt~sal sijn geschreven inden geest. 
10 Ende want die geest dat beeltGods is, daerdie ziele aflevet, ende want God' daer-in 

is, soe ([ 106v) sa! hem die geest keren in: God mit sijn erachten, als mit 'die 
memorie inden Vader, mit dat verstant inden Soen 7, mitten wille inden Heilighen 
Geest. Ende hier sal die geest sijn erachten verlyesen, <ende> 8 versaken ende 
vertyën 9 alle sijn vryheyt, ende deneken: 

15 - Is God in my, wat sueke ie hem dan buytten my? Is mijn schepper ende mijn 
salieheyt in my, waer-om sueke ie se dan buytten my? Ende sij-dy dan in my, <0 
Heer»o, ie en werde uwer in my niet gewaer: woe sy-dy dan 11 in my? 
- lek byn in u geliek dat die sonne is inden hemel; ende, al ist dat die sonne altijt 
<inden hemel>" niet en schijnt, noehtants is sij mit oere eracht" inden hemel. Mer 

20 dat~ sij niet en schijnt, dat eoemt daer-van 14 toe, dat sij wort belettet van onweder, 
datter is in die lucht. Aldus ist oeek, 0 edel ziele, mit my ende mit u. lek byn altijt 
nae mijnre Godheyt mit mijn godlieke eracht in u, mer gi en geloeft of en verstaet 
dat niet te-recht. Want ie mit mijnre graciën in u niet en werke, ende dat gi my niet 
ontwaer 15 en wardet ende dat ie in unie! ([ 107r) en wereke, dat coemt 

25 daer-van >6 toe, dat ghi my dat mit uwe sunden behyndert ende dat gi my niet 
te-recht en kennet of lief en hebt: daer-om en moeget gi my noch iek u niet 
voleomelick gebrueken. Hier-om vertyë u selver ende werpt u sympeliek in dat lyeht 
des geloven 17, als dat God in u is ende dat ghi niet en sijt ende dat ghi niet en 
konnet of niet en weet. Ende seg!: 

1 Getuigen: H, f. 106,-114,; P 1537/8,11.57, f. 163-167v; L 1.55, f. 109,-114,. 2 PL Die acht 
salicheden na den geest Ie oeJJenen. 3 Bijgevoegd naar ana10gie met de volgende rubrieken. 4 PL 
Salich. 5 L (inquit dominus) add. 6 L (hone) meam. 7 Let add. 8 PL add. 9 ende 
verlyen:, PL om . . ' ]0 Hom. 11 P om: 12 HL om', i3 P' erachten. "14 p. bi. - 15 P 
gewaer. 16 P bi. 17 P gheloofs. 

a Vgl. MI. 5.3. b Vgl. A c. 19 en C c. 8 '.383-430 •. 

jl 
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30 - 0 mijn Heer 18, mijn God, gi vervult hemel ende eerde ende gi sijt dat leven 
mijnre zielen. Want ic niet lievers en hebbe dan my selven, soe geve ic u 19 my selven 
alte-mael ende bid u: ontfanget yerst uwes selves eygen beelt ende dan ontfanget 
my, een vapo der boesheyt, ende doet mit my uwen alren-liefsten wille inder tijt 
ende inder ewicheyt, ende treckt my in dy2l <zo volrnaaktelijk, dat ik nooit van u 

35 kan gescheiden worden.) 22 

o hemelsche Vader, regiert nu voerHen mijn gedachten ende mjjn begeerten, 
want ic hebse u gegeven 23 ende sij hoeren u toe. Ic bid u, bewaert doch dat u 24 is. 
Want ghi ,ijt die ewige ongeschapen onverwynlicke stercheyt; ende die ghi in uwen 
handen hebt, die en mach (1 107v) u nyemant nemen'. 

40 0 HeiligheGeest, wijt schueren Z5 mijnen wil ende mijn mynne, want sij sijn dijn. 
Daer-om en Iaet niet verderven dat u2., want gi sijt die ewige ongeschapen mynne 
des Vaders ende des Soens. 

o Soen Gods, ick bidde u, wilt verlychten ende leren mijn reden ende mijn 
verstant nae uwen alre-liefsten wille, want mijn verstant ende alle mijn vryheyt, daer 

45 . gi my in hebt geset[te], ende oeck mijn lijf ende mijn 2 7 ziele mit àJle dat ick byn 
ende vermach, dàt geve ic u nu weder mit een heel vertyën mijns selves in een 
oetmoedich bekennen, dat ick buytten uwer graciënniet en vermach. Ende want ic 
wael [wa] weet dat u moegende macht nyemant weder-staen en mach·, soe bid ie u: 
weest mijnre doch28 te mechtich <ende gedachtich)29, ende trect my in dy, ende 

50 verenyget my mit u. 
Ende gi ~ijt dat opperste guet, daer hemel ende eerde vol van is. 0 mijn Heer 

ende mijn God, vervuldy hemel ende eerde mi! dat eerlicke gewa1t30 uwer gloriën, 
soe wilt my doch oeck vervullen, want jc byn een eerde3-1 vat. Ende wilt u 
woenynge in my maken ende (1 108r) maect my arme van geest, alsoe dat lck 

55 buyten u niet en moet willen of weten noch begeren of wesen, mer dat ic U, mijn 
Heer ende mijn God, nae moet volgen in alsulcker armoeden of in sukken stae!, alst 
u alre-aengenaemste is. 

o mijn ziele, nu wilt doch schuwen" alle dat deseT heiliger" armoeden contrarie 
is, ende pijnt u te volbrengen alte dat oer vorderliclt is, op-datgi een moeget sijn 

60 van die-gheen, daer dat rijcke der hemelen gewalt af lijdet'. Dat rijcke der hemelen 
is God selver ende die arme van geest doen hem geweIt ende gryppen hem mit 
gewelt, want hl is oer; ende daer-om sijn sij salich mitter selver salicheyt, daer God 
selvor salicb van is, want hi noemt se mit sijnen eygenen naem f. 

18 Pende add. 19 P om. 20 PL val; zie hiervoor A c. 23 r. 72 en n. 23. 21 Pinder lijl ende 
inder eewicheyl add. 22 L lotum ... adeo perfecte ui a'te nunquam va/eam separari add. 23 heb ... : L 
do. 24 P uwe; L /Uum. 25 H schueren = openbreken om toegankelijk te maken, Vgl de hemelen 
schueren, ter vertaling van Is. 45.8, Zie Verwijs s.v. schoren, Trans. 10. - L dirige; de vertaler zal 
schueren als stueren·richten gelezen hebben, 26 Versta: dal uwe; PL dal uwe is: het werkwoord is is 
een nutte10ze bijvoeging, omdat men dat u/uwe niet verstond. 27 P om, 28 mijnre ... : P doch m. 
trp. 29 ende ... : Hom. 30 eer/icke ... : L maiestate. In deze betekenis is eer/ic/ce synonk~m van 
heer/icke: zie Verwijs s.v. eerlijc/heerlijc. 31 P aerden; L /uteum. 32 P scouwen. 33 p1 kercken 
add. 

c v gL Jo. 10.28. d Vgl. Job 9.13. e VgL Mt. 11.12. f VgL hiervoor r. 4-6. 
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Dese armen sullen ten yerstensterven alle dat synlick in hem levet, ten anderen 
65 [dat hi]" altijt mit nyën honger God [saI]" begeren sonder versaden. Sij sullen (ten 

derden)" armoede ende'· lijden" nyemant liever gonnen dan hem selven. Sij 
sullen (ten vierden) hem afscheyden van alle creatueren, daer sij genuecht af 
mochten hebben buyten (f 108v) God. Sij sullen (ten vijf ten) zeer oetmoedich sijn 
vanbuyten ende van bynnen. Sij sullen (ten zesten) altijt hebben een verheven 

70 gemoede'· in God. Sij sullen (ten zevensten) hebben een inbrustige'·, ynnicheyt. Sij 
en sullen (ten achtsten)' niet begeren te weten 'dan' God. Sij en sullen (ten 
negenden) buyten hem selven niet sueken dat hem noet is tot oere salicheyt, mer sij 
sullen hem in oer selven keren; want daer is God tegenwoerdich; Sij en sullen (ten 
tiensten) geen geestelick guet te bedde dragen '.', dalis: siien sullen geen ,geesielick 

75 guet aver dat velt dragen, dat is: sij en'sullen op die gaven Gods niet rusten: Sifen 
sullen geen geestelick guet aver dat velt dragen'·'; dat is: sij en sullen: daer niet in 
gloriëren of hem selven dat toe-sehriveri. (Mer··)si sullen" alle dat guede alleen 
God toe-schriven ende geloeven, dat hi'" in hem ';s; ende daer-om' (sullen si)43 
altijt uut hem selven" in God wycken, 'ende dragen 'hem 'alle op; dat hem toe-

80 coemt, ende leren van hem dat hem noet is ende sueken aen nyemanttroest danaen 
hem, ende staen hem dan allijcke46 vast ende'wesen hem allijcke·· trouwe, weder hi 
troest gevet of niet, ende dencken: 0 mijn alre-liefste, dat is wael Tecbi, ij' 109r) 
dat gi my uwe ,godlieke vrientsehap'7 niet en' bewijset, 'want ick u soe'ducke 
ontrouwe hebbe gedaen; mer in ontroest wil ic geern mijnen troest maken, opcdat u 

85 godlicke gherechtieheyt volbracht werde, die niet anders ordelen en maeh dan ick 
verdyen. Mer ie bid u, sterekt my in uwer lief ten, warit ie Sonder u hulpe' niet en 
vermaeh. Ende dan, gaet ende coemt alst u belyeft, want dat hoert grote hèren toe. 

9.2.* (Die ander salicheyt vander begeerten)'· 

Salich sijn die reynen van herten, want sij sullen Gode syen·. 
90 Dese salicheyt sal sijn geschreven in die begeerlicke eracht der zièlen, want waer 

dat herte reyn is, die begeert, daer wort God gesyen inder zielen. Die zièle is in dat 
herte ende maect levendich alle die lytmaten des lièhaems ende sij hevei in oer 
voel'· crachten ende toeneygelicheyden; ende die moeten alle reyn sijn;'alsoe dat sij 
mit lusten of mit genuechten '0 aen genen creatuor en cleve(n) 51 ende mitter 

95 begeerten niet en sucke(n)51 dan die 'glorie Gods, ende s;jnre zielen"crachten mit 
sijn vijf synnen ende alle sijn lyt- (f 109v) maten altijt holde(n)51 in God ende 

34 H add.; de zinsbouw met hi -verstoort" het.' zirisverband: ' 35 -, "L; vervolgt ·de '-opsomming 'ten 
erSlen".len anderen lot decimo; wat-wij overnemen.' 36-P om"," "37 P ende dal add; "38'-hebb~n-... : 
Peen g. l'erh. h. trp. 39 PL dorstige. . 398- HPL gebruiken dezelfde figuurlijke uitdrukKingen, die 
wij elders niet vonden; maar wier betekenis duidelijk wordt in" de derde "hierna--volgënde ·omSchrijving. 
40 Hom. 41 H Hi sol. 42 P god. 43PL; H salhi{vgl. ... 34). " ',44 uiû hem.;.' éntie1'L .ad.; 
in hem selven: H add.' ,45 P dat. 46 P ghelijck;"L aeq~liS"., 47 Lfamiliaritas.-- "48 P; H Op'die 

"begeerten. L Secunda beatitudo in concupucibili scribendá. 49" P veel. 50 lusten: .. : PL gen. of m. 
lusten trp. 51 Hom. 

g Vgl. MI. 5.8. 



L 
! 

422 C. DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN 

(werpense)" alte-samen in dat Iycht des gelaven 53, als 54 dat Gad in hem ende by 
hem is ende wil hem geern helpen, ist dat hi dat begeert, ende hi wil hem geven enen 
gulden krans, die nyemant anders hebben en sal, ende sij sullen syngen enen nyën 

100 sanek, die anders nyemant syngen en sal, ende sij sullen dat lamme valgen sae waer 
. dattet gaet b. 

- Nu bid ick u, mijn Heer ende mijn Gad, leert my: wie is dat lamme, ende wie sijn 
sij die hem valgen, ende waer gaet dit lamme? 
- Dat lammeis" mijn edel annasel reyn anbesmytte Menscheyt, verenyget mit 

105 mijn hage eerweerdige Gadheyt, welcke lamme hem altijt verwandert 5. ende 
vermaeet ". endé gaet te 58 weyden inden haegen berch mijnre Gadheyt. Ende hem 
valgen nae alle. die-geen, die aer sehoën 5. uutgetagen hebben ende hehben aer 
voeten gewasschen. 

Dat sijn die-geen, die hem niet alleen ontholden·o en hebben van ansuver 
110 werken, mer sij hebben hem gehuedet· ' van allen quaden gedachten ende begeerten. 

Aldus hebben sij aer schaën uutgetagen ende hebben alle (f nOr) quade begeerte!'l 
Van hem gewarpen ende volgen milter begeerten Christurn nae in reynicheyt, op-dat 
sij den hagenbereh sijnre Gadheyt maegen genaken ende siinre gloriën gebrucken. 

Oeek hebben. sij aer voeten gewasschen, dat is: wanneer sij hem. geneyget voelden 
115 tat quaden hegeerten, soe lyepen sij ende wiesschen·2 hem in dat bitter lijden ende 

in dat duerbaer blaet des lams ende verloren daer-in oer quade .begeerten. Ende 
aldus sijn sij bequaem datlam te volgen ende sijn Godheyt mit hem.te gehrueken. 

Sij sullen oeck syngen enen nyën sanek, die nyemant syngen en sa!, dat is: sij 
sullen alre-elaerlicste werden. daer-schenen mit dat godlicke lyeht, waer-doer sij Gad 

120 .alre-claerlieste sullen bekennen in hem·3 te wesen. Ende daer-om sullen sij altijt 
God laven mit kennen ende mit mynnen in styllen .apenbaeren ·~.gebrucken, sonder 
myddel mi! hem verenyget, in dat ewige nu a!tijt nyë. Sieh, dit·' is die sanek, die sij 
syngen. 

Ende die gulden eroen, die nyemant anders ontfangen en mach, dat is: eenre' 
125 hande schijnsel ofc1aerheyt, die gaen sal (f nOv) op·· <lef hoeft, welck sij vander 

Godheyt sullen ont-fangen haven die ander heiligen. 
Aldus. sijn die reynen van herten saHch ende die onsyenlieke brudegom sal ~y. 7 

lyef-hebben·8
• Want God is die brudegom der reynre zielen, ende hi is oosyenliek 

ende onbegrypelick. Mer hi hevet genuecht in een reyn ziele ende hi wort gevoedet 
130 van oeren vruchten, dat sijnt: <ler reyn ynnig~ vueryge begeerten. 

52 H werper sy; vgl. n. 51. S3 P ge/oofs; vgl. n. 17. - Men mag aannemen dat er in deze paragraaf 
een grammaticale verwarring is ingeslopen (bij Schr. of kopiisten) tussen enkelvoud/meervoud, mannelijk! 
vrouwelijk; De zin is. duidelijk genoeg. 54 L credens. 55. L (inquit dominus) add. 56 P 
verandert. 57 Verwandert ... : L recreat. Sich verwonderen (in een andere [blijde} gemoedsstemming 
overgaan> zich verlustigen, glijdt naar de zin van sich vermaken; zie Verwijs s.v. verwanderen Intr. 4., 
Daarom de ~ersimpeljng in L. 58 P om. H drukt nog het doel van het goen uit: om te weiden. 59 
P schoenen (dubbele meervoudsvonn; zie Verwijs s.v. schoe). 60 Ponthouden. 61 P gewacht. 
62 Lyepen ... : L eUnles lavabant. 63 -L seipsis. 64 L manifesta. 65 dat ewige ... : in H is de 
zinsbouw duidelijk. pl dat eewige. Nu sier dit. p3 dat eewlghe (Nu) S,et dir. L i/lo nunc sempiterno. Et 
hoc. Het diepzinnige altijl nye in de tegenstelling van H is verloren gegaan. 66 P om.; L quae eorum 
caput circumdat. 67 sal ... : P salse. 68 L Deus vide/icet omnipotens add. 

h V gl. Apoc. 10 .. 1. 

:; .. 



, . 

I: 
i 
I: 

I 

9.3.* (Dye derde saficheyt op die reden) 69 

SaUch sijn die vredsamygen, want sy sullenkynder Gods werden geheyten'. 
Hier-mede sal vereiert sijn' die redelieke ,eracht. 

413 

Ende want God is een vredsam rustieh stiIle onverwandelbaer guet, dat nummer-
135 • meer en wort beweget tot thoern of tot onvrede, mer bi is altoes aUieke 70 vredsam 

ende hi laet sijn 7l sonne schijnen op die guèden ende op die quitden j
, dat is: hi wil 

dat lyeht sijnregodlicker genaden alsoe' geern laten schijnen op die quaden'als op 
'die gueden, ist dat sij hem willen bekeren 72; ende bi regent' alsoe wael op die 

, ongereehtigen als op die gereehtigen; dat is: bi, gevet alsoe wael hoer (J l11r) 
140, liehaemlieke noetdorfte sijn 'viaride als sîjn vriende: aldus 73 "SuIlen die kyndet ,Gods 

vol-maeet wesen als oer hemelsehe Vader volmaect is', ende lijden geern, baven 
recht ende reden als wi dat niet verdyent en hebberi: ' ' 

Ende onse reden en sal dan niet worsielenuut dat lijden te eomen, mer sij sal oer 
oetmoedeliek ende gelatelick daer-in gevangen geven, ende seggen mit Christo 74, als 

145 bi spraek tot sijnen vianden:' 'Sueekestumy, 'soe neemt my'l, endecussehen 75 dat 
lijden alsoe mynliek als bi sijnen verrader' custen, ende denckén: '0 lieve Vader, 
mijn Here ende mijn God, wildy hebben dat iek dit lijden hebben sal, soegeschye 
uwen alre-liefsten wiIle nae uwer begeerten. Mersterekt my daer-jiJende helpt my, 
dat iek dit om uwer lief ten willealsoe geern'nioet lijden als 'glom mijnen wil 

150 geleden hebt'. 

9.4. * (Die .iiij. salicheyt op die thoornlichlijkècracht) 76 ' 

SaUch sijn die sachtmoedigen, want sij sullen die eerde 5esYtten m• 

Ten yersten sullen sij besytten dat lant der levender", dat is~ onsen Heet'1heslim 
Christurn mit aUe sijn rijeke verdien- (I 111v) ten, ende 77 die wil bi ons geven. 

155 Ende hi wil in ons woenen, ist dat wi sachtmoedieh sijn, ende 'hi wil ons in hem 78 

verbergen ende beschermen ons voer aIle sehadelicke becaryngen 7g eride verwande
len 80 onse thoernlieke eracht" iri,saehtmoedieheyt .. ' 

Ten anderen sullen wi besytten ons selves eertrijeke, dat is·: onse vleysehe'ende 
onse S2 bloet, want alsoe voel alswi toe-nemeIl inder- saehtmoedieheyt" alsoe voel 

160 nemen wi toe in reynieheyt> 
Ten derden snllen wi die 'eerde van onsen even-mensehebesytten 03, dat is: 

69 P; L Tertio beatitudo in vi rationali; H (Jp die ~eden. 70 P, eye,n geUken; L aeque.. 71 P 
die. 72 willen ... : P b. w. tip. 73 ~ DoeT om; :r,.. ü!eqque. Het voorgaan.de in"deze § is ,de. voorzin, 
die lang uit.deint; met aldus begint qe- nazin, .~at met DoeT-O'!) ~nder duid~lijk is.. 74. PL Jems. 
7S Mindergebruikelijke schrijfwijze vpor cuss.en.; 9P gelijke. voet als: eruit: seggen mil .Chr~ .. lO.. .. 76~; L 
Quarto bea!itudo in vi irascibili; Hopten toer.n.. ..77 P om. (dye ... wordt .hoofdPn); L .quae .. {dat een 
relatiefzin inleidt). 78 ons",.: PL in ons .hem trp., wat geen zin heeft. 79 P becoringefl~ . 80 P 
veranderen. 81 toertzlicke ... : P t~oomichlijc.ke .(zie titel.en .ook verder). .82 PI.: om. 8~ ~an ... : P 
bes. v. 0, '1-'. trp. 

i Vgl. MI. 5.9. 
Ps. 141.6: 

j Vgl. MI. 5.45. k Vgl. MI. 5.48. 1 Vgl. Jo. 18.8. m Vgl. MI. 5.4. nVgl. 
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wanneer wi oetmoedieh sijn ende saehtmoedieh, soe trecken wi alle mensehen tot 
ons. Hier-om sullen wi dueke bidden: '0 sach tmoedige lam Gods, verwandelt mijn 
hoeverdige opgeblasen toernlieke eracht in sachtmoedieheyt ende sterckt my in 

165 uwer lief ten, op-dat iek niet opholden en moet wael te doen'. 

9.5. * (Die.v. salicheyt op die minne der sielen) B4 

Salich si}n die-geen. die honger ende dorst hebben nae der gerechticheyt. want si} 
sul/en versadet werden°. 

Dese salieheyt sal werden geschreven in die mynne-eracht ss, alsoe dat die lieft 
170 inder (I 112r) zielen altijt honger ende dorst heb nae den levendigen borne ende 

nae die ryviere des levendigen waters, ende dat bi niet biddens op en holde'·, hi en 
hebbe ·daer-af gedroneken. Want dan en sal hem voert-meer niet dorsten nae 
vergenclicke ydel dingen, mer hi sal voel te meer hongerieh ende dorstich wesen nae 
der gerechticheyt, dat is: om God te mynnen. 

1 75-Ende 'alsoe . voel' als wi toe-nemen inder mynnen Gods, alsoe voel sullen wi 
toenemen inder verenyginge 87 Gods. Ende alsoe voel als wi mit God verenyget" 
sijn, alsoe voel sullen wi hem bekennen in hem ende vermits'· hem. Ende alsoe voel 
sullen wi hem lyef-hebben, als wi hem claere·o kennen. Ende alsoe voel als wi hem 
mit hem (ende)91 om hem mynnen, alsoe voel sullen wi hem gebrueken ende bi ons 

180 in ewiger vrouden. 
Ende dan sullen wi ewigen honger ende dorst hebben nae der gerechtieheytO

, dat 
is: God, want wat wi eten ofdrinckenvan hem, wi en moegen niet versadet werden. 
Aldus sijn wi die alre-gulsichste menschen, die wesen moegen, want, wat wi eten, wi 
(I 112v) en werden niet sat van deser hoger mynnen, die nummermeer en sal 

185 gebraken92 werden. 

9.6.* (Dye .vi. salicheyt op93-len hadt)94 

Salich si}n die barmhertigen, want si) sul/en barmherticheyt vererigen>. 
Dese salieheyt sal werden geteykent inden hadt· s der zielen, want soe wie van 

God of vanden mensehen barmherticheyt hapet of hegeert te vercrygen, die moet 
190 barmhertieheyt bewijsen hem selven ende sijnen naesten ende sijnen Heer ende 

sijnen God. Yen yersten sal bi barmhertiehe~ bewijsen Jhesus Christus, die opperste 

84 P; L Quinto beatitudo in amore animae; H Op de inynne. 85 mynne ... : PL amore. 86 hiddens ... : 
P op en houde Ie bidden. 87 P vereninge. 88 P vereimicht. 89 P door. 90 P cloerder. 91 
P.L idd. 92 P gebroken; L infringetur. 93 P; L Sexto bealitudo in monibus animae. Hom. 94 H 
(op· )ten hadi. d.i. haat. a1s een der geneigdheden der ziel. in tegenstelling met de kracht in de Se zaligheid: 
die minne, zoals het hier telkens om zielsvermogens of affecties gaat. Hodt of hat in de zin van haat naast 
hOle (ale) of haet. Zje Verwijs s.v. hat en hole. Pop dye ham; L in manibus animae. De È~on van P en L. 
heeft dit znw,. gelezen als hand, 9S PL handen, zie n. 94. 

• VgJ. MI. 5.6. p Vgl. MI. 5.7 . 
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Iyefhebber sijnre ;delen, die altijt voer der. doeren des herten, dat is: voer der 
begeerten der zielen, staet ende dopt, seggende: 

'Doet my op, mijn suster·, ende gedencktdoch dat ie ubruederbyn geworden 
195 vermits aennemyngeuwer menschelicker·natueren ende begeer mijn vaderlicke erve 

mit u te deylen. Doet my op, mijn bruyt, die begeerte·· dijns herten ende laet my 
daer-in·' rusten, want ie u brudegom byn,.ende wilt doch gedenck.en, woedueren· 8 

schatte dat ie om u heb gegeven als mijn lijf ende mijn ziele ende mijn bloet Hier-om 
ontfermt (f.1 13r) u aver my ende werct uwe salicheyt, op-dat ick mijn bloet niet te 

200 vergeves en moet gestort hebben. Doet my op, mijn schoen, enm, bekenne dat ie u 
. schepperbyn, die u alsoe schoen geschapen·· hebnae mijns selves beelt ... Hier-om 
coem weder in. uwen oerspronek, daer gi alsoe schoep uut sijt g!'vlatlOn '. Ic beg~er u 
weder te ontfangen: alleen thoen my' uwe aensicht',datis:,toene my,uwe Il1eyninge 
ende bid,t my om hulpe, op-dat ie oersake 1 mach crygen om u te helpen. 

205 Sich, ick.stae achter die want endé cJoppe'. Ic en mach ~yniet ap~nba~ren, want 
ie sye wael dat ghi vreemde liefhebbers in bebt . gelaten, Want uwe memorie is 
verstroeyt;, uwe verstant is ,yerduystert; uwen wi~e:is cromme 3 ; l!we .begeert is 4 

cranek; uwe mynne is c1eyn, Nu bebt doch barmherticheyt aver u selven ende doet 
dat guede ende laet datquade'; ende gevet, u saIgegeven werdènu ; vergevet, ende u 

210 sal vergeven werden". 

9.7." (Die .vij. salicheyt' op die scheemte) 

Salich sijn sij, die nu schreyen, want sijsuIlen. getroest werdenw •.. 

Dit sal staen geschreven in diescheemteder zielen, alsoe (f 113v) dat sij oer :liet 
en schame God te dyenen ende oer af te trecken van alre synlicker lust ende. pinen 

215 oer dagelics te sterven, om oer natuer te verwynnen ende (te. scheyden)· van alle 
creatueren. Ende (alse si)' dan daer-om verachtet wort, soe en sal sij oer niet 
schamen of op-holden. Mer, als alle dat sij .inden besten doet 8, illt archste wort 
getagen·, daer-in sal sij oer oetmoedelick ende schamelick lijden endé schreyen om 
die blyntheyt ende mysdaden oere even-menschenx. 0Il1 dep schade', diesij hem 

220 selven daer-mededoen. 

96 L desideria. 97 L in eis, vgJ. n. 96. 98 P dieren. Vgl. 1 Cor. 6.20. 99 L sponsa rnea 
add. I L ernanasti. 1 L occasionem (aanleiding). 3 L curva. 4 begeert ... : PL_begeerten 
sijn. 5 L Septimo beatitudo in pudo.re; Hom. : 6 te . .'~: PL; H séhcxdet. . 7 H ·om. -8 HP 'dpeI; 
L ornnio a se meUori modo facta. Volgens L" gaat het OJ:Il daden. do~ns~ijzen, handelwijZen, diè objectief 
goed zijn: 9 P-getogen; L in)ieiris, imo pessime interpreten!ur. De"vorm geiàgen'îs afgeleid Van' liën = 
tijgen: aan~jien, aantijgen :: beschuldigen,;. aankl~gen. -v~. ~ntijgini ·beti~hte. Zie: Venv;}s s.v<!iën, 
kot 318" .... .. ... . 

q Vgl. Cant. 5.2.. r Vgl. C.nt. 2.14: s Vgi.' Apoe. 'ÜO. t Vgl. Ps.· 33:15: u Vgi. Le. 
6.38. v Vgl. Le. 6.37. w Vgl. Mt. 5.5. x Versta: van haar medemensen. y Schade: destijds 
m. en vr.; zie Verwijs s.v. 

:; . 
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9.8.* <Die .viij. salicheyt' op die blijsschap) 

Sa/ich sij-dy als u die menschen vervolgen ende persecucie aen-doen [om my]9 om 
mijnen wil. Verblijt u ende vervrouwe/ 'O u, want u loen is menychvoldich inden 
hemel". 

Yae alsoe menychvoldich als gi menychwerf om der duechden wil verdruckt ende 
veracht sijt. Nu merct: God is die gront der doechden ende, wanneer men 12 die 
doechden volget ende om der doechden wil vervolget wort, soe cryget men 13 die 
doechde te loen. 

Desesalicheyt sal vercyeren 14 die blijt[s]schap der zielen, want sij 15 oer wael 
mach verblijden, wanneer sij15 om Gods wille (f 114r) wat lijdet '6, want dan is sij 
sálich ende hoer salicheyt is groet ende menichvoldich. 

10 Hom, 11 Hom. 12 P verhuecht. 13 L vertaalt men met de eerste persoon mv, ]4 sal ... : 
PL vercyerl. 15 L (gaudium ... j, quod"' J (quoties pro Deo) quis. 16 P lijt. 

. .~ 
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DIE TIENSTE ONDERRECHTINGE* 

X. DE DEUGDEN* 

(VANDEN DOECHDEN) «([ CAPIITEL 

.xXXIX.) 

Item dat averste deel als die geest, die 
daer geliet wort byden altaer of daer dat 

5 heilieh der heiligen in is, sal vercyert sijn 
mitten driën godlicken doeehden... (f 
1I5v) Dese drie godlieke doeehden voe
den den geest van bynnen. 

Item dat myddelste deel als die ziele, 
JO die daer geliet wort by den ehoer, sal 

vereyert sijn mit die eardinael doech
den ... (f 1I5r) ... mit die vier eardinael 
doeehden, die die ziel stereken ende ves
tigen sal in God. 

15 Item dat nederste deel als dat lichaem 
wort geliet byder gemeynre kerken, dat 
daer gecyert sal sijn mit die sedelicke 
doeehden ... (f 1I5v) ... mer God wereket 
sonder onderlaet in ons eygentlieker 

20 ende edelieker. 
-Do 

P 1.49d, f. 7Ir·72r 

Van . driederley . onderseeyt inden 
. mensehe, ende hoe elcdeel· verehiert sal 
wesen ... 

Hoe dye siele vereiert wort met 
dueehden. 5 

... (f 7lv) ... Ende dese kercke moet 
verciert zijn na dye drie graden met drie 
onderseheyden-der dueehden ... 

Dat overste deel als dye geest, dye 
daer geleken wort bi den outaer, daer JO 

dat heylieh der heyligen in is, sal ver
ciert zijn met dye drie godlike duech
den... Dese drie godlijeke dueehden 
voeden den gheest van binnen. 

Dat middelste deel als dye siele, dye 15 
daer geleken wort biden choor, sal ver
ciert zijn met dye cardinael duech
den ... (f 72r) ... met dye vier cardinael 
duechden, die dye siele stereken ende 
vestighen in God. 20 

Dat nederste deel als dat liehaem 
wort gheleken by der gemeynder ker
eken, die daer geciert sal zijn met dye 
sedelijeke duechden... Ende van dese 
sedelike duechden wort dat liehaem ver- 25 
ciert. 

+ Do 

1 Getuigen: H .. f. I 14r-1 lSv. Alleen H heeft deze tekst over de deugden ais tiende OIiderrechtînge bew;iaid. 
De tekst komt wel in een 'andere context voor'inJH~,_I,~.!."JJ",.66v-@.[; P 1537-8; I, t. 49d: r: nt-nT; 
L 3.14, f. 202v-203v. De tekst van H werd in A c. 68, p. 221 e.v., als beste fe-irngafgedrukt. De lezer vindt 
daar de tÎensle onderrechtinge. 

H 01 ampek062j20 
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DIE ELFSTE ONDERRECHTINGE* 

Xl. DE NEGEN KOREN DER ENGELEN' 

(VANDEN .IX. CHORE IN DER ENGHE- P', 1.4ge, f. 72r 

LEN.) (cr CAPITTEL XI;.) VANDER .IX. CHORE IN DER ENGHELEN 

Nu zijn .ix. choren der engelen die 
maken drie ihererchiën ende een yege-

5 lick hevet drie choren ... (f 117v) .. . ende 
daer-om werden si gevest ende gesekert 
milten engelen 2_ 

-Do 

Want daer nu neghen choren der 
. engelen zijn, so wort elck deel des men

schen drie choren toe-gevoecht.. .God 
. werct sonder onderlaet in ons veel 
eygentlicker ende edeliker. 

Nu zijn .IX. choren der engelen, dye 
maken drie hiërarchiën, ende een yegelic 
heeft drie choren ... Ende daerom werden 
si geveste! ende gesekert metten engelen. 

+ Do 

1 Getuigen: H, f. J 15r~117v. Te vergelijken met p, 18.2, f 68r· 70v; P 1.49.e, f. 72r-73v (zie hierna); L 3.15, 
f. 204r~205v. Zie hiervoor p. 18~19. 2 De onderrechtinge over de engelen bestaat uit teksten, die wij 
terugvinden in P.49.e enz., en vormt, dus een doublet, dat alleen in Hals onderrechtinge bewaard is. P enz~ 
hebben het geschrapt. - Men vindt deze tekst nu onder A c. 69, p. 224-226 als + Do. 

5 
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DIE TWELFSTE ONDERRECHTINGE' 

XII. DE ZEVEN VRiJE KUNSTEN OF CHRiSTUS' KRUISWOORDEN' 

DIE SOEVEN VRYE CONSTEN GEESTELICK' (RUBRIEK) 

12.1.' (DESE KONSTEN LEERDEN ONS CHRISTUS'. (J CAPITTEL .xLJ.) 

(f 118r) Dye yerste konst heyt Gramatica, dat is: wael-sprekentheyt. Dese konst 
leerden ons Christus, doe bi sprac aenden cruce: 'Vader, vergevet hem, wantsij en 

5 weten niet wat sij doen', ende badt voer sijn vianden. 
Die ander konst is Lo(g)yca, dat is: datmen spreket in parabolen, als sus te 

seggen ende soe te verstaen, ende datmen enen yegelicken segge nae-dien dat hi 
verstae!, dat is: datmen weet wat eJek dyent, dat men hem daer-nae toe-spreect. Dit 
dede onse lieve Here aenden cruce, 'ons lerende dese konst, doe bi sprack totten 

JO moerdenaer: 'Huden salstu mit my sijn int paradijs'. Merct, daer hi' seyt: 'huden', 
dat is: inder ewicheyt, 'salstu mitmy sijn int paradijs', dat. is: iri' dat gebrilcken 
mijnre Godheyt, want die moerdenaer en voer doe noch niet int paradijs, mer in dat 
voerborch der hellen, daer hi vander Godheyt doer ,Christurn Ihesum wert verlycht. 

Die derde konst heyt Re[c]torica, dat is: dat men (f 118v) cyerlick of bequame-
15 lick ende zuetelick spreken can, een yegelick in sijnen druck tetroesten ende te 

raderi. Dese konst leerden ons Christus, doe hi sijn lieve Moeder alsoe mynlick 
toesprack in oeren groten drucke, seggende: 'Wijf, sich dijn kynt', (ende) (totten 
discipul Johannes)': 'Johannes, sich dijn Moeder', hoer bevelende sunten lohan. 

20 

25 

Merct:' bi sprack doe tot oer: Wijf, want, had bi se doe Moeder genoemt, oer 
moederlicke herte had gebraken. 

Die vierde konst heyt Musica, dat is: konst van spoelen ende van syngen. Dese 
konst is gevonden inden olden tijden ende die vriende Gods hebben daer-mede God 
gelavet ende oeren geest vermaect ende opgeheven tot God. Dese konst leerden ons 
onse brudegom, doe hi sprack: 'Mijn God, mijn God, waer-om hebdy my gelatenT. 

Die vijf te konste heyt Geometria, dat is: wael te connen meten. Dese konst 
leerden bi ons, doe hi sprack: 'My dorst', recht ofhi seggen walde: 'AI is! dat ic om 
uwen wil, 0 edel ziele, aldus voel heb geleden in alle mijn Iytmaten, my dorst noch 
om meer te lijden, want mijn (f 1 19r) tonge is noch ongepinyget'. 

1 Getuigen: H, f. 1 I 7v~ 119v. Nadere algemene uitleg vinde men in het hierna volgende c. 42. 2 Deze 
titel, die wij zelf aanbrengen, vonnen wij, met een lichte wijziging, naar de 2e zin van de nu volgende 
uiteenzetting: Dese konst... Daarmee geven wij aan, dat deze passus de overgang maakt van de artes 
libera/es in eigenlijke zin naar hun toepassing op wat Christus deed in zijn 7 wqorden op het kruis. - Het 
eerste korte hoofdstukje vormt in feite de inleiding tot de"volgende t~ee hoofdstukken, die de *igen~ijke 
kern van deze onderrechtinge uitmaken. De inleiding' verklàart nJ. de benamfng van de 7' vakken 
cf kunsten van het vroeger" humanistisch', onderwijs in eigenlijlée ziri~ nJ: de . artes libèraleS of 
vrije kunsten. 3 Aanvulling volgens C c .. 42 r. JO-I1. . , . 
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Die seste konst heyt Arismetrica 4 • <Dese konst leerden hi ons,) 5 doe hi sprack: 
30 'Het is al volbracht', recht of hi seggen wolde: '0 Vader mijn, nu heb ict al 

volbracht, dat gi my bevalen hebt ende alle dat die propheten van my hebben 
gespraken. Och, edel ziele, alle dit lijden mete ende telle ic u toe, op-dat ghi my dat 
weder toe-meten ende tellen sult ende alle uwe sunden daer-mede sult betalen my 
ende mijnen Vader'. 

35 Die soevende konst heyt Astronomya, doer welcker men bekent den loep des 
hemels. Dese konst leerden ons Christus, doe hl hyenck aenden cmee in groter 
verschrickynge ende pinen, al biddende sijnen geest sijnen Vader beval, seggende: 
'Vader, in uwen handen beveel ick [u] mijnen geest', onS leerende, dat wi in alle 
onsen noeden sullen bidden ende onsen geest sullen bevelen, daer hi sijnen geest, die 

40 bi had nader Menscheyt, beval. Want die beval hl sijner hoege gebenedide Godheyt, 
aenioepende die vaderlicke cracht, dat hl sijnen geest wolde ontfangen. in sijnen 
handen nader Godheyt. Sijn hande naeder (f 119v) GOdheyt, daer hl hemel ende 
eerde mit alle dat daer-in is, mede geschapen ende gemaect hevet, die waren: sijn 
ewige wijsheyt ende sijn ongeschapen mynneb : hier-in beval hi sijnen geschapen 

45 geest, ons lerende dat wi in alle onsen noeden, die doer den ·Ioep des hemels of der 
planeten om onser sunden wil op onS mochten vallen, aItijt mit hem sullen seggen: 
'Vader, in uwen handen beveel ick [u] mijnen geest'. 

12.2.' DIE SQEVEN VRYE KONSTEN, WOE WI DIE GEESTELIJC SULLEN HEBBEN. 

«[ CAPITTEL 'xLIJ.) 

50 . Item. Dese .oeven vrye k<msten sullen wi geestelick in ons. hebben, want die 
spoeiman der heiliger Drievoldicheyt hevetse ons geleert, doe hl van deset wedt 
solde scheyden·. 

Ten yerslen leerden hl ons Gramatica, dat is: waeHe spreken, ende dat leerden hi 
ons in driën' dingen, als dat wi onse vriende mynlick sullen raden, ende zuetelick 

55 troesten, ende voer onse viande bidden. 
Ten anderen leerden hl ons Lo<g)yca, dat is: dalmen bequaemlick sal spreken tot 

vrienden ende tot vianden, ende oec in onser beryspinge. Woe wi tot onse vriende 
sullen spreken, (f 120r) dat toenden hi, doe hi alsoe vrientlick sprack tot sijn lieve 
Moeder, wael wetende oeren groten rouwe: 'Wijf, sich hier dijn kynt', ende lotten 

60 discipul Johannes: 'Sich dijn Moeder'. Aldus sullen wij onse vriende altijt raden, 
troesten ende vrientlick toespreken in oeren dmck, ende dat tot oere salicheyt. Woe 

4 Deze grafie komt ook elders voor. 5 AanVulling volgens de andere plaatsen. 
1 Getuigen: H, f. 119v·122v. Nadere uitleg vindt men in de noten bij c. 43. - Na de uiteenzetting van de 
eigenlijke betekenis der benamingen van de vrije consten volgt de uiteenzetting van de overdrachtelijke of 
geestelijke betekenis (toepassing)- ervan, zoals de eerste paragraaf aangeeft. In het eerste deer der 
uiteenzetting wordt aangetoond, hoe Chnstus de vrije cam/en geestelijk beoefend heeft. Het tweede deel 
zal verklaren- hoe wij Christus daarin moelèn navolgen. 

a Deze 'paragraafkondigt de indeling der uiteenzetting van ·dè geestelijke toepassing der vrye conslen aan: 
1. Christus gaf het voorbeeld (c. 42); 2. Wij moeten Christus navolgen (c. 43). 

. ... ~ 
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wi tot onsen vianden sullen spreken, dat toenden hi, doe. hi die helle te-braek, 
seggende: 'Ghi, princen, hef op uwe poerten, ende werdet verheven, gi, ewige 
poerten. Het sa! ingaen die coninek der gloriën" Hier merct: al was die duvel sijn 

65 viant, die sijnen schat had gestoelen, noehtants en beryspten hi hem niet wredelick, 
mer doe hi den schat weder-haelden, spraek hi se zueteliek toe. Alsoe sullen wi {lnse 
viande altijt vrientliek aenspreken. Hoe wi sullen berispen, dat tho.enden hi, doe hi 
spraek tot Iudas mynliek vermanende: 'Vrient, waer-toe sij-dy gecomen?'. Aldus 
sullen wi altijt mynlick vermanen. 

70. Ten derden leerden hi Retorica, dat is: datmen weet woe men .een yegelick sal 
toespreken ende leeren, naeden, dat hi verstaet of· (f 120v). dat hem dyent .. 

Ten vyerden leerden hi {lns Musica, .daUs.: waeJ. te syngen, doehi soe elendelick 
ryep:'Mijn God, mijn God,waer-om hebdy my·gelatenT. Merct dat bi yerst ryepe: 
'God', meynende diè OOelzielen,. die daer.sijn geschapen naedat 'beelt Gods; ende 

75 daer-nae seyde hi: 'Mijn God, waer-om hebdy. my gelaten?', recht of hi seggen 
wolde: '0 edel zielen, ick heyt u '.gode',. want ick.bekenne dat u mijn Godheyt alsoe 
Iyef hevet, dat sij my om uwen wil aldus elendelick hevet gelaten, op,dat gi 
nummermeer van oer gelaten en sult werden, soe veer als gi selver wilC·Yerst riep 

. hi 'God', meynende die zielèn, cJagende dat sij hem gelaten hadden. Ende daer-na 
80 riep hi tot sijn Godheyt seggende: 'Mijn God, waer-om heb dy my gelaten?': rck 

heb a!tijt uwen wil gedaen, mer nu hange ic hier inder alre-meester pinen, 
armoeden, schanden. Ende baven alle, nu ick uwe godlicke cracht alre-meest 
behoefden, nu hebdy my gelaten, of ghi my niet en kenden'. Merctdat wi in. alle 
(f 121 r) onsen druck God aen sullen roepen, ende, als wi van God gelaten zijn, soe 

85. sullen wi hem vragen, seggende: 'God, mijn G()d, waer-om heb-dy my gelaten? 0 
gebènedide God alre creatueren, ende. mijn God, die dy selven om mijnen . wil 
aver-gegeven hebste, wilt my niet verlaten, al ist dat ic dat wael heb verdyent, mer 
vergevet my alle dat, daer ick u in heb gelaten'. 

Ten vijf ten leerden hi ons Geometria, dat is: die konst van tellen;. want doe. hi 
90 hyenck aen dat cruce, doe aver-telden hi alle dat lijden, dat die propheten van hem 

haddengeprophetyert: doe vant bi dathi noch galle.solde.dryncken. Doe ryep bij: 
'My dorst, 0 edel zielen, dat ickalle uwe pine .ende schuit mach betalen. Mydorst 
daer-nae dat gi my mi~ my s.elven wilt betalen. My dorst dat gi o.p,dqetdiedoere 
uwes herten, dat ic u mach veisaden '. Dit .roept hi altijt tot ons. Hier-om. sullen wi 

95 wOOer tot hem spreken: '0 zuete lyefhebber .mjjnre zielen, dorst u: aldus nae !l1Y, 
sich, my dorst oeck zeer nae dy. 0 vervlate zuete. (f 121v): vloet·van mynnen, wilt 
doch nu mijn hongerige ziele spisen ende mijn dorstige herte laeven, want my daer 
zeer nae dorst. Dat bid ick u doer alIe,uwe heiligbe lijden', . ... ,... . 

Ten sesten leerden hio.ns Arismetrica, dat is: meten,: doe bi sprac1c 'Helis alle 
100 volbracht'. Dit lijden sullen wi'denhemelschen Vaderwedertoe_meten-ende ,eggen: 

'0 mijn Heer ende mijn God, gi'hebiJl.lY alle !!we .lijd.en t{leg~in~tènén~èhebJ':iny 
alle uwe verdyenst gegeven'. Nu wilt my hèlpen, dàt ièt u aJûjt weder~ toè moet 
meten. Ghi spraect: 'Het is al vol-bracht'. Ende ic mach wael seggen: 'lek en heb 
niet één guet werck volbracht, mer, is yet guets in my, dat hebdygewracht. Hier-om 

. - . .".. " . . -". 
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105 begeer iek u alle uwe lijden ende alle uwe voleomen leven mit alle uwe verdyenst toe 
te tellen ende mijn schuIt daer-mede te betalen'. 

Ten soevende leerden ons onse gesontmaker (Astronomya, dat is:) woe wi alle 
ongeluek sullen ontgaen, dat ons doer den boesen geest wort ingegeven of ander 
verveernisse, die ons mach avereomen (f. 122r) , dat wi die sullen ontvlyën, 

110 seggende: 'Vader, in uwen handen beve1e iek [u] mijnen geest. 0 onverwynlieke 
eracht Gods, in uwen handen, als in u ewige wijsheyt ende in u ewige ongesehapen 
mynne', soe beve1e iek u mijnen geest, op-dat alle plagen, die u ewige wijsheyt 
voersyen hevet op my te comen, die moeten van my gaen avermits uwe godlieke 
lieft. 0 Vader, in uwen handen geve[t] iek [u] mijnen geest. 0 Vader, in uwen 

115 handen soe ontfanget mijnen geest, want die gi in uwen handen hebt, die en mach u 
nyemant nemen; Amen'. 

p, c. 39, f.204r' 12.3. [DAT .xXXIX. CAPITT.] VANDEN .VU. VRIJEN KONSTEN' OP DE.VU. WOORDEN 

CHRlSTI, (DYE mSPRAC AENDEN CRUCE)', TE OEFENEN','. (Cl CAPlTIEL .xLIlJ:) 

Die eerste konstis gehieten Gramatica', dat is welsprekenheit6. Dese konste 
120 hevet ons Christus geleert, doe bi sprae: 'Vader, vergevet hem, want si en weten niet 

wat si doen'6. 
Aldus' welsprekende ende weldoende, onsen vianden verghevende (uutten)' 

gronde des herten, mitten woorden <ende)· wereken, sa-dat die liefte. niet en wort 
vermindert, sullen wi· vriende ende viande liefiie toespreken. (f. 2041') Christus 

1 Getuigen: p c. 39, f. 204r-21Ov. Deze plaatsing na Die naerede heeft geen logische verklaring: zij lijkt 
een noodoplossing te zijn v'oor de bloemlezer (of een kopiist, resp. zetter); die de ·tekst op de normale 
plaats (waarschijIilijk tussen c. 25 en c. 26) - om welke reden dan ook - niet -opnam, maar achteraf 
hem op 't einde van bet werk toch nog aanbracht. - Wat het vorig hst. schetsmatig uiteenzet, wordt hier 
breedvoeriger verklaard. -Onze aantekeningen bij dit hst. gelden dus mutatis mutandis -ook voor de twee 
vorige hstt, Wij bemen aan, dat Schr. deZe 3 teksten als êên samenhangende onderrechtinge opstelde. -
DeZe lange uiteenzetting komt oOK voor in P II.2.~~~~.,J.J§J~FtY1 .. ~~ jp~~I.,Ç~.§~. f._ .1J04kJ l}y~ terwijl de 
eerste twee. alleen in H bewaard ziijn. 1 P Dye .vij.- ... Ie oejJenen;.L Qualiter ... exercerj debeant. 
3 PL add, 4 te ... : PL om,; vgl, n. 2. 5 PL .Grammatica. 6 L ars recte loquendi. In de 
Middeleeuwen heeft het woord een ruimere betekenis dan de moderne term. Zo omvatte het o.a. de 
rhetorica en de poëtica. Zie Verwijs s.v. Gramarie. 1 L El nos ergo sic. 8 L ex (Jundo); pP 
milten, 9 PL; p miuen. 

8 Wat hier als vrije consten wordt voorgesteld. moet gezien worden tegen de achtergrond van wat de 
profane vrije kunsten, d.i. de septem artes liberales, betekend hebben zowel in de oudheid als in de 
eeuwen na Christus als basis van alle kultuur en onderwijs. Zie daarvoor bv. Artes libero/es, von der 
antiken Bi/dung zur Wissenschaft des Mille/allers, herausg. Josef KocH, LeidenjKàlri, 1959.; The Seven 
Libera/Arts in the Middle Age, ed. David L. WAGNER, BJoomington, 1983. De algemene belangstelling 
hiervoor blijkt alvast ook -uit de passage in het Spel van Mariken van Nieumeghen, die verhaalt hoe 
Moenen in Zijn duivelspakt Mariken belooft haar de zeven vrije kunsten te zullen aanleren ten prijze van 
haar ziel (v. 335·384 en 695-791). Het. kan dan ook Diet verwonderen dat het thema meteen in de 
geestelijke literatuur benuttigd werd. Ook Schr. gebrui}d (in navolging van anderen?) dit motief ter 
verklaring van Christus' zeven woorden op het kruis. Het zevental speelt hierbij wel een rol. Christus 

. (hier voorgesteld als de geïnspireerde 'speelman' der Drievuldigheid) reikt ons hier zijn hoogste leer aan. 
Vgl. de zinspeling op de vrije kunsten in P lIAS = Ac. 56, r. 21 e.v. (zie p. 186), en in P 111.46 = E c. 19 
r. 15 e.v. (zie p. 581, r. 15). - Een 'letterlijke' verklaring der 7 kruiswoorden geeft Schr. in E c. 35·37, 
p.618·626. b Lc. 23.34. 
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spreeckt: 'Weest v.oJmaeet· als u hemelsehe Vader v.olmaect is". Niet in m.ogent
heden, want d.oe Lucifer m.oghende wesen '0 w.oude, d.oe viel hi d; ende niet in 
wijsheyden, want d.oe Adam ende Eva meer begeerden· te weten, d.oe w.orden si 
verdreven uut dat paradijs'; nietin'rijeheyden, want die b.o.osegeest l.ovet" rijed.om 
ende geeft ewyghe arm.oede'; maer in g.oetheyt leyt d~se v.olmaeetheyt, want hi laet 
zijn s.onne schijnen .op die g.oeden. ende.op die" quaden'. Aldus sullen wy hem 
gelijc zijn in zijn g.oetheit, gevende een yegelijc een g.oede mate in zijn lichaem, in 
zijn g.oet, in zijn eer; ende een t.oegedruete13 maet inzijn siel dat g.oede ende·die 
duechden te drueken>4; ende een .o.overvlietende mate, bidden.de dat si. God van 
binnen met zijn gracie wil d.oeFende .overvliet,nh• 

Hier-in. W.ort v.ollenbracht dat Chrystus sprae:· ~Weest . barmhet;tich als u 
hemelsehe Vader barmhertich is. Vergevet ende u sal vergheven w.orden, s.o sai een 
.overvl.oedyghe mate weder-keren in uwen sch.o.ot". 

Die (f. 205r) ander konst hiet" Logico'6, dat is: .dus" te seggen ende S.o te 
verstaen"·J. Dit leerden .ons Christus,·d.oe hi sprac totten m.o.ordenaer: 'Huiden sal
stu mit mi wesen inden paradise'k. Dat en is uiet te verstaen, dat hi huden quam int 
eertsche paradijs, mer int v.o.orböreht der hellen, dare Christus: siele in.quam mit 
zijn heele'" G.odheyt, die selverdat paradijs is'. 

Nu die c.onst sus te seggen ende S.o te verstaen is datmen eenen· yegeliken 
pers.onen 20 segghen sal, na-dat hi· verstaet, ende mit·luttel w.o.orden veelsinnes 21 

(te) verstaen [te] gheven 22 , als Christus due gespr.oken hevet in parab.olen, s.onder- . 
!inge t.otten vrouken van Sarnarién: 'Ic bin dlj.t lev.endige water. [Jie mi drinet, den 
en sal nye! d.orsten inder ewicheit'm. Ende d.oe hi .op een tij! de J.oden uut den 
tempel iaechden ende si t.ot hem seyden, wie hem die macht ghegeven had, 
antw.o.orden hy: 'Breket desen. tempel, ende binnen drie dagen.sal iç. hem. weder' 
maken'Il, 

Die derde k.onst hiet Rethorica, dat. is:vefcierlijc23 •o .te spreken. Dese const 
. leerden (f 205v) .ons Christus,d.oe hi zijn lieve Moeder als.oe cier!ijcOaen.sprac in 

h.oeren groten druc, seggende: 'Wijf, siet dijn 2' kin('P;. Ende daer-.omn.oemden hi si 

10 moghende ... : P machtich ''W.; L Tapere. 11· P gelo.ofr; ·vgl.: Vc;rwijs '};.V. loven I -Trans.- 5, met de 
betekenis van beloven, en s.v. geloven (2), 1). Let op de tegenstelling lovetfgheeft. L p~o",ittit. 12 op ... : 
PL om. 13 L confertam. 14 P prenten. IS P heet; zo ook verder. 16 L Dialectica. 17 P 
aldus; zo ook verder. 18 dus ... : L quae esf disserendi sdentia. 19 P geheelder. 20 P persoon. 
21 P sim. 22 te verstaen ... : P Ie yerstaen .. gh)rp.. 23. L ornate. 24 P lieve add. 25.r: u~. ook 
verder. 

c MI. 5.4&. d Vgl. I,. 12.1 1·15. e. Vgl. Gen. 3.5.·7. f Vgl. MI. 4.&·10 (1). . g Vgl. Lc. 6.,5 en 
par. b Vgl. Lc. 6.38. Wel een verrassende toepassing.van de tekst aan de .trichotomie .volgens de leer 
van Schr. i Vgl. Lc. 6.36.en 38a.· j Zie de v-erklaring in'c . .42 en. hier verder.' . k Lc.·.23.43. 
J NI. bij zijn nederdaling ter helle. Tegenstelling tUSsen het aardse.en het hemelse.p<u::adij$ ... m.Vgl. Jo. 
4.13. ·o.'vgI. Jo. 2..14-19; 0 v.erc(s)ierlijc ;:::;. c(s)ier:/i.ic:.,in" overdrachtelijke -zin (volgens de 
'parabolische~/geestelijke betekenis van ,het .bijbel~ woordgebruik). Niet-in Verwijs met o.eze,zin.· .. ' p Jo. 
19.27, Hier -gaat .Schr. alleen in op het aspep,t ~an'de bareIJde.y.rQ~w (:;= -wijf):in Maria"in .zOVer zij deze 
taak totaaLonbaatzuchtig, onzelfzuchtig beleçfde .. VgL .Eckhartj zi~ ·E .. CoLl,EDGE- &.R MCGINN,':M~lsler 
Eekhart .. The essential sermons, ·comme.ntaries, :lretJtises .. and defense, Paulist Press,.1981, 6Î ·en D, 2,65. -
In ë. 46 valt de nadruk op de gevoelswaarde. van-het woord-moeder, waarover ookjn E c. 3.6,·16*, 
p. 620 e.v. 
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'wijf, want si hem den hemelschen Vader staddiken ~Q~L9P,_dro~(,h ende w~<ieK' ..... 
155 baerd@ hem mit dieper ootmoedigher'· dancbaerheyt inden godlijcken oor

spronck, daer si hem, reyn ioncfrou zijnde, uut ontfenck ende, reyn ioncfrou 
blivende, ghebaerden"; Wantsi hoer gemoede also ledieh hielt van alle die ghaven, 
die si van Godt ontfienek, oft si die Móeder Gods niet gheweest en hadde. Des' 
ghelijekes moghen wi ooek zijn: moeder ende maghet: maghet zijn wy als wy die 

160 ghaven Gods van Godt ontfanghen, ende wijf zijn wy als wi si weder-om opcofferen 
in God, den si doch properlijeken >8 toe-behooren. Aldus" leerden ons Chrystus 
cyerlijek spreken tot onsen vrienden. 

Ooek leerden hijt ons tot onsen vianden, in-dien dat hy tot Judas spraek 
soetelijeken: 'Vryent, waer-toe sidy gheco[o]men?,q 

165 Noch hevet hijt ons ghe- (f 206r) leertinder berispinghe: als wy den balek uut 
onsen ooghen ghedaen hebben, dan sullen wi eyerlijke segghen tot onsen naesten: 
'Broeder, moet'O iek dat kaefken uut dijn ooghen doen?", meer biddelijck dan 
berispeliek. Ende {Jock nader doot, doe hi die helle te- 31braek, segghende tot die 
boose gheesten 32: 'Ghi, princen, heft op u poorten, ende het sullen verhevea 

/I 170 worden die ewighe poorten", rnerékt, hi en seyde niet: 'Vermaledijde duvelen' of 
'verworpen creatueren' ~ 

Die vierde konst is ghehieten Musica ende is een konst van soeten s,niek ende"· 
snaerspelJe, die dat herte opluycket, om te ontfanghen dat invloeyen Gods, ende 
verwecketden gheest om dat minnentlike omhelsen ende één gheest mit Gode te 

175 worden ende te vloeyen ende te smelten inden gheminden ende van zijnre weelden 
droncken te werden,· also seer dat wy ons selven ende alle creatueren gheheel 

;tf' vergeeten. Hier- (f 206v) om' is allesanck ende speel geordineert. 
Nu zijn somige vrienden Gods, .. die gheen speel en derven" hooren", want si 

sorgen dat si daer-doer gevanghen sullen worden, als die slange, de hoer ooren 
U 180 stopt, als si soet geluyt hoort, om-dat si sorcht dat si ghevanghen sal worden'. 

Nochtans en kan si hoer niet {Jnthouden, si en moet daer onderwijlen na luisteren. 
Overmidts'5 weJcken si hoer dan oprichtende oopenbaert ende coemt uut hoer hol; 
ende dan treden die meesters dat hol toe ende so wort dat serpent gevanghen ende 

. wort gheset in een dose myt weyten '·-semelen .xiiij. daghe. Welcke semelen worden 

26 PL oOlmoedicheyt ende. 27 P boerden. 28 P eygentlijck. 29 L Christus nanq.ue alloquendo 
matrem suam. 30 noesten ... : P noesten broeder. Moel."L brueder: om. 31 P om. 32 tol ... : P 
om. 33 P opluycl; P aperuerunt. 34 P derren; L audenl. VgJ. Verwijs s.v. dorven. 35 P 
door. '36 pl wit.le; ook verder';, p3 we)'ten ojrefHIf!n; L triticeo. Vgl. Verwijs s.v. weit. 

q Mt. 26.50. T.Mt. 7.3·en par. s Ps. 28.7;. zie n; 1. t Versta: hiertoe (wat de vorige zin 
omschrijft als de ware zin en doelstelling van dé muziek). L ad quod. u Het speel = bet spel van de 
hemelse. muziek (zie ruervoor), die de mens voor God moet openstellen en waartegen sommige, nog 
onvolmaakte zielen, zich nog verzetten . ." l' Vgl. Ps,' 57.4-6, waarin de verstokte zondaar wordt 
beschreven; di.e zich verzet tegen iedere goede inspiratie. Vers 5 brengt de dubbele vergelijking met 
serpens. (slang, serpent) én aspis (adder), die beide oren tegen de· verlokking van de bezweerder wij 
stoppen. Vaak wordt deze hoedanigheid op de slang overgebracht, zoals hier. Zie SCHMIDTKE, G. Tier; 
s.v. SchZange ASPIS en SCHLANGE. VI. 
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alle dage ververschet ende men waert" hoer, dat si gheen eerde en roert. Ende dan 
wortsi al hoer fenijn quijt, also dat men si vrijlic mach handelenw.) 

Nu gbeestelic: wanneer wi sorghen dat wi .doer <genoechlicheyt) 38 des. sanghes 
aft soet gheluit des snaerspils af-getogen su)len 39 worden totter ydelheit der wedt, 
sa sullen wi ons selven besluyten in ons.e hol, dat is: in die inwendicheyt ·des geests, 
(f 207r) also dat wi gheen aerd,e ·en roeren" ende ,nemen a1)e daghe versche 
weytensemel 40, dats: dat heilige Sacrament,., dat ,wi· altijt geestlic ontfanghen 
moghen, ons wachtende dat wy gheen aerde en roeren, dats: dat onse .. begeerte 
gheen aertsche dinghen en roert 41, waer-doer dat wi gefenijnt 4Z mochten worden. 
Hier-om sullen wi alle dage gheestlicontfanghen dat waerdighe heilighe Sacrament: 
so worden wi al onse fenijn quijt, also dat,wivrijlic.alle·soete sanckende speel" 
moghen hooren als een gheestlicke materie totter gloriën Gods ende toJ vereeninghe 
ons gheests x. 

Dese konsten" gebruyeten die.,oude vaders inden Ouden Testament: wanneer 
hoer gemoede beswaert was ende hoer gheest vertraecht45 , sa lieten si hem brengen 
een..;santorie4~oft ander sllaer-speel, om hoeren geest te verwitckeren ellde bequaem 
te zijn, tontfanghen den gheest der propheciën. Oock ghebruycten si Dayid .ende 
somighe anderen, als si bedruct waren' . 

. Ende aldus ghebruycten si" Christus aendeneruyce, (f 207v) daer hihene als een 
wel-gestelde herp, die al hoer snarell ·gheset zijn. wel te pUilt', .daer die, hemelsehe 
speelman"'· so ghenuechlijcken op speelden, dat alle zijn zenuwen.schoerden ende 
zijll aderell ontsprongen. Hier-van wordt datvaderlijcke herte beweget, alsoe dat 
alle die inaderen der heyligher Drievoldicheyt ontspronghenendevloeyden ,over alle 
mellschelijcke gheslachten4'. Ende si wordell.verlost vanden kerekerder ewigher 
doot, ende <len boosen gheest wort alle zijne macht benomen. 

37 P·b~waerl. Vgl. Verwijs s.v. waren (1), I Trans. I). 38 p3; P ghevoelicheit. 3~ Pom,,_ . ,40 pl 
witlensemel; p3 terwenseme/; vgl. n. 36. 41 dais ... : PL om~ . 4?:."L inioxicari: 43 Pspet: . 44 P 
cÇJhsten. 45 L-ottaediabalur. 46 L·citharam." 47.' dii.:.: L eoe/estis iJle musicuS. . 48 alle; .. : L 
universum genus-humanum. 

w' Het serpent laat tieh.1och "een,s ~nverho~d~ _ ver1~ide~. waaroP ·de meesters (7 j~chtmèest,C;s) bet 
kunnen vangen en' het hol toetrappen. Deze próberen dan het serpent' van zijn vergift te ontdoen, zodat 
het de mensen niet meer kan 'vergiftigen. x 'Na het plastische natuurtafereeltje (r. 61·68) over het 
serpent begint Schr. de geestelijke toepassing ervan op de ziel, en wel in twee trekken. Vooreerst r. 69·77: 
naar hel voorbeeld van het zich beschennende serpent mag zij niet luisteren naar de verlokking van de 
ydelheU der werlt, maar moel zich opsluite~ in die -inwendicbeyt des geesls. Vervolgen~ naar r. 77·79 ~moel 
zij zich ontdoen van alle nog aanwezige aardsgez:indh~id dOPT het veelvuldig (sa,cramen;.eel ~n g~~lijk) 
gebruik van de eucharistie, zodat ;ój uiteindelijk volledig,-kan openstaan voo'r .de.l::J.em~lse ·muziek:_.,' y 
Vgl. I Reg. c. 16. Men. denke aan de ,vele -voorstçllingen :vaD D'avjd .met de h~rp, die yan hienû,t een 
diepere zin krijgen. - (gebruyétenJ s; = xi1. enig snaarspel. z Zie D. y. a die ... : waarvan 3.I de 
snaren juist op punt gezet rijn (wat blijkbaar in dç.16 e eeuw geen gallicisme was). Nl. doordat de beulen 
Christus~,lichaam,moesten uiteenrekken om het-ol? het te grote kruiS"te,kunnen nagelen. Vgt hiçrna~. 85· 
110. b Hiennee is wel Christus bedoeld. 'NaaSt dè voor1;>eelden~bjj, sper 0 Je/man.,,,,,,,, ton~lspeler ,enz.. 
,venneldt Verwijs; -Nae gelikenisse' eyns spoelmans· vye/:hie {~:Christus) neder oitmoedelikett op .sinè-knyen 
voor den voeten sijnre-jongeren. -die_ hie wiesch ent!e drooghden '(uit Grise/dis, p. 32 ~~zie ;J .H. GkL"LÉE, in 

. TNTL, 4, 1883, -19·35).· Na ·de profanë 'historie _van Griseldis'~ wordt . deze 'op enen geistliken syn{n)e' 
gemoraHseerd: Christus' tracht als 'spoehnan.' de ziel ,te:winnen. tot zijn bruid..; .o;a'. dOOf: op het kruis zijn 
'canteleyn met seven ... versen"aan te heff-en: -De doorlopende- analogie met -Schr. is treffend. Gebruikte zij 
deze allegorie of slechts een gemeenschappelijke bron1 
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Chrystus Jhesus leerden ons dese konst Musica, doe hy henck in der alder' 
meester'· noot ende ghelatenheyt inder galghen des cruyces ende riep mit luider 
stemmen: 'Mijn God, mijn God, waer-omme hebstu mi ghelatenTflEnde dit is die 
leechste noot, diemen singt inder passiën d, maer si gheeft dat alder-hoochste ende 
soetste gheluyt inden herten Godes. Aldus sanck die edele nachtegael '\ dat hem 
zijn soete stemme te "-brack in zijnre meester no- (f 208r) den 53, ons leerende dat 
wi in allen druck ende banghicheyt tot God sullen roepen, soetelic singende in onsen 
herten tot loove des Vaders ende ter eeren des Soons ende tot" lief ten des 
Heylighen Gheestes ende ter gloriën der heyliger Drievoldicheyt. 

Die vijf te konst hiet Geometria, dat is: om ss wel te kannen meten. Dese konste 
leerden ons Christus aenden cruyce, doen hy sprack: 'Mi dorste!''', recht oft hi 
segghen woude: 'O'lieve'· hemelsche Vader, al ist dat ick aldus veele gheleden 
hebbe ende nyet meer bloets en hebbe, ten is al uiltghepersset, nochtans sa S7 dorst 
my noch" meer te lijden, want mijn tonghe is noch onghepijnicht'. 

Och,desen dorst was also groot, als Bonaventura' schrijft, al had hy also veel 
lichamen ghehadt alsdaer sterren Zijn aenden hemele, stofs inder soruien, sandes by' 
den meer, droppelen waters ,inder zee, die had hy liever inder pijnen laten blijven 
bes '9 totten 'ioncxsten daghe, eer hy één siele by (f 208v) sinen schulden ver
looren·o had laten bliven. 

Aldus mildelick heeft bi ons hier ghemetenende hevel onS ghegheven een vol 
mate", om mit zijn bitter lijden sinen hemelschen Vader te betalen voor onse 
sonden, leerende ons· ' dat onS oock dorsten sal, om die lief te Gods meer goets te 

49 P meesten. 
om. 56 P om. 
/eeren~ trp. 

50 Pinder. 
57 P om. 

SI L philomena. 51 P om. 53 P naaI. S4 P ter. 55 F 
58 P om. 59 P om. 60 P ot/verlosl. 61 leerende ... : Pons 

c Mt. 27.46 en par. - De draagwijdte van deze en de volgende <!in wordt duidelijker bij de lezing van 
Mgr. H.L. MARTENSEN, s.j., Lafo; de Luther en la Trinité, in 'NRT 105, 1983, 66-9-674~' d Dit herinnert· 
aan het zingen van de passieverhalen 'tijdens de goede week. e Dit motief is wel meer bekend. VgL 
Johannes Peckham, ± 1292, met zijn Cantus de philomena, in BÖNAVENTUllA, Opuscuta Theologica, 
Venetië; 1572, I1, 586·588. Zie nog E. BRUNING, Nog eens Philomena - nu meI' muziek, in Neophî/%gus, 
39, 1955, 305·7. Vgl. evenzo de belangrijke beschouwingen van J.H. MARROW, Passion, p. 124-28 en 
nno 507·520.' f Jo. 19.28. g Bonaventura: waar? - Eenzelfde verwijzing kpmt voor in P lIl, c. 35, 
slot; zie nu p. 111. Wij lezen in de aan Bonaventura toegeschreven VWs· mystica: 'Quando autem 
passionis calicern quem antea rogaveras auferri, jam exhausisti, dixisti: Sitio. Dilectionis erga nos tuae 
magnitudinem commendasti, tanquam, diceres: Quamvis passio mea tam acel'ba fuerit ut quantum ad 
humanitatis sensum Wam declinare potuerim, tarnen tua, 0 homo, me charitate vincente, et ipsa tormenta 
crucis superante, adhuc plura et, majora, si necesse sit, sitio 'subire lormenta. Nihil enim est quod 
detrectem pro te pati, pro cujus pretio animam meam pono' (o.c., c. xiii; PL.184, k. 663). - In zijn Vitis 
mystica- (pL.184, k. 655·759) mèditeert Bonaventura in c. 8·} 5 over de 7 kruiswoorden' onder het motief 
dat de Bruidegom op het kruis de harp (cithara) is geworden. Zo lijkt hij wel de hoofdinspirator te zijn 
geweest voor de ver-dere ontwikkeling van het motief harp; resp. harpenspel. Zo is er het bekende 

( 
'Gheestelijc harpenspel vanden- Jijden ons heeren' in Vanden neghen couden, die ons L.HJ.C. gheleden 
heeft (tie NK, nr. 2719 enz.), dat duidelijk van hem afllankelijk is. Evenzo Maria VAN HOUT, Der rechte 
wech, hst. Van den seven gaven des hilgen gelsls, f. k.7r-v. Zie nog de overweging van de kruiswoorden in 
het passieverhaal in hs. "Leuven, UB.D 419, f. 13·26 {zie MEERTENS, VI, 190·91). Vgl. H. BECKERS, 
Harjenspiel vom Leiden Christi, in Verfasserlexikon, lIl, k. 472-74; F. CHATILLON, Que/ques mots sur la 
cithare de David, in RMAL 42, 1986,33-35. h Vgl. hiervoor r. 101 e.v. en n. g. 
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doen: al hadden "'Y also veel lichamen als wi lidtrnaten hebben,dat wi die gheern 
souden offeren inden dienst Godes. (Want) 62 wat wi niet en kannen volbrenghen 
mit den wercken, dat sullen wi volbrenghen 63 mit den· wil .ende· milter begheerten, 

235 segghende mit onsen begheerlijck.en ghedachten ende 64 mit onsen redelijken ver
stant (ende met dat consent ons willen)6' endemitalle die.·affectiën onses herten: 
'0 Here, och aft ick u alle dat lof machte doen, dat u (van(t) 66 beghin der wedt is 
ghedaen ende noch ghedaen sal worden totteneynde der werlt toe!". 

Aldus sullen wi leeren die konst wel te meten. 
240 Die .vi. konst hiet ArithmelicaO', ende is die6' konst.wel te tellen. Dese konst 

leerd.en ons Christus ,aenden6• cruyce: doe hi .also'o mil- (f 209r) deliek had 
ghemetenJ,doe settenhi hem soetelick i)1 een. rust als in eenen- slaep;, ende 
overleyden Ol ende telden . alle zijn heyJighe lijden, of daer ooek yet aen ontbraek n 
van allet dat hem zijn hemelsche Vader bevolen hadde ende diepropheten oyt van 

245 hem hadden" ghepropheteert. Ende doen daer niet meer te vervullen en was, doe" 
spraek hy: 'Het is alle vollenbracht'k. , 

250 

260 

Aldus leerden ons Jhesus dese const des tellens, dat widuck overlegghen ende 
tellen sullen, aft wi ooek doen dat ons toebehoort na kersten' wet H. ende na 
uutwijsen '6 onser oorden. Ende als "'Y hier-van ". el)ychghe,breek in ons vinden, 
om dat troje vervullen mitten begheerten, sa· sullen "'Y segghen: 'Och, aft lekt also '8 
vollenbracht had dat mi toe-behoorden'· te doen ende' alle- mijn daghe een 
v011encomen leven gheleydt hadde, etc.!' 80.1. 

Die .vij. konst hiet Astronomia, dat is: die konste om -te kennen dep loop des 
hemels ende der planetèn. Dese konst leerden (f 209v) ons Christus, doe hy also 
lude riep, datment8.' te Jherusalem in de stadt hoorden, ende hi 82 sprack: 'Vader, 
in uwen handen beveel iek mijnen geest'm, ende hy opghaf83 sinen geest inden 
handen zijns Vaders '. Ende dQe wort verwandelt 84 die godtèlijcke rechtvaerdicheyt 
in barmherticheyt, die eewieh is8', die-weleke 86 hi ons thoonden met een warach
tieh teyken. 

Want', doe Longinus hem also wredelijck in zijn herte staek, daer-mede opende 
hy hem selven eenen toeghanc tot den herte Gods te comen", ende dat licht der 
Godheyt wordt hem gheoopenbaertO, Hier-doer wordt ons ghegheven .. eenenvrijen 
toeghanck tot Christum, die ons hier. leeft dat wi aitoos 8 8 onsen gheest bevelen 

62 PL; om. 63 P vervullen. 64 P om. 65 PL· add. . 66· P; p van. ·67·P AriS'mètica. 
68 Peen. 69 PL inden.' ; 70 P so; L verbindt" dit zinsdeel met het vorige: cum.:. 71 Poverlelde; 
zie verder; L perpendens. 72:P geb"rac. 73 P om. 74 'pI.: om. . 75 P ewe;- L relig/onis. 
76 P UUlwijsinge; L exigeTiliam.· 77 P hier af. 78'ickt..:: P ic 'al. 79 PL·toe béhoorl. 80 PL 
om. IU Pdalmen. 82 P om. 83 P gaf.·' . 84 P verandert. 8S barm:·.:.:;PL e.~»'ighe barmh. 

s6P~WeJc; ·87 P gaeti. 88 P om: 

iR. 114-120: de wil geldt a~s_d~d, wannepr. de daaçl ongewild ontbteekt. Hetzelfde principe; dat in Schr. 
nog 'voorkomt, vinden -\yij uitg~breider iD:P-III,.c. 3~; slot;_zi~_p . .'m. Vgl. Ac. ~37..1 en D.· - "j Zie v.ijfdle 
cQnsle. k Jo. 19)0. LAls gevolgtre}::king uit· de stelregel'in p. 120, r. 69·79; zie n. i." . m Lc. 
2~.46. n Vgl. Mt. 27.50. . o.Ovçr Longinus·als d~ soldaat; die Jezus' zijde doorstak (vgl, Jo. :1-9.34) 
zie J. VAN HAvER, Longinuse.n de Longinus?egende. in her Nederlandse taalgebied, in Handelingen K. ZndJ. 
Mij.TLG, xvii, 1963,397-459; xviii, 1964,·323-364,,- Vgl. E c. 37, r. 54 e.v., p .. 624. 
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ende gheven 89 sullen inden handen Godes, welck zijn (zijn) wijsheit ende zijn 
265 goedheyt [is)90, daer-doer alle den loep des hemels ende der aerden wort geregeert 

ende alle die planeten hoer ordinanciën van 91 ontfanghen ende onderdanich zijn. 
Dese konst sullen wy hier van 92 hem leeren, onsen (f 210r) geest altoos 

bevelende in den handen des Vaders: so is hi vrij ende verheven boven alle den loop 
des hemels ende dreyghinghe der planeten, alsoe, waert dat sake9' dat [o)over-

270 rnidts 94 oose sonden enighe plaghen op ons9' werden gheordineert overrnidts 96 die 
ordinancie Godes ende die planeten dat uutwesen 9', daer-van 98 sullen wi beschermt 
werden overrnidts 99 dien dat wi ons aldus bevelen ende overgheven inden handen 
Gods", want h(seyt selver1: 'Die iek in mijnen handen heb, die en sal mi niemant 
ontnemen'". Oock seyt hy doef" den propheete: 'Iek sal behoeden mijn sanctua-

275 rium", (ende) 2: 'Wîe is daer' ghevalleIi dan de in hem selveri is ghevonden ende 
niet in my?,4 .. 

Hier-om en sullen wi desè konst nemmermeer vergeten in wat noeden' dat wi 
zijn. Want, waert sake dat ons enich lijden roeckeloos 6 aen-quame ende wi dan nut 
a1dusdariigen' gront met volcomengeloove spràken: 'Vader, in uwen handen beveel 

280 ic mijnen"geest', alto-hant sal 8 dat lijden omme-ghekeert worden 9. (f 210v) Hief' 
f ~ omme sullen wy altoos 10 tot hem vlii/n als een kint tot zijnen vader ende wanderen 

altijt in zijn teghenwoordicheyt myt lieften ende mit vresen 11. Amen. 

89 ende .. ,: PL ·om. 90 zijn ... : PL; p zijn- wijsheit : .. is. 91 P af. 92 P af. 93 also ... : L Ua ut 
si. 94 P door. 95 op.-.. : P om. 96 P door. 97 ende ... : PL ~98 P daer af. 99 P 
door. I seyt ... : P se/ver seyt trp.- 2 L et rursus add. 3 is ... : Pisser. 4 ende ... : L el in 
veritate in me non stetit. SP noode. 6 L ex improviso; vgl. Verwijs s,v. roekeloos 2) = plotseling, 

·onverwachts. 7 P alsu/eken. . 8 P saude. 9 omme gek . ... : L retrorsum convertitur; vgl. Verwijs 
s;v. ommekeren Trans:J) = afwenden. 10 sullen ... : P loet ons. 'H/ieften ... : P vreesen ende liefden 
hp .. 

p Opmerkelijke uitspraak om een 'orthodox evenwicht te stellen tussen het 'geloof in het overmachtig' 
bestel der planeten enz. en het vertrouwen in Gods welwillende voorzienigheid, q Jo. 10.28. r Waar? 
s Waar? 

:; .. 
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DIE DERTIENSTE ONDERRECHTINGE* 

XIII. HET SYMBOLUM PS!WDO-ATHANASIANUM* 

PIl 59, f.170\" SYMBOLUM ATHANASIJ DES BISSCOPS VAN ALEXANDRIllN. (ll GAPITTEL .xLIV~> 

So wie behouden wil wesen, hem is van node vóór aIJe dingen te houden dat 
kersten' gelove. Welck wie dat niet geheel ende orrbevlect en hOJldt, .. die sal 
(f 171 r) sonder twifel inder ewicheit vergaen. . , .. ' 

5 Mer dat kersten 2 gelove is dit, dat wi eeren suIJen éénen God in drieheit ende 
dri(e)heyt in eenheit, ende dat wi nieten vermengen'die personen ende dat wesen 
niet en deilen. . 

Want het is een ander persoon des Vaders,. een ander. desSoons ende een .ander 
des Heylighen Geests. Mer des Vaders ende des Soons ende des Heiligen Gbeests is 

10 één Godheyt, ghelijcke glorie, met ewige' mogentheyt. 
Also-danich die· Vader is, alsodanich is die Soon,. alsodanich is die Heilige Geest. 

Ongeschapen is die Vader, ongescapen die Soon, ongeschapen die Heilige Geest. 
ti -( e ,'> Ongemeten is die Vader, ongemeten die Soon,.ongemeten die Heylige Geest. Ewich 
/1 is die Vader, ewich die Soon, ewich die Heyffge Geest. Mer nochtans niet drie 

15 eewigen, mer één ewich; a1so niet drie ongeschapen, noch drie ongemeten, mer één 
ongeschapen ende één ongemeten. 

Desghelijcs is ahnachtich die Vader, ahnachtich die Soon, ahnachtich die Heilige 
Geest Ende nochtans en zijn niet drie ahnachtigen, mer één almachtich, 

Also is die Vader God, die Soon God ende die Heilige Geest God. Ende nochtans 
20 en zijnt niet drie Goden, mer één God. 

Also is ooc een heer die Vader, een heer de Soon, een here die Heilige Geest. 
Ende nochtans en zijn(t) 5 niet drie heeren, mer één Here. 

1 Getuigen: P 11.59, f. 170v-17Iv. N.B. P laat na Il.S8 over 'Dye .vij. vrije consten' DOg het Quicumque 
volgen, in tegenstelling met de andere getuigen. Men ziet geen reden om te vermoeden dat dit Diet als 
zodanig en op deze plaats in de oorspronkelijke Peerle zou gestaan hebben. Wij noemen het de /3" 
onderrechtinge. Schr. zal deze tekst als een deg'elijk geloofsonderricht beschouwd en daarom hier ingelast 
hebben. 2 Lat. (= Latijnse órigineel): Catholica. 3 ende ... : Lat. neque conJundentes. 4 Lat. 
_coaelerna. S p3 add.; vgl. hiervoor. 

a Dit is de vertaling van het ~mh-.PJf:l!!llp~eud~Ath'?!'!!..Îf1.'!IJ-'!}....2i_~f;LQ~(i.fl!1!1g}!i!Jvolgens het eerste 
woord van de tekst). -Zie de Latijnse tek&t·in 'Denzig!!Q~~2t'!!!:)5-,']§. die };·QUASTEN bespreekt in LTK, 
8, 1963, 937-38. Deze zeer' dogmatisch opgestelde gelobfssamenvatting werd tot de laatste liturgie
hervorming intens gebruikt (zie Breviarium romanum, bij de priemen op de gewone zondagen) en kreeg 
ook. vertaliJ;lgçn in de. vo,1kstaál. ~.' RF.(PE1'ls.gaf naar 'een Leids:- in 1914 verbrand - hs;· uit: Een 
vüftiende-eeuwsche vertaling van 'hel Symbolum Niceno-Cormantinopolitanum ·Oees Symbolum ps.-Athann
sianum) in OGE, 182 , 1944.II, n 171-174. Ván zijn kant drukte Jan PAQUAY de tekst uit hs. Brussel KB. 
19565, f. 355-59 af in zijn MmO. gewfjde teksten, Lummen, 1933, 12-14. Over Anthonis DE ROOVERE, ±. 
1482, met zijn. Quicunque vult salvus esse uuten La,tiftJe bij Róovere gestelr, in Vlaemsche.(rijmen) en~,zijn 
Spel van Quicunque. vult .sa/vus esse, zie G.C.- VAN 'T HOOG, Anthonis de ROQvere, Amster:dam;, '19.18, 
speciaal p. 56-62. Zie ruema n. 11, . 

H 01 ampek064j20 
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Want, also als wij gedwongen werden te belijden sonderlinge een yegelic persoon 
te wesen God ende Here, also wort ons verboden te houden int kersten 0 gelove drie 

25 goden oft drie heren. 
Die Vader en is van niemant gemaect noch geschapen noch gheboren; dIe Soon is 

alleen vanden Vader, niet ghemaect noch geschapen mer geboren; dIe Heilige Geest 
is vanden Vader ende den Soon niet gemaect, noch geschapen, noch geboren, mer 
voortgaende 7. Hierom is één Vader, niet drie vaderen; één Soon, nyet drye sonen; 

30 één Heylighe Geest, niet drie heylighe gbeesten. 
Ende in deser Drievul- (f 171v) dicheit en is niet' eer noch later, niet' meerder 

noch minder, mer alle drie personen zijn te samen mede-ewich ende mede-gelijc9; 
also ' ° altemaeJ, als hier-voor geseyt is, so is eenheyt in Drievuldicheit ende 
Drievuldicheit in eenheit te eeren. - Hierom die behouden wil wesen, moet aldus 

35 gevoelen vander Drievuldicbeit b. 

Mer tis noot totter ewiger salicheit, datmen dye Menscheit" ons Heren Jesu 
Christi trouwelic gelove. Dit is dan dat rechte gelove, dat wi geloven ende beliden 
dat onse Heere Jesus Christus Gods Soon is, God ende mensce, God is12 vander 
substancie des Vaders vóór die werelt 13 gehoren, ende mensche vander substancie 
(der Moeder) 14 inder werelt gheboren. 

VoJcomen God ende <volcomen)lS Mensche uut eender redeliker sielen ende 
mensceliken vleesche volstaende 10. Ghelijc is hi denVader na der Godheyt, minder 
dan die Vader na der Menscheyt. 

Ende al is hi God ende Mensche, so en is hi nochtans niet twee, mer één Christus. 
45 Eén is hy, niet dat die Godheyt verandert wort in vleesche, mer dat die M enscheyt 

aengenomen wort van Gode. Eén altemaeh niet door vermenginghe zijns wesens 17, 

mer 'door eenheyt der personen 18, want alsoe die redelike siele ende vlees.ch één 
mensche is, also is God· ende Mensene één-Christus'. 

Die gep;,ssijt is 19 om onse salicheyt ende nedercJam inder henen ende des der<len 
50 daechs verrees hi vander doot. Hi is opgevaren in de hemeIe" ende sit ter rechter 

hant Gods des ahnachtigen Vaders, hier-na 20 toecomende teordelen die levendigen 

6 Lat. christiana. 7 Lat. procedens. 8 Lat. nihil, onderwerp. 9 Lat. coaequales. JO Lat. /ta 
ut. 11 Pl; p3 menschwerdinge; Lat. incarnationem. Zowel Reypens' tekst als die van Schr. hebben de 
term menscheit. terwijl zowel Paquay's als de Roovere's. tekst inv/eeschinghe hebben, wat een volle 
omzetting van het Latijn Încarnatio is. Blijkbaar wijst dit,erop dat menscheit in N.-Ndl. gebruikelijk was 
en invieeschinghe in Z.-Ndl., terwijl Eschius de nieuwe tem menschwerdinghe liet gelden. 12 p3; p1 
dan; Lat. Deus est, met Christus als onderwerp. 13 vóór ... : Lat. ante saecuJa. 14 der ... : P des 
moeders. 15 p3 add.; Lat. perfectus add. 16 laL subsistens. 17 p1; p3 vereeninge; Lat. 
confusione substantiae. 18 eenheit ... : Lat. unitale personae. 19 Die ... : Lat. (Christus) Qui passus 
est. 20 Lat. inde. 

b R. 5·35- betreffen het mysterie der H. Drievuldigheid, waarbij het samengaan van drie onders_cheiden 
volwaardige goddelijke personen en de éne Godheid sterk beldemtoond wordt. c R. 3648 trachten 
het mysterie van de eenwording tussen God, de -tweede persoon der H. DrievuJdigheid, en de mens zo 
zakelijk .mog~jk voor te stellen. Een nadere. omschrijving van het theologisch probleem vindt men bij 
E. SCHILTZ, C.I.C.M., La soJution scoJaslique du problème de I'union hypostatique, in Divus Thomas, Piac .• 
50, 1947, p. 246-254; ld., La comparaison du SymboJe Quicumque, in Ephemerides theoJogicae Jovanienses, 
1948. p. 440-454. Vgl. AMpE, Kemp'. R., I, 222, n. 16. 
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ende die dooden. Tot wiens toecoemst n alle menschen sullen verrijsen met haren 
lichamen ende reden ghevenvan haren eyghen wercken. Ende dye goet ghedaen 
.hebben, sullen gaen in dat eewighe leven", maer die quaet ghedaen hebben, in dat 

55 eewighe vuer. 
Dit is dat kersten 22 gelove: weJc wie niet getrouwelit ende vastelic en gelooft, die 

en mach niet salich werden 23 • 

'. " ; 

21 L~l( Ad Cu/us ad~enttf1tl. - 22 Lat:' 'cothoiica:' 23 Dit -slo~ hêrneeml de aanvangsaffirmatie .. " 

d Vgl. Jo. 5.29. 

:; .. 
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DIE VEERTIENSTE ONDERRECHTINGE* 

XIV. HET KRUISTEKEN* 

H, f. 122r' ITEM WOE DAT WJ ONS TEYKENEN MET DAT HEYLIGHE CRUCE. «([ CAPmEL .XLV.) 

In nomine patris Inden yersten sullen wi ons hant op-heffen tot die 
et spiritus sancti. Amen. eracht des Vaders, diealtijt is gebleven inden hemel, 

et filij 2- - in sijn weselicke. begynne, in sijn vredelicke rust, ende 
5 bidden dat hl ons doer die eracht des heilighen cruces, 

daer hl doer sijn wijsheyt ende lyeft in gewracht hevet', wil behueden. 
Ten anderen trecken wi die hant neder' ende bidden die wijsheyt des Soens Gods, 

die sijn vaderlicke rust heeft (f 122v) gelaten 5 ende is om onsen wil hier,neder
gecomrnen inder eerden uut sijn vaderlicke herte in Maria, sijn Moeder, ende is 
mensche geworden ende is voer ons gestorven aenden cruce, ende dat doer die lief! 
des Heilighen Geestes. 

Ende dat beduyt dat myddelste deel des cruces". Want die Heilighe Geest gaet 
voert vanden Vader ende vanden Soen" die ons, doer eracht des Vaders ende lief! 
des Heilighen Geestes, hangende aenden cruce, hevel verloest·. Amen 9. 

(HIER ENDET DAT BOEC DER ONDERRECHTINGEN) 

1 Getuigen: H, f. 122r-v. 2 Terzijde links van de tekst staat over de hoogte van vleT regels een 
vierkantig kruis (= Jerusalemkruis) getekend. Op de achtergrond daarvan staat de Latijnse tekst van bet 
kruisteken, over drie regels gespreid, geschreven (Iet op de volgorde, waarvan de betekenis in de korte 
glosse aangegeven is). 3 Versta: ." cruces, waarin hij (de Vader) door zijn wijsheid (= het Woord, 2e 

persoon der Drievuldigheid) en zijn liefde (= de H. Geest) heeft gewerkt. Wijsheid en liefde zijn als de 
handen des Vaders (zie c.c. 41, r. 3942, p. 480). Vgl. ook verder r. 14-18. 4 Versta: lager, meer naar 
beneden (comparatief· van neder!). S Versta: verlaten, om te werken in lijden en pijn. ti Nl. de 
middenbalk van het kruis,"waarachter het 3e zinsdeel der woorden geschreven staat. 7 gaet voert ... : 
duidelijke verwijzing naar de processio ·S. Spiritus 'Ob u/roque (voertgaen = procedere). 8 Deze 
uiteenzetting vindt haar toepassing in de dagregel, die Schr. opstelt in E c. IS, r. 35-42. 9 Deze 
fonnuleringen 'over hel kruisteken met de tradities, waaruit Schr. putte, zijn steevast, met bijna identieke 
bewoordingen, opgenomen in de latere Catechismus van onze bisdommen tot in de 1ge, resp. 20e eeuw. 
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D. DAT VIERSTE DEEL DES BOECX' 

Dat < vierste> deel des boecx heeft veel schone leringen ende devote gebeden, 
ende oeffeningen, leydende die vierige getrouwe siele in dat overweselike schou-

5 wende leven, daerse leert haer selvenote gronde laten ende uutgaen uut haer selven 
in haren oorspronc, endedatrijcke Gods.in haer selfs gront soecken, ende vinden, 
ende al-daer God aenbeden inden geest ende inder waerheyt, ende, in haer selven te 
niet wesende, in God werdenoverformeert ende vanden Geest Gods gewrocht ende 
Christo uutwendich ende inwendich volcomelic gelijc werden '. 

1 De- omschrijving y~ dit traktciat' ontle~en. wij. ~ -~~ ·:i~~idende.l1lbriek .. v~~ rIli. I.5.n/$ .. .die. 
waarschijnlijk gold voor de hoofdstukke;n. J.~39._.nl:)ial deel. van·.PJU. dat wij als .tf<tj(~t D .Jl;mgen 
beschouwen en _afzonderen (zie Inleiding, p. m). ,be druk yan ~ spreekt van Dat derde deel. .--::- p~ ~itel, 
die wij aan dit traktaat geven. vormen wij vanuit de rubrieken van p c . .26 en 2-7 (nu D c. I.S,en ~,,6). 
waann ·Schr. haar 'redactioneel inzicht verwoordde., 

H 01 ampek065j20 
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Dc.I·S 447 

P 26., f, J07r' [Dat ,xxvi. Capittel). Een oeffeninge des herten, daer-mede wi ons selven dicmael 
sullen vergaderen, inwaerts keeren ende onsen geest met God vereenigen, om in God 
overformeret te worden, also dat God alleen onse werc-ken met ende doer ons doen 
sal, als wi aldus mit God vereenieht zijn ende blijven, 

5 (Hoemen God inwendich toe-spreken sal, om hem te leeren kennen), <ende woe 
men hem sal vragen nae sijnen hoegen ongenoemden nae,) <Capittel .j,) 

Een dinck is van noeden, dat is afgesceydenheit... Dan denekt voort in God ... 
(... ) - Do; zie hiervoor B e. j; p. 242. 

(Een inwendighe vereeninghe met God. Capitte1 .ij.) 
JO (lek bid ti, mijn alre-liefste ... ende vruecht moecht hebben in my. Amen. 

- Do,; zie hiervoor B e. ij; p. 245. 

<Van eenre oeffeninge der vereeninge ons herten met God. Capitte1 .iij.) 
(Inleidende onderrichting. Capittel:iij.a)" 
(De tekst van de Oeffeninge. Capittel .iij.b)" 

J5 <1. Lange tekst van de Oeffeninge in 5 punten. Capittel .iiij.)" 
(Dat eerste): <Totter Godheit)" 
<0 gebenedide God, wie sidy? .. ,) 

p 26b, f. J08r 0 gebenedide God, ewich heb ie in dy geweest. .. ende laten maeh allet dat u 
mishagelijck is < ... ) 

20 (Dat ander)" 
<Hier-na aenbidtmen dye heylige Drievuldicheyt. Totten Vader inder Godheyt.) 

p. 26c, f. J08v 0 hemelsche Vader, ghi die daer zijt...in dijnre lief ten ende graeiën leven ende 
sterVen moet. 
<Dat derde)" 

25 (Item aldus .. .in onse liehaem.) 

p 26d, f. J09r 

p 26e, f. J JOr 
30 

Vader, in dijnen handen bevele ie ... mijn troost ende toeverlaet. 
(Dat vierste)" 
<Hier-na bidtmen om dat heylighe Sacrament geeste1ic te ontfanghen.) 

o gebenedide God, want ghi dus in mi zijt na uwer Godheit.. .houden u 
avontmael. 
<U avontmael is soe guet...dijns heyligen ghewonden lichaems.) 
<Dat vijf te ... )" 

<Il. Korte tekst. Capittel (.v.)" 

- Do; zie hiervoor B c. 5; p. 254. 

1 Getuigen: pc. 26, f. l07r~1 IOv. Over de andere getuigen zie hiervoor B c. I~3 en nn., en afdruk p. 242~ 
249. Het belang van p c. 26 is de bevestiging dat Die.oeffeninge des herten (= Odh.) ter inleiding dient 
van gans het nu volgende vierde deel D der PeerIe. Wel werd Odh. door Schr. ook als eerste tekst van Dat 
ander deel, B,-opgenomen. Dáár hebben wij hem afgedrukt. Hier geven wij alleen aan wat p van die tekst 
gebloemleesd heeft, tegenover wat p wegliet. Wij drukkken die hier niet af. Bij wat hij wegliet, plaatsen 
wij een: - Do. 

.. ' .. 
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448 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

p. 27a, f. ] lOv1 [DAT .XXVIJ. CAPITTEL.l EEN SCOON VERCLAERINGE OP DIE OEFFENINGE DES HER

TEN, HOE DIE SIELE MET AL HOEREN CRACHTEN HOER MIT GOD VEREENIGHEN SAL, 

ENDE HOER OEFFENINGHE NACHT ENDE DACH DAER-OP STELLEN, ENDE VAN (DEN) 

LIDEN (CHRISTI), (ENDE) VANDEN HOOCHTIJDEN GEESTELICK'. 

r 3 .O--f 

5 (EEN INWENDIGHE TSAMEN-SPREKINGE DER SIELEN MET GOD,)' (ENDE IS EEN 

UUTLEGGINGE DER OEFFENINGE DES HERTEN, DIE VÓÓR INT BOEC STAET.)' «(I CA-

PITTEL .VI.) 

(Die siele)': Ic gelove in God, dat ghi, (0 mijn alder-liefste,) zijt drie personen 
ende één (warachtich) 7 God. Ende (ghy)8 zijt een eenvoldich godlic' wesen, dat 

JO niet beroert en wort', ende hebt in u besloten moghentheit, wijsheyt (ende)" 
goetheit. Overmits u mogentheyt onthout ghi alle dingen; overmidts u wijsheyt 
bekent ghi alle dingen; overmits u goetheit so behaget u alle dine, dat 11 ghi 
gemaect hebt. 

Ic gelove in God, dat ghi zijt dat <wesen alles wesens, ende ghi zijt)12 dat wesen 
15 mijnre sielen; ende ghi zijt .dat licht alles lichtes (ende, ghi zijt dat licht mijnre 

sielen; (ende) 13 ghi zijt een leven alles levens ende ghi zijt dat leven mijnre sielen. 
Ic geloove dat ie eewieh in ugodlie wesen (f 111 r) heb geweest ongescapen in 

die gedenekenisse des Vaders, in die kenninge 1 ' des Soons ende in de lief te des 
Heiligen Geestes, ende dat ghi mi nu gebeelt hebt na uws selfs beelde ende 

20 gelijckenisse, ende dat ghi u daer-in vereenieht hebt, ende zijt weselie, waeraehtelic 
ende bloteJic in dat wesen mijnre sielen, ende dat ghi ooc so zijt in allen menschen. 

Gelijc als een sonne is, (die) alle hoer radiën gietet doer de lucht", (daer alle die 
radiën in vereenielit zijn, tile sonne inder radiën) 16 ende die fadién [zijnl in die 
sonne, ende tis één sonne, ende in eleken is si altemael, so sidy één Godt ende hebt 

25 mi in di, ende ic (ben u ereatuere ende)" ic heb di in mi; ende so zijt ghi in alien 
menschen, ende hebt ons allen gelijc verlost. Ende ghelije die sonne schijnt op alle 
dingen met één eracht 18, licht ende hitte, so is die godlike sonne in allen menschen 
metter eracht des Vaders ende met dat licht ende wijsheit des Saons ende metter 
hitte ende Jieften des Heiligen Geests, ende na-dat sich l' een yegelie bloot maect, so 

r (1.,r" 1 -Getuigen: p 27, f. llo{ï24r. bevat de hierna volgende éne samenspraak in een doorlopende tekst van 
~-;>- _ wat P en L in 5 onderscheiden hstt. met eigen titels bieden, zoals wij hierna ruUen weergeven. Na de hier 

7verkorte weergave van 'Die oeffeninghe des herten', c. 1-5, volgt in 'Dat derde deer (tot c. 39) een 'scoon 
verc1aeringe op die oefreninge des herten" bij wijze van 'Een inwendighe tsamensprekinge der sielen met 
God'. In Eschlus' uitgave van 1542 leest men de bibliografisch markante bijvoeging: 'ende is een 
uutlegginge der oeffeninge des herten, die voor int boec staet', in 5- hoofdstukken, die wij wegens de 
innerlijke zakelijke samenhang doorgeteld hebben. 2 Deze lange rubriek slaat wel ronneel op de 
eerste hstt., terwijl feitelijk de gegevens der leer in de loop van het gehele werk nader verklaard 
worden. 3 Een ... : P add. met aanduiding van het hst.; L Soii/oquium animae cum Deo, terwijl de 
gegevens der leer in de loop van het hele werk verstrekt worden. De hier geboden inhoudsopgave hebben 
wij omgezet in de tityel van het traktaat D zelf. 4 p3 add. De uitdrukking die voor ... betekent ofwel 

~ hiervoor, nl. naar de oorspronkelijke betekenis en plaats in de O.P. zoals hief in p, ofwel helemaal 
'I" vooraan, zodat dit in P zou verwijzen naar voren in de bewerking van P. 5 Naar de aard van de 
I tsamensprekinge voegen wij de vermelding van de sprekers hij, die in L, maar niet in p noch in P, volledig 

voorkomen. 6 PL add. 7 PL add. 8 P add. 9 PL om. 10 P add. 11 sa ... : P hebt 
ghy lief alle dinghen dye... 12 PL add.; edelre: P add. bij het volgende sielen. 13 PL add. 14 P 
bekenninge. . 15 die ... : P om. 16 PL add. 17 PL add. 18 p crachtich. 19 p sick. 

a Herinnering aan het Deus motor immobilis? 
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450 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

30 werc! ghi in hem. Ende gelijc die sonne uuttrecket ende verteert allen stanc ende 
quade vochticheyt allesz., dat voor (I 111v) hoer ontdeet is ende dat si beeomen 
kan, also verteert ende maeet ghi te niet in ons ende treekt uut ons Z1 alle 
gehreekelieheyt ende quaden stanek onser eonseiënciën, wanneer si voor di ontdect 
wort, ende maect si weder" welrukende ende ghenueehlije" doer u eracht, licht 

35 ende hitte, ende maeet si vruehtbaer in allen dueehden b. 

Ende, want ghi dus in mi zijt ende mi na di ghebeeldet hebt na uwen beelde ende 
ghelijekenisse, sa wilt ghi dat iek u bekennen sal. Want wat sàlt Z4 mi helpen, dat ie 
sa goeden goet ende eostelijeken sehadt in mi hadde, waert sake", dat ie di niet en 
bekenden'? Want datmen niet en bekentz., en kanmen niet lief-hebbend. Ende heb 

40 ie aldus u beelde ende gelikenisse in mi, si-dy dan een beelde? 
(God): Neen. Ic ben een gheest ende een eenvoldieh simpel wesen ende een vader 
der geesten dbis. 

(Die siele): So ben ye oae een geest ende een eenvoldieh wesen. Wan Z7 comen dan 
die beelde in mi, daer iek mede behangen ben? 

45 (God): Die treet ghi van buyten in uut degheseapendingen doer u vijf (I 112r) 
sinne ende beQout si in u craften; mer si en mogen niet eomen in die bJootheit des 
geestes noch in die eenvoldieheit des wesens, daer ie eygentlie, (werekelije)z, ende 
gebruyclie in woone onbeeldelie. Ende die beelden (ende meniehfuldieheit)Z9 
behinderen di, dattu mi in dy nietenbekennes (ende eeneenvuldieh wesen ende een 

50 geest met mi niet en werdes)'·. 
(Die siele): Waer-in ben ie (dan)" een geest? 
(God>: In dat opperste deel der sielen, in dat eenvoldighe wesen, daer die (drie>" 
eraften eenvoldieh zijn, daer is dat beelde der siolen, ende daef si-dy een geest. 
(Die siele): Ende waer-in heb ie.nu (dan)" dijn gelijekenisse? 

55 (God): Daer die drie erachten uut de eenvoldieheyt des Wesens vlieten m die 
werekelieheit der ghelijèkenisse der heyliger Drievoldieheit. 
(Die siele):Waer-mede mach ie hebben" dijn ghelijeheyt? 
(God): Daer-in dat ghy u selven inkeert inden 'gront, in dat eenvoldige wesen uwer 
sielen ende wordt één geest myt mi, ende dat uwe ghedaehten niet weder en· staen 

60 aft niet 3S en behinderen, dat ie doer mijn moghentheyt in u memorie wereke, 
(I 112v) ende dat u verstant niet en verduystere dat licht, dat ie doer mijn godlike 
wijsheit in u wereke, ende u wille niet weder en staet dat-gene, dat ie doer .mijn: 
goetheit in u wereke. 

20 Pal; L in omnibus; versta: uit alle dingen- die. 21 ende ... : PL om. 22 PL om. 23 PL; P 
ghevuechlijc, dat in dit verband niet past. 24 P soude. 25- P om. 26 P kent. 27 P Van 
waef. 28 PL add. 29 ende ... : P; Let muJtiplicitates; p so menichfoudelic. 30 ende ... : PL; p om 
een ... wesim meI mi te werden. 31 P add. 32 PL add. 33 P add. 34 mach ... h.: P heb 
ic. 35 P om. 

b Dit ontwikkelt het motief van de vunzige stronk, voorstelling van de uitzuivering van het ongerede 
hout door het vuur, die teruggaat op een lange traditie vanaf ps.-Dionysius Areopagita tot Joannes van 
het Kruis. Zie Cl. SCLAFERT, L'allégorie dé la bûche enjlammée, in RAM 3-3, 1957, 241-263, 361~386; 
J. GAlLLARD, Feu, in DSp. 5, 1964,: k. 247-273, vooral259~265. Vgl. Thomas A KEMPIS, De nav., ug. 
Wijdeveld/Ampe, 226, n. b. c Gedachte die -schering en inslag is in de Narede van P IIl.56, 2e deel; zie 
p. 639 e.v. d Volgens het meermalen aangehaalde adagium: nihil omaturn quod non est cognilum. 
db~ Vg1. Hebr. 12.9. 
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Ende. gelijc als ic (in u)'· werckedoer mijn mogentheit, wijsheyt ende goetheit, 
65 SO,7 wercke ic doer u ovennitsgedencken, bekennen ende liefte. Ende dit moechdy 

behinderen ende (aldus) 38 die gelijckenisse verkeren' ende die. g~lijcheit verliesen, 
in-dien ghy den goeden gedachtel] niet en volget, ende dat licht verduystert ende 
(doer)3. die wille dat wederstaet, want ic u. mi .selven gelijc heb gemaect in 
vrijheyt40 des willen, waer-med~ ghi moget volgen. dat goede' ende dat quade 

70 wederstaen. Ende nochtans en verrnoechdy niet sonder" my, ende daer-om ben 
ie" in u, dat ic u gheeme helpen wil, wantghi sonder mi niet en verrnoechtfi) Ende 
ye verwacht u aJtijt lanckmoedieh, dat ghi tot mi keert, want4' ic en mach buten u 
toedoen u niet salich maken. Ende ie heb" mi alsomit u vere,enich(t>45 ende met 

75 

een yegelije (mensche)4·,dat ie van u.nietscheiden el) mach.noch en wil, 
Ende ist (f 113r) dat ghy u in desen blooten gront keert eIlde u met mi 

vereenicht, so moechdi werden van graciën dat ie ben van natueren. Want ic ben 
dat leven uwer sielen ende dat voetsel uwes geestes. Daer-om werdet als een cleyn 
kindeken, datter suyckt ende gevoedet wort van· dat voetse! zijDTe. moeder ende 
nergens also bequamelie· van groeyt; also suldi" doer mijn heilighe. verdienst 

80 puyr4 ' ende reyn worden ende omghekeert. worden4 • als een cleyn kint ende keren 
u inwert ende werden gevoet in die vereeninghedes. godliken wesens. Want anders 
en salstu nergens'· so bequamelic gespijset worden ende gev.oedet als dat uwen 
gheest van mijnen geest ingegeest wort ende getuychnisseontfanget dat ghy mijn 
kint zijt: daer sal ic u alle waerheit kondigen ende mijn heimelichei! ontdecken, 
ende sult Sl also gevoedet worden in uwesen met.mijngodlicke wesen. 

Ende daer cusse ic di met dat cussen mijns mondesf, dat is: ie cusse u weseIl met 
dat cussen mijns monts,. dats:. ie cusse uwesen mit mijn godlike wesen, ende du 
suyeste ende wordest gevoet met dat alrebeql,laemste voetsel, . dat in mijs, ende 52 

wertstealso groeiende in alle dijn leden, (dat zijn:.die.crachten ende,die bew"ghe-
90 licheyt der sielen) S3, ende wertste groot, dat.icdie: borden mijDTe Menscheytop di 

leggen mach. Want '4 du ~ doer. mijn voetseJverstandel" ende wijs, .ende 
verstaet mijnen wil, begeerte ende meninge. Want dijn memorie. wort vfllchtber 
ende één gebruken met my, ende dijn verstant wort claer ende één bekennen .met 
mi'·, ende dijn wille wort gewandelt" ende .één minne ende één geest mit my. Ende 

95 du ,. wertste vrediçh in dijnen ghedachten" want si,in mi rusten;. ende· du SB 

wordeste vrolick in dijn verstant, want het . bekent :my in dy. te. wesen;.ende .du 
wertste vrij in dijnen wille, want hl in mi is; ende aldus. wertstu heilicb .ende 
godforrnich in dijn ghemoede ende hebstu altijt eenen vrolikengeest, ende d\,t'· 

36 PL add. 37 P a/so. 38 L sic. 39 PL add.; alle werkwoorden horen bij ghy. 4() want ... 
vrijheit: L Siquidem ad similitudinem me.am creav; te, donons. . 41 P -buyten. "_42. ben. iek: L esse vQ/ui 
el sumo 43 ye ... wqnt: ,PL or;n. 4t,ic, ... : 'p hebt .. : ,,'~4~ p vereenic~. _ ,,"46.';PL ~d4. .,47 L 
debes: 48 P suyyer.: . 49. en.de~ .. w.:.. PL om. 5~ gnders.., .. nergens: P: nergen~ ..• "andefs. trp. 
51 Versta: gij zult; L .nutriris. - 52:p duo add. 5:3 .PL· apd. ·54 PL om. "_5$· p. verslondich. 
56-e~e ... mi-; P:L om. 57·P verandert. - 58 P.om. 5~:·P om, . 

e Vgl. Jo. 15.5. r Vgl. Cant. 11' 
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doer 60 verdienst mijns menschelijken vroliken geestes, die dat verdient hevet, dat 
100 ghi tot deser ghelijekenisse ende gelijeheit weder-cornet. 

Ende dat is mijn wil, dat ghi altijtvre- (f 114r) dieh, vrolic ende vrij sult wesen, 
op-dat ie in uwen geest mach rusten tot mijnre gloriën. Ende van dit voetsel ende 
vruehtbaerheyt neyget ende buyghet hoer die siele inden afgront der ootmoedieheyt 
onder mijn godlike mogentheit. Ende hoe die sie! hoer dieper sinct, hoe ie mi meer 

105 tot hoer (keere ende)ó' neige ende verlicht die reden met mijn wijshei!, dat si 
onderseheit ende verkiest dat goede. Ende van dit uutverkiesen der duegeden wort 
si heilieh. 

Ende hier-van wordt die begeerlieke eracht getogen, om te sterven alle genuecht, 
goet ende eèr,ende van desen sterven wort si vroolije. Ende hier-van wort de 

110 toornlike eracht vteedsaem, ende so heb ie begeerte ende genueehte, in u siele te 
sitten ende die te regieren na mijn genuechte ende begneerte, ende dat doer 
verdienste mijnrer 62 droevigerheiligher sielen. 

Ende ie· verwande1 63 ende make suyver ende reyn ó4 U herte ende liehaern, ende 
duwaerste blijde ende vroolieke mi te diehen. Ende van dien inwendigen vrede 

115 des herten <leert ghy) 65 met allen meh- (f 114v) sehen vredieh ende vrolie om te 
gaen ende u onder alle mensenen te 66 geven, als iegedaen heb na mijnbeilige 
Menseheyt 67, ende dat doer 68 verdienst mijns heiligen reinen ende doerwonden 
liehaems. Ende so heb ie ghenueehte in 11 liehaem te Wonen. Ende aldus wordi 
gevoet ende groeiende int voetsd.mijns godlijken wesens, ende wert verwandel! 

120 mit u wesen <in mijn godlijek wesen)69, ende met u natuer in mijn godlicke 
natuei. 

In-diendattu <u selven) 70 dus tot my keerste ende in mi blives, sesal ie drueken 
in uwen geestedie weselike, <ehighe)", eewighe, godlike; genuechlieke, vreedsaem. 
ende vroolie wesenbeit 72 nae mijnen vreliken 73 wesen. Ende so sal ie in uwer sielen 

125 drueken dat- inwendige lijden ende eruee, dat ie in mijnre sielen droecn. Ende dit 
chlyee ende <cl'eynoot) 74 isalso edel; dattet niemant en wort dan mijnen uutver
kMrenen, die inden heimelijken wijnkelder mijns godlieke~ wëSens.7S zijn gneraect: 
die wetenendedien·is bekent, hoe weinieh·dat ie mijn <meyninge) 76, begeerte en
de wille kanbecomen in veel menschen, daer ie toch in allen mensehen ben. 

130 ·.Ende dit is- (doch) 77 dat alder-swaerste (f 115r) lijden ende cruyce, ende die 
alre-S:oetstewonde. Want·hoe dat lijden meerder is, hoe die geest vrolijker is; ende 
hoe die gheest vrolieker is, hoe dat eruyee swaerder is: die een en verntindert die 
anelerniet. Ende dit heb ie'ooe ghehadt in mijn heilige Menseheit. Want ie en was 
noyt oogenblie van dit eruyee ende lijden verlost. <Ende daerom moetent ooe die 

135 uutvereoren dragen) 78, want hoe si meerder lief te ende bekennen erijgen tot mi, 
hoe si meerder lief te erijghen tot allen menschen. 

60 P die add. 61 P add. 62 P mijnre. 63 P verander. 64 P reynighe. 65 PL add. 
{;6 P om. 67 iedaen ... : P noe m. h. m. g. hebbe IIp. 68 P die add. 69 PL add. 70 PL 
add. 71 PL add. 72 die weselike ... : Peen weselic ... wesen. 73 PL godlic. 74 p dey-
moet. 75 myns ... : P om. 76 PL add. . 77 P add, 78 PL add, 

.. ~ 
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<Die siele): 0 mijn alder-liefste, waer-om is dat uwen.wille, dat ghi wilt rusten in 
mijnen geest, die so onbequaem is? 
<God): Dat ghi altijt sult rusten in mi ende. één geest. wesen met mi,. ende altijt 

140 gevueeht ende vereenieht wesen met mijn godlike wesen, als iek altijt vereenieht 

145 

150 

bleve 79 na mijn Menseheit in die Godheit. Ende ie sa! uwen geest bequaem maken 
doer verdienst mijns vrooliken geesh,s, ist datstu 80 altijt met dijnen wil vereenieht 
biste met mijnen wille: (ende) 81 so heb ic yruec\lde in dijnen geeste te rusten. 
<Die sicIe): Waer-om begeerdy in mijn siel" te sitten, daer ie 83 onwaerdieh toe 
ben 84? 
<God):Dat (I 115v) iealtijt dy hier orde)enende straffen mach van dattu·qu~liek 
doetste. Ende ist dattu dat hier ontfaneste. ende (u)" beterste ·ende mijpen raet 
volgeste, so sa! ie di een ghenadich richter wesen inder .ure· dijnre doot, elfde so 
salstu met my sitten inden daghe des oordeIsende richten <iie .xij.; geslachten van 
Israhel:·. Ende ist dattu dijn begeerte in my settes ende dat ie dij.n rijc hier besitte 
inder aerden ende mi dat ghehoorsaem ende onderdanich is, sosalstu,weder-om 
mijn rijcke besitten inden hemel. Ende als ie dijn siele besitte, so is dat rijcke Godes 
in di. Ende doer dat verdienst mijnrer ,. droevigher sielen maeek yc dijn sieledes 
waerdich, ende so heb ie vrede in dijn .siele. 

155 <Die siele): Waer-om begeerstu, Here, te woonen in mijn liehaem, dat so onbereit 
is, om sa <groot een)87 heer in te wonen? 
<God): Dat wil ie geern altijt 88 reyn. maken ende bequaem doer verdienstmijns 
reinen heiligen 89 gewonden liehaems. Ist dattu de meninge dijns herten in. mi settes, 
sa heb ie genuecht in dijn liehaem te woonen, op-dat ie daer-in ende daer- (f 116r) 

160 doer wercken mach, als ie doer mijn heylige Menscheyt gewrocht heb, ende dat ie 
sa in' u. ende doer u spreken mach ende diewaerheit· <voortkondigell) 9°,ende mijn 
wanderinge in u endoer u hebben mach, dat ghi soet ende vreedsaemwesen moghet 
in uwer conversaciën, dat ghi mi. sa navolghen moecht ende <ghelijc-fonnicl;)91 
werden mijnre Menscheit: in depijnliçheit mijns Iichaems, dat ghi gheen genueçhte 

165 en volghet in uwen lichaem, (ende)92 So heh ie genuecht inu liehaem. te woonen; 
in de armoede, dat ghi hier geenen troost en soeet; in de versmaetheit, dat ghi hier 
geen eer en soect, dan alleen mijn glorie, so; wertstu 9.3 mijn eenige sone 94., dien ie 
anderwerf bare, ende werdes geJijc .mijnre (heyljger)95 menscheyt, in-dien dat:ghi 
altijt blivet in mi ende ie in di me.!. eel)en· vroliken gheest ende ee;le. droevighe.sie1e 

170 ende een pijn[e]lijck lichaem .. Wantdie-ge;le 96, die mijn (heylige) 07 .lichaem 
navolghen, de hebhen hoer vlees ghecruyst'metal hoer·begheerliebeyden~.' Ende is 
dat ghi dus in mi blivet ende ie in u,' (I ) J6v) sûsuldY veel yruel;tenhrenghen.', 

79 wesen ... : PL om. 80 Naar analogie mei salsiu? 81'PL ad·d:; zie verder.' . ··8fin;.:: L in ni~; 
ook verder zo. 83 PL doch add. 84 ben: L me esse cognosco. 85 L te (emendaveris). 86 P 
mijnre. 87 grooL.: P; p groten. 88.geern ... : P altijt g. tIP. 89 reinen ... : P heil. r. trp. 90 P, 
vgl. Verwijs s.v. vorlcondigen; p verkondigen. 91 P; P ghelijcformet; misschien beeft gheJijcformen 
bestaan als vertaling van configurare. 92 PI add. _~3~ weE1!!f. ,94 L.mea unica .. .jilia (g~richt 
tot de ziel); 95 PL add. . 96 P om. 97 PL add,' . . . 

g Vgl. MI. 19.28. h Vgl. Gal. 5.24. i Vgl. ;0. 15.5. 

.. ;. 
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Ende want ie dus in u ben ende u geest mijn troon is, ende u siele mijn setel, ende 
u liehaem mijn tabernakel is, so wil ick di omlegghen met alle mijn hemelsche heyr. 

175 Want ic in u hen, so sal dat om di zijn, want, daer iek ben, sal ooc mijn 
(dieure)9'" zijn, op-dat si di bewaren 99, op-dat ie in u onberoerlic ende' onbeweJ gelije rusten mach ende mijn werscap ende avontmael in u mach 2 houden ",1 op-dat 
ie so mi selven geestelic in u ontfanghen mach (inden heylighen Sacrament) 3, 

Want ie ben in u na mijn Godheyt ende niet na mijn Menscheyt, op-dat ie u doer 
180 de ontfanghenisse deelaehtieh mach maken mijure Menseheit, op-dattu sa van mi 

gespiset ende heel verwandelt 4 moeeht werden in mi, want de mijn vlees eetet ende 
mijn bloet drineket', die blijft in mi ende in hem, op-datghi moeeht' leven in mi 
ende ie mijn begeerte volbrengen mach in di I, Ende 7 aldus spijse ie u met mi selven 
ende geve u mi selven altemael al dat ie heb, al dat ie ben ende al dat ie vermaeh, 

185 ende spijse u met mijn vleesch ende lave u met mijn (f 1I7r) bloet' ende eieede u 
met mijn Godheyt, ende du weertste één met mi, also ie één ben met mijnen 
(hemelsehen) 'bi, Vader. 

, /. p, 27b, f. 117r' (WAT WEERDICHEYT GOD DER SIELEN DOET, DIE MET HEM VEREENJCHT IS, 

j
o I ." ENDE HOE HIJSE MET AL DAT HEMELSCHE HEYR OMLEYT, ENDE WAT SI HAER 

[ ,') , v'~ 190 RADEN,) (ti CAPITTEL ,VU,) 

i 
! 
! 

I 
195 

j 

I 
200 

r 
205 

f/ A~ f{ 

l- j ? :) 

(God): 0 edelcreatuer, aenmereke wat groter giften ie di geve, op-dattu di(e) mi 
al'· weder-geveste, ende gevet alom al, ende" geeft armoede om rijcdom, ende 
gevet één ende wordet één, Ende als ghi dus één blijft in my, so hebben (al) u mijn 
dienaers een sonderlinghe bibliven ende waernemen op u, ende hebben elek een 
sonderlinghe beveel>3 ende dienst, daer si dy toe raden ende vermanen. 

Die patriarchen raden di, dattu bernende hegheerte >4 salst draghen tot mi. Die 
propheten raden di, datstu lancmoedighe lijdsaemheit salste hebben in 15 mi. Die 
apostolen raden di, dattu stantaehtieh salste bliven in mi metten ghelave ende mijn -
voetstappen (salste)" navolghen, Die martelaren raden di (stantaehtighe lijdt
saemheit) 17 in allen druck ende lijden. Die eonfessoren raden di innighe goddien
stieheyt in mijnen dienst. Die ioncfrouwen raden di reinieheyt ende puerheyt" van 
herten ende vanIiehaem, ende dat tu altijt, - want' (f 117v) tu mijn bruyt biste -, 
deneken salst die dingen, die mi aengaen ende behagen m. 

Ende ie rade dy, dat du vereenicht bliveste met mi, ende dijn trouwe niet en 
breecste, op-dat ie di mach houden dat ie'9 di gelovet heb, dat is: ist dattu dus in 

98 P deenre, inisschien locale dici.lectvonn voor dienre; P dienaer. 99 op-dat ... : PL om. - Bemerk 
conslruCtio ad serisum. I onber . ... : PL om: 2 P om. 3 PL add. 4 P verandert. 5 wan!...: 
PL trp. na volbrengim mach in di. 6 op dril ... : P1;.. om. (werden in mi ende leven in mi ... ). 7 PL 
om, 8 al datiè heb ... : PL om, 8bis PL add,. 9 p 27b,f. 117r-118v; P II1.2,f. 175v-176v; L 2, 
f. 121r-122r. 'p Zet hier de begonnen spree;kbeurt van 'God"Vooii:'-p"èllI.-·beginnenIuer·hulî"i;-hSt. met 
een" rubriek, die wij als titel afdrukken. 10 PL geheel.' 11 ende gevel: PL om. 12 PL 
add. 13 P bevel. 14 P begheerten. IS P na. ]6 p saJstu; P om. 17 P; p stantachtich. 
18 P suverheyt. 19 PL my add. 

j VgL JO}473j k Vgl, Apoc, 3.20, I\VgL Jo. 6,5;) m Vgl, I Cor.;~~ 

H Ol ampek066j20 

: ~ '. 



i: 

" 
': 

i: 

1 

i 
1 
1 , 

I 
'1 

;,10 

(Q 

210 

215 

220 

D c. 7 455 

mi bliveste ende ic in u: sa sullen wi comen ende een wooningein u maken': me 
Vader in dijn memone, me Soon in dijn verstant ende die Heilige Geest in dijnen 
wille, ende sullen also mit di bliven bes zo totten eyndeder werrelt. 

Ende mijn Moeder radet di, dattli zijtste arm van geeste, heilich inder sielenende 
reyn van Z1 lichaem, op-dattu also di berey<t)ste ZZ omZ3 mijn geestelicke geboerte 
in di ghewaer te worden, op-dattu sa mogeste zijn mijn moeder bi graciën, die si 
<gheweest)z, is bi.natuereno. 

Die zeraphinen raden di, dat dijn gedachten in mi sullen ·rusten in bemender 
lief ten. Die cherubinen raden di, dat dijn verstant in mi sal bliven, om·mi te kennen. 
Die troonen raden di, dat dijn wil onberoerlic in mi blijven saP 'ende wesen een 
troon, daer ie in ruste. De (f }j8r) dominationen mdendi, da(t)-tu zo wesen· salst 
verduldich in dijnR reden, ende bidden voor. die-gbene; die u·misdoen. ·Die 
principatell raden dijn begheerlike cracht, dat si alle lijtlitke' dingen versmaden sal. 
De potestaten raden di, dat du dijnen toom sals! bedwingen. Dievirtuten raden di, 
dattu bescheiden Balst zijn. De archangelen raden di, dattu my uut lief ten salste 
dienen. Die engelen raden di,· dattu zo uut mijnre vresen dat quaet salst laten. -
Aldus leere ic di van binnen ende mijn <lienres van buten. 

Ende want ic di tot also hooghen goet ghescapen heb ende met sa costeliken 
scadt begiftet heb als met mi selven, endeghespijst mit sa verweenden spijse ende 

225 duerbaren dranc, ende sa cierlic geeleet, ende heb· di sonderlinghe vercooren .tot. 
mijn gheminde bruyt, dattu zo een gheweldighe coninginne sulste wesen over mijn 
rijc Z', ende daer-toe heb ic al mijn dienaers geordineret, dat si altijt bi di sullen 
wesen: daer-omme z8 raede ick di,.dat ghy blijft in my ende (f 118v) weest mi 
ghetrouwe, want ic blive in di,.om-dat·ical; dat ic lichamelic gedaen heb, geestelic 

230 in u wercken mach p. 

p. 27c, f. 118v" (HOE DAT GOD AL DIE HOOCHTDDEI:'I INDER SIELENBEGEERt TE VOLBRENGEN 

C) ENDE ALTUT IN HAER TE VERNYEUWEN.)(fI CAPITTELVID.) 
/: () I 

235 

<God): rck ben eens lichaemlic··van mijnre Moeder'o (om uwen wil)" geboren, 
om-dat ie (altijt)3Z geestelijc van" u geborensoude werden'. Ende ooc" so·voort . 
van 3S allen anderen hoothtijden, die uutwendelic van mi· begaen. worden, ooc 
geestelick in di volleribracht moghen worden: daer-om' si apo geviertworden, 

20 P om. 21 PL inden. 22 P berejder. 23 P om. 24 P add. 2S in mi .... -: p. salbl. onb: in 
my tIp. 26 Is deze vorm zqoder meer 'drukfout' in p, die gewqonlij~ dattu of dçtstu gebruikt? P dal 
ghy. 27 Ende want ... : PL om. .28 Na het v90rafg~nde Ende·w~t ... ·begint'hic:r:mee d.e eigçnlijke 
nazin van deze lange periode. 29 p 27c, f. -fISv-119v zet hier de spree~~urt vap 'God'\'~ort;'P en L 
peginn~ hier Dat derde Copitte.l. met .een eigen rubriek,_ die. wij ovemeIPen. ~ ;ro van ... : PL Qm. 
31 PL om~ 32 PL add. 33 p;PL in._: 34 P om.'. .3S Versta.: betièlfde rp.oet geiegd worden ,van 
de andere hoogtijden, die (zoals zij) uitwendig worden gevierd, ook geestelijk ... _;· PL sf! voori alle andere 
hoochtijden.... 36 doer ... : P daer si al om,trp:. . . . ' , 

/"~ 0,- - I[ 
n Vgl. Jo. 14!23. o Beachtenswaardige onderscheiding. p Vgl. vorige noot. q Zie hiervoor c. 7, 
r. 20-22 en n. o. 
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om-dat ghy alle mijn leven ende lijden ende" dat ie om uwen wille gedaen ende" 
gelaten, geleert ende gheleden heb, stadelije in uwen herten sult" draghen, sa-als ie 
dat stadelic om uwen wil in minen herten gedragen heb, sonder een ogenblie 

240 daer-uut te eomen. 
Ende sa ist altoos in digoet vrijdaeh <ende)'· du wortste geestelie geeruyst, ende 

stervestealle dage om minen wil, ende werste begraven in mi ende begravet mi in di 
in dat graf dijns herten, ende besalft mi met die salve der stervinge dijns selves, ende 
bewind et mi in dat deedt dijnre eonsciëneiën, dat ie met mijnre doot ende passiën 

245 gesuvert heb .. 
Ende sa ist altoos in di goet vrijdaeh <ende)'· du wortste geestelic geeruyst, ende 

sterveste alledage om minen wil, ende werste begraven in mi ende begravet mi in di 
in .dat graf dijns herten, ende besalft mi met die salve der stervinge dijns selves, ende 
bewindet mi in dat deedt dijnre eonscienciën, dat ie met mijnre doot ende passiën 

250 gesuvert heb. .. 
Ende sa (f 119r) sal ie in di ende doer di verrijsen, ende maken di van 

gestorvenheyt. levendich ende van verduldieheyt vrolie, ende aldus salt altijt in di 
wesen paesehdaeh. Ende iek sal met di dalen indenvegevier ende brengen die sielen 
met di ende4' my in mijn glorie ende vruechde41.,. Ende du salste met mi wesen een 

255 hemels geest ende heime1ie met mi verrijsen in dat binnenste wesen· uwer sielen. 
Ende dijn wanderinge sal zijn inden hemel met mi', want ie ben in di, ende dus suldi 
vieren ende begaen mijn hemelvaert. 

Ende so sal iek dijn herte vervullen 42 metmijnre graciën; ende ontsteken dat mi! 
mijnre lieften, ende begiften4' dat met mijn sevenvoldighe gaven, ende dus suldi 

260 begaen die feeste'4 der sendinghemii!lS4' Heiligen Geests. 

265 

270 

Ende dus sulm'· altijt in uwen geest houden sabboth t ende die gehoechnisse van 
allen hooehtijden; ende" vieren ende eeren in di sonder ondeFlaet die heilige 
<Drievoldieheyt) 48 in eenicheit des godliken wegens, dat d""r vereenycllt is in u 
wesen", ende is een wesen alles wesens ende eenliellt alles lieh- (f lI9v). tes ende 
een leven alles levens, dat daer is een leven ende een lieht!e] ende een voetsel uwes 
geests ende verwandelt dijn wesen in mijn godlike wesen. 

Ende aldus suldy altijt in u houden die ghehoecllnisse mijnre tegllenwoordicheit, 
ende houden altijt sabboth ende rust4• inden geest, op-dat yc rusten moge in di 
ende ghi in mi, ende <hebbe)'O altijt <rnijn)" ruste in den geest ende mijn 
werckelieheyt inden lichaem'. Ende soe salstu in allen meniehfoudieheden wesen 
eenvoldieh ende blijven in mijn godlike vereeningbe, 50 ie na mijnre Menseheyt 
dede ende oae mijn lieve Moederw. 

37 P om. 38 PL hebben ende add. 39 PL add. 40 di ... : PL om. 41 glorie ... : PL vr. e. gl. 
trp. 42 PL vernyeuwen: vgl. de rubriek in P. 43 P begiftigen. 44 P hoochtijt. 45 PL 
des. 46 dus ... : P ghy Sull. 47 PL in u. 48 PL; P 'drievoldige eenvoJdicheit. 49 P rusten; L 
quielem. SO P; L sitque semper quies mea;'p hebt. 51 PL add. 

r Nl. i.v.m. Christus' nederdaling ter ~ene.· 
h .. Drievuldigheid op zondag na pinksteren. 
de hoochtüden zie hiervoor p. 454, n. I. 

s Vgl. Prul. 3.20. t VgJ. Ex. 3J.l4. u Vgl. feest der 
" Opmerkelijk contrast. w Aangaande dit hst. over 
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P,C, 27d,f, 119"1 (HOE DAT WIJ IN ALLE ONSER OEFFENINGHE EENVULDELIC SULLEN BUVEN IN 

DIE WESELIKE EENICHEYT GODS,) «([ CAPiTTEL .IX.) 

275 

280 

285 

290 

295 

300 

(God): Niemant en mach een volcomen cirkele maken, die passer en blijve in dat 
punt. Die cirkele is die werckelicheit mijnrer heiliger Drievoldicheit; dat punt is mijn 
weselike eenicheyf9 So' en 'moechdy, noch niemant " , voJcomen wercken vol
brengen, ten si dat ghi met mi blivet in mijn weselike eenicheyt ende ick met u in die 
werckelicheit. So S4 sullen (al)" dijn wercken volcomen werden '6, in-dien datghi 
dus blivet in (f 120r) mi ende ic in JiJ ende dattu in allen dijnen doeh ende laten 
mijn hulpe begeerste: so wercke ie met li ende ghi blivet in mi,. 

Ende' in al dijnen S7 uutwendighen wercken salstu mijn' inwendighe' wercken 
waememen. Want icvinde somtijts meerder bequaemheit in di te wercken, alstu in 
uutwendige wercken bist;' ende du bist oocna werèkelicheyt bequamer dan nae 
dijnre rusten. Daer-om en salstu niet achterlaten dijn uutwendige wercken, mer die 
inwendige ruste des geestes ende die vrede des herten ende (die)'· bedwongenheyt 
dijnre sinnen ende die eersaemheit dijnre seden: dié '9 bewaret in di in alle 
menichfoudicheit, bi allen menscen, waer du :biste60.: So werstu beyde: ghe
bruyckende ende werckende, alsD' ic' altijt wercte6': ende ghebruycte62 ende on
beweeehliken ruste 6' ; ende also en suldy mi in di nemmermeer missen .. 

Want aIlet dattu doetste, doe iekmet di ende du met my, Ende wat du doetste, 
(dat)6' doetstu met mi ende6' om mijnre lieften. Ende du eeteste om mijnre lief ten 
(f 120v), alstu aenmereste 66, dat ie di dat verleene, om~dat du die erachten, die du 
daer-van ontfanges, weder salste vertèe~en in mijnen dienst. Ende gelije dijn 67 mont 
die spijse eet ende al dijn liehaem daer-van gesterct wort 6', ende (du)-6.b" di niet 
en möechste onthouden sonder liehàmelike'spijse69, soen mach dijn siele niet één 
ogenblic mijn geestelike spise ontberen, de ie Selves ben '0, Dijn mont neeinet die 
spijse, dat is: dijn weseri spijse ick met mijn godlikeweseri ende voede di met dat 
voetsel mijnre minnen 71, Ende soe 72 ducke alstu dat begeerste; wórtstugespijst'mit 
mijn vleesch ende bloet, ende ic verwandel dy gelijc" in mi; ende du verlieseste 74 

dijnen naem. 

52 p 27d, f: ~19v-121r verV~l~ de spr~ékbêurt ~an'"a~d\P'en L beginnen hier Dat :uli Capit;el, onder 
een eigen rubriek, die, wij afdrukken:" 53 noch:'.:: 'PL geen. ' S4 'PL Ende dan. 55 PL' add. 
S6 PL wesen. 57 PL_om. 58 ,p add~' 59 P.om. -.60 bi. allen ... ::. P waer du bis~e.;b. a. m. 
trp. (il PL wercke. 62 ende ... : RL oJ.ll. .63 p. =: ruslIe; PL rust. 64 p om. 65 me~: PL 
om. 66 alstu ... : PL aenmerckende. 67 PL die. 68 dÜn .. :: PL die leden uus lichaems ... worden. 
68bis du als onderwerp: di als voorwerp: ,p heeft ook alleen~. 69 lieh ... : PL die :spise des 
lichaems. 70 L schikt r. 17-23 tot 2 complementaire zinnen: Sicut enim ..... s1c el, ego ... (positief). Et 
sicut ... : sic ... (negatie/). 71 P liefden. 72 P also. 73 p: wel met de betekenis van helemaal (niet 
bij Verwijs), zoals elders reeds. Zie hierna D c. W, n. ,96 en volgende regels aldaar. 74 du ... : P doer 
verliest ghi. 

x De geJiJlçen'is van de cirkel en ~jn '(mi:ddei-)pum w~r4: al'~aker" gebniiki.· B.v. 'd~or Ai~Il~S VAN RDSEL 

(± 1202) omtrent God: Deus est sphaera.cujus CfT}lrum ubiq~: c!r~mfe;éntia.nUsq,;am (Theol. Reirûae, 
R. 7; PL.21O, kol 627 A) en in ciranum sinapis: Der wunder rynk/ is! eyn gesprin(-jgarïonbewegit siel/sin 
pwu, met de· Latij~se commentaar ervan en de noten van M. BINDSCHEDLER in haar uitgave: Der 
lateinische Kommentar zum Granum sinapis, Bazel, 1-949,38, '83-86,206-:8. Maar hoe.k~am Schr. tot haar 
toepassing_op de m~ns? VgI: A c. 27, n·.[;~p: ~7.. .y Vgl. Jo: -~5,.4~6: . z-p.i. uw eigen we:.::e~, zoa~s hel 
(gegeten) voedsel ophoudt te bestaan, wanneer het gegeten en .verteerd wordt. -

'. ~ '. 
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Ooek soe rustu" om mijnre lief ten met mi in de slaepeamer des geestes in die 
armen mijnre minnen, ende ie waecke op di, ende mijn dienaers bewaren di. Ende 
alstu opwaeeste '., so keer di (in die) 77 eenvoldieheit simpelie inden binnensten 

305 gront, daer ie dijnre verbeyde, ?m u alle goet te bootscappen ende nieuwe tijdinghe 
te leere!! : daer suldi gewaer worden mijnre heimelieheyt 78, (f 12lr.l wanttu biste 
daer'· alre-ontfangelieste, ende so'o salstu mijn weerdicheit alre-eerst toespreken 
met minliker toegeestinge, seggende: 

320 

325 

330 

(DIE EERSTE TOEKEER DES MORGENS TOT GOD.) «([ CAPITTEL.x.) 

(God leert diesieJe bidd~n): 0 mijn alri-liefste, wie sidy? Ghi zijt een eewyeh, 
eenieh 82, onwandelbaer; 'opperste goet. ieic gelove in God. (Iek gelove dat) ie 
eewieh in di, (0) 83' onwandelbaer goet, gbeweest heb, ende dat ghi nu in mi zijt; 
ende nu geve ie mi geheelie u weder (over) '4 tot een levende offerhande, mi sonder 
hinder te gebruyeken85, als doe ie noch'· ongescapen was in u. Ende wilt u selven 
in mi ende doer mi loven, want ie huten u niet en vermaeh; ende daer-om hebdy u 
met my vereenicht, dat ghi mi geerne helpen wilt. Daer-om bid ie u: helpt mi 
volhrenghen (al) 81 dat u behaechlie is. 

0 88 Vader, in dijnen handen bevele ie [u)'· mijnen gheest: in die wijsheit des 
Soons ende in die lief te des Heiligen Geestes, daer ghi alle dingen mede wereket, dat 
ghi met mi moecht doen wat u belieft. Ende want ie onbequaem ben, so bid ie u, 
maecl mi doch bequaem doer dat verdiens! dijns vrolicken geestes, dat ghy 
(f 121v) moge(t)·o rusten in minen geest; doer dat verdienste dijnrer91 (heili
ger>"2 droeviger sielen, dat ghi moge! sitten in mijn siele; doer dat verdiens! dijns 
heiligen gewonden liehaeins, dat ghy rnoeeht woonen in mijnlichaem. 

Ende ·doer u heilige verdienste so laet (doeh)"3 u ghebenedijde Godheit in mi 
ende doer mi schijnen, ende wilt uul mijnre sielen"4 verdrijven 'alle dat. u een hinder 
is. Ende want iek niet waerdieh en ben, di te ontfangen, ende Want mijn siele nae di . 
honghert, soe neemt doch u selven tot u selven in mi (inden heyligen Sacra
ment)"', ende verwandelt mi doch g(e)helijck"· in di, op-dat ic <doch)"' also··· 
mach wesen 9" een rnensehe na dijnen herteJl: sogheve iek u mi s.elven (over) 1 

altemael' .. 

7S. P rust.ghy.. 76.P onJwaect; L evigilans. 77 P om.' 78 L secreturn. 79 doer ... : p versta: 
daartoe; L cuius.pro tunc es capacissima. 80 PL dan. 811n p 27e, f. 121r-124r vervolgt 'God' zîjn 
vorige spreekbeurten met een gebed, dat hij de mens in de mond legt; P en L beginnen hier ·Capittel.v:. 
waarvan dit· gebed het begin is. Wij fonnuleren een overgangszîn. 82 eeuwich ... : P eenich e. 
trp. 83 ?L add. 84 P add. SS mi ... : PL dat ghi mi ... moet gebr. 86 P om. 87 PL 
add. 88 PL om. 89 Meer gebruikt pleonasme. 90 p mogë. 91 P dijnre. 92 PL 
add.93 PL add. 94 mijnre ... : PL mi. 95 PL add. 96 P geheelic. 97 PL add. 98 P 
so. 99 mach ... : P wesen m .. trp. lP add. 

i Het gebed van r. 2-23 sluit nauw aan bij de tekst van Die oeffeninge des herten, zodat commentaar 
overbodig is. 
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(God spreect)': 0 (mijn) gheminde siele, wan( ghi u selven dus 3 overgeeft 
geheelic, so- sal ie u vercieren ende eleden -met mijn lreilighe verdienst, sc-dat ie u 
weerdieh sal maken, dat iek mi selven doer u loven- sal. Ende want ghi buten mi niet 

335 en vermoghet, so seggheste altijt 4 : 

'Here, du saJste mijn lippen op-doen, 
(ende mijnen mont sal voort-eondigen uwen lof) '. -

Ende: 
God, wilt deneken in mijn hulpe 6. 

340 (ende wilt hem haesten my te helpen)", etc. 
Ende du salst (f 122r) altijt dijn getijde 8 lesenmet alre aendachtenlnder meninge 
ende tot mijnder eeren, so ie dat doer mijn vrienden ende heiligen geordineertheb. 
So sal ie di daer-in (menigen) 9 -verborgen gront ende-sinne oopenbaren. Enaedaer' 
na saJstu dijn versurnenissen qnijt bidden -doer- mijn bitter lijden, ende"du Salste 

345 ghenade bidden van dijn -traghe; lauwe'·, verSUlÏlende leven, ende dats-tu dijn 
oorden qualijek ghehouden hebste, ende den schijn -der geestelicheit onvruehtbaerlie 
ghedragen. Dat sulày allet betalen doerrrujnheilige leven ende bittèr lijden,dàtghy 
daer-doer (so weder) 11 reyne ende puermoget werden, als dóe ghi gedoopt waert 
ende (doe ghi)12 professie hadt gedaen, ende doer dat verdienst mijnsreynen 

350 gewonden liehaems 13, dat ghi die reinicheit uwes liehaems due besmit hebt; ende 
doer dat 14 verdienst mijnrer heiliger droèviger sielen, de ongehoorsaemheit U",er_ 
sielen"; doer verdienst mijns vroliken geestes, dat ghi de armoede des geestes so 
niet (wel)'6 ghehouden en hebt, so-dat ghy if 122v) voort:(aen) inden liehaem 
reyn ende 17 gehoorsaem inder sielen ende arm vaè 'bi, geeste maeeht wor~en ende 

355 blijven. . " 
Ende want ie dan in di ende du in mi biste gelijc die wijnranc inden'8 wijnstoe', 

so en is dy niet nutters noch saligers'9 - dan' dattubliveste -in mijnre tegen
woordieheyt ende (in) 20 bekennen mijnrer heiliger drievoldiger eenieheyt: drie
voldieh in 21 persoonlicker werekelieheyt, eenieh ende eénvoldieh in mijnen godliken 

360 wesen, daer-in iC"u wesen vereeniehtheb 2i: - ---

Daer wort dat aensieht, dat is: dat beelde der sielen, elaergeinaeet, daer -ic di na 
mi" gebeelt heb; daer ontfangestu weder mijn ghelijckenisse" daer -du in mijnen 
godliken wesen vereenieht bIiveste, dat iC" na mijn -(heyliger) 24 -Drievoldieheit 
wereken mach in die drie overste erachten 25: met mijn mogentheit vruehtbaer ende 

2 God vervolgt, na bet in de mond der <mele' gelegde gebed, zijn reeds lang lopende uiteenzetting tot de 
ziel. P en L beginnen hier de 2e 'paragraaf van hun 5e hst. met de verWittiging: P God'-·spreecr; L 
Deus. 3 mün P add.; dus p; Paldus.·· 4 segghesle ... : p.sult gMa. segghen.' . 5 PL add.· 6 p etc. 
add. 7 PL add.- Waarom w~~!J"J:l'P ~,~A~~ooraaDB.!~tst cp _he!1!J.p':~,!u~e:zegd?-.- Beginformule 
bij de getijden enz;: ile Openingsform'ules, Ij in Lil. WC1ordenb .. I, kol. 2031. :" 8 PL ge/Men. -.9 P; p 
mijnen 10 versumenissen; .. : PL om . .. ·11 ,p om. 12 p om. - 13 PL :suldy "geruuJe bWden 
add. 14 P om. 15 dt: ongeh . . :.: pP; L-quod s~pius-inobedierisfuisti. 16 p_om. 17 voort ... : 
P voort aen reyn inden lichaem. 17bis-arnt .. :: p; arme in 'den geest.18 wijnranc ... : P om. 1-9 nuf
ters ... : P nurter n. saliger. 20 PL add. 21 Pinder;. 214aer: .. :-PL om. 23 di ... : p' mi na 
di. l4 PL add. 25 PL ende add. 

j Vgl.Jo. 15.5. 
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460 D, DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

365 ghebruiclic make dijn memorie; overmits mijn wijsheyt dijn verstant claer, versten
del'· ende wijs make te bekennen di ende mi; ende overmidts mijn goetheit dijnen 
wille ontsteke in mijnre lieften, ende één geest met mi make, ende over- (f 123r) 
forme di in mi, als dat ijser in (tvuer)", ende make di geheel dueehtlic: ende so 
mach ie sitten in dijn zyele", ende wercken met hoer in die nedersle erachten, ende 

370 woonen ende wanderen ende wercken'9.'O in dijn lichaem ende maken dat (heel)" 
reyn: so hebstu mijn gelijcheyt". Ende alstu dijn wiJle, (begeerte)" ende meninge 
settes uut dy in mi, ende alleen gebruycste ende doetste mijnen wil, begeerte ende 
meninghe, so leve ie in di ende ghi in mi. 

375 

380 

Ende, op-dattu hier-in bliveste, sa suldi duc,vraghen (ende seggen)": '0 mijn 
alre-liefste, wat is doch" nu dijn wil, begeerte ende meningheT. Dat is, dattu salst 
bliven in mi ende ie in' di, ende dattu met mijnre hulpen vlijtelic ende naerstelick 
salste houden mijn gebode, ende volghen mijn raden '6, ende volbrengen dijn 
beloften na dijn regel ende" statuten ende ghewoonten, ende dat ghi 3 ' (vlitelic met 
mijnre hulpen volbrengt dat ghi) na gehoorsaemheit behoort te volbrengen '9, dattu 
dat trouwelijken doetste ende blijdelicken40, ende eenen yegelijken onderdanieh, 
bedienstlic ende behulpelic zijtste 4 l, ende altijt waeckes ende bedes'z, op·dattu 
medeformich moges werden (f 123v) mijnre (heiliger) 43 Menscheyt na die in-
wendige verhevenheit mijns geests, na die heilicheyt mijnre sieJen ende na de 
goedertierenheyt ende reinicheyt mijns lichaems". 

385 Ende aenmercke in eJeker tijt wat ie voor di geleden heb, so die heilighe kercke 

390 

~395 

dat hout, wanttu een lidtmate met hoer bist, dattu's mi daer-in na" mogeste 
volgen met alder verduldicheyt", oetmoedicheyt (ende) saehtrnoedicheit". Ende 
du salst altijt voor di houden mijn gecruiste beelt mijnre passiën in dinen herten 
ende lichame, ende die inwendige droefnis in dijnre sieien, ende die vrolicheyt 
(mijns)'9 geests in dijnen geest SO, ende (neygen) di S1 altijt met dijn minlike 
toegeestinge in mijn godlike wegen ende blivejl altijt wesetic vrolic ende hebben altijt 
eenen kintlicken anxt ende lieftesz. Ende du salste ondeFWijlen S3 vuerighe ghebede 
hebben s., dat vier des geestes (mëde) ss te ontfenghen s •. Ende siet voor di ende 
blijvet iil mi, want iek blive altijt in di, om di altijt te leeren ende mijn heimelicheit 
dy altijt te ondecken". 

Ende du salt,te altijt in dinen herten ver,ame! hebben mijn bitter (f 124,) lijden 
ende draghen SB dat indie bevoelieheyt dijnre leden (elTde) S9 alle mijn duechden 
ende gehoorsa(e)mheyt in dijnre sielen. Ende (weest)·o arm van geest ende· ' 

26 P verstandich. 27 P; P vuer. 28 ende ... : L quolenus sic in Ie, 0 anima, sedere va/eam. 29 ende 
wercken met hoer ... : PL om. 30 woonen ... : P om. 31 Pl add. 3.2 P gelikenisse. 33 p 
begerrJe. 34 PL add. PL voegen nog bij: Die sie/e, terwijl feitelijk 'God' dit uitspreekt. 35 P 
om. 36 mijn gebode ... : PL mijn raet. 37 PL om. 38 PL vlite/ic met mijnre hulpen volbrengt 
add, 39 P doen, 40 1r0uw ... : P blidelic doel. 41 bediensIlic ... : PL ende behulp/eh. 42 allijl...: P 
ghi sult a. waken ende bidden. 43 PL add. 44 na die inw . ... : P om. 45 so die ... : PL opdat 
ghy. 46 P om. 47 PL ende add. 48 -ende ... : PL om. 49 p mijn. 50 Ende du ... : PL 
om. 51 pPL neyge; zie evenwel de volgende infinitieven, afhankelijk van du salst. 52 ende 

. bliven ... : PL om. . 53 P somtijts. . 54 P om add. 5S P mede add. 56 ~iJ]~~g.~._~!lc_ . .YAA,_. 
ontvo..nken; zie Verwijs s.v~_21!Ji~g!!.!:1..-yorrn die vooral in het {)ostndl. voorkomt; L excitando; PI 
ontfa~ni p3 ontsteken. 57 Ende siet ... : PL om. 58 du ... : P hebl...versaemt mijn ... d~ 
hel. 59 PL add, 60 PL add, 61 PL om, 
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innich ende verheven v~ ghemoede. SA bJivestu altijt weseliclvroolijc ende hebste 
,den hemel in di i ende 62 Aveselic vredich·3 , ende 'dan·< hebstu dat paradijs in dijnre 
sielen; ende weselic reyn in dijnen lichanie,: sa heostu die apoteke 'aller weJruyken' 
der cruiden in di, want ie ben' een medicijne tot allen wo.nden doer mijn bitter lijden, 
dattu verborghen in dy drages, ende het is een verborghen 'scadt, daer du altoos 
mede moges betalen·s.k. Ende is! dattudi ontgaetsie in hova~rdijen, SO·6 hebstu 
mijn ootmoedicheyt; in ghierieheit, SO·7 hebstu mijn armoede; inghenueehfen ende 
wellusten, so hebstu·' mijn' pijnJièhèidèn; ende so voort in eleken, ghelije. mijn 
heilighe lijden ende leven u dat leert·9 • 

62 weselic ... : PL om.' 63 P vrédelic . . ' 64 ende .. ;; P so: 65.doermijn ... -:-.-PL om: .' 66 Ent1e ... : 
PL Teghen die hoverdie. 61, in.;,: PL Teghen gh. 68 in ... ;"PLTeghen wellusle:.. 69 ghelijc ... : 
PL als u; m. h. leven "ende l. dat leeren -sal. 

k Stille verwijzing naar de Gulden berch: zie Cc. 15, r. 139 en n.-e~' 
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462 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

p, 28., f. 124r' [DAT .XXVJIJ. CAPITTEL.] HOE DAT WY ALLE GEBREKEN SULLEN SCUWEN ENDE 

STADELUC INGEKEERT Ij. 1241') IN DESEN GRONT BLlVEN' (ENDE) (HOE DAT 

WIJ ONS OVERSETTEN il,ULLEN IN GOD, SO-DAT GOD MET ONS MACH WERCKEN.) 

«(I CAPITTEL JU.') 

'\/ 
~( /\ I \ 

ol 

1_ -1/'1 

5 (Aldus sa] een mensche hem selven bloot maken, ende keren hem inden edelen 
gront tot de eewige waerheit, ende oversetten hem altemael in God)4. Dit is den 
overswanc' ende dat oversetteu ons selven in God, in-dien dat wi dus altijt in God 
bliven ende.'. ons duc· neygen metten. gbeest in dat godlike? wesen (in die 
vereeninghe) met God' (ende worden also één gheest met God)', sa-dat wi God 

10 nemmermeer in ons en Il}Ïssen '0, ende dat dat herte altijt mit dat lijden Christi 
becommert is'\ sa-dat wy in. dat beelde Christi~overgefonnet zijn in die 
gewesenheitH,bonser (vij!)'3 sinnen ende in die'bevoelicheit onser leden'4 ende in 
(alle)'.'. onser wanderinge met levendiger navolginghe'·, soe-dat wi dat nemmer
meer en missen 1? ,c, sa mach Godt" (in ons vinden een wederschijn al zijnre 

15 werckenende) ongehindert doer ons wercken [mach)'.'ende sa bliven wi inden 
overswanc. Sa veer. als wi ons selves (laten)'O endé' onsen wH, begeerte ende 
meninghe dus <oversetten in God)", sa gaet Godt weder in ons ende wi leven na 
den wille, begeerte ende meningbe Gods: ende sa werden wi alle soonen" Godes. 

Ende" wie bier nu (toe <:amen) 24 wil, die moet doen na den raet (des heyligen 
20 evangelijs,)2S daer onse Heere van'· seyl: 'Sa wie. mi navolghen wil, die (verloo

chene)'? hem selven (ende heffe op zijn cruce)28 (ende volghe mi)',····30,,,. 
S0 32 (f. 125r) wie na den geest leven wil,die moet zijn vlees cruycen. Ende soe 33 

wie zijn siele behouden wil, die moetsi hier 34 verliesen in veel temptaciën ende 
bangicheit3.'.: sa behout hi sp· inder gloriën'. Oock soe 37 sal hl stadich 38 ingekeert 

25 wesen tot God als een kint tot sinen vader, om a1tijt3• hulpe vàn hem te begeeren'o, 

1 {ietuigen: p 28., f. 124r-126v; P lH.6, f. 179v~181v; L 2 c. 6, f. 125-126v. De inleidende.tekst van p 
verschili opvaUend van die in Pi.. Daarom geven wij het resultaai.van opze kritische bewerking. 2 Ti· 
tel in p. 3. Vgl. titel in PL bij c.vj. 4 Aldus"':.!:h!l~_~ __ ~_~~._PL_"-~~_gt_~~orl~~!!~,,lY(d~_~r_~en 
menschè,:" hi... 5.Dit ... : p add. 6 PL. altoos. 7. dat ... : PL die godlijcke. 8 wesen ... : PL 
vereeningiiê"-:-- 9 ende: PL add. 10' so dat ... : PL 'op dat hi God n: en misset. 11 dat dat ... : PL 
behouden sijn h. a/tijt bec. me1. .. Christi. 12 Christi ... : P Christi so wort h(overfgrmt endË..gewese~. 
13Padd.· 14ende ... :Pom. !S!.dd. 16met ... :PlIE:. 17soe ... :Pom. 18 Godt ... : P 
om. 19 P om. 20 p om.; P (hi ... ) Jatet. 21 dus ... : p dus laten; P oversetten in G. 22 so ... : 
P also wort bi.een kin! g. 23 P Mer. 24 nu ... : P toe wil c.; p toecomen. 2S des ... : P; p der 
evangelien. 26 Paf 27 P; P verloechen. ~ ende ... : P; p om.; heffe pL; P heft. 30 pP etc. 
add. 31 Hierna sluiten p en PL dichter bij elkaar aan. 32 P om. 33 pl-. om. 34 Pt 
om. 3S . PL bangicheden. 36 behout ... : Pt sol hijse behouden. 37 P om. 38 P stade-
Jijc. 39 P altoos. 40 PL bidden. 

á Overswane: TauIer schrijft: Do tût der gelst einen ûber swank in das götlich ahgründe (ug. VElTER, 
152.35; vgl. 252.17). Wanneer Schr. oversetten naast overswanc plaatst alsof het synoniemen waren, moet 

"men overswanc afleiden van overswenken ) swenken: slingeren, zwaaien> excedere> excessus- mentis. 
Daarn:aast bestaat' übers.chwänglich = overvloeiende, overvloedig, uitbundig, waarbij men zich afvraagt 
of beide tennen van' dezelfde stam komen. - Waar hêeft Schr. de term overswanc gehaald? Uit Tauler? 
- Vgl. A c. 25 n. q. b Gewesenheit: innerlijke vaste hoedanigheid of gesteltenis als een hogere 
geaardheid. Zie Verwijs s.v. c Versta: nooit Gods tegenwoordigheid missen/ontbreken, als 't ware: 
God altijd bij de hand hebben. L omschrijft: ilo ut nunquam non Deum praesentem haheat. d Mt . 

., he 
16.24. • Vgl. Mt.,0.3$:en par. . 
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ende hebben eenen kintlickeIi anxt, om dat quaet te laten, ende <een)41 kintlike 
liefte, om 42 dat goet te doen, ende hebben altoos een nauwe hoede <zijnre ) 43 vijf 
sinnen. 

Ende oock so moet hy alsulcke kennisse van God hebben ende oock van hem 
selven als voorscreven is', ende alle de crachten der sielen bekennen ende op hoer 
stede ordineren, ende wesen altijt44 eenvoldich inghekeert 4S , ende niet hooghe [te] 
vlieghen ende curiooselic [te] ondersoecken, ofte hysal vander heyligher Drievol
dicheyt verdroct40 werden '. Ooc soe moet hi hler-<in' ghekeert)'" ende onderwesen 
zijn van die heimelijcke vrienden Gods, ende volgen den' Gheest Gods van binnen 

35 ende den menschen48 van buyten: soe en 'blijvet -daer dan' (I 1251') niet eygens 
inden <mensche) 49 .. Want hl wort te male bloot, in-diim hl hem selven veroot
moedigen kan. Want die Nere so siet aen Sl die ootmoedigen ende die hoghen S2 kent 
hl van veer". 

Ende die hem dus S2 vernederen kan om dese cOnst te leeren, die sal tot eenen 
40 snellen voortghanc comen. Ende S3 sonderlinge salhy van binnen van den Gheest 

Gods geleert werden, veel meer dan alle scriften ende menschen <hem)'s, leeren 
moghen. Ende dit waer" wel een salige <verootmoedirige) SO, waer-doer wi so edele 
inwendighe const mochten leeren. Want daer e~ is niet een so snodenambaèht S7, 
men <en)" moet daer-over leeren.v. of ses maent S9.·Hoe-veel te meer sal'die 

45 mensche om die inweridighe const, die Olis Christus selves oo , geleert ende voor
gegaen heeft, met eenen inwendigen verhevenen Ol gemoede ende 02 eene gehoor
saem onderdanighe siele ende 63 een reyn verduldich lichaem in allen duechden' ende 
bequaemheit der seeden nerstelic (wesen te)04 leren?'· . 

. Ende op-dat ons dit OS exempel nietM vergeefs en si gegheven ende wy dien 67 
50 weldaden (f 126r) ni~~ ondancbaer en zijn, oC-waIit die veel óntfangheIi heeft, die 

sal veel reden geverl.u -, ende· op-dát· die margarieten voor de· vercken niet 
geworpen en wordexQ) so sullen wi God bidden, dat hl alle zijn gaven in ons 
Vruchtbaer maken wil ende helpen ons, op-dat hl in ons ende doer ons volbrenghen 
wil 08 allet, dat hem behagelic is.. . '. . .•.• . . " 

55 Ende al wort die mensche van' zijn 'eygen crancheit afgetoghen 69(~ dat gbet te 
doen ende die duechdente beleven, nochtans en saI hl daer-om niet aflaten 70, een 
duechdelijc leven aente'nemen ende die.waerheit opt naeste te leeren kennen·. Want 
sinte Bernaert seyt: 'Dien' die dach "der wetenheirhler niet en verlicht, we en .sal 

41 P add. 42 P om. 43 PL; ponser. 44 P altoos.. 45 een,l' . .... : P i~g. een;: t.rp". 46 ygl. 
opprimetur Provo 25.27. 47 in ... : P; pinghekeert, zie vorige zin. 48 L duCtorem hominem. 49 
P; P menschen. SO pl hier. 51 siel ... : P aensiet. , 52 oe.tmoedigen ... : L humilia ... alta: vgl. Ps. 
137.6. 53 P om. . 54 PL; pons. 55 PL"is: "56 fL; 'P' veráotmó~-dige~;" 'S7 nieL.: P.so sn. 
a, n. trp, 58 P add.· 59".v . ... : Peen" iaér Ooft "twee. "" 60 PL"Jesas se/ver." 61 PL'om. 62 P 
met add. 63" P met add. " 64 wesen.:.":: PL"add. "6S p""dai;" Lom. "66 P te add. "' '6'2. PL 
zijn. 68 P"ma~h:' 69.i.:~e~rahatur. "70 P:",!chzerlale~;"Ç~es~~~e au"r~cèäer.~:~::- , 

f Dit met hel volgende "verwijst naar Tr. A. - g Vgl.: P:II.49, "zie p. "202." VgI: ECcli.- 3:22 "eä par. 
h Vgl. Ps. 137.6.Î Vgl. Mt.25.15-25.···· j VgLMt. 7.6:hiér wel in algemene·zin gebruikt (iD·'t mv.). 

'Vgl. Dye voorreden des boeex, zie p. 5-12. k Versta: door eigen zwakheiiiverhindercl; :.. 
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464 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

inder eewicheyt hier-nae 71 niet verlicht worden. Ende wie onwetelic levet, die sal 
onwetelic verdoemt worden". 

Hier-om sal een yeghelic pijnen God te vooren 72 ende hem selven te leeren 
kennen, ende Gade stadelike aen te hanghen, ende hebben een vlijtich waernemen 
zijns selves, ende schuwen allent, dat hy weet dat behinderen" mach, dat (God) 7' 

niet in (f 126v) hem vJoeyennoch wercken en kan". Want die de hinderen niet 
schuwen en wil, de en mach niet verlicht worden aft enige smaec erijgen in dat 
geestelike goet, mer (hi crijcht) 7. daer meer een walginge af, want hi(vervuJt) 77 is 
met couder spisen der sinlicheit: 

Och, keerden wi ons te recht tot eenen 78 geesteliken leven, ende (smaecten 7. de) 
soetichdt Gods, ende overcauden 80 die wo orde der evangeliën, so en soude ons niet 

70 walgen (van) 81 dat gheestelike goet, mer ons soude a!tijt meer hongeren na een 
duechdelic 'geestlic 82 leven 1 

p. 28b, f. 126v' (HOE DAT WI VAN ONSEN HERE GENOET WERDEN TOT HEM TE COMEN.) «([ CAPIT

TEL .XV.) 

Och, laet ons ·doch naerstelic tae'hoeren, hoe dat onse Here roept: 'So wie dat 
daer2 honghert ende darstetnae die rechtverdicheit'; ic sal (hem)' versaden 

5 metten inwendighen gheestelicken smaeck, so-dat (hem)' niet meer hongheren en 
sal nae tijtlijcken dinghen, ende ick sal (hem 4) also droncken maken, dat (hem)' 
niet meer dorsten en sal na verganckelijcl::en dinghen overmidts die soeticheyt 
mijnre minnen'. Caemt alle tot mi, ghi de daer arbeydet enae belast zijt, iek sal u 
ver-rf 127r) maecken, soe-dat -u mijn iuck soete sa! werden ende mijn borden 

!O licht';; Coemt tot mi, ghi die daersieck zijt, ie sal u ges9nt maken, ende sal' metten 
wonden mij,nre minnen ghenesen die wonden uwer sielen, Ende 6 coemt tot mi, ghi 
de daer hedructzijt, ie sal u van binnen troosten, so-dat ghi allen troost der 
creatueren versmadensuJt ende voor' niet achten. . 

Ende ist dat ghi yet om mijnen wille doet, hoe cleyn dattet is, daer-van 8 suldi 
15 ewigen loon ontfangen'.' Ende isset dat ghi u gebreken verdrucket ende uutroyt 

ende maec! dat vleesch onderdanich den gheest, daer-van 8 suldy hier hondertfont9 

ontfanghen ende hier-na dat eewighe leven besitten.~) Ende ist dat ghi om mijnen 
wille uut lieften u (selven) 10 verwinnet teghen u viande, so suldi van binnen 

71 hier ... : P om. 72 L in primis. 73 P hem hinderen. 74 p goet. 7S dat ... : L in se injiuxum 
& inactionem Dei. 76 PL add. 77 PL; P vernuft. 78 Plotten. 79 PL; p smake der. 80 P 
erknciaden; L masticaremus. 81 Pj p na, waarschijnlijk verkeerde lezing van vä. 82 PL rechtver~ 
dich. 

1 Getuigen: p 28b, f. 126v-128r. Hier vervolgt p zijn hst. 28, terwijl P en L hun hst. 7 beginnen, met eigen 
rubriek, die wij overnemen. 2 P om. 3 P gerechticheit. 4 PL hem; p u. 5 u vermaecken ... : 
PL om. 6 PL om. 7 P voorl. 8 P af. 9 P Joon add. 10 PL add. 

I Bernardus? B Hèt voorafgaande komt niet uit de bijbeL· b Mt. 11.28. e Vgl. Me. 9.40. 
d Vgl. MI. 19.29. . 



Dc.12 465 

bega vet worden met verborgen hemels broot, met dat licht der .hemelscher wijs-
20 heyt'1l. 

Och, is dit niet veel ende overvloedelijckenghebooden? <Och, dit is)'>' wel een 
beclagelic dinck, dat onser een deel.die ooren <hier-. (f 127v) toe bestopt) 13 zijn 
tot dese inwendige godlijke. stemme! Want" dat wy si nieten hooren noch en 
volgen, dat bewijst. onse uutwendige wanderinge. ende 15 conversacie, want wi so 

25 menichfoudich met <sindelike)16dingen zijn behangen ende zijn. so sorchfoudich 
r) om eere endegemac ende lust des lichaems .. Och, daer,om mach die .ydel wijsheit 

deser werlt wel dwaesheyt voor God gehieten wordell 'l' . 
Och, laet·ons doch niet.Janger.in ollsekerheit wander;en, mer in sekerheit! Ende " 

laet ons afwerpen die wercken .der donckerheit 18 ende aen-doell die wilpenen.des 
() 30 lichtesr, ende werpen af alle eigenwiJlicheyt,.,goe<t)dunckenheÎt1? ende eygenwijs

heyt, opdat wi vander eewiger wijsheit verlicht mochten worden ende werden dus 20 

dwaes ende voor nyet van die-ghene gheacht2l, daer die sinlicke wijsheyt deser 
werlt noch 22 in is. 

Want die meeste salicheit, die die .. siele ontfanekt, is . een licht der hemeJseher 
35 wij sheit, doer weJcken hoere inwendige ooghen op werden gedaen 23 in die beken

ninghe Gods goetheit ende hoers (f 128r) selves snootheit ende hoerer verborgen 
afgrondigher gebreken, ende 24 datsi siet hoe perieuloos.si·gbewandert'l heeft ende 
wat sorcblijeker beheender'· s(rieken 27 hoergeleyt zijn, daer alle eygen-willige .ende 
<goetdunekele) 28 menseben ende de niet ·naeet ende bloot en zijIl',9, in'o gevangen 
worden,ende daer niemant doereomen en maeb.da)l die c!<;yn·3l ootnlOedige 
mensoen: dié buigen hem ende erupen do.er die·masen ende·eomen:so uut dat net'. 

pc. 28c. f. 1 28r' (HOE DIE (OOTMOEDIGE) MENSCHEN. SJEN' ENDE .BEKENNEN . DYE' SCHADE HAERE· 

EVEN-MENSCHEN.) «(I CAPITTEL (.xm.) 

._. -
Ende dese ootmoedige mensehen worden verlicht van dieeewige'Yijsheit .. ende 

bekennen· hoe perieuloos die mensehen deser werlt wanderen, , ende hOe. dat de 

11 PLmet dat; .. : PL om. U"P; p." is djt niel" (herháiing"'ván "bèt vorige); t ~Sed quaifta:mfséria 
est. . 13 .p hier -,oe -bestopt;" p -hier toébestopi;' in 'L-' onvertaald. Waaisèhijnlijk te verstàaj{· als 
vooraf aankondiging van lal d. g. st.· .14 ·PL: Ende. _ ·IS w.anderinge .... :~ PL pm, '. l~.p fo~de/ike. 
wat blijkbaar een verschrijving is van sinde/me, in de- meer voorkomende betekenis van sinnelike; vgl. 
Verwijs s.v. sindelije; PL' sinneJiken. l7·m ... : PL om. IS'P du)'sterheyt. - 19 p goedlmck.en~ 
heit. 20 Paldus. 21 van ... : P geacht 1'. d. g. trp; L et pro nihilo repulemur. 22 P om. 23 P 
opgedaen w. trp. 24 P om.; L ita (ut iam videat). 25 P gewonde/I. 26_~ beheynd/;LsubfbJtiles; 
Verwijs s.v. behende: 'min of meer duitsch' gekleurde vorm, voor het zuiver mndl. behendich; .. : bij de 
hand'.. 27 p1 slrd~ken; p3 str;ckenj L laquei, " 28 p';. p'gl!eldunckende;'L propriae.;.repulationis. 
Goeldunckel: waanwijs; vgl. Verwijs s·.v. . 29 ende de.:.: 'P' (dye:.:zijn).· J()' P om. 'P dejne: in hangt 
samen met daer. 31 p cley; L parvuli. 

'1 p. c. 28c', f: 128r-129v. Hier vervolgt p zijn hst. "28, terwijl P en.L hun hst. 8·beginnen int?t ejg~n ru.l>riek, 
die wij overnemen. 2 P wandelen. . . 

e Vgl. 1 Cor. 3.19. f Vg1. R9Jll:-1J~I2. -"'gO-De_vergelijking van,de ootmoedigen met visjes die door 
·.de mazen glippen stamt weI.ui(Marquard V.AN LINDAU, Tien geboden,.s.e. g_ebod; zie Tempel, ug. AMpE, 
193. ~_c:« . '<. ... .: 

H Ol ampek068j20 
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5 geestlicke so seer in hoer (sindelike) natuer' bliven staen ende niet voort doer en 
gaen in den gront, daer si Gods gewaer sullen 4 worden ende wesen doot van allen 
gescapenen dinghen : ende dit is dien meesten-deel seer onbekent, ende dragen den 
name ende (den)' schijn der geestelieheit Seer (onvruehtbeerlie)·, dat' Godt 
geclaghet moet zijn '. 

10 Ende dese menschen, die daer' vander werJt versmaet worden, om-dat si die 
(1128v) wijsheit der werJt versmaden ende van 9 die eewighe wijsheit verlicht 
werden, dese bekenres ende minres 10 Gods bestaen in hem te gevoelen, datter is 
gheweest in Christo Jesu b • Want si worden vanden minres" deser werlt versmaet 
ende 12 veroordelt ende ghesteenieht 13 ende ghecruist met hoeren aehterspreken-

15 de[nJ woorden ende valschen getuygen; ende met hoeren onrechten wercken maken 
si se te niet. Ende dus 14 lijden si met Christo inden lichaem verduldelieken ende 
vliën van binnen in God, want si en achten niet op die-gene, die dat Iichaem dooden 
moghen; mer die (der)"' siele dat leven gheven"· ende nemen mach, dien ontsien 
si ende houden hem te vriende'. 

20 Ende Doe gevoelen si met Chrysto in dat nederste deel der sielen een onghemeten 
Iiden ende bangicheil ovennits mededoghen, want hem pijniget den 17 seade hoers 
evenen-mensehen ende 1. die oneer Gods ende dat God so weinieh bekent ende 
gemint wordt, daer wi alle toe gheseapen zijn. Hier-van 19 lijden si· menige swaer 
wee ende (I 129r) ontallike veel geestelicke dooden. . . 

25 Ende ooe so bevoelen si met Chrysto in dat opperste deel· deF sieten een 

30 

35 

ongemeten vreedige vrolicke20 vrijheit. Want het hevet altoos God in hem, ende tis 
altoos in God, ende (het) 21 neyghethem altoos in zijn beghin, inden godliken 
oorsprone, met dat eenvoldige wesen, daer God nemmermeer uut en eoemt, noch 
dat eenvoldighe wesen nut God. 

Die erachten mogen hem uut-keren ende meniehloudieh vermiddelt22 worden, 
mer dat wesen blivet in Godd, ende na desen oppersten deel zijn si één geest ende 
één minne 23 met God, ende werden van die eracht Gods. ende der godlijeker minnen 
ende hekennen doervlotenende overscbenen metter godlieker- claerhei! doer den 
gheestende neder inder sielen ende doer den lichaem, ende bliven mit diehemels.ehe 
geesten stadelie van binnen in Gods tegenwoordicheit, eade (worden) 24 gevoet in 
zijnre kennissen ende minnen, ende (zijn)" hereyt dat gebot Gods ende den dienst 
der engelen te vervullen, ende 2. doentrouweliken uut lieften dat gheboden is, ende 

3 sondelike ... : zie hiervoor D c. 19 en n. 98; PL sinlicheyt. 4 P souden. 5 P add. 
onvruchtber; P onvruchlhaer/ic. 7 dal = dat het. 8 PL om. 9 die ... : PL met. 
minners. 11 P minnaers. 12 PL om. 13 ende ghesl . ... : P geslee~l; L lapidanlur et. 
aldus. 15 P; P die. 16 p. ghevet. 17 wam ... : P vonder. 18 P om add. 19 P af. 
vr.: PL vrede ende. 21 P het add. 22 P om.; L in mulla distrahi. 23 P liefden. 
wordt. 2S P; p is.' 26 P si add. 

6 p 
10 P 
14 P 

20 vr. 
24 P; p 

a In de r. 5-7 verwijst geest/jek (L religiosl) naar kloosterlingen. b Vgl. PhiL 2.5; zo ook verder. 
·e Vgl. Mt. 10.28. d. Dit zinsdeel (met het vervolg) herneemt de leer, vervat in de cirkel-punt
vergelijking, waannee D c. 9. L 3 e.v. begint. p. 457. 
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(f 1291') laten met vresen dat verboden is', wesende'7 aldus een hemels geest ende 
een eertsch enge]28.', 

40 Hier-toe he1pe ons God,. Amen'···, 

27 P ende zijn; L esse compro~antur. 
l;lier •.. : PL om. 

e Er is het verband' ~ngelenlgeboden, verboden~ Zie A c. 1 en nJ : f De 2 term~'n ~Üzen .~p d~ sp;nning 
binnen de geestelijke mens, die in 4e hemel leeft met zijn geest en op aarde de geboden/verboden 
onderhoudt. Zie n. 28. Het gaat dus niet om aartsengeÎen. g Deze aanroeping (vgl. nog het slot van 
'e: 7 (zie p. 477) lijkt' een redactionele Clausule bij een afgesloten eenheid te zijn. Het wil ons voói-komen 
dat p 28 (= ,p 111.6-8) ·met de voorafgaande lSdmensprekinge samenhangt alsof de tekst ·het hoogtepunt 
van het gesprek nu thematisch ontwikkelt en daArom alleen ·het logisch verlengstuk ervan vormt. -

'. ~ . 
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468 D. DAT BOEC DER OEFFENJNGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

p. 29a, f. 129v' [DAT .xXIX. CAPITTEL.] HOE DAT DIE SIELE GHEORDINEERT SAL BLIVEN ENDE ALLE 

INWENDIGE VERMANINGEN ENDE STRAFFINGEN GODS WAERNEMEN.) (cr CAPITTEL 

.XIV.)' 

Dese voorscreven gront3 •• is allen menschen nutte ende noot" in wat staet ofte 
5 graet si zijn, als datsi' alsulcken onderscheyt ende bekennisse Gods ende hoers 

selves hebben, ende waer-in dat licht ende· gelegen is dat beelde ende ghelijckenisse 
Gods, ende waer(-om)'. God weselijc in hem is, ende waer si dat ooge' hoers 
herten [hen) hebben sullen, als si God aenbeden willen inden geest ende inder 

~ waerheit'b ", ende hoe hoer erachten ende. hoer affectiën zijn ende behoeren te 
JO wesen, ende hoe. God neder-schijnt uut. den weselijcken gront met een licht in die 

reden ende consciëncie, welcke lichten van Godt selver 9 is, ende hoe dattet ([ 130r) 
ons"O altijt een consciëncie oftll medeweten b gevet in allen, dat wi doen: doe(n) wi 
goet, dare-van gevet' een blijtscap, want niet en is blijderoft>Z vrolicker dan een 
goede consciëncie; ende doe(n) wi quaet, daer-van gevet' swaricheit ende wroeg-

15 hen, want -niet swaerder en is 13 dan een quade consciëncie. 
Ende leeret·ons, hoe dat wi dat lichtken14 al volgen sullen, ende waer-toe dat ons 

dat vermaent, .ende waer-toe dattet ons leyt ende treckt: het si inden binnensten 
gront ende vereeninge des geests, daer het onderwijlen ingeroepen ende ingetogen >5 

wort ende vanden Ghees! Gods gheleert wordt in duysent manieren. Onderwijlen 
20 worttet gheleert, hoe dattet in God sal bliven ende één· gheest met hem (sal)'· 

werden, hoe dattet sterven sal ende Godt in hem leven sal, hoe dattet rusten sal ende 
God in hem ende doer hem wercken sal, ende hoe dattet swijgen sal ende God 
doer"' hem spreken sal. 

Somwijlen"' wortet sterekelike bestraft ende vermaent, waer hem die mensche in 
25 ontgaen he( e)ft ([ 130v): het si in uutdwalenheit 19 der gedachten, ofte van curioos 

bekennen, oft daer hem dat verstant onvruchtbaerlic mede uutghekeert heeft, of van 
enige ongelatenheit'O, aft van enige21 eygenwillicheyt, aft van quader llegeerten, oft 
van dieonsimpelheyt ende sorchfoudicheyt ende'menichfoudicheyt der reden, oft 
van ·die hertheit aft onbnigelicheit2Z des tooms; oft vander ongheschickelicheyt23 

30 der affectiën, als dat si te seer aft 24 onnuttelic gehopet of gevreest, gemint ende 
gehaet, verblijt ende bedroeft of gescarnet hevet", ·oft van onsorchfoudicheit ende -" ,x';.!' 
I Getuigen: p 29., f. 129v-13Iv; P 111.9, f. 182r-183.!,LL 2 c. 9, f. 128r-129r. 2 PL handhaven deze 
rubriek voor hun hst. 9. Wij passen de capittel-nummering aan. 3 L Fundamentum. 4 P 1'011 

node. 5 als ... : L ut vide/icet. 6 Jicht ... : PL om. Licht is een grafie voor ligt en vonnt met ende 
gelegen is "één uitdrukking. 7 PL add. 8 L oculos. 9 weJcke ... : PL Welc licht een godlike 
eracht. 10 PL om., met het gevolg dat in de volgende regels de eerste persoon mv. vervangen wordt 
door de 3" persoon enk.: hi, hem, zijn enz., wat wij niet in onze varianten aangeven. 11 consciencie ... : 
PL om. 12 P noch. 13 swaerder ... : P en is SM'. trp. I41eeret ... : PL hoe si dat licht. Deze zin is 
nog afhankelijk van de voorafgaande paragraaf, die een opsorruning brengt van wat de mens moet 
kennen. Zo kan men als onderwerp van /eeret nemen: dat licht (in'de; consciëntiën). 15 doer ... : p 
... ingeroepen ... ing'etogen; P ... onderwijlen ingetogen wort; L in quam .. .introrsum trahuntur. 16 P 
add. 17 PL in. 18 Dit Somwijlen is parallel met bet voorafgaande oncJerwijlen. 19 P UUl 

qwalinge; L evagatione. lO L irresignatione. 21 van ... : PL om. 2Z L irreflexibilitate. 
~ ongh ... : L inordinatione. 24 PL om~ 25 P~ hebben (vgl, aJJectien: is dit enk. of mv.?). 

a Versta: de grondleer zoals die in de vorige hstt. uiteengezet werd, 
wéten als gebruikelijke etymologische omzetting van conscientia. 

obis Vgl. Jo. 4.23-24. 
c Versta: geeft hel (dit), 

bMede-
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:: .. 



t· 
! 
I 
~. 

I 
I 
! , . 

I 
! 
; 
I , 

i'·· 

,--~ 

D c .. 16 (i1/ 
IS ende natuer gekrenet. Want daer-van .heeft hi altoos .knaghen ende wroegen zijme 

consciënciën, ende zijn reden wort verblint, also dat bi niet ondersceyden en kan aat 
goede van den quaden. Ende hier-van" coemt veel <onvreedens)" inder vergade
ringhe 19 ende bi doet hem selven grooten schade, in-dien dat hijt a! beknaghen 
ende in eenen anderen beteren wil.ende hem selven vergeet20• 

20 Ten derden, dat bi niet af en geet'van God inden raet derboser, dat zijn": die 
achterspreekers ende benijders des goedes;ende dat bi niet en blive staen n inden 
wege, die tot suleken quaet leyt, 'ende niet en gaet sitten inden .stoel der quaetheit, 
dat is: dat hy zijn genoechte niet en.sette in vleesliken sinnelikendingen, mer sinen 
wil sette in die eewe oft23 wet des· Heren; ende hi sal deneken nacht (f 133r) ende 

25 dach 24 in zijn", wet. Enoe bi .sa! wesen.als . een hout; dat· geplant is bi den water, 
dat zijn vrucht sal·geven:in ,zijnre tijtb. '. .. -

<Hierom) 26 dient altijt den Here in vresen, ende verblijt u met anxt'. 

17 Paf. .18 P; P onvre~den. .19· L.·congregationibus.-Gaat het·om kloostergemeenschappen'} . 20 
in ... ; P beleren w. i. e. anderen trp.; L in een anderén: om. .21 zijn: pP.,· 22 P "Slaende.· 23 ewe ... : 
PL om.' 24 nacht ... : PL d. e. n. trp: . 25 p1 dijnre; ps zij~re. .26 PL add. 

b R. 20·26: vgl. Ps. 1.3. c Vgl. Ps. 2.1 I. 
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VfJ --r' ruymheit 26 der consciënciën, of Van' die onghestadicheitdes 'herten, aft van die 
onbehoetheyt der sinnen, aft van die onbedwongenheyt der zeden'", oft van die 
onreehte meeninge, aft ongeordineerde drift" in geestelike aft tijtlike'9 dingen, of 

35 van die misbruyckinghe der gaven Gods, of van die ondancbaerheit der weldaden 
Gods, of van dat ontblijven hoers'o voortgancs, of van die g"bode aft rade Godes )v 
qualike gehouden te hebben'>; of van 'die .on- (f 13lr) ghelijcheitdes ghecruysten 
beeldes < J esu) 32 Christi. 

Deser" ende deser-gelijcken veel, gebreken berispet ende capittèlt Godt den 
40 mensthen 34 van binnen om zijn beste", ende salicheit. Endehier-töe moeten wi 

ons'6 neerstelie geven, ende,ons' stille hóudeil, <eilde rustich zijn 'van binnen,) 37 

ende höoren waer hions in vermaent oftwaer hl onS tee <treet of)" leyt: Want;ist 
sake dat wi'9 nu dus van hem gestraft ende geoordel! worden, "Soe sullen wi eenen 
vreedighen starfdaeh hebben endeèenenghenadigheil richter.' ' 

45 Dit is allen menschen noot ende profijtelic, datsi desen gront oelfenen d. Ende sa 
veel als hem aen desen gront gebreeet, sa veel ontbreec! hem' aen hoer salicheyt40. 
Want sa" veel salicheden sullen wi 4, viriden, also veel als wi God bekennen ende 
minnen < ende ons selven bekennen) 43 endè' den beelde Chrisii gelijcken: sa veel[ el 
sullen wi salich zijn ende niet meer. Ende so' veel als ons hier-aen ontbieeet, dat 

50 moeten wi inden pijnen <des vegeviers)44 "uutlijden, bes," dat wy dat claerh"ken 
bekennen. Daer-om is desen gront eilde oelfeninge allen menschen noot46. 

Mer men sal weten, dat een yegelicmach daer toe- of af-" (f 131v) doen, als ,', ' 
dat dient, ende daer-na-dat hy tijt, stede ende stonde heeft, (ende) na-dien dat hi 
hemselven voelt dattet hindert oft helpet; oft' na-dien dathi voelt dat hem den 

55gront van binnen <voor-)brenget48 aft beweghet'. 

p, 29b, f. 131v' (VAN DRIE DINGEN, DIE DIE MENSCl;IE HOUDEN SAL.) (II CAPITIEL .XV.) 

Mer sonderlinge sal een yegelic' menschè houden dese .iij. punten'. 
, Dat eerste punt is', dat hy niet hoge ,en vliege noch verneemstich4 en is in dat 

gene dat boven hem is'. Anders en kan hy niet gewaer worden dat ongemeten goet, 
. ,.. .' .~' . . . , 

16.onsorch.u: L. mala securitate oul Jatitudine~ 21,0/1 van der ... : PL om. 28 PL droefheyt. 
290ft ... : PL ende wereltlijcke. 30 dat ... : P dye ontbl. zijns. . ,31 die ... : P die die geboden ... quoJijcken 
houden. 32 PL; p beelde. 33 P Dese. 34 PL mensche. 35 om ... : L pro bono suo~ 36 moe-
ten ... : PL moel hi hem; zo ook in de volgende regels; 37 PL·add.; L (inius) er exterius. 38 fL 
add. 39 P ghi; L quisquis; zo ook in de volgende' regels. 40 Ende so ,veel .. :: PL ende SC) veel 
ombreeCI hem oen haer salicheit, als hem hier aen 'desen grom ombr. 4] P à/so. 42'P (sullim) si:' zo 
ook in de volgende regels: '. 43 p om.; P ende 'hem selven bekennen "add;;' L 'Deum el séipsum cognoscere 
el amare. 44 pinder p. ende inden·regevier'. ". ',45 P·IO!. '46 P van 'node.' 41 toe::.:' PL afvltoe 
ti'p. 47bis p hun. 48' voor ... : P voorbrengt; Lpropont; p brengt. 

i Getuigen: p verv.olgt hier zijn hst. 29, f. 131~-132r: te~ijî P en',L hun kort; h~t..lÓ beglnne~. Zi.e.~. SO. 
Vgl. C. 14', n. e.. .' 2 Mer ... : p~ om., omdài zij deze zin tot rubri.ek omgevonnd·bebl>en. 3, Da·t ... : 
PL Ten ee'rs'(èn:, ':~ i.. p~ae~pt~~~ .. : '. ...'. ,. . , ". .... . 

d Deze zin herneemt de eerste zin van het hst. . e.Het'keliIien,vaq zijn geest61iJke toestand is nuhîg, 
indien men weet hoe men nuttig 'kan ingrijpen. Daarom worden eerst 3 positieve'punten·(c. 15), daarna 3 

,negati,eve punten (c .. l.6) ujtge~t~ppeJd .. 

• Vgl. Eccli .. 3.24. 
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G D. DAT BOEC DER OEFFENJNGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

5 dat in hem is, dat altoos geneycht is neder te vloeyen b ende te vervullen ende die 
simpelen te verlichten ende over te schijnen'. 

Ten anderen, dat hl hem in dat werc Gods stille houdt in alle zijnen binnensten, 
ende zijn gemerck niet en gevet in dat licht, aft dat na-iaghet, of' hem uut (en) 7 

laet leiden van zijn ghedachten in enighen dingen, dat hem dat verstant voor-
10 brenget', mer (naer) (dat) dat licht· in ons wijsete : dan SOlO sullen wi wel altoos 

een 11 nieuwe kennisse onser gebreken ende snootheit gewaer worden. 
Ten derden, dat wi ons altijt l2 rustich houden ende ooc nem- (f 132r) mer l3 

ledich en zijn in waememen van binnen ende14 van buyten, hebbende altoos' een 
goede oeffeninge, dat vier der lieften mede te ontfenghell 15, sa eenen yegheliken dat 

15 na zijnen staet aft graet nutte si. Ende wy sullen God! altoos hebben in onsen 
ghedachten 1', dat ghebet inden monde ende dat werck inden handen. 

p. 29c, f. 132r' (VAN DRIE DINGEN, DAER HEM DYE MENSCHE VOOR HUEDEN SAL.) (tI CAPlITEL 

.xVJ.) 

Het is te weten, dat een yeghelijck mensche, die welcker 2 tot desen grondt 
(begheert)' te comen, die moet (sich) hoeden4 van driën.dinghen. 

5 Dat eerste dinck is', dat hem die mensche niet te wijt (uut en spreyt)', noch in 
menichfoudighen dinghen en oeffent, want daer-doer sa 7 soude hl lichtelijeken 
verstroyt werden, ende die gheest soude daer-doer ghehindert ende beswaeret 
werden, ende dat herte onghestadich', ende vergeten zijnen gront, ende dat lichaem 
ghekrencket (worden)·, Want men sal alle oelfeninghen loven, mer niet navolghen, 

10 danso vele als silO een yeghelic helpenH tot desen grontende tot kennisse l2 ende 
totter lief ten Gods, (f 132v) ende tot.versmaetheit zijns selves. 

Ten anderen, dat hl hem wachte van vennetelheyt ende (goetdunckelicheyt)l3 
zijns selves ende van mismoegena ende oordelachticheyt14 zijns naesten leven te 

~eknagen15, Wantdaer-doer wort dat herte verbittert ende des rnenschen sin l ' 

5 L transradiare. 6 in dal ... : PL doer in ende daer na niet en joge ende. 7- P ad& 8 P 
voortbrengt; L administrat. 9 dat (= dat het): P dat dat; L quia eX ipius lucis irradiatione. Wij voegen 
naer bij. 10 P daer. 11 P om. 12 P a/tijt. 13 P nemmermeer. 14 Poft. 15 pl. 
ontfangen; p3 onlsleken; L accendere. Zie hiervoor p. men n. .... ]6 wy ... : PL behouden God altoos 
inder g. 

J Getuigen: p 29c, f.132r·133r. Hier vervolgt p nog.zijn hst. 29, terwijl P en L hun korte hst. 11 beginnen 
.onder eigen rubriek, grotendeels aan de volgende' paraghtaf ontleend. -die wij overnemen. 2 P 
om. 3 P; p begheeren. 4 sic ... : p: sick; P hem wachten. 5 DOf ... : P Ten eersten. 6 PL 
add. 7 P om. 8 P onsladich. 9 P add. 10 P om. 11 P help!. 12 ende ... : PL 
om. 13 P; L suijpsius reputatiane; p goetdunckenheit. Vgl. Verwijs s.v. (versta: eigenwaan, waanwijs. 
heid). 14 L disp/icemio el proximi dijudicotione. Mismoegen: vgl. Verwijs s.v. mismagen. Oordeel· 
aehtieheyt (= ongerechtigde neiging om anderen te oordelen): niet in Verwijs. 15 zijns ... : L ae vitae 
il/ius detractione, waardoor dit zinsdeel ten onrechte op gelijke voet gèsteld wordt met van mismagen .... 
wat blijkbaar betekent: wegens, door onbehagen. terwijl beknagen (=: beknibbelen afkeuren betekent (zie 
Verwij~ s.v. 2, b), een transitief ww. is en.hier van hem wachre afhangt: zijns naesten leven beknagen.-
Vers.ta: het leven van zijn naastt: beknibbelen. 16 Pt sinnen. 

b Herinnering aan het bonwn diffusivum sui? c 'Versta: dat hij zijn onderzoekende rede niet toespitse 
op Gods licht (als in de zon), maar op wat het licht aanwijst ter verbetering. 
a Versta: niet kunnen lijden, onverdraagzaam zijn. 
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472 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

[DAT .XXX. CAPITTEL.] VAN DRlfRHANDE GEESTELIKE MENSCHEN. (CICAPlTTEL 

XVlJ.) 

( Van die eersle menschen. ) 2 

Die eerste zijn menschen, die dese voorschreven oefeningen in hem gewaer mogen 
5 worden, (dat zijn)3 die hoers selves natuer ende allen creatueren koenlic ende 

vrijelic' oorIof gheven 5, ende in desen pueren gront der sielen zijn gheraect, ende 
. hebben· dat onderwijs ende onderscheit ghe1eert, ende onderwesen zijn 7, hoe dat" 
die gebreken liggen inden diepstengront der natueren ende in dat verborgenste des 
herten, daer die wortelen soe diepe in liggen onder die drie nederste crachten ende 

JO hebben die siele mismaect ende die natuerghevalst9 ende·ghekrenct, ende hoe dat 
God is inden .diepsten weseliken gront der sielen,ende heeft alle hoer binnenste 
(vereedelt ende werct door die drie overste crachten, ende)'° bestraffet ll ende 
corrigeert die nederste craften, berispet ende verlicht die consciëncie, ende maect dat 
herte (f 133,,) suyver ende brengt hoer weder in hoer eerste puerheit, ende maect 

15 hoer medeformich, dien beelde Chrysli na te volgen van binnen ende van buten, 
ende nemèn God stadelick van binnen waer, ende laten hem te gronde, ende" 
volghen altoos den wille, begheerte ende meeninghe Godes 13, ende behoeden 14 

hoer herte ende sinnen, verdruckende hoer gebreken. 
Ende si en houden hem nemmermeer vrij te wesen, mer staen altijt in '5 godliken 

20 anxt. Ende sy bevinden ende ghevoelen een onghemeten goet, dat God sdves geeft, 
ende bewaren hoeren ' • moet '7 .. Ende si zijn altijt in een vernietinge, ende si 
vercJeynen hem selven, begeerende in alre menschen ooghen te niet te werden, 
op-dat God gheëert mach werden. Ende hier-mede wordt die (goetdunckelheyt) '" 
der natueren ghedoot ende ghedruckt onder den gheest; ende daerinne bevinden si 

25 die hoochste vrijbeyt ende opghanck des gheestes, Godt ongehindert aen toe ,. 
hanghen. 

Dit soude die ootmoedicheit20 gheer' (f 134r) fte hedecken ende verberghen, maer 
(die minne en can dat21 niet verbergen, maer 22 overghaet veel te booven die 
oetmoedicheyt met die vlamme der lief ten 23, ende wil, dat 24 alle menschen beken-

30 nen, dat alle menschen desen schadt ende goet in hem hebben als Godt selven. 
Want Godt hehben wi 2. al toe-male in den weselicken gront ende beelde der zyelen, 
ende hi hevet ons alle ghelijck verlost, .ende overmidts 27 zijn bitter lijden ghe
suyvert, dat die Godtheyt weder doer ons schijnen ende wercken mach. 

I Getuigen: p 30, f. 133r·139r;J'J!J)2, f.J~:J.E[;~L~!l.J1..L]30r-134r. 2 PL om. 3PL daT zijn 
add." 4 PL vtoe/ic. 5 oor/of ... : L licentiames. 6 P dien, parallel met"het vorige die. 7 P is; P 
heeft zijn~ omdat de zinsbouw losser is; L qujque iant" plene edocti atque inslructÎ Junt. 8 P om. 
9 L fal/acern (r<,ddiderunr). 10 PL· add. 11 P STraft. 12 PL om. 13 Lom. 14 P 
bewaren. IS Pinden. 16 P om."" 17 "geeft.::; L"et dare et conservare hOOet. 18 P; p 
goetdunckenheyt; L repUlationem. Vgl. hiervoor." 19 P Ie. 20 soude ... : PL sauden die oetmoedige 
menschen. 2l L eos (= oolm. menschen!). 22 p; Pende. 23 die vl . ... : PL overghyet Oees 
overghaet; L vindt) die oOlmoedicheYI meI die v!. der liefden. 24 P dit add. 25 alle m. desen ... : PL 
su/eken schar in eenen yegelijcken is. te weten. 26 GodI ... : P wij h. hem. 27 P door. 

HOI ampek069j20 
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Mer dit en bekennen no.ch en o.effenen de menschen niet, ende daer-o.mme co.men 
35 so.e weinich menschen in ho.eren eersten punt 2 • ende o.o.rspro.nc. Hier-van" hevet 

de Hefte ende o.etmo.edicheit groten strijdt, so.e-dat daer ducke geschien guetsinghe 
ende wo.nden aen dat mensceHke herte, so. dattet van ghewelt der minnen dicwijls 
so.ude vallen in o.nmachten, en[de) waert dat 30 de mensche daer-van 31 niet o.nder
wesen waer ende (en)32 had die dueehde der bescheid,enheit (niet)", ,die die 

40 o.o.tmo.edicheit (f 134v) ende Hef te regeert.. 
Die o.etmo.edieheit is dat hertkuylken34, daer dat. ko.,elken" dergodlijker .lief ten 

mo.et in verwaert ende bedeckt wo.rden3 •. Pie o.o.tmo.edicheyt is die moeder, da,er de 
lief te ende alle anderduechden .out gheb()ren ende bewaert37 worden; ,ende uuter 
lief ten worden, si gestarct 3' ,ende van ,diebescheidenhejt geregeert. ,Ende, waor dese 

45 jij. (duechden)39 heerscappie hebben, daer40 moeten· alle o.nQuechden wijcken 
ende die duechden vo.ortgaen.,,Pie o.otmoedic\leyt ende die 'lief te ,i~ dat soetste 
vo.etsel der sielen ende dat soetste, dat in God is. Die lief te die dwinct God, ende die 
o.etmoedicheit die buyget Godt, dat hl geweldelic inder sie,len ,vloeyt, op-dat si in 
zijnre minnen 41 droncken werden 4~ i ende .ho.~r. selven ende alle creatueren: ver-

50 smaden", endebescheidelic ende ordineerlic leven. 

(Van dye ilnderde menschen) 

"Dit is van den tweeden 4' mensehen,dat zijn: die-ghene4., die geho.ort hebben, 
dat God weselick inden gront ende in, Qat 47 ,beelde ,der sielen is, (want" dat die 
heylige, serift inden 49 Ouden ende ,Meuwen Testa)TIent meniehfoudelick .\uyghet, 

55 daer alte'o stercken (f 135T). voo.rtganc der $ielen, inlicht '\ dien S2 dat o.effenen 
(ende dien dat)" claerlicken ,o.nderwesen is), - ende si hem doer dat verdienst 
ende lijden S4 Christi in desen gro.nt keren" .. so:aat ',SI i,n hem ghevo.elen dat si 

cv ghelooft hebben, o.vermits goeder oeffeninge, -c' endd~)dannamaels ,. van hoer 
sinnelicheit ende o.nstadicheyt ende onbeho.etheyt S7 hoere sinnen verrniddelt 

60 worden, dat si dit in hem niet ghevoelen konnen SB, .,,-ende, want si gualie weder' 

28 L centrum. 29 P af. 3ó en ... :' p.p' eiu1ê'~i1er; L nisi. 31 P.af. 32 P add: '33 P 
add. 34 p: niet bij Verwijs; L cordis ïllud cënirum. 35 P coo/ken; L carbo. . 36-moet.:.: P 
in ... worl. 37 ende ... :·p· om, .38 :wQr~e,!.;.":.p .ges,t . .word~,! .. ,39 PL.add: 40. P dim; L 
_~,~.!:~~~~i2~r.·.,.J j'1_q~(()f!!!J,g_t!(!_,.".-.,,_àjp'~P.,~,_~mq,uJdtt YJrJlfllbu~Jlt,gfi.sgre OQJll1eJ. 41 P lieflen. 41 P 
worde. 43 ende ... : P versmaden eilde a. cr. 'tip.; si verWijst naar het voorgaaóde sie/en (enkélv:) en is 
het onderwerp van de volgende WW.' (die énkeivoud betekenen): . '44 Hier vervolgt p -zijn hst. 30, terwijl 
Pen L in hun hst. 12 de rubriek:·Vpn dye.anderde men~cb~n insçhuiven.' 45.1)i1...; P Die ander; L 
Secundum genus hominum est eorum qui. 46 Onze streepjes in deze periode geven de viervoudige 
geleding van deze ingewikkelde, enigszins anakoloetisch uitgewerkte gedachtengang, aan 47 in ... : PL 
om. 48 P om.; L prout. 49 PL vanden. 50 alte: p in de zin van zeer, heel, uitzonderliJk; vgl. 
Verwijs·s.v. alte,2); PL alle. .51 p Jic!rt,~ li.gr;:p l~yl;,L consistit, . 52 p dien = voor:hen die; P 
dye. 53 PL add.; vers~: en voor .hem.~ aan wie. 5;4 ende. sL.: 'p, versta: .en die (anakol.) 
zich ... keren, d.,i." de, aanvankelijk gQede; b~am\Y90.rding; P mer.--si kéeren hem .. _ .. gr.QrrkR~J~gç:ns~JJjng~ 
begint pas lat~~~, 55 Het hier: uitgewe~ktc: motief beantwoqrdt ·aan het scholaStisch principe, dat wij 
aanhaalden in I:? c. 6, n. d. 56 ende.·.,: ,?ersta; maar die dan achteraf; P Ende si werden daer weder; L 
.Sed inlbi rursus, 57'!:. o"behoe~!Emh!:i.~: . S8 da-r =;·:;,oOOt; P niet en·gheyoelen; L ne',ista.sentire 
queant in seipsis; 

8 Versta: maar. 



11 

,I 
11 
'I 
:1 
!i 
iI 
11 
li 
1 
I 
'I 

I 

ii 
, ' 

1:1 
I' 
i' 

ti: ' 
H· I 

il[ 

\·i 

:,i 

c 

ct 
1I-

I 

? 
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inkeeren ende want si ,. verstroyt zijn ende vermeniehfoudicht, soe en 'konnen si 
met dat eenvoldighe goet niet vereenicht (noch in zijnre minnen ontsteken) 60 
worden 6\ oft het zijn enighe dingen, daer si hem in soecken, in 62 enich eer of 
gemae of lief te of gonst der creatueren, dat si noch 63 niet blotelic afstaen en 

65 willen 64. 
Dese worden in hoeren herten ghewaer eenonghemeten swaerheit ende banghi

eheit, dat6' si niet veel ghevoeIt en hebben,ende dan 6• deneken si: 'Sal mi dit daer' 
van·7 eomen? Mi en hevet noyt dus bijstere .8 gheweest! Wat mach dyt wesen? Hoe 
wort mi doch·· dus wonderlic 70? Dit en' kan ymmer niet van God wesen! Ic 

70 wouden ooe geer- (/135v) ,ne dat beste gedaen hebben, ende ie gevoelden [in)72 
mi veel bat in mijn simpel oeffeninge. lek én kan mi met desen boghe ende diepe 
dingen niet behelpen'.' 

Och, laet onS dat niet 'deneken nochsegghen,. ende ons selven wijsmaken, noch 73 

soe dwaesliken dencken noch spreken: daer soude(n) wi ons selven in bedrieghen1 
75 Dat is onse sinnelieheit ende raet des boosen geestes. Want wi zijn alle tot dat 

hoochste goetgeseapen, om die liefte ende af grondige goetheyt GQdes te bekennen. 
Ende en laet ons, daer ni,t in verslagen wesen, dat wi in die doncker wolck met 
Moyses begrepen werder/b: Want dan zijn wi seker te verwachten dat licht, in-dien 
dat wy ons in die duister bangicheit houden aen God", bes" dat verteert zijn die 

80 humoren der sinlicheyt. 
Ende als onse herte beladen is metten <dorren begeerten)7. derswaericheit der 

eertscher natueren, ende datwi dus ellendich zijn in dese dorre woestijne ons 
herten, daer ons hongert ende dorstet ende ontbreken die wateren der graciën 77, 

laet ons dan niet murmureren nocb on- (f 136r) verduldichzijn" op God' oft(op) 7. 
85 onsen < even)-menscen noch op 'ons selven, mer laetons God aendaebtelie bidden 

ende aenhangen in onser bedructheit ende temptaciën, ende bidden (God) 80 
sonderophouden (tot-) 81 ter tijt toe dattet God belieft Qns te hooren. 

Voorwaer, als die natuere dus verdruct wort ende die siele niet en laet God aen te 
hangen, so sal si overvloedelic' van dat hemelsche broot ghespijst ende versadet 

90 werdend, Ende als dan en-BZwech gaet alle twijfelachticheit ende (si)" vast in God 
gelovet, so ontspringhet in dat versteende herte die ader des levenden" waters'} 
ende si wort ingeleit in dat beloovede landt', dat is: inden binnensten weseliken 8' 

59 want ... : PL om. 60 noch ... : PL add. 61 ende want si qualic ... : versta: en die, omdat 
zij ... verstrooid zijn .... met het een!'. goed niet kunnen verenigd worden. 62 aft ... : PL Ofl in hem zijn 
enich eer. 63 PL. om. 64 oft hel zijn ... : oft als voorwaardelijk of redegevend voegwoord; 
aangezien. bijaldien. omdat; vgl. Verwijs s.v. of, 1); L verbindt de ganse zin met de voorzin want si als een 
·nieuwe hinderpaal tot inkeer. 65 dat = betwelk Jn 't algemeen; L (atque angustiam) qua/es. 66 P 
so add. 67 P af 68 L male. 69 P om. 70 L male. 7] P soude; L voluiSsem. 72 PL 
om.. 73 dat niet ... : PL om. 74 houden ... : P a. g. h. trp. 7S·P tol. 76 metten ... : p metten 
doorn; pL met dorren beg. 77 ontbreken ... : P dye w. d. gr. ons onthr. trp. 78 P wesen. 79 ofi ... : 
p aft; P noch op, 80 P add.; L ipsum add, 81 P add, 82 P om. 83 P; p hi, 84 P 
levendighen. 85 P 1 weselicsten. 

b VgI, Ex, 24,16, 
enz .. 

c VgI, Ex, 15,17, d VgI, Jo, 6.31-32 enz, • Vgt Ex, 17.2-7, fVgI, Ex. 3,17 

:; .. 
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gront, daer dat ongbeschapen wesenGods in is, .ende 86 daer dat overweselijcke 
leven eewelicken inne dueren sal. 

Ende $0 vergaet hem B7 allen druck ende. annoede; .ende <si) verblijden sich" van 
den gheleden" arbeyde. Ende dit is die' strijt des geestes ende der. natueren, want 
die gheest <wil God aenhangen, ende dat vleesch~inlicheyt. Ende als die 
gheest) 90 verstaet dat alsoe waerdigen9 1. goet in hem (f 136v). is, so . inroept dat 
afgront dien afgront', De afgront der Godheyt.die inroept.den 92 .afgront der sielen 
inhem, ende wil si altemaeI. besitten, gebruken ende. regeren. 

Mer, als die. siel noch vermidctel! is met.aenhangen der creatueren ende niet.af en 
snijdt die onvruchtbaer telgen 9':\ So el) mach si niet. <te) 94 recht. opwassen inder 
lieften, so,dat Godhoer95 nietghebruiken. en kan. na sinen wil. Ende, want sLniet 
ledich en is, so en kan God in hoer niet comen, si 96 te besitten. 

Nochtans en sullen wi ons niet ·verslaen,.ist :dat wi' verrniddelt ende behanghen 
zijn met verganclicke dingen ende onbequaem tot deser inwendiger oeffeninghen 
ende den inkeer waer te nemen 97 .. Mer daer-om sullen wi .. Godt bidden, dathi ons 
inwert trecken wil doer dat verdiens, zijns heiligen lijdens, ende doer sinen vroliken 
geest ende·' heilige droevige. siele. ende··' reyne doerwonde[de] lichaem,. dat hi 
onsen geest bequaem wil maken, dat hi daer-in mach rusten9., ende oDSe siele met 
alle die erachten te rechte. stueren .wil, .op-'dat hi hoer besitten ende (f 137r) 
regieren mach na zijnre begeerten, ende onse lichaem reynende onderdanich 
<maken)2 den geest,op-'dat hi daer-in woonen mach ende daer-doer.wercken wat 
hem belieft. 

115 .In desen driën sal <al)4 .onse oeffeninghe ·staen, als dat wialtijt hebben met 
Christo (1)* een vrije vreedsaem verheven. gemoede, "God sonder .middel aen

. hangende met. vereeninghe des geestes, (2)* een ghehoorsaem .onderdanige' siele 
<den) S godliken willen, (3)* ende. een reyn verduldich gesedicht6 Jichaem, .a!tijt 
bereyt te volgen den geest, op-dat God vruechde mach in onsen gheest'hebben 7, 

120 vrede inonse siele ende ghenuechte in onsen licharne, endeso·in.ons ende doer ons 
te wercken na sinen wil', begeerte ende. meininge. 

Dit is die hoochste ende orberlicste oeffeninge, diemen hebben mach. Wie hooger 
vliecht ende wijder soect .dan· . tot desen .driën dient, die doet hem selven hinder 
ende. schade. Ende wat hi. in desen .. driën .ontfangt ende . wat hier-doer in. hem 

125 gewrocht wort, daer-aen en sal hi niet twife1en, ten si die genade Gods'o, ende sal 
hem oot-(f 137v)moedeliken sineken ende buigen onder de goetheyt Gods, ende 

86 Kernachtige omschrijving. 87 PL ~om. ~ "$1..:: P si ... hàer. 89 P ~'oorleden~ 90 PL 
add. 91 P weerden: 9Z:.De ... :·P tiat a .. d. g. inroept den.' 93 P ta~kên· .. - . '94 P add. 
~~ GoiL.: P s; god. 96"P om. "97 P te ad·d.·' 98 -L ::.ad ... lntenium'islu({éi'Û'citiiun·"iü ad 
introverslonis observationem ineptos esse:: . . ~ 99 L schikt deZe 2.sequènties 'tot één' opeein~qlging'-sàinen: 
eXQrÇlre 'ut...dfgnetw ... aique per gaudiosu"l spiriium' suWn ilOstrum. spiritwn sic áplafe. ut ipse' in eQ 
qi,tiescere, et. p{!r sanclam.~.anpnam suà", .. ~posslt.. 1" P om:' '2 P add:' " '3 P" DIl].. '4 PL 
add. 5' p des; Ponder den;'L divindé subditam viJluiiläU: 6 PL urn.· 7 in ... :·P 'hebben Î. '.0. g. 
trp. 8 PL om. 9 P dat add. 10 ten si ... (= dal het niet ... iS):' L gratiam Dei lulsse. . 

g Vgl. Ps. 41.8. h Vgl. Jo. 15.2. 
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bliven mit dat spiegel ende aènsiehte der sielen in Gods tegenwoordieheyt, op-dat hy 
daer-in lichten wil enden te kennen geven wat hem behage!. 

Ende dus sal bi hem van God doerschijnen laten ende bevanghen 12, ende werden 
130 dus in hem verslonden inden gheest ende inder sielen ende in den 13 liehaem. Ende 

so hebben wi Christurn Jesum H aenghedaen', ende ghevoelen in ons, dat daer is 
gheweest in Christo Jhesu 15.J, die daer is die duerek , doer weleken wy sullen 
inneghaen (inder Godheit) ,. ende doer die hulpe der God[t]heyt 17 na-volgen zijn 
Mensehelieheyt". Ende doer dese duere moghen wi altijt ' • weder-inkeeren, hoe 

135 wijde'wi uutghekeert zijn ende hoe seer wi'verstroeyt zijn, als wi weder-keren ende 
ghenaede begeeren ende bidden hem ~ doer zijn heiligheverdienst, dat bi ons S021 

suver wil maken, als wi waren, doe wy uut hem vloeten, op-dat wi weder in hem 
vlieten moghen., 

( Van die derde menschen) 2Z. 

140 22Die ,derde mensehen en hebben .i"h!~!t ingaen in hem selven noch (I 138r) 
bekennen Z3 van God, hoe dat bi inden gronde der sielen is, noch en weten niet 24 

hoe dat si van binnen ghestelt zijn. Een urewerek houdet zijne oroinancie, alst in 
zijn punte blivet ghesteJt; mer, als dat onghesteJt (is ende)" in zijn punte niet'· en 
blivet"", so verlooptet sonder ordinancie. Also is dat" met der zyelen ooek, die 

145 niet 'en blijvet in hoer punte, dat Godt ism. 
Want alle hoer erachten ende affectiën hoer onbekent zijn, so verloopet si hoer'o 

ende ghelijdet31, soe-dat si die rechte· ordinaneie eens goeden levens niet houden en 
kan. Ende si en (verstaen)" niet waer-in dat leV! dat beefde Gods ende zijn 
gheIljckenisse"" noch si en (weten)" niet van dat, lichte of onderscheit der 

150 -conscTënciën, ';ft waer die gebreken ghewortelt zijn ende hoere oorsproneJieke stede 
hebben, noch hoe dat God overweselic is sonder wijse in dat punt der siereilD. Van 
alle dese ende" deser-gheliken en hebben si geen rechte beltennis'·. 

Mer si hebben al hoer oefeninge in uutwendigher ordinanciën ende in (I 138v) 
eygenscap aengenomen: in beden; in lesen, in deneken overmits 37 menicll.foudigen 

155 beelden end'e formen, diemen (metten) 38 uutwendigen verstande endedoer den 
sinnen van buyten inhalen ende bevoelen mach, ende dus blivensi in hoer natuer 

11 daer ... : PL daer. 12 ,doerseh . ... : PL laten d. "trp. 13 ende inder ... : PL siele ende. 14 Chr. 
",: PL J. Chr. trp. 15 P om. 16 PL add, 17 der ... : PL gods. 18 P menscheit. 19 P 
om. 20 pi here; p3 hem; L ipsum. 21 P also. 22 Hier vervolgt p zijn hst. 30, terwijl P en L een 
nieuwe rübriek"liiïichuiven: Van die derde menschen. 23 en hebben ... : PL dat zijn die ge,~'L4.i!J!l.g!!:f:..'!J.1'} 
.b.cm..H.lW2U:Z1!k«.g/LhgblwJ,"g"eeJ1.Js"eJmis~ 24 P om. 2S ongheslelt ... : pongeslelt; Ponstelt is ende; 
vgl. Verwijs s.v. ontstel/en = in de war brengen. 26 in ... : P niet in' zijn p. trp. 27 mer a/s ... : L quum 
'iero suum punctum deserit. 28 is ... : Pis!. 29 L (animae) punctum sive centrum suwn. 30 ver~ 
loopet ... : P verloopise haer se/ven; vgl. Verwijs s.v. verlopen III Trans. = verkeerd lopen. 31 ende ... : 
PL om. Vgl. Verwijs s.v. gliden, met nevenvorm gelitlen = uitglijden.' 32 PL; p vérstael. 33Ieyl ... : 
P dat b. g. in zii!l.gh. is; L ... imago el similitudo. 34 PL; P weet. 35 dese ... : P om. 36 P 
kennisse. 37 P door. 38 P; p met. 

i Vgl. Dal. 3.27. j Vgl, Pbil. 2.5. k Vgl. Jo. 10.7·9. I Zie D c. 9, r. 3-5, p.457. m Zie de 
vergelijking cirkel·punt in D c. 9, r. 3 en n. x, p. 457. npunt .. ;: nl. de ghees!. de gront. Vgl. n. m. 
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staen. Ende, ist dat si enige' gracie van God ontfaen, die gebruiken si tot hoer 
. genuechte ende wellust, ende vermengen so den costeliken balsem metten snooden 

<dreck) 39. 
160 Mer lieten si hem selven <aen)'O God, dat hi met hem mochte wercken wat hy 

woude, ende waren also Godt onderdànich ende medewerckers metter hulpen 
Godes, soe wrochten si met God ende Gód rilet hem, ende" so worden alle hoer 
wercken vruchtber ende godlic42 • Mer; want si hem <selven,te gronde niet en leeren 
kennen)" <ende) hem Gode niet en'willen laten" ende volgen so hoer eygen lust 

165 ende begeerte, daer-om <SO)'5 en comen si nemmèrmeer tot hoeren besten, dat is: 
si en comen overmits" debe<e)lden ende middelen hoere natueren tot so hogen 
grade derduechden niet, daer si toe gescapenzijn. 

, Ende" si sullen nochtans salich worden: ist dat si in hoer oeffeninge volherden 

~ 
uut die lief- (f 139r) te Gods tot hoeren doot, so sullen si eewich '8 onghemeten 

170 loon ontfaen, daer doch hoer arbeyt ende vlijticheit meest om gheweest is'9.0. Mer 
so veel als si hem selven '0 gesocht hebben, so veel sal hoer glorie cleynre 51 zijn 

, ende hoer veghevier 52 meerder. Ende si sullen ongemeten pijn endevegeryer lijden; 
bes" dat si dat bekennen, dat si in dit leven .van rechte bekant souden hebben". 

Bekennen doet minnen,ende niet en mach inden hemel dan kennen ende 
175 minnen ss .• ; Isset dat wi God hier leeren kennen 5', so souden" wi hem hier ooe wel 

liefhebben, (ende)" liefhebbende gebruiken 'ende uut lieftenhemontsien. Want '9 
uut lief ten wordet die vreese gheboren, ende' ooc 60 ootmoedicheyt, sachtmoedi
cheyt, verduldicheit61 (soberheitende reynicheit)62 -ende ooc 63 alle ander duech
den. Hier-om die daer staet indei lief ten Gods, die 'sie wel: toe metter"vresen Gods, 

180, ,jat hi niet en valle uuter lief ten Gods". ' 
Hier-toe helpe ons God. Amen. 

39 PL; p drane. 40 PL; pin. 41 P pm. . 42 v~chtb. ~:.: 'p 'g. ~.' ;;. trp. .43 p··om. 
44 hem ... : PL om. 45 P ,so add.· '46' p' door. 47 L. Sed tomen. '48' pt om. ..49 P 

. Jil}eJl. 50 P om. 5~ p,; P teftlinder. '. 52 P. te a~il. S3.P. lol. ,S4-l!a~ ... : P geen -~ 
~dcJLbe~ S5 kennen .. :: PL m .. ende k. tIp:. 56 p1 bekennen. 57· P sullen; L 
dl1igimus .. !iuemur . .. ·5lfPL add. 59:uut::.: Pr.: om, 60 PI om. ' 61 sOf/am . ... : P ·verd. ende 
'sachtm. trp. 62 PL add. 63 PL voort. 

o Nl. wegens een intentje met veel ,zelfzucht.. . p Vgl.' D c. 6, r. 36-40, p. 450. q' Eenzelfde verband 
in r. 41·50. De laatste. woorden zinspelen op 1 Cor. 10.12. 
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478 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 13, f. 187r' HOE HAER DYE SIELE BADEN SAL IN DAT DYERBAER BLOET ONS LIEFS HEEREN JESU 

CHRISTI, ENDE HOE SI OP-CLIMMEN SAL MET DRJE LEEDEREN DOOR CHRJSTUM 

JESUM'. (fl CAPITTEL .xVIIJ.) 

5 

JO 

c 

15 

Mer', want wij nu altijt geneiget zijn tot ghebreken also lange als onse siele inden 
lichaem is' ende van ons selven niet op en houden te vallen, daerom sullen wi altijt 
blijven biden medecijn-meester ende wasschen onse siele dic in dat costelike bat 
zijns dierbaren bIDets, dat (f.187v) bi ons bereyt heeft, daer die ontellike rivieren 
ende die vijf fonteynen' sonder ophouden met volheyt der gratiën in vloeien, daer 
wi onse sielen in moeten reynigen, sullen wi tot hem ingaen S • 

Want nyemant en mach op-climmen opten bercn der Godheyt b, dan die haer 
sielen gewasschen hebben inden bloede des lams', ende die onnosel zijn van handen 
ende reyn van herten d, ende haer ~ielen bewaren van ydelbeyt, ende leven na der 
waerheit: dié werden ingeleyt inden berch der Godheyt, ende werden ontfangen van 
dat Heilich der heiligen, ende geset voor dat. aensicht des Heren, dat haer oor
spronckelike stede is, ende ontfangen die vaderlike benedictie 6. 

1 Getuigen: P lII.13. f. 187r~v; L 2.13, f. 134r. NB. De parallel p 27-30 enerzijds en P HI.1-! I anderzijds 
breekt hier af. Terwijl P JIl.13 logisch en redactiontel bij 1-12 aanslilit (zie volgende noten), vervolgt P. 
met c. 31~~., een samenspraak tll:ssen de ziel en God op een ander vlak ~~.!!8!. Eerst met P c. 34 vinden 
wii OP.1lleUW eeiip~IIelmeLf:lII:4(CÄ1dair zullen Wljdätsaméntrêtren kritisch moeten beoordelen. Zie 
verder p. 556 e.v. 2 Het 1 e deel der rubriek resumeert de eerst volgende tekst, die de overgang naar de 
volgende uiteenzetting brengt, terwijl het 2e de daarna lopende hoofdstukken aankondigt onder het 
motief van het opclimmen: P Jeederen ; L scaJis. 3 Dit Mer sluit aan- bij de gedachte omtrent 's mensen 
zwakheid 1:lit de vorige paragraaf en verzekert aldus de band in de uiteenzetting. 4 want ... : L quia 
sensus el cogitatio ...• interpretatie vc;>lgen's Gen. 8.21, dat in de tekst geparafraseerd wordt. 5 sullen ... : 
L sï...ingredi velimus. 6 L ve~alt d~.ze paragraaf yolgens de vulgaat Ps. 23.3-6. 

a Onderscheid. tussen de algemene verwonding (door de geseling enz.) en dé 5 ,wonden. b Blijvend 
motief omtre~t de weselijcke eenicheit van wesen lol wesen. c Vgl. Apoc. 22.14. d Vgl. Ps. 23.4 en 
par. 
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l'IIlJ4, f. 187v' HOE DATMEN TEN EERSTEN OPCLlMMEN 'SAL DOOR DAT GEWONDE LICHAEM. 

«(I CAPITTEL XIX.> 

Die eerste leeder is Christus Jesus, daermen mede aenden berch coemt ende is een 
drievuldige leeder, daermen mede opc1immen saL~E.!!~.2. is in drie graden, als in dat 

5 werckende, geestelic ende godlicleven 2 • 

Wimoeten ons eerst reynigen3 in dese fonteynen,ende daer-na opelimmen met 
die eerste leeder aen den bereh· door dat· gewonde liehaem Christi; ende bidden 
genade daer-door van alle misbruildnge oilser leden ende .v. sinnen, .ende climmen 
daer-door op. 

10 Ten eersten sullen wi comen aen zijn voeten, daer' bi· ons' .XXXllJ. laer so 
ootmoedelic mede heeft gesoeht, ende ·nu heeft bi hem 4 ·Iaten nagelellYenden. cruce, 
om ewelie by ons te bliven, ende bidden· ghenade van onsen sondigen leven, ende 
bidden dat wi voortaen den rechten wech 'wandelen mochten;· 
- ende daer-na tot zijn kniën, die hi so die nacht ende dach om onsen wil gebuicht 

IS heeft voor sinen hemelscen Vader; <ende .. bidden) dat bi ons wil vergeve<n) onse 
traeeheit; 
-'- daer-na tot sinen heylighen lichaem, dat om onsen wil so iammerlic is gehandelt 
in vangen, binden, stoten, in bespotten, geesselen, croonen ende crucen ende inden 
schandeliken doot, <ende bidden) dat bi ons daer-door wil reinigen met warachtige 

20 reynicheit; 
- ende daer-na tot zijn minnende herte, dat also wijde ontloken (f 188r) was als 
die hemel van minnen 5, op-dat wi daer-in souden woonen,ende bidden dat hy ons 
hert reynigen wil van allen quaden gedachten, ende ons eoude herte wil verwaermen 
in liefden ende danebaerheden; 

25 - ende daer-na tot sinen heilige armen ende handen, die bi so dic uutgerect heeft in 
bedinge ende in wereken der barmhertieheyt, ende nu, om onse sielen te behouden, 
aenden cruce ghenagelt zijn, ende bidden hem dat hi al onse wercken rechtverdieh 
wil maken ende verderen met barmherticheit; 
- ende daer-na tot sinen heiligen mont, daer hi de warachtige leeringe des levens 

30 mede voort-ghebracht· heeft met veel roepens, ende Onse sielen gesocht, daer hem 
so na dorste, dat bi edie ende gaIJe om onsen wille dranc, ende bidden ghenade van 
overvloedicheyt' der woorden ende van wellusten der spijsen ende des drancs, ende 
verciere 8 ons met warachtige sobere wijsheyt; 

1 Getuigen: P 1II.14, f. 187v·188v; L 2.14; f_134v·135v. . 2 De I' zin slaat al.dadelijkop de beleving van 
Christus' gewonde lichaam, terwijl de 2 t .iin (en~ is) de 3 as~n (d~ié grt}din) in.Çhris.tus aangeeft. die in 
c. 14-17 (nu c. 19-22) ontleed worden. . 3 Wi nuietèn ... :" hiermee wordt ,hèt Ie ~peci verder behandeld, 
mOet een 'overlopen .van Christus' lic~aainsdelen. 4.L quqsqile " (pedà) . . 5 L"prae, amore,: '6 L 
deprompsir; in deze te~ ,hee.ft . voort-l!re~gén ·"ook de betekeriis vän 'vore-bienghen; ~e Vetwijs s.v. 
vorebrmgen 2).' 7 gheniu1e.:.:·"L "Ut ·.7nilulgeat.: .. ,· quicquifl.' sive verborum Supei:fi.uiÛ1te ... p"eèè~vimus. 
Bende ... : L nosqUe ... eiornet; P verciert: wij schakê1en ovér op 'de Context. ' , ' 

a Het komt aannemelijk voor, dat Schr. bij deze uiteenzetting gebruik maakte van de destijds zeer 
versj)f(!ide: Een soete medidatie hoe ... ' Zie A. AMpE, 'Bibliografisch" onderzoek en kritische uitgave van ,;Een 

. soeie meditatie hoe die ver/oren siele 'vanden sone gods vonden es", in DGP41; 1963; 48·"82. Vgl., reeds in A 
c. 41, n. c en B, c. 12, n. j, p. 269. 
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480 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES.HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

- <ende) daer-na tot die ogen der bermhertiche)1, daer de fonteynen der tranen so 
35 overvloedelic uut vloeyden, in-dien dat· hi sach die grote oneer, die God gedaen 

wert, ende die grote schade der sielen ende den groten rouwe zijnre liever Moeder, 
ende bidden genade, dat wi die ogen ons herten so die van hem gekeert hebben ende 
dathi onse inwendige oge<n) wil verlichten ende aen hem vestigen; 
- ende daer-na tot sinen heyligen oren der verduldiger reynicheyt, daer-mede hy 

40 hoorde die verwijtinge ende dat grouwelike gerucht ende geroep der Joden ende dat 
rouwelike carmen ende screyelike dagen njnre liever Moeder ende al njnre vrienden, 
ende bidden daer-door ghenade, dat wi Onse inwendighe oren sa niet ghegeven en 
hebben tot zijn godlike inspreken ende tot die vermaninge ende leeringhe onser 
oversten; 

45 - ende 'daer-na tot sinenheyligen hoofde, dat hy heeft laten doopen inder 
Jordanen, waer-door OnS doopsel geheylicht ·is, dat nu so wreedelie ghedruet is 
onder die doornen-erone ende fellie doorsteken met dye wreede doorne-tacken (I 
188v) ende ·overvloeyende van bloede om onse besmitte doopsepo te reinigen, ende 
bidden daer-door vergiffenisse van de misbruikinge ons doopsels ende onser . v_ 

50 sinnen, dat hijse wil reinigen ende besluitense onder zijn doornen-crone eade dopen 
ons in zijn heylich b1oet, op-dat hi geweerdigen wil in ons te woonen ende ons 
IichameIike natuer te verbergen ende te verwandelen 11 in zijn menscelike nature 
ende sa te bedeeken in sinen tabernakel voor alle aeavechtinge der vianden. 

Siet, hier-in is. die sinlicke nederste mensehe op-geclommen in sinen graet door 
55 dat lichaem Christi, ende staet op den voet des berchs,. ende en mach niet voorder 

comen in dit leven. Ende daerom zijn wi altijt beginnende menschen, eade moeten 
blijvea inden werckende leven na die Menscheit Christi, die altijt werckende was dat 
goède. 

9 in ... : L quando. 10 ome ... : L eaque post baptismum peccata commisimus. 11 L transformare. 
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P III 15. [188v' HOE DATMEN TEN ANDEREN MAEL Op·CLIMMEN SAL. DOOR DE DROEVIGE SI,ELE 

CHRISTL DIE ANDER LEEDER, (cr CAPlTTEL ,XX,) , 

~r 0 

c;. 

'f 

Die ander leed er, diemen op-climmet totten inganc des berchs, is die siele Christi, 
dye also overgoten 2 was van inwendigen, lijden ende seericheit, dat si, in den 

5 inwendigen crucevanminnen 3 met alle crachten Jllet groten gewelt uutgerect was 
tot die hoocheyt der hemelen. eI)dediepheit d"r bellen ,ende tot die breetheyt ende 
lancheyt der aerden, 

10 

15 

20 

30 

Hoe grootdat dit lijdeI),was,dat en is in geenen,boeck gescreven dan in dat boec 
des levens, .dat daer besloten is ende met .vij. segelen bezegelt, dat niemant op-doen 
en mach dan dat lam, dat opten troon sidt', Ende hoe dit die siele ende' alle 
minnende sielen opgedaen ende, ontl()ken wort ende int llevoeJen wort gegeven', dat 
encanmen niet bescriven b. !Vant, dat imyen,dige lijden" daer, dye ,siele Christj in 
gecruyst ende uutgerec[h]t was,dat was also .0ngeJijc meer by· zijn uutwendich 
liden als die hemel is van der aerden. Dat uutwendige lijden was ongemeten groot, 
mer zijn inwendige Jiden was also ,ongemeten meerder als hl de sielen meer minden 
dan de Jichamerl'. 

([189r) Die wonden zijnre si,elen. waren ,ontalJijc meerder, wijder ende dieper, 
ende vloeyden veel meer van overvloeyenqer minnen ende baf)l1herticheyt dan dye 
wonden zijns Iichaems van bloede. 

Dat roepen zijnre sielen < doorginc) 7 de,n verborgen afgront met groten geluyt 
des slichtens ende schreyens na dye verooelde 8 s,ielen met veel minJiken ende 
treckende· woorden etc.". 

Dye armoede ende gelatentheyt zijnre siel,eI:\ ,was alsoo ,groot, qatH hl gheen 
onthout noch voetsel noch troost van zijnre Godheyt en had, mer hl hinc naecl ende 
bloot ende ellendich gelaten vander Godheytd ende van allen sielen, met geschoorden 
aderen der liefden ende met gebroken leden der afgekeerder sielen, also dat hl niet 
één siel en had, daer zijn hooft op mocht rusten' of daer hl zijn dorstige siele mede 

, mocht laven'. Daer-om riep hi ellendeJijc uutwendich, mer alte veel luyder12 

inwendich: 'Mijn God, mijn God, waer-om hebdy mi gelaten?". 
o edel siele, herknauwet ende aenmerct dit roepen, ende het sal dy u selven ende 

alle dingen doen laten om sinen wil, die om dijnen wil sa ellendeJijck gelaten wert, 

1 Getuigen: P 111.15, f. 188v~189v; L 2.15, f. 135v·137r. 2 L perfwa. Moet men 1ezen doergozen? 
3 van ... : L prae amore. 4 die ... : Lom. 5 int ... : L sentiri dalur. 6 meer by ... : L maior ... omni 
externa cruciazu. bi na comparatief = dan, in vergelijking ,met. 7 L penetravit; P doargaet. Zie 
context. 8 L infatuatis; in de betekenis: verbijsterd, verdwaasd. Vgl. Verwijs s.v. verdoolt 3). 9 L 
atrractivis. 10 Lom. 11 a/sop ... : L ilo ... ut. 12 /uyder ... : L miserabilius alque altius. 

a Vgl. Apoc. 5.l~9. b Dit betreft de openbaring van Dal gheheyme Uden Christi, buiten. wat in de H. 
(" Schrift aangehaald wordt. Zie Temlld ug. Ampe, c. 35. vooral p. 460, n. 22 enz. Vgl. A. AMPE, Naar een 
i geschiedenis van de Passje~beleving vanuiJ Marrow's Passie~tekst, in OGE 58, 1984, 129-175. c Vgl. 1 ~ 
l en 2e paragraaf uit Vanden iiden Jhesu ende Marien, in Tempel, ug. AMPE, p. 6234 en bijhorende 

noten. d Hoe interpreteerde Schr. Mt. 27.46 en par.? Zie Tempel, ug. AMpE, p. 605-7, en hiervoor C 
c. 41-43, 4' conste, p. 429 e.v., en D c. 18, r. 7-12 en nno e Mt. -8.20 en par. werd overdrachtelijk 
toegepast op Jezus' lijden op het kruis, waartegen hij zijn hoofd niet kon laten rusten. f I.v.m. Jo. 
19.28. g Vgl. Mt. 27.46 en 'par. Zien. d. ' 

H 01 ampek070j21 

. .~ 

: ~ 



, 
, i , . 
! i , 
, \ 
. i 
. ! 

1 

482 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

om-dat ghi hem gelaten hadt'. Hoort .hoe hi tweewerf seyt: 'God'. E[e)erstwerf: 
'God', <alsof hij wilde zeggen): '0 mogende God, laet dy u verwinnen" van 
minnen-der sielen, dat ghi my, dien ghy also seer mint, so arm laet ende mi voor 

35 haer geeft ende te pande set, om haer weder te erijgen?', 0 crachtige liefde, dye den 
geweldigen God dus buygen ende doorwonden can ende droncken maken van 
minnen ende mildelic doet vloeyen! 

Ende daer-na seyt hi ten anderen mael: 'mijn God", ende roept inwendich totter 
sielen: '0 edel siele, die na my gebeelt zijt ende goden zijt ende mijn kinder l4, mijn 

,40 suster ende mijn bruyt, daer ie mi inu gheëenicht heb ende besloten in dat beelt 
uwer sielen, daer ie een eewieh verbant mede gemaect heb, om met u eewelije te zijn, 
dje my also geJije zijt, ende dien ie also seer minne, waer-om heb-dy mi gelaten? Ic 
volge u (f 189v) na inder hellen j . 0 siele; hoe die heb ie u begeert te vergaderen 
onder mijn vlogelenk? Mer nu loopt U15 na een cleyn ghenuechte ende vertae! dye 
eewige genuechte. Och, daer-om dorst mijn siele na u, om-dat ie u schencken 
mocht'· uut dye vloeden des levens. Och, coemt tot my: so is mijnen rouwe al 
volbracht" 1 Wànt mijnherte is al ontfoken, ende die duere des levens heb ie u 
geopent' , ende heb u die stede bereyt, ende alle mijn memers verwachten na U'8. 

Ende ie stae met uutgereeten armen der minnen ende der begeerten, dy om te 
helsen ,. ende u aen mijn hert te drucken, op-dat ghy gevoelt dye hitte mijnre 

45 

50 

minnen, ende dat ie u aendoen mach dat cleet mijnre schoonheyt ende u vereieren 
als een bruyt ende maken u 'één gheesl met mym, want ie ben een vader der 
gheesten n • Nu, 0 Vader, in uwen handen bevele ie mijnen geest". 0 vaderlijeke 
eracht, in u wijsheyt ende goetheyt bevele ie u mi ende alle geesten ende sielen, die 

55 by mijnen Jiden behouden werden, dat ghi <si>'o in uwen handen bewaren wilt, 
ende één geest met u maken wilt als wij één zijnp, op-dat ie miJn leven ende liden in 
hem vernyeuwen mach', 

Als dye siele dit verstaet,sorecht sj haer <selven)" op met aIJen haren erachten, 
ende reet uut ende druet haer selven inden, inwendigen cruee, ende begeert met allen 

60 erachten haTen bruydegom aen te hangen ende na te volgen, ende geeft haer 
geheeJie over, dat hi haer siele mach beSitteli ende regeren na zijnre begeerten. 

Hier is die siel opgeclommen overmits die siele. Christi inden anderen graet des 
geestelijeken levens, tot aenden ingane des berchs. 

13 Eerstwerf .. : L Primo siquidem, Deus meus dicendo, ' hoc voluit insinuare, q.uasi diceret: Omniputens 
Deus, quomodo iam in tantum vind Ie permittis ... ; lael dy = Jaar gij u (zo zeer) verwinnen dm... ]4 L 
ji/ia: naast suster ... bruyt is het enkelvoud 'nonnaal, maar in de aanspraak is de gedachte aan een 
meervoud .ook aanwezig; vgl. goden zijt, zie Jo. _ 10.34. L per grariam, Deus, filia, soror et sponsa 
existis. , IS.pl: een vroeg voorbeeld van dit vnw. tweede persoon nom. (enkelvoud of meervoud ?); zie 
A. SASSEN. De oudste vindplaats van ~UJ, in TNTL, 99, 1983, I65-7; p3 ghi. 16 om daL .. : L 
ut.:.possem.. 11 so ... : Lel cessabir omnis dolor meus. ]8 Verwachten na ... = wachten op; vgl. 
Verwijs s.v. verwachten 111 1-). 19 dy ... ;" L deswerans te amplexari. ZO p3; PI so; Leas. 21 p3 
add.; P4L om. 

h Speling rond het woord laten. i Over het dubbele Mijn God zie hiervoor n. d. j Christus 
begeleidt de ziel, waarmee hij weselijc verbonden is, tot in zijn nederdaling ter hellen. Zie Tempel, ug. 
AMPE, p. 484, r. 45 en n. 34; p. 609, r. 172 en n. 54. k Vgl. Lc. 13.34. 1 Vgl. Jo. 19.34. m Vgl. 
I Cor. 6.17. n Vgl. Hebr. Ii.9. 0 Vgl. Lc. 23.46 en par. p Vgl. Jo. 17.22. 
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P III 16, f. 1 89v' VAN WAT HYNDERNJSSE HEM DYE MENSCHE WACHTEN MOET IN SINEN OPGANCK. 

<(I CAPITTEL XXJ.) 

Hiertoe en mach die nederste menseh niet eomen,. want dye natuer .is daer te 
eranek toe; ende si en mocht dat nyet lijden '. Waert dat dat mensehelieke herte dat 

5 inswelgen 2 woude, daer die siele mede over- (f 190r)' goten 3 is ende dat in haer 
gewrocht wort, het moest versmoren' . ende soude in 'onmaeht vallen. Ende daer' 
door soude die siel helet worden aen:harenöpgane; ende de.geest soude den ingane 
verloren blijven "ende dye nederste' mensehe soude sinen voortgane in' dye wereke
lieheyt benomen worden. 

10 Daéromwaeht u voor dye dryft der· (ongedenckieheyt) ,. des herten ende der 
natueren. Want si soude u'worpen vannen voet desberges, dat is, vander gelijeheyt 
Chri~!\lLjlfC!'~~~~it, ende' soude· u drijven' in dijn . schaedelijeke natuer, dier u 6 

eewyghe verderffenisse aen leyt. Hier moetmen wijsselije toesien ende vragen raets' 
van die inwoonders des berges, dier weynieh is, ende nochtans isser veel geroepen. 

15 Mer daer en wil hem te-hants nauwe nyemant waghen',daer doeh.so' grote 
salieheyt ende eewieh leven (aen :leyt> " ; ende .des men bier niet en verwervet, dat 
moetmen hier-namaels eewelije derven. 

Hier-om laet u natuer alleen opelinurien 'inde M enseheit Christi, ende laetse daer 
blijven, ende met hem wandelen, doen ende leeren, laten ende lijden, sterven' ende 

20 leven. Ende laet u siele opclimmen met die·.siele Christi ·in een geestelie leven. Ende 
laet dijnen geest met den gheest Christi ingaen in een overweselije godlijC"!even: so 
wordy bewaert in al dijnen wegen, als 'ghi 'nyetmeer en smaeet in dijnen 'afganc 
ende ópganc 20 ende ingane, dan u gegeven wort ende u"georloft en ·is,.Op-datmen 
hier~in bewaert mach blijven, sosalmen segghen 'ende bidden: 

25 '0 Heere, neyeht dijn ooren ende verhoort my, ende bewaert myin al mijnre 
wandelinghe, want ie van my selven nyet en vermaehu."Endebewaertmijn siele, 
want si van 11 geheyliCht is.' Ende .behout mijnen gheest, want ie 'in u gehoept heb, 
mijn Here ende mijn God'. 

Alsdye siele aldus opgeclommen is,"als voor'gesèyt is, so moetse daerbHjvim in 
30 haren gront, ende nyetvoorder in-gaen nochweder·aehtérwàert. 

1 Getuigen: P III.16, f. 189v-190r; -L 2.16, f. 137r-v. De titel is zakelijk juist, maai onderbreekt nutteloos 
de klare opsomming der drie 'opclimmihghen', 2 L inhibere: men moet lezen in(m)bibere. 3 L 
perfusa., 4 L tabescere; versmoren .= omkomen, bezwijken.: 'vgl.- Verwijs s.v. versmooren. . '~ 
Ongede{/nieli!hej'.!1 pJ ongedenclicheyt; L impetu vio/enlo. -Verwijs. kent ongedenke!.!?ng~enkjch" (vgl. 
Mhd. ungedenkich) bnw. = ongedachtig. ).onbedachtzaam, ondoordacht, -onbesuisd; roekeloos.- Daarom 
verbeteren wij tot: ongedenckjcheyt. Of zou het gaan'- om 'ongeduricheyt? "6 Lom, 7 'p1: vgl. 
Verwijs s.v. roet 15);' pF"raet;l.:consilium oc seipsum ahnegate: de bijvoeging bm een interpretatie 
zijn. 8 hem ... wàgen: L'sui vultperitulumfacere." . 9:P aenfej'i. 10 afganc.-.i\ L dscenSu, 'dëscensu 
trp. 11 won!. .. : L quoniam inops et pauper sum ego, naar Ps. 85.1. 

B De [; 4-6 zijn parallel met r. 66·72 uit- c:· 17. 'b L spiritus introitum amil1eret: Yérsta! dê geest zou 
voor allijd (blijve'nd) 'zijn ingang 'kwiji zijn, of aan- de geest "z'ou- de ingang ontzegd "b/ijve". Zo o'ok-het 
volgende zinsdeeL . 
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484 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 17, f. J 90v' DYE DERDE LEDER IS DEN VROLIJCKEN GEEST ONS HEEREN JESU CHRJSTI. «(1 CA· 

PIITEL .lom.) 

Die derde leeder, daennen mede ingaet inden berch der Godheyt, is die geest 
Christi, dye daer vast ende onberuerlijc bleef in die volcomen vruechde ende 

5 gebruycken 2 zijnre Godheyt, in weseliker eenicheyt zijnre overster erachten, in 
volheyt der weelden, daer hy hem noyt oghenhlic uut en keerden, in wat lijden ende 
gelatenheit zijn siele ende lichaem waren, ende was bereyt met eenen vrolijcken 
geest3 €also veel lichamen 4 over te geven inden doot, als sterren zijn aendenhemel, 
dropelen waters inder zee, kore&'lsans' bider zee, gras 6 opter aerden, als Bonaven· 

10 tura schrijft, 'ende in dier selver pijnen' totten ionesten daghe toe te blijven, om één 
siele te behouden, had dat zijn rechtverdicheit geëyst'. Hi aensach met volcomen 
vrolicheythem selven inden godlijeken afgront, inden spiegel der heyliger Drievul
dicheyt. Hi bekenden hem selven van aensicht tot aensichte, dat is: van geest tot 
geest. 

15 Hier' wort Onsen geest verheven ende·ingeleit met den geest Christi inden berch" 
der Godheit, ende bi coemt weder in zijn aerde, ende wort ontfangen in sinen 
oörspronc, ende omhelst ende omvangen vander heyliger Drievuldicheytd. 

Daer wort die geest ovetgeswanct'o,< in dat overweselijcke goet, in een licht der 
waerheyt, ende' gevesticht voor dat aensicht des Heeren met' een simpel gedacht 

20 ende een reyn gesicht ende met een ongebeelde minne, altijt God te aenschouwen 
inden verborgen gront ende binnensten des gheests", ende wort (in dien) over
gehemelt, dye daer den geest geweldich is' geworden ende heeft dien aen hem 
gehaelt" ende doorlicht in kennisse12 zijnre claerder waerheyt, ende doorvloeyt den 
geest, siele ende lijf, herte ende sinne", ende verwandelt den mensche in een godlijc 

25 hekennen, ende cleet hem met een godlijck licht, met dat eerste cleet der (J 191r) 
puerheyt 14. Ende daer-in 'siet die geest hem selven in een ongemeten licht om
vangen; ende doorsiet sinen verborgen gront' ende waer-aen hi ghehyndert wort 
ende hoe hem voort-aen behoort te wandelen. 

I Getuigen: P JlU7, f. 190v-191r; L 2.17,f. 137v-139v.· 2 ghebruekm - in het 'gebruken'; L 
fruitione. ~ vrolijcken ... : L cu~ gaudio. 4 L si habuisset add. 5 koren ... : P = korrels zand; 
Verwijs s.v. corn 1); L grana arenae. NB. Deze opstapeling van synonieme uitdrukkingen is stereotyp ter 
beschrijving van grote hoeveelheden" (b.v. van wonderen in de eucharistie). 6 P = grassprietjes; L 
gramina. 7 L qualem in cruce pendens sustinebat add.; waarschijnlijk authentiek: zoals hij op het kruis 
doorslOnd. 8 L ldeoque ... hic add. 9 L -mortem. l~ L per excessum rapi/ur. 11 des ... : L sui 
ipsius; wellicht authentiek: zijns·zelfs. 12 ende ... : L Sicque supercoelestis efficitur, ubi spiritus redditur 
pOlens et a Deo attrahitur oe transradiatur in ... agnitione: spiritus staat wel in de genitief. Wij vertalen: 
... in hem overgehemeld, die de (menselijke) geest overweldigd heeft en die deze naar zich toegehaald heeft 
en doorklaard in (door, lOl) kennis. ]3 L sensus, mv. '14 L prima stola puritatis. Deze omzetting 
verwijst naar de tegenstelling die eerste/die tweede slooI bij Ruusbroec; zie AMpE, Kernpr. Ruusbroec, lIl, 
407 en D. ~. 

a De hier kort aa,!lgegeveo. tegenstc;lling_ tussen de' droevighe siele en de !!Jjjtk.ghr..fiJ, in de gelijktijdige 
~rvaring van Christus, speciaal op het.kruis, wordt ra~i~ uitgew~rkt~ Tempel, c.)O f..117-174; ~e 
Temp~l. ug. AMpE, p. 607-9 en no.. b koren = coren,. als meervoudsvonn..'''a..n.-tOrn, d.I. korrel;,Zle 
Verwijs s.v: carn. 'Versta:' korreltjes zand. c R. 7~11: reeds vermeld in A, c. 48 r. 23 en D. g. 
Bonaventura?' d R. ,14-17': let op de synoniemen. - De term ~ijn aerde: versta: zijn oorspronkelijke 
eigën grond, waar Christus uit de'"Vade"r. geboren' is. e 'Vgl. overswanc uit D c. 11 .. r. 7; zie hiervoor 
p. 462 en n. a. Overswancken zoals" overswane. f Vgl. Jo. 12.32. 
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Ende dit selve bekent hi ooe in anderen menschen. Want alle dingen zijn hem int 
30 licht", ende alle die sinnen der seriftueren ende alle verborgen gronde!,'· zijn hem 

in dier tijt ontdeet. Want hi aensehout God van aensieht tot aensieht', inden 
verborgen afgront, in allen eynden van aertrijek, dat is: hi aensiet God. eel)vuldieh 
inden verborgen diepen afgront, inden binnensten zijns geests ende in al die 
gronden der sielen ende herten der menschen, . dye God .al in hem begeerden te 

~ 
35. !reckenh, waren si van allen hyndernissen .vrije .. Hier-af heeft die mensehe, die 

<: dit>" bekent, alte grote seericheitinZijnre sielen, dat '8 hem altijt dorsti na die 
~ielè~~nde salièheyt der mense~en19 .. Noehtans en is hi iIl hem met ghenen 
mensehen verbeeltJ . . ' ..' . ..... .. . 

Also'· is hi OIlJvangen met eenvuldiger wiierheyt, wele God selver is, ende heeft 
40. daer-in" alsulcke blij schap, vrede ende genoeçhte, als·hi heeft .in. sipen heiligen', 

want hi heeft den mensche aen hem getogen',ende geheèi aengedaen .met geest, siele, 
lijf, herte ende sinne22 , ende verwandelt den mensehe, ende inaect hem van graciën, 
dat Christus is van natueren. Also" heeft' hi den wil vereenicht met sinen 
godlijcken wil, ende die begeerte fllet, zijn godlike begeerte, die meyninge met Zijn 

45 godlijcke meyninghe, des menschen.lJatner metzijngodlike nl!tner, ende wort irlhem 
geboren, ende leeft daer-in, ende wandeltdaer~in, ende werct ende lijdet daer-in, ende 
verrijst ende verblijt hem daer-in, dat .hi. cenen ffiensche gevonden heeft na zijnre 
herten~ '.' . 

Hier-in is die mensehe te niet geworden ,. vim al sinen doe~ ende, laten, woorden 
50 ende wereken, ende heeft verloren.sinen scjlijnende nyet zijn wesen; enpe hi leeft te

hants niet, mer Christus leeft in hem·: Endeditjs die lioochste blij schap des geests, 
dat dye (J 1911') mensce aldus te. niet wort ende leeft G:üd alleen 25 • 

Gelijc een goef'inensce;alSliisterft;zijiisiele26Îiufi;in~nlichaemej1de51oede'" 
wort geloost ende getogen ende wort ontfangen in die 'arinen .. Gods ende. jngeleyt . 

55 inden hemel (want God is inder sielen ende trecse in hem, dye selve d.en hemetder 
hemelen is), - also heeft die G'odh~yt die siele doorlicht enpe overgegoten, epde 
alle dye erachten aen hem getogen ende ombevangen met die godlijcke eJaerheyt, 
dat die siele meer leeft in God dan 'in harèn lichaem·, ende die GodheYt leeft meer 
inden lichaem dan die siele", ende haer wandelinge is meer inden hemel dan inder 

15 Want ... : L Omnia nanque in illo lumi1Je cernit. 16 ende ... : Lom. . 17 L 'islO add.;_ver~ist_door doe 
zin. 18 dal.,.: P = (seericheitJ"door dat; -L eo quod, 19 na.-.. : -Cs~Yutëm anImarum:' ~ 20--( 

quippe qui, waardoor deze zin met de onmiddellijk voora.fgaande verbonden wordt._ 21 ende ... :.L Et 
in istiusmodi homilie Deus ... hobet. Het .ondery.>erp v~n ·.heeft is God uit het ·vorige ~elatieve zinsdeel 
(anak.); daer~in = ,in deze mens tegenovt;:r in sînf!.n heiligen,., 22 L se1Js~bus,. mv. 23 L Ele
nim. 24 is ... : ~ deficit homo. 2S en.de.: .. : L $olique De,! vÎl'it. Wel slechte -x-ertaling na de. ~orige zin; 
waarin naar Gal. 2.20 vertaald iS: ... v;v;t in eo Christus. 26 Gf!/ijç ... : P = ZQa)s, wanneer een goed 
mens srerft; zijn ziel... Versta: GeliJc .... , also: .. Ç>f Zoals. de ziel van ... me~,.die§.terfi ... 

g Vgl. r. 31. Overdracht van term voor visio gloriae (zie 1 Cor: 13.12) op ~e aardse schouwing. . b Vgl. 
rio f; zie hierna nog de- wW. g~toien, treClse . .. i D.L her medèlkleven van 'ciiris'tus' 'jUio. . j Deze 
háge beleving gebeurt Zörider beelden:' 'k "o/so is hL'.: verSta: wa,j~- (verklaring-van voorgaande Zin) zo 
zeer ls hii(de mens) ... en heeft ïjij C,.:.;, God uit. de vorige'relatiefzin): ... hls hii (God) heeft in' zijn lieil1gen 
Cvgl. Ps. 67.36). I Vgl. Jo,' 12.32; Zie n. f e.··h,· . mVgl. Ps. 88.21.. e.paL ' n Vgl. 'Gal.. 2.20. 
o Vgl. he~ motiefpltis l;st o.nitn!!. ub(amaî .~ .. ; ~e hierf:ia D c;:38 !.: ?9~88 :e.~ .. en n. m;'p .. 511.' p l~ti ~jst 
op Gods weselijc inwesen in áJles, dat de mens (nog) nÎet realiseert. .. , . . . 
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486 D. DAT BOEC DER OEFFENJNGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERJNGE 

60 aerden', want si wandelt stadelijek inden hemel met God, dat is: inden eersten 
gront der sielen, die eenen hemel is, daer God stadelijc (in woont) 28. 

Dit is den hemel, daer sinte Pauwels (in getogen) 29 was', daer hi God aensach 
sonder middel inden derden hemel, dat was: in dat eerste wesen der sielen. Want 
Sinte Pauwels en was nyet doot, zijn siele was in sinen lichaem, mer zijn siele was 

65 getogen inden eersten wesen zijnre sielen. Daer aensach hi God weselijc, boven alle 
vernuft ende boven allen beelden ende boven gelijckenisse, in sinen bloten wesen, 
illso als hi (hem) 30 nu aensiet inden eewighen leven. 

In desen derden bemel is die geest getogen ende ingeleyt, dat is: over die drie 
overste erachten, boven dat ghedacht 31 dat daer aenschout in vernuftiger wijse, 

70 ende boven dat verstant dat daer aenschout in beeldelijcker wij se, ende boven den 
wil die daer aenschout in gelijckenisse. Hier is hi alovern in een weselijcke 
blootheit, ende aensift God sonder middel in eenvuldicheyt des godlijeken wesens, 
in dat binnenste wesen der sielen,sonder alle vernuft, beelden ende gelijckenissen. 

Hier is die siele doorlicht ende ingegoten 33 metten selven lichte, daer Adam (in 
75 stont)34 endè mede ghecleedt was inden paradijse, ·daer dye siele nu wèder (in 

gèleyt)35 is door Jesum Christum. In desen licht verstaet dye siele (f 192r) 
alsodanige waerheyt, die nyemant verstaen en can dan die aldus dese drie leèderen 
civermidts Jesum Christumopgeclommen is, ende is ingeleyt inden derden hemel, 
inden berch der Godheyt'. 

80 Hoe salicb is dese siele, dye· hier opgeclommen is ende ingeleyt is, ende haer 
selven aldus gestorven is, ende in God begraven is'1 Hoe puer wort si van allen 
creatueren, van alle vreemden begheerten, hoe gherust van herten, hoe reyn van 
sonden, hoe vrije van alle pijnen, hoevreemt 36 van allen vreesen, verciert met alle 
duechden, verclaert inden verstant, verheven inden gheest, met God vereenicht ende 

85 eewelijck ghesalicht! 

27 L ila ut. 28 Pinwoont. 29 .p ingelogen. 
me11}oriam. 32 Hier, .. : L Supra haec (inquam) 
instom. 35 P ingele)'r. 36 L aliena. 

30 L eum add., vereist door de zin. 
omnia translatus est. 33. L perfusa. 

31 L 
34P 

q Vgl. -Phil. 3.20. r Vgl. 2 Cor. 12.2. s Het motief dat heel1ie uiteenzetting schraagt. t In 
aansluiting met het gevolgde lijdensverhaal. 
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P!II 18, f. 192r' HOE DIE MENSCE GOD GEVONDEN HEEFT IN DAT HUYS ZIJNRE SIELEN. (Cl CAPJTTEL 

.xXIIJ.) 

Dese mensehe mach wel seggen met die minnende siele: 'Doen ie alle becommer
nisse voor-by-gegaen was ende ie my. keerden in dat huys mijnre sieJen, heb ie 

5 gevonden, dye mijn siele minden. Ic hebb.ena (gehouden)', ende iek en sals nyet 
laten gaen. Ic sal hem leyden in, die slaepcameLmijns.gheestesb , ende in dat rijeke 
mijnre sielen, ende in dat huys mijns"herten'; .ende iek en sal hem. nyet laten gaen, 
vóór dat 4i mijn siele ghebenedije~,)ek salhem lr0uden endeombevanghen in die 
armen mijns. geestes, ende in· die armen mijnre sielen, ende in die armen mijns 

10 herten'. 
Als si hem (ombevangt)3 inden, gheest ende hem aensehouwet met een blijde 

ghesiehte, so -(omvangt)' si.h~mmet .. dat .. gbedachte ende wille. Als si hem 
(omvangt)' inder sielen ·overmits zijn vermaninge, .inlichtinghe ende leeringe, so 
omvanct si hem met die begheerlijcke·ende toorniehlijcke erachte. Ende als si hem 

15 omvanet in der herten ·overmits zijn .. godlijekemeyn,inge.in al harenwercken, so 
ombevanct si hem in voorspoet ende·in wederspoet. 

Ende si neemt hem also nauwe·waer ende:soect zijneer in allen haren doen.ende 
laten: ee[d)tse, drinetse (f 192v J, slaepse ende waecse, dat doet si alom zijnre 
liefden .; ende hi nemet haer weder also nauwe waer, ende leydet haer weder in zijn 

20 slaepcamer ende in zijn weseJijeke eenieheyt. Ende daer gebruyet si zijn. rust, ende hi 
omhelst haer in dye armen zijns gheests ende met die. armen zijnre sielen ende met 
die armen zijns herten. Hier wort lief van.lièf ombevangen, Hier wort Jief van lief 
gheëert. Hier wort lief van lief bewaert. .och, wat stereker knoop ende. bant is. dit! 

Siet, hier-toe mogen wij comen, willçm wi neers\Îch zijn in sinen.dienst. Want, ist 
25 dat wij na dat hoochste niet en staen, so en zijn wij dat nederste niet weerdich. Och; 

wat salons al geëyscht wesen' ! 

1 Getuigen: P IIl.18, f. 192r:-v; L 2.18, t 139v-140r. _ 2, p. ghevonden; L '(enui; vgl. Cant. Tenui. 
3 P3L; in'onifanc,t, .', 4'P3L; PI ontfatJët. S'P3L; Pl.·011tfanct-(nieer voorkomende verwarring). 
6 dal ... : L êuilClàque .. faci,:' 7 Och~:. :"1.. 0 'Si aitemkremiiS; qutie"~l quanta exigendi quandoque sumus. 

a Versta.: hebbe hem.': heb.hem .. :: b VgLCant. 3.4. c Drieledigheid, die ook ve:rder ~ngeh01~den 
wordt. -d Vgl. Gen. 32.26. 
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488 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERrNGE 

P III 19, f. 192v' HOE DYE SIELE DER GRACIIlN GODS GENOECH SAL WESEN. (tI CAPITTEL .xXIV.) 

,. 

Om nu der graeiën Gods ghenoeeh te zijn, so moeten wij ons met allen erachten 
God aenhangen ende toevoegen 2 met alder neersticheit, ende door Jesum Christum 
ingaen', dat is: dat wij overmits zijn reyn gewonde lichaem.in onsen lichaem 

5 ghereynicht worden, ende zijn heilige Iichaem aendoen ende in puerheden na
volgen, ende overmits zijn heylighe siele onse sieJe met· al haren crachten tot hem 
opgerecht ende weder-gemaeet worden 3 ... ende overmits sinen geest onse geest 
gevrijt ende ingeleyt wort inden alder-diepsten gront der sielen, daer dat ongeseha
pen licht der Godheyt in woont. 

10 AI-hier sal hem die mensehe neder-leggen 4 voor den godlijcken afgront ende 
geven hem gevangen met simpelheyt des geests, met onder-geworpen Scrachten 
ende met eenvuldicheyt des herten·, ende dat sonder alle vernuft, beelden ende 
gelijckenis 7

• Want alsmen overmits den beelde Christib ingegaen is totten afgront 
der sielen, so en moet daer geen beelde meer zijn 8 dan 9 een simpel eenvuldieheyt, 

15 want God is selver daer eenvuldich. Voor desen afgront sal hem die rnensche'o 
leggen (f 193r) ende sincken u hem in zijn niet: so neycht haer die gracieC neder, 
ende treet dien menschen in hem", ende ontweFct al zijn wercken", ende werct 
daer-în een godlic werc', ende dat selve werc wil hy den mensehe ewelic lonen. 

Och, hoe edel waer dit doorbreken, dat hem die mensche aldus doorbrake>4", 
20 dat hy quame inden afgront der waerheyt, dat God zijn weFck in hem bequaem 

maeet>S ende ombevanct hem met siele ende met lijf. Ende dit' waer ectelre dan zijn 
uutvlieten, dat hy uut God vIoot ' ·, daeF wi alle (toe comen)" moeten'", dat wij 
alle in dat badt des. bitteren lijdens ende dierbaren bloets gereynicht ende ge
wasschen moeten werden, ende door dye drie leederen op-climmen ende ingeleyt 

25 werden, ende in die armen des bJUdegoms bewaert werden, ende inden warach
tighen gront geraken, alst voorscreven is'. 

1 Getuigen: P III.l9, f. 192v-193r; L 2.19, f. 140r-v. 2 L nos ei (= Deo) ... applicare. 3.P3 weder 
gernaeel w. 4 L proslernere. 5 p3 onder geworpen. 6 met simpelheyt ... : L in simpJicilate spiritus 
el cordis, et cum subiectis viribus, met herschikking der gegevens. 7 L similitudinibus mv. zoals 
beelden. 8 so en ... : Lomnes Wie imagines cedere aparter; in 't mv. omgezet. 9 dan = tenzij 
alleen. 10 L prosternere: zie n. 4. 11 L proJundare (sese). 12 hem ... verwijst naar die gratie, 
waarin God aanwezig is. 13 ontwerCl ... : L omni eurn proprietate spolians. 14 dit doorbreken ... : L 
semetipsurn mortificando peneIrare: omschrijving; kernmotief. IS zijn ... : = dat God zijn inwe~king in 
de mens passend (voortreffelijk) doorvoert; L ipsum suae inaclÎonis aplum efficiat. 16 dan ... : bet 
uitvloeien van de mens uit God in zijn aards bestaan, tegenover het terugvloeien (terugkeren) in God 
door de mystieke eenwording; L quam eG qua ex Deo projluxit nostri emanatio. 17 P toecomen; L ad 
istud pertingere. 18 Ende dil... = En mochten wij maar komen tot dit (hiervoor beschreven) 
lerugyloeien in God, dat zoveel beter is dan het uitvloeien uit. God, nl. dat wij ... 

a Vgl. J~. 10.1. .. b De gelijktijdigheid van sonder beelt en overmits den heelde Christi werd uitgelegd in 
Cc. 5, p. 325 e.v. - c Nl. de genadigheid Gods. . d Tegenstelling van 's men~en lager werc en Gods 
hoger werc, dat de mens passief ondergaat. e Doorbreken = zijn werc opgeven om Gods werc Ie 
ondergaen: pregnant woord uit de traditie. f Ende dit ... : dat doorbreken ... , waartoe wij moeten 
geraken, nl. dat... g Nl. in het voorgaande c. 14, 

' .. " .. ;. 
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Daer-toe helpe"ons die-geen'·, die om onsen wille vanden hemel gecomen is: die 
Soon des menschen, Jesus Christus, met welcken wij al vereenicht moeten zijn, ende 
door hem opclimmen, ende ingaen int leven, sullen wij behouden werden. Want hy 

30 selve seyt: 'Nyemant en coemt inden hemel dan door my, ten "si däthem die Vader 
trect, ende dat dóor m)" 20.b. " 

Oéh,wee den-genen, die desen wech niet en wàndelenl Wat anxteliker, grouwe
lijcker weghen sullen hem voor'gehouden werden in "dye ure harer doot, als de siele 
met alder duysternisseri ende "bangicheyt sal werden "bevangen, ende met alre 

35 wreetheyt utiten lichame sal werdèn geschoort, ende viii} die door gesloten i! Daer' 
om, laet ons n;> in desen wech opc1immen, die wijle dat ons die tijt verleent is. 

19 Doer toe ... : dit herneemt de vorige wenszin : daer 'wj· alle toeêomen moeien.: L- heeft"deze' 2,zinnen tot 
één periode uitgebouwd: Alque uI ad istud perlingere atque ... devenire possimus, prout supradiclum est, ad 
hoc nobis ille praesIef auxilium qui.... 2c;t Jyyemant ... :.L N~mq, ascen,dil l?oelu~. nisi jilius homlnis .. qui 
est in coe!o -( = Jo". 3.13re~ Nemo'polest venir(? ad mè~ 'nisi pater.,qui miSi, me. "InIxeril ~m (= 10. "6.44aM 

h), per me vide/leef. Weilic~t nim;t men·.·~a:.ddor m~ lnlas~e'n: ~nde ny'em"~n-'-t;n'.coemt tot iny..... . 

h Vgl. Jo. 6.44. i Vgl. MI. 25.10. 
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490 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P JII 20, f. 193r' HOE DESE LEEDER REycr VANDER AERDEN rOTTEN HEMEL, ENDE HOE DIE HEMEL 

INDER SIELEN IS. (11 CAPITTEL.XXV.) 

Dese drievuldige leeder, die daer is Christus Jesus, dye reyct vander aer-den tot 
den hemel, ende tot aenden inganck des bemels, ende inden hemel, (I 193v) in den 

5 weseliken afgront, dat is: vanden lichaem totten gestemden 'hemel' der sielen, daer 
God stadelick <in woont)2~ ende is wijder dan alle hemelen. Daer-aen lichten die 
crachten als sterren aenden hemel, waer-door die inwoonders der aerden af verlicht 
werden, dat is: dat ,herte ende die sinnen des menschen. 

Daer-na re<y)ctse' tot aenden inganck des hemels, dat is: inden weselicken4 

JO bemel, daer die siele in God levet, daer die crachten vlieten uut haren oorspronck, 
daer die heylige Drievuldicheyt in die overste crachten werct. 

Daer-na reyct se ende leit 5 voort inden afgront der Godheyt, in dye weselike 
eenicheyt des geests, daer die geest engels ende godlic is, ende woont meer inden 
hemel dan inder aerden. Want baer stede is in God, ende haer werc is God. Ende 

15 bi' is God van gratiënbende is 7 selve nyet aen dye een side', dat is: aenden 
nedersten gront; dan in den ynresten gronde', daer God in woont: dye isalso godlic 
ende in God gesoncken, dat daer niet en is dan godlike eenicbeyt ende eenvul
dicheyt, ende daer licht 9 alleen een puer wesen Gods. Hier is mijn siele den hemel 
naerder dan der aerden, al is dat si aen die een side indenlichaem woont, ende dat' 

20 leven <doet)'O, dat vander aerden is ende aerts is ende aerde sal wordend, ende 
wort onthouden ende gevoedt ende geel eet vander aerden door die scheppinghe 
Gods, ende smaect ende siet ende hoort ende ghevoelt 11 ende riect aertscbe dingen. 
Hoe mach nu die siele die aerde naerder wesen 12? 

Mer nochtans is si aen die ander side den hemel naerder. Want God woont inder 
25 sielen, die dye siele leven doet, die daer is een bemel der weel den, een bemel der 

hemelen, daer alle hemelen 13 in gehemelt zijn, daer alle geesten in vereenicht ende 
in versoncken zijn, ende schouwen ende gebruycken God in haers selfs ynreste 
wesen, Ende in desen hemel salse God ewelic aenscbouwen, daer si (I 194r) nu in 
woont, ende één met God is, ende is uut God gevloten, ende is godlick '., ende vliet 

30 weder in God, ende is een bemeIs geest, ende gevoelt ende denct ende verstaet 
metten engelen bemelsche dingen, ende siet ende hoort, riect ende smaect ende 
gevoelt ewige godlike dingen: aldus is die siele naerder den hemel dan der aerden. 

Ende als si nu Christus' Menscheyt aendoet, sa staet si tusschen die Godheyt 
ende de Menscheyt, tusschen hemel ende aerde. Ende, wiltse heel hemels zijn, so 

1 Getuigen: P III.20. f. 193r-195r; L 2.20, f. 140v~141v. 2 p3; pl inwoont. 3 L aUingit; P 
reelse. 4 p3 we/eken. S L deducit. 6 Zowel haer (stede .. ,) als hi verwIJst naar die geest, resp. 
dye weselike eenicheit des geests. 7 Met die geesl of die mensche als onderwerp. 8 dan ... = maar; 
L Interior QUlem We fundus. 9 Plicht = ligT = is; L ut nihil ibi sil. 10 p3; L (ipsumque) vivificet; 
pl doOI; vgl. nog r. 22 e.v. 11 L tongit. 12 Hoe ... : L (aerlsehe d~gen), in quibus omnibus mullum 
eerle propinqua eSI anima lerrae. 13 L (UI Ua dicam) add. 14 L deifica. 

. a 'D.i. eoe/urn stellalum uit het ptolomaische zonriestelsel, dat ook verder inspireert. b De geest blijft 
op zich schepsellijk, maar wordt door de inwerking van Gods scnenkende genadigheid omgevormd: 
inten~oneel één. cR. 13·30:,de tweezijdigheid v~n de éne g~st wordt hier pregnant ontleed. Vgl. 
inleiding van P lII.56: zie de inleidende zin der Narede c. I eerste paragraaf, p: 635. d NI. bij de dood. 
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35 salse haer aertsche woninge verbergen in Christus' Menscheyt: so en waer in haer 
nyet dan God ende mensche 15, ende si en woonden' nèrgens dan 16 in God. 

Mer nu mach nyemant dit rijcke der hemelen ende desen schat in hem selven 
vinden' noch opdoèn ende gewaer worden dan metten slotel Davids, dat is: 
Christus Jesus, Davids soon'. Ende nyemarir enmàch aende'sen hemelcomen, ten 

40 si dat hl door Jesuln Christurrt 'opcliIl1l1ie ende door hem ingae". So vintnièn desen 
schat endè dat rijcke der hemelen. . . 

Met desen slotel opslu);tmèri'> 7' àlle" ~~rh~lentheyt. Ende dany opluyct, en mach 
niemant toesluyten; ende wat "]iy töesluyt;en'ma:chnl~rriarit opdoen'. Dáerom: laet 
ons desen. slotel stadelic bi ons dragen ebde in dàt screynken ons hertensluyten. 

45 Soo leyt hy ons weder in ende beshiytons in' Zijn erffénis: Ènde dit is dat fondament 
ende slot van allen cloo'steren endè cluYsen'. . . . . 

15 God ... : L Deus .homo. 16 L .nusq,!a~,_ blijkbaar ~yn~niem.van n!lSql#lnJ .ni~i, .,!~quam .qupm . 
.17 L r:es~ra~. VerJita~on!s.Juilen~ lC?eg0!lK- versçhaffel1 lpt" 

e ViI.Lc.17.21·èri Mt.li.>i4: . fVgi: I'i. i2.22; Apoc: 3.7: ' .. gVgl. Jo: JO) .. ·.h Vgl. ApóC:3.7. 
i ZÎllspdihg"op Ruusbroec's'Sloten, ug. III,"101-8? 
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492 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 21, f. 194r' HOE DATMEN MET DESEN VOORSCREVEN LEEDEREN OPCLIMMEN SAL DRIE LE

VENEN DOOR .IX. GRADEN. (tI CAPITTEL .xXVJ.) 

Met desen (drie> 2 voorseyden leederen elimptmen op in drie levenen ., als in dat 
werekende, geestelike' ende overweselike leven, ende ele heeft drie graden in hem. 

5 Somige menschen leyden een werckende leven, maer si wereken uut vreesen4 ende 
om gewinne van loon 5, mer niet uut liefden noch met bescheydeDheyt der duech
den. (f 194v) Somige mensehen Zijn wel ineen geestelic leven, mer si en eonnen 
haren tom ende moet" niet' verwinnen noch bedwingen met sachmoedigher' 
verduldieheyt, noch ~i en connen hem selven ende dat die wereJt mint ende begeert, 

X. 
10 niet versmaden. Somige menschen leyden wel een schouwende' leven, mer si Zijn 

on[t]vrucht1?aer', dat is: si schouwen al vemuftelic'O in beelden ende in gelikenisse, 
mer niet in weseliker blootheit ende in eenvuldighe rust. 

Daer-om, willen wij voortgaen in desen drie leven 11 ende in die .ix. graden, so 
moeten wi by onse leederen Christus Jesus' op-dimmen, weJcke graden voJmaec-

15 telic endevoJcomen in hem zijn, daer wi door volmaect werden, ende opclimmen in 
die .ix. choren der engelen, daer dese leedermede ombeset is"; ende om eJeke 
leeder Zijn drie choren der engelen d, die den menschen helpen ende trouwelic 
bystaen, dat hi opcJimt in .ix. graden der duechden ende van (nieus)" gheboren 
wort, ende dat Zijn gebuert vemieut ende veIlIlenichfuldieht mach werden van 

20 geboorten in gbeboorten, dat is: dat hy opcJimt van dat een choor in dat ander. 
Want elek choor, daer hy door opclimt, daer-in wort Zijn geboorte vermemchful
dicht, ende Zijn geslachte vermeerdert, ende gaet voort van geboorten in geboorten 
ende van geslachten' tot gheslaehten. 

Eilde hier-in Zijn die menschen sa vérsuymende, dat onse lieve· Here beclaget, 

'.)\

/,,', 25 daer hy seyt: 'Dye kinderen'deSer werelt Zijn cJoecker in haer neeringbe14 dan dye 
kinderen des rijcs in haer geboorten' '. Hierom, laet afwerpen alle hindemisse ende 
opclimmen dese leeder van .ix. graden tot onsen rijc ende vaderlande, <iaeT wij toe 
Zijn geschapen ende ghemaect. 

I'Getuigen: P III.21, f. 194r~v; L 2.21, f. 14Iv-I42v. 2 L Tribus itaque add. 3 in ... : L ad triplicem 
vitam; zo ook verder. 4 L ut serv; add. 5 L UI mercenarii add. 6 L animositales. 7 p3 
sachtmoediger. 8 L superessentialem'add. 9 p3 j pl ontvruchtbaer. 10 L in intellectu. 11 Te 
lezen levenen? 12 by -ome ... : L ... per sca/am Christum Jesum (per quem el perficimur in ipsos novem 
choros angeJorum. quibus "haec scala undique est val/ata) ascendere debemus. L herschikt de zins· 
delen. 13 L denuo; P niets; zie vervolg. 14 in ... : L in sua videlicet negociotione. 

~ Hier' synoniem van innich. b Nl. leven. c Nl. de drievoudige ladders, die Christus symboliseren. 
d welcke graden ... : versta: die voornoemde sporten zijn ... volmaakt in hem (Christus) en wij worden er door 
volmaakt ... en klimmen op in ..... waarmede ... en om elke ladder staat een hiërarchie. die elk 3 koren bevat: 3 
x 3 = 9: de combinatie werkt perfect... e" Lc. 16.8. 

H Ol ampek072j21 
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P 11122, L194v' (DIE)' EERSTE GRAET VAN DESER LEEDER IS DIE ANXT GODS. «([ CAPITTEL 

.XXVlJ.) 

(re 
);-

c 

ol 

5 

10 

Die eerste graet aen deser leeder is die anxt Gods. Want dat begin onser salicheyt 
is die anxt des (f 195f) Heeren' .. Want die. God ontsiet in al sinen weghen " die en 
·doet gheen dinc versumelic b. Die nu 4 God vreesen ende zijn geboqen houden, die 
climmen op inden eersten graet ende in d~t eerste. choor der engelen, ende dat 
overmidts aenmercken Christus. Jesus', die ons hooft'lis. Ende wi, die zijn leden 
zijn, moeten ons .hooft na-volghen; wil1~n wi niet afgesneden zijn ende geworpen 
werden in dat eewige vier.d) so moet~n wi hem na-volgen, ende met hem opclimmen, 
ende aensien hoe dat bi altijt met kinteliker vreesen ende reverenciën ende weer
dicheyt· sinen hemelsehen Vader. ontsach, ende was hem geborseem ende onder-
danich te volbrengen al dat bern' bevolen. was: End~ ~ae~om souden wi, arme 
wormkens', dan niet vreesen ende volb~engen al dathy ons geboden heeft? . 

Och, nu siet in wat anxtelicken staet 'die menscben wandelen, die God nyet en 
15 ontsien! Wat grooten anxt is hem aenstaende in dye laetste ure, dye licht baest by 

is·, als dat sware ordeel op hem sal comen, daer si hem niet onschuldigen en 
mogen! 

Mer die God ontsien in kintliker vreesen, die werden ontfangen in dat eerste 
choor der engelen. Ende dat niet alleen als si sterven, mer nu recbtevoort. Want 

20 haer stede is daer bereyt 10, so lange als si niet en vallen uut dien graet in 
dootsonden. Mer, sa langhe als ·si blijven in kintliker vreesen, so blijven si in dat 
eerste choor der engelen. 

Ende daer-af verblijden hem alle die choren der engelen, dat haer· getal.ver
meerdert wort, ende si staen den menschen altijt by, dat by niet weder af en valt. 

25 Die Vader verblijdt hem, dat. dat verlore,n schaep weder-gecomen is tot. zijnre. 
coeyen'. Die Soon verblijdt hem, dat zijn costelijcke bloet vergolden wort ' l.f. Die 
Heylige Geest verblijdt hem, dat zijn liefde vervult wort. Die heylige Drievuldicheit 
verblijt haer, dat haer beelde' weder-gemaect is, daer God zijn .godlike aensiclit in 
spiegelen ende in verclaren h mach, (f 195v) ende daer dat eewige Wo art in licbten 

30 mach. 

1 Getuigen: P IIL22, [, 194v-195v; L 2,22, f. 142v-l43r~ . 1 Die: p3; .pl Dat; vgl. evenwel verder. 
Verwijs vermeldt graet alleen als m (en '!r?). 3 in ... : ~_OJ;n. 4 L igitur, : 5 overmidts ... : Lper 
consideralionem domini- nostri Jesu Christi. 6 ·ende M;.· ~.:: Lom. 7 Ende ow . ... : L Qua.nio· magis 
ergo nos miseri. 8' Och ... : L Quam t;rgq.pericu!ose agitur ~m.'· 9 dYe ... :.L quaè for~e (licht = 
wellicht) odeS! iam (haest = snel) proeJoribus." 10. nu.~.: L ex _hoc Jam nu~cjJTaeparqtus est~ . .', ~lso[ 
want er niet stond .. Ook de.volgende ziD;sdelen hersc~kt L. . .. 11 zifn ... ; LsUum.: .. s~guinemlruè:tifi~are. 

/ 

• Vg1. Ps. 110.11; Ec<:li. 1.16 .. b VgL Ec<:le. 7.19 •. ' c Vgl. Eph. 4.18. d Vgl. Mt. 3.40; 7.19. 
e Vgl. Lc. 15.6. ._ f Versta: ,in dankbaarheid ,tot zijn waarde en nut laten komen. Zie Verwijs. s.v. 
vergelden 1.3). g. NI.. de, men.selij};e geest, die )let, beeld der h. Drievuldigheid draagt: _. .' b Dj. 
schitteren, tot helderheid aanlichten; zie "verwif$ s.v: II~ Inti-: .. - .' 
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494 D. DAT BOEC DER OEFFENJNGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P 111 23, f. 189v' DIE ANDER GRAET IS DIE LIEFDE GODS. «([ CAPITTEL .xXVIIJ.) 

Die ander graet is die godlike liefde. Ende 2 die God uut liefden dienen ende 
zijnen raet volgen, die comen in dat ander choor der archanghelen, ende dat door 
die leeder Christus Jesus 3 , die alle zijn wercken onser' verlossinge uut lief ten 

5 gewrocht heeft. Hier-door werden wi in onse wercken met hem vereenicht ende 
worden ontfanghen onder die archangelen. 

Ende daer-in sa! dese mensche meer vruechden hebben dan alle die engelen 
hebben inden eersten choor. Ende si 4 bewaren den menschen seer sorchfuldelick, 
dat hy niet en valle uut der liefden Gods. 

I Getuigen: P 111.23, f. 189v; L 2.23, f. 143r. 2 L Nam. . 3 door ... : L per sca/am ChrislUm 
Jesum. 4 L archange/i add. 
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P II124, f. 189v' DIE DERDE GRAET IS BESCH[RjEYDENHEIT' DER DUECHDEN. «([ CAPITTEL JOIIX.> 

Die derde graet, daermen mede op-cJimt in dat derde .choor' der virtuten, is dat 
hy' niet alleen uut vreesennochuut liefden dat goet en doet, mer dat hy met 
bescheydenheyt alle goet endè duèchden werct, ende bescheydelic ende ordineerlic is 

5 in sinen dienst'. So mach bi in duechden voort,gaen, op-d~t bi die natuer niet en 
verdruct noch en doodet, mer uutruct ende .. dodetdie gebreken@] ende en dient niet 
den lichaem, mer den gheest, ende is God. gehórsaem, ènde en werct niet na sinen 
voornemen noch na . zijn eYgeD.· begnjp ende opset6,.mer na dat inlichten der 
heyliger vermaninge Gods ende na dye wercken zijnre.uènscheyi, .. 

10 Ende hier is die mensche te recht' op-gecJommen' die' eerste leedei- door die 
Menscheyt Christi, die in alle sinen wercken bescheydelic wrocht, ende wort 
ontfangen in dat choor 8 der virtuten, ende wort bewaert van alle die heylighe 
engelen deser drie choren· der eerster jearcbiën, daer onse leeder Christus10 me-de 
ombeset is, ende bewaren b dye (f 196r) menschen 11 inder vreesen, liefden ende in 

15 bescheydenheit der duechden. 
Hier is die nederste mensche in drie graden opgeclommen in dat werckende leven, 

ende is één geworden met die Menscheyt Christi, waer-door al zijn wercken 
volcomen werden in dat werckende leven. 

1 Getuigen: P Ill.24. f. 190r; L 2.24, f. 143r·v. 2 pJ bescheydenheyr; L discretio. 3 L gradum. 
4 hy verwijst naar (doer-)men; L quis. S bescheydelic ... : L discrerum. ordinatum el ratiQnahile si! 
obsequium elus; vgl. Rom. 12.1. 6 voornemen ... : L propositum ... proprium capzum. 7 Ic ... : L 
rite. 8 L chorum; zie n. 3. 9 L ordjnum sive chororum. 10 L dominus add. 11 ende wor:1 
onI/angen ... : L susclpitur, el ab omnibus Irium ordinum sive chororum primae hierarchiae ange/is, 
quibus ... esl circumdalUS. timore ... custoditur. Aldus ondervangt L de anakoloet: ... drie choren, daer ... 
mede ombeset is ende bewaren ... : lees: daer ... mede ... is ende (die) bewaren. 

• Vgl. Mt.'J3.29? b V~rsta: ende die (engé/en) béwaren . 

;: .. 



496 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P lil 25, f. 190,' ROEMEN VOORT SAL GAEN VAN DAT WERCKENDE LEVEN TOT EEN GEESTELJC 

LEVEN. <Cl CAPITIEL .XXX.) 

.N", moetmen noch vaarder op-climmen by dye ander leeder in een geestelic leven 
door die siele. ChristF_ Want dye niet vaarder op en climt, dye moet van noode 

5 achterwaert-gaen '. Die den eenen dach niet beter en is dan den anderen, die en is 
niet weerdich, dat hi broot eet. Daerom sal die mensche niet aflaten voort te gaen, 
tot-dat hy coemt tottenhoochstengraet (jer duechden, ende volgen onsen bruy
degom na in dat hoochste ende overste' choor der engelen, daer dat opperste' goet 
in dat ynreste' afgront des geests sonder ophouden in-lucht". Niet eer en mach 

10 onse siele rust vinden. Daer is alleen vruechde des geests, vrede der sielen ende rust 
des herten. 

Ende hier hebben wi veel hulpen toe: die. Vader trect ons; dye Soon inlicht' ende 
leert ons; die Heiligè Geest begaeft ende regiert ons; die heylige Drievuidicheyt 
ombevangt ons ende die weselike eenvuldicheyt in-Ieyt ons; ende alle die heyligen 

15 Gods bidden voor ons; ende die engelen dienen ons ende staen ons byaltoos. 

I Getuigen: P IIL25, f. 190r; L 2.25", f .. 143v~144r., 2 door ... : L per allerom scalam, quae est anima 
Christi: 3 dat ... :, L supremJlIn. 4 opperste ... : L summum atque praecipuum; vgt. n. 3. 5. p3 
binnenste: L intimam. " 6' L irradfat atque lucet. 7 L il/ustrá!. ". 

~ Vgl. de Latijnse spreuk Qui non profidt,_ d~ficit. Vg1. H. W:""ÜiIER, IV, 226, nr. 12. 

- -~ 

::. 



I 
1 
! 

D c. 31 497 

P III 26, f. 196r' DIE VIERDEN GRAET IS OOTMOEDIGE LIJDTSAEMHEYT. «(1 CAPITTEL .xXXJ.) 

o 

(1 

Die vierden graet, daermen mede opclimt inden eersten graet des geesteliken 
levens, in dat jiij. choor der potestaten, is 'ootmoedige lijtsaemheyt in allen lijden, 
die niet onvreedt en wort 2 in wederspoet, dat is: in de tornige eracht der luchter 

5 si den, daer den mensche alsoo veel bèheyndich"liden aencoemt <dattet)4 ongelo
velic is te geloven, (f 196v) wanneer die mensche 'in dèsen graet opclimt~. 

Ende dat doet die duvel; die datbenijdfdatdie mensche in die stede cornet, daer 
hy <uut geworpen)· is; ende' dat' niet alleen één bosè' gees't, 'mer alle die bose 
geesten, die ghevallen zijn uut dat choor der potestaten: die zijn al te samen so 

10 haet 7 ende nidich op die menschen ende vervolgen die met veel onvreens' ende 
tegenheytb • Wat hy selver 9 aen dien" menschen niet becomen en can, dat doet hi 
door anderen menschen, ende dat' sonderlinge door', dye-geen, die lichtelic tot 
nydicbeyt ende tot toornicheyt ende tot Onvrede bewèghen werden, daer si die grote 
onstuericheyt11 mede'maken, so-datdye mensche" niet en weet, 'aen watside dat 

15 hi hem sal keeren. 
Ende hier-in en sa] hem niemant verslaen, want hier-uut coemt groot profijt inder 

sielen, ist dat hi in allen lijden van binnen in God wijct ende dmct 13, ende laet bern 
uutrecken inden inwendigen cruee, ende lijdt vrolic alle verachtinge ende versmaet
beyt, ende seyt: '0 lieve Here, hebdy aldus om mijnen wille gheleden, ende moest 

20 ghy, aldus gecruyst, in u rijcke gaen, hoe-veel te meer behoort my, arm worrnken, 
dan te lijden ende onder <alre)14 menschen voeten vertreden te werden? Want dye 
knecht en is niet meerder dan zijn here'. Hierom, 0 Here gecruyst lS, uutrect ende 
doodet in my al dat die weerelt in my lief heeft. Ende betaelt met u lijden dat ie 
verdient hebbe te lijden, want ghi voor my overvloedelic betaelt bebt, op-dat ie 

25 onschuldich met u mach lijden d. Ende geeft my al mijn wedersaken ,. met sacht
moedicheyt te verwinnen, op-dat ie niet verwonnen en moet werden van dat quaet, 

1 Getuigen: P III.26, f. 196r-197r; L 2.26, f. J44r-v. 2. onvreedt .. ,; vgl. Verwijs s.v.onvreden = 
ontvreden, d.i. de vrede ontnemen; L turbatur. 3 L subtiles: van zaken: vernuftig/sluw uitgedacht; vgl. 
Verwijs s.v. I BI). 4 p3; pl dettet. 5 ongelovelic ... : L ut vb: credi possit. 6 P uut-
geworpen. , Vgl. Verwijs s.v. hat, had!, hoer 1), bnw. = haatdragend; L multo ... odio ... debacchontes. 
8 Plonvrees = onvreens = onvrede; vgl. Verwijs s.v. onvrede A). syn. van legenheyt; L multas ... adversi
tates. 9 hy ... : L per seipsos, mv. 10 p3, enkelv.; p1 dk. 11 L lurbaliones. 12 dye ... : L 
homo We bonus. ~ 13 L seipswn comprimens; vgl. Verwijs s.v. drucken, Intr., zich aandrukken 
tegen. 14 p3 alfe; L omnium pl alle. 15 p1. vgl. r. 21: Here ... a/dus gecruyst; P3L cruysl. 16 L 
adversarios. 

8 wanneer ... : versta: (die ongelooflijk zware klappen overvallen de mens) op het ogenblik dat hij zich 
inzet om deze sport te bereiken. b R. 6-10: dit volgens een in de traditie veel voorkomende 
voorstelling, waarnaar de afgevallen duivels, wier plaatsen worden ingenomen door de mensen, die 
daartoe juist geschapen werden, de mensen, van goede wil. uit afgunst aanvallen ep bestoken., :Vgl. de 2c 

,strofe van' de hYmne op '{feest der engelbewaardèrs 2"oct: in hét Breviarium roIiianum luidt: Nam,' quod 
corruei'il proditor (mge/lis / Co~cessis ,~;iio pu/sus'hono'nöw' / .Ardêns invidla'pellere niiüur. / Quos .coe/o 
Deus adl'OCal. - Vgl. D c. 25 r. 19; D' c; 32 r. i7-18:' ~teugde dei goede engelen. Vgl. 'Thomas van 
Aquino: In /ocum angelorwn cademium suhstituti sunt homines (S. Theol. I q. 23, a. 6, ad 1). Zie 
L. BoUYER, Le trónedeJa sages~e, Paris, 1987~, 197.-8 en. n., 3: c Vgl. Mt. 10.24 en par. _ d Wel 
i.v.m, bet motief Ván de 2u1de!{be[ch:,...zie A c.'35.5 n: s; p: 105. . . 
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498 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

mer dat ie alle quaet met goet-doen moet verwinnen' (,dat is: allen), die my 
vervolgen 17, ende ie nyet ophouden en moet voor hem te bidden'. --~_ .. 

Dit is tfondament van een geestelic leven. Hier-mede werden al die vianden 
30 verwonnen met ootmoediger lijdtsaemheyt. Ende dese mensehen werden ontfan

(f 197r) gen in dat vierde choor der potestaten, ende dat overmits Jesum Chris
turn, dye alle zijn vianden met ootmoedigèrIijtsaemheyt verwan. Ende si verbliden 
hem, dat haer geselseap vermeerdert wort, ende siverwaren 18 die mensehen 19 in 
vreden, ende bedwingen dye bose geesten, dat si die menschen nyet en schaden'. 

35 Ende hier-in sal dese· menseh 20 hebben meer blijsehappen in God, dan alle die 
enghelen hier-beneden 21. 

17 dat is. .. : L (omne ma/urn) eosque" qui me.perse~ .18 L cuslodiunt. 19 die ... : L homines 
huiusmodi, - 2Ödese~-:~-:T-homïiiësÜlr:-~·f]engelen ... : L ange/i ordinum înferiorum. 

e Vgl. Rom. 12.21; 1 Petr. 3.9. f Dez,c; engelen handel~n and~rsom dan de duivelen. Vg1. n. b. 

," .. ;-
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P III 27, f. 197r' VANDEN VIJFSTEN GRAET, DYE DAER IS VERSMADENJSSE DER WERELT. <Cl CAPITTEL 

.xXXIJ.) 

Den vijfsten graet, daerrnen mede opclimt in' dat vijfste choor der principaten, 
houden dye-geen, die de werelt ende haer. seJven versmaden, ende sellen hem in 

5 God in die begheerte Gods 2, ende houden' dye reyn 3,' ende en volgen in, genen 
dingen haer genueehte oft lust haerder begheerten4 , hier oft hier-namaels, op-dat 
God 'alleen vruechdeende genuechtein hem hèeft nae zijnre'begheerten, ende 
soeeken in alle dinghen dye eere' ende glorie 'Gods; ende gebruyeken 5 aJkdingen om 
zijnre liefden, in dier meyninge, daer hijt om geordineert heeft. ' 

10 Dese mensehen zijn een vruehtbaer tarwenkoren, ende zijn gevallen in dye aerde, 
dat is: in Christo, ende zijn der werelt in hem selven· gestorven, ende brengen veel 
levendiger, hemelscer vruchten voorta. Dese mensehen worden ontfangen in dat 
ehoor der principaten, ende dat door Jesum Christum, dye zijn ghenuechte niet en 
volchde opter aerden, noch en begheerde gheen eer, hier oft hier-namaels, mer hi 

15 socht' dye eer ende glorie zijns hemelsehen Vadersb, ende (hy) , heeft al hare 
begeerlieheyt9 met sinen bitteren doot verwonnen, ende is selve dat vruchtbaer 
tarwen-koren', daert al af gevoedt wort inden hemel ende inder aerden. 

Dese engelen hebben heerschappie over dye werelt ende regeren die oversten'O. 
Ende al dese engelen bewaren die menschen, dat si vander werelt (f 197v) ende van 

20 hem selven niet verwonnen en worden. Ende hier-in sal (die) 11 mensche meer 
blijscappen hebben, dan al die (engelen) 12, daer voor af geseyt is. 

1 Getuigen: P lII.27, f. 197r-v; L 2.27, f. 144v-145r. :z L in Dei sese desiderium transfundunt, alsof in 
God er niet stond. De woorden in die ... geven het middel aan, om zich in God te werpen. 3 dye, nl. 
hun begheerte; stond er oorspronkelijk dye begheerlijcke eracht? L vim suam concupiscibilem mundam 
servanI. 4 hoerder ... : Lom. 5 L utuntuT. .~ der ... : L mundo in seipsis. 7 L lola intentione 
add. 8 p3; pi bi. 9 aJ ... : L omnem istorum hominum cupiditatem. 10 L sublimiores ... potes-
tates, nl. de potestaten van het 4" koor. 11 L (homines) isti; P een. Zie vorige parallellen. 12 L 
omnes alii imgeJi; P hey/igen. Zie' vorige parallellen.·· .. 

a Vgl. Jo. 12.24. 
p.m.' 

b Vgl. Jo. 8.50. 

H 01 ampek073j21 
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500 D. DAT BOEe DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 28, f. J 97v' VAN DIE SESTE GRAET, DYE DAER IS VERDULDIGHE INNICHEYT. «([ CAPITTEL 

.xXXIIJ.) 

Den sesten graet, daermen.mede opclimt in dat seste choor der dominacionen 2 , 

houden die-geen, die met verduldiger herten ende innicheit God dienen ende worden 
5 ingeleyt van dat inlichten 3 der waerheyt in allen steden, waer si zijn oft wat si doen. 

Dese menschen werden seer veracht ende vervolcht van goet-schijnende menschen, 
die in uutwendiger heylicbeit staen ende in eenen groten scbijn der duechden, met 
welcken si dese menschen een last zijn, ende willen si al na hare wijse ende 
werckelicbeit" bebben, dat-welc.niet wesen en macb. Want:dye eewige waerheyt leyt 

10 .. si selver inwaert, ende si werden van hem' ghewràcht. Ende dit en versta en si· niet, 
want si· en kennen baren 7 inganc ende wege 8 niet. Ende daer-af dancten Christus 
sinen Vader, dat. bi dese. wegen d.en wijsen verborgen heeft ende den cleynen 
geopen baerta • . 

Alle heylicbeit, die èenen anderen lastelijc is, die en is niet oprecht 9, ende alle 
J5 duechden en rijcken den geest niet, dat is: die met baren eygen arbeyt die duecbden 

wercken ende eygentlijc10 besitten inden schijn der heylicheyt, dese worden niet rijc 
gemaect van die rijcbeit Gods, want si vanden Geest Gods niet gewrocbt en worden. 

Mer dye van die waerheit ingeleyt worden in dat diepste wesen '\ ende wonen 
daer-t,oven by God boven allen nootdurft der duecbden, ende worden selver 

20 weselijc alle duechden: al-daer12 wort die geest gerijct. 
Ende dat is die rijcheyt ·Gods, dat onsen geest van sinen Geest also gerijct ende 

gewrocht wort. Want God is selver alle goet ende alle duechde. Als hi den geest dan 
gelaten ende arme vint, so trect hi den geest in hem ende maect hem van graciën dat 
God is van natueren. Ende al (f. 198r) des menschen wercken werden te nyet l3 , 

25 ende hi coemt weder in si.nen oorspronc, dat is: tot alle goet, daer hi toe geschapen 
is b, 

Al worden dese menschen verdruct ende vervolget boven rechte ende reden van 
buyten, si wordenvan binnen getroost ende verheven; si lijden 14 alle tegenheyt met 
blijschappen des geestes ende met vrede der sielen ende met rust des herten, als si 

30 beste connen. Want si blijven altijt naden nedersten deel bewegelic ende lijdelijc, 
ende ontgaen hem biwijlen in gebreke na menschelijcker crancheit, ende' dat 
reynigen si terstont weder in dat lijden ons Heren. 

Dese menschen zijn verladen, ende dragen alte swaren liden van binnen inder 
sielen, ende gevoelen eens deels dat Christus Jesus gevoeldend. Want si vande 

1 (J~tuigen: P IH.2S, f. 197y·198v; L' 2.28, f. i45r-I47r. 2 L ange/orum chorum, Dominacionum 
videlicel. . 3 L irradiolione. 4 actualilmem. 5 win ... : hem = God = ewige waerheyl. Of stond er 
hap? 1. ab. ipsa . verita/e. . . 6 si =,. ·die gf!et pchifnende. 7 haren ; ·die innighen. 8 Lvias. 
9 niet, .. : L vero non est veritOS. 10 Vgl. Verwijs s.v. eigenJike = eigentlike 2) = zelfzuchtig; L cum 
prOprielaIe. 11 L animae add. 12 al doer ... : beantwoordt aan Mer dye ... ; versta: Maar in hen. 
die ... of Maar de geest van hen. die ... wordt. 13 werden ... : L -annihilantur. 14 si ... : L Ua ... , 
ut .. :sustineam; a1s gevolgzin. 

a Mi. 11.25 en par. b R. 12-24: verhouding tussen deugden en God; waarin bestaan de ware deugd en 
·de ware rijkdom? Vooral r. 19-24 bevatten vele verhelderende gelijkschakelingen van mystieke termen. 
De stellingen verdienen onderzoek. c Versta: maar. d Vgl. Phil. 2.5.· - . 
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35 waerheyt doorlicht zijn, so aensien si, hoe,dat rijc Góds ende den wech der waerheit, 
die inder sielen leyt, so seer verduystert ende onbekent is, Ende dat niet alleen in die 
gemeyn l' menschen, mer ooc inden geesteliken, geleerden menschen, die ander 
luyden den wech der waerheyt souden wijsen ' ende 'ontdecken, mer si zijn selve 
geweken uut den weeh der waerheyt, ende staen' in haer natuerlicke vernuft, ende 

40 voortbrengen die letter ende niet den geest; ende 1even meer na der naturen dan 
naden geest, 

Ende si sien ooe, hoe swaerlijcken die menschen 16'gevangen zijn ende aen 17 haer 
selfs natuer gebonden staen: Daerom heeft die bose geest' so groten gewelt over 
hem, ende brengtse tot sinen' wil, ende leytse met hem gevangen' door eenen 

45 valschen schijn, Want alle gebreken die: comen daer-uut; dat die mensehe zijnre , 
naturen leeft 

Hier-af is' desen menscherr haer lijden alsb swaer inder sielen, dattet'haer natuer 
niet en conde gedragen, Leden si dat inden lichaem, haer hert moest dus'ent-werf 
breken van medehjden haers naesten:Nochtans en wort'de blîscap des geests niet 

50 vermindert. Want, en waer de geest overmitsgodliker rniimen niet ingetogen in dat 
licht der waerheyt, so waerthem dnbekent; soen gevoelden si'alsulcken liden ende 
liefde niet tot allen menscen, 

(f 198v) Dese menschen zijn God seer lieflijc ende aengenaem, want si vanden 
Geest Gods geleyt worden, ende worden ontfangen in dat ehoor der dorniriacionen, 

55 ende dat door Jesum Christurn, dye overmits lijtsaenmeyt 'verdroech' álle vervol-' 
ginge boven recht ende reden, doen si al zijn goede wercken int archste togen, ende 
bi badt voor' dye-gheen,' dye hem den doot aen-deden". Dese engelen zijn 'innige 
verbidders 1', endebugen den af-gront det'Gbdheyt uut te vloeyen tot ontferm
herticheyt. Ende si hebben bevel ende heerschappie over alle dese vObiseyde chóren 

60 ende over die geestelijcke oversten 19 'end"over ar die-geen, 'dye vanden Geest Gods' 
gheleyt worden, ende si verwerven hem verduldige innicheyt ende verlicht onder
scheil, ander rnenschen desen wech te leeren, ' 

'1\ AI-hier is dye mensce eerstopgeclommenin een geestelijd leven, dat' inder 'sielen 
1'1 geoeffent wort in drie graden: overmits' ootmoedige (lijdtsaemheyt) zo ende ver-

65 smadenis zijnsselfs enM der' were!l, ende met verduldiger innieheyt: Hiet is bi 
om-besetme! dieander,hi'ërarehie, ende alle die engelen bewaren dyèn:menséhe, dat 
bi niet weder af en valt Want,' bewaerden si' die mensehen nièt, SI soudensonder 
ophouden weder af-vallenovetmits onlijdtsaernheyt ende alle tegenheyt vanden 

~ 
quaden ende ooe \iariden goeden 'menschen, ' ' , ' , 

70 Hier-voor moeten si hem, neerstelijc wachten, dat si niet onlijdtsaem en worden, 
ende blijven vast ende onbewegelijc op den steen Christo',', en"e houden, hem 
marilijc aen dieanderZl·leeder, daer si mede opgeclommen zijn overmits dye siele 

15 L secularibus el.communibus. 16.L homines pene 'universi.' 17 p3 n.a. 18 L in.tercessores. 
19 geestelijcke ... : L spirizuales prae/atos; vgl. D c. 32, n. 10. _ZO P j~-"fchertj,_I~_.PP!~,!~_~,;,~D_ 
c. 31. 21 L secundam. -_ .. -. - -

. e R. 3144:'strerig oördeel van 'de 'verlichte mensen' over. dé 'onverlichte' mensen. r Vg!: Lè. ;23.34. 
g VgJ. I Cor"IOk, ' ' ' , ' " , 

: ~ '. 
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Christi, ende roepen van binnen om hulpe, ende seggen: '0 hemelsce Vader, sterct 
ende trect mi. 0 Soon Gods, eewige waerheit, doorlicht ende ombevanct mi, ende 

75 beschermt mi voor alle quaet, dat mi van u trecken mach. 0 Heylige Gheest, regeert 
mi ende vervult al mijn binnensten met uwer godlijcker teghenwoordicheyt'. 

.-.. 
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P III 29, f. 198v' VAN DIE SEVENSTE GRAET, DIE DAER IS GELATENHEYT DES (j 199r) WILLEN, 

DAERMEN MEDE VOORTGAET DOOR EEN GHEESTELIJC LEVEN' IN EEN GODLUCK 

LEVEN. (11 CAPITTEL .xXXIV.) 

Nu moetmen noch vaarder opclimmen in een godlijc overweselic leven, ende dat 
5 by die derde leeder overmits den geest Christi, daermen mede coemt inden gront der 

waerheyt, daermen mede opclimt inden sevende graet, in dat choor der thronen, 
inden eersten graet des overweseliken levens. Dat zijn die-geen, die haren wil over 
hebben gegeven inden liefsten wil Gods, ende hebben hem selven te gronde in allen 
dingen vertegen, ende dat niet met geveynstheyt, mer inder waerheyt. 

10 Sij en hebben niet alleen wil, den wil Gods te volbrengen, mer si hebben haren wil 
met al haren. erachten, met al dat si zijn ende vermogen, gesoncken indengodliken 
afgront, dat God sinen wil in haer volbrengt. Ende si zijn geworden een stercke 
coninclijcke throon, daer God in woont ende onbewegelijc in rust endedaer hl hem 
selven in lovet ende siUet daer-in als een coninc in sinen tbroon ende werct daer-in 

15 al zijn wercken inden binnensten gront, daer hl onbewegelijc <in woont>'. 
In desen gront is alsulcken vrede ende vrijheyt, dat hl nyet en wort beweget in lief 

noch in leet. Want nyemant en mach desen gront bewegen dan God alleen: dye 
woont daer-in ende werct daer-in. Noch engel, noch heylich, noch geen creatuer, 
noch die mensche selver en mach daer-in comen. Ende dit dragen wij al in onsen 

20 gront verborgen. Mer, sullen wij dit gewaer worden ende salt ons vruchtbaer zijn, 
so moeten wi also vergadert ende ingesoncken' zijn ende ons selven te gronde 
vertijen, sa-dat in ons niet en leeft dan de wil Gods, ende dat God onser altijt 
geweldich is, te regeren S al onse hinnenste als een coninc zijn rijc, ende te gebieden 
al onse gesinne 6 tot sinen dienst ende weerdicheyt: sa licht7 in ons desen gront, 

25 daer God in woont als in sinen throon. 
(f 199v) Ende dese menschen worden God also weert als dusent ander 

menschen, die niet vanden wil Gods gewrocht en worden, mer selver wercken 
metten wil Gods: daerom blijven si creaturen, die gebreken in haren wercken. Mer 
die hem· God laten, dat God selve' zijn werc in hem werct, die worden godlic ende 

30 godlijdende menschen 8 ende worden ontfangen in dat choor der thronen, ende dat 
door Jesum Christum, die sinen wil also ledich ende gelaten stont inden wil zijns 
hemelscen Vaders, of hy noyt wil gehadt en had, ende seyde altoos: '0 Vader, niet 
als ie wil, mer als ghl wilt' b. 

Ende dese engelen bewaren die menschen in godlijeken 9 vrede, ende dat si tot 
35 genen nedersten dingen gebuycht en worden; ende si verblijden hem, dat haer getal 

vermeerdert wort'; ende hier-in hebben si meer blijschappen in God dan alle die 
enghelen, die hier-onder zijn. 

I Getuigen: P III.29. f. 199r-v; L 2.29, f. 147r-v. 2 door ... : L·e vila spirituali. 3 p3 j p1 
inwoont. 4 L in Deum immersi. 5 ende dat ... : L ut sic ipse sine ullo contradictione cuncta interiora 
nostra regere possit. 6 Lfamiliae. 7 L Jucet. 8 godlic ... : L deiformes et Dewn patientes. 9 L 
deifica. 

a die ... : versta: die zich aan God overlaten zodat God zelf ... 
c. 31, r. 6.10 en n. b enf; p. 496. 

b Vgl. MI. 26.39. c Vgl. hiervoor D 
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504 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERlNGE 

P 111 30, f.199v' VANDEN ACHSTEN GRAET, DIE DAER IS SIMPELHEYT DES VERSTANTS. (f1 CAPITTEL 

.XXXV.) 

Die .viij. graet is, daennen mede opclimt in dat achste choor der cherubinnen, dat 
zijn: die-geen, die haer ontbloot 'hebben van allen vernuft ende sonder beeldinge 

5 aenschouwen, ende zijn ghekeert tot haer natuerlijcke' licht ende zijn geweken in 
haren eersten gront, in dye godlijcke duystemisse, daer dat ongescapen licht sonder 

x: ophouden' (in licht)', daer-in opgaet dat godlijc'licht uut den afgront ende verbreyt 
hem met een doorlichte c1aerheyt ende overschijnt den geest ende die siele met al 
haren erachten, ende worpt zijn radiën in dat aertrijc zijns herten, ende maket 

JO vierich' ende vruchtbaerb.1Iier-a(lichten ende bemen dye erachten als die sterren 
aendeil hemel. Hier-in wort de siel simpel, ende verciert ende geelee! met dat licht 
der gloriën'. Ende dat beelt der heyliger Drievuldicheyt wort hier-in weder ver
claert, daer dat spiegel der heyliger DrievuJdicheyt (f 200r) alder-claerste (in 
licht)'. Daer wort dat aensicht der sielen bequaem gemaect, God sonder middel 

15 eenvuJdelijc te aenschouwen. Daer blijft dat simpel ooghe der sielen altijt open ende 
aenschóuwet den godlijeken afgront met blijden gesichte, sonder gemere in die 
nyetheyt zijns selfs'. 

Hier-toe en mach dat geschapen verstant ende dye ander erachten niet geraken 
noch hier-in comen; nochtans vlieten si uut desen eenvuJdigen godlijcken gronde als 

20 uut haren oorspronc, ende worden vanden ongeschapen licht te gader gehouden 
ende overgefonnt. Die hier-toe comen wil, dye(n) moetet casten al dat hi heeft": 
zijn verstant, zijn begeerte, ende sinen wil, ende zijn werckeii, ende leggen hem 
gevangen voor den godlikenafgront, ende sincken in zijn nyet, ende volgen God na 
in die woestijne der armoeden: so luyct hem op desen gront'. 

25 Maer nu zijn somige menschen, dye in desen gront geleyt zijn ende die desen 
wech weten, mer si worden behendelijc· van dat gescapen licht weder uutgeleyt, 
daer dat verstant noch veel vernuftigen voorworps in heeft in scriftuerliker wisen·, 
daer hi onordineerlijc mede uutgeleyt wort van die eenvuldicheyt in menich
fuldicheyt. Ende sa wort hem desen gront verborgen ende voorgesloten 10: s.o wort 

30 hi ann ende ellendich. 
Hier-voor moet hem een recht minnaer Gods voor-wachten ", dat hy dat 

voorbrenghen " des natuerlijcken lichts nyet en antwoort, maer volghe dat onge
schapen licht ende antwoort dat eenich één, daer alle goet ende eewich leven in is. 

1 Getuigen: P 111.30, f. 199v-200v; L 2.30, f. 147v-148v. 2 P inlicht; L irradiat. 3 Maket ~ maakt 
het; L ipsumfervidum reddit. 4 Pinlicht; L in qua ... /ucet. 5 sontJer ... : L absque propriae nmileitatis 
consideratione. 6 dye ... = dyen; het moet kosten + datief; hl (heeft) verwijst naar dye: (hij 
moet) ... hem leggen ... : L eum .. .impendere ... oportet. 7 sa ... opJuycken ... : L el tune ei fundus isle 
aperilur. 8 L subtiliter, wel in pejoratieve zin. 9 veel...: met genitief> voorworps; L multum ... intel· 
lectualis objecti per modum scripturarum. 10 L occluditur. 11 voor ... : het ww. hem vorewachten, 
dot = zich in acht nemen, opdat niet; vgl. Verwijs s.v. vorewachten. wederk. 3); L cavere ... ne. 12 P = 
hel voorspiegelen of de voorspiegelingen; L orgumentationihus. Versta: op dat voorbrenghen. 

" __ a ~~~r .. _~_~_p.p._Il __ c;!p_oL4.e __ ~_~!t.ll~I.~1fj!!B,~~!Q~ licht van hun wesen (niet in hun krachten): dus synoniem van 
het volgende: hun eerste gront. b Volgens het kosmisch beeld van de zon. c Er is in dit verband 
geen reden om deze term in strikt theologische zin te verstaan. 
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Dese menschen zijn also doorJuchtich 13 van gronde, dat hem alle dinghen inlichten 
35 overmits haer godformighe licht, daer si overmits dye eewige wijsheyt mede 

vercJaert zijn. 
Ende dese worden ontfanghen in dat achste choor. der cherubinnen overmits 

Jesurn Christurn, ·die dat ongestapen licht alder-cJaerlicste aensach ende·desen wech 
alder-bequaemlicste leerden", doen hi' seyde (f 200v J.: 'Ic ben die wech, die 

40 waerheyt ende dat levend. Die my volget, die· en wandelt niet in duysternisse'. Ende 
die door mi wandelt, en sal. nyet dwalen. Die my. gelooft, en sal nyet. bedrogen 
worden, Die mi aenhanct, die wort. één licht met my' .. 

Deseengelen bewaren die menschen 'În simpelheytende verwerven 15 hem c1aer 
bekennisseGods ende zijns ·selfs; enM godlike wijsheyt, ·ende onderscheyt tot hem 

45 selven ende tot ander mensehen. Ende· hier sal hi· meer- vruechden hebben in God, 
dan al die engelen, dye hier-onder zijn ... 

13 Lijlustrati. 14 L docebat. 15 L meritis ae precibus suis add. 

d Jo. 14.6. e Jo. 8.12. 
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506 D, DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P IJI 31, f,200v' DIE NEGENSTE GRAET IS EENVULDJCHEYT DERaEDACHTEN. (Il CAPIITEL .XXXV}.) 

Den .ix, graet, daennen mede opclimt in dat negenste choor der seraphijnen, 
houden die-geen, die haer gedachten in God bewaren ende zijn met haer binnenste 
gedachten also .diep in God versoncken, dat haer geest neicht ende siet altoos in 

5 sinen oorspronc ende blijft altijt bi God in zijn tegenwoordicheyt, daer hi aJtijt 
an(t)woort die eewicheyt'.ende,woont in zijn beghin. Hier en is niet dan eenvuJ
dicheyt ende godlike eninge, daer dat gedachte is bernende ende vlammende in 
vieriger minnen met die engelsche seraphijnen. Hier is die, memorie ontladen 3, 

ledich ende rustieh van alle fantasiënende nederste dingen. Dat gedacht is eenvul-
10 . dieh ende simpel inpen pueren licht verheyen. Hier spreect God: 'Ic sal u t[blonen 

alle goet, dat is: mi selven, Ic sal u geven een bekennen van my' '. 
Want, als wijden minliken milden hemelsehen Vader met een by-blijven des 

geests aenhangen 4, so .Iaet hi van hem dalen in dat binnenste der bloter sielen een 
licht van onbegrijpelijeker claerheyt. Dit licht is een claer middel tusscenGod ende 

IS den minnende geest. Ende dat simpel bloot gedacht is een levendich spiegel, daer dit 
licht sond~r wederslagentheyt 5 in schijnt, eyschende van ons gelijcheyt ende ver
eeninge met Gade, ende is een spiegele sonder vleeken b. 

Hier is die volheyt der graeiën ghestort in (f 201 r) die weselike eenieheyt des 
geests, daer dat overweselike ende dat geestelike ende (dat) werekende leven door 

20 verehiert ende veredelt wort, ende maect den mensehe in alre graciën bequaem ende 
. één met God, Hier-in besit de mensche een overnatuerlike enicheit 'des geests als zijn 
eygen woninge, ende neieht haer" inden godliken wesen totter hooehster eenicheyt, 
daer die Vader ende die Soon ende die Heylighe Geest één zijn in eenvuJdicheyt des 
godiike~ wesens, in dese verborgen' eniehei!. Hier wort desiele ' altijt vemieut inde 

25 godlike geboorte in een ewich nu, ende altoos wort <lat godlike Woort inder sielen 
.gesproken, ende wort metten Soon' Gods gheboren, daer alle rijeheyt, weelden ende 
godlike kennisse ende al, dat genoechlic wesen mach, wort sonder mate beseten in 
deser onbegrijpeliker woninge, die daer is een vast besloten borch·, daer God in 
woont. 

30 Hier verblijdt hem die hemelsche Vader boven maten &eer met desen mensce 
metter minnen, daer hy sinen eenigen Sone mede minden, ende spreect inder sielen: 
'Du biste mijn Sone; huden heb ie di ghebaert', dat is: nu ende inder eewicheyt 
sulstu mijn kint wesen ende met mi zijn. Ende iek sal dat licht mijns aensichts op di 
verclaren, ende mijn ewige Woort in u baren, ende ombevangen ende eenigen u in 

35 mijnre minnen; ende, als wi drye één zijn inden godliken wesen, so sult ghi 
woonen· in my ende ic in u: in dat binnenste dijns geests. Ende ie sal daer woonen 
inetmijn godlike natuer in dijn menschelike natuer, ,Ende ic sal u overformen in 

1 Getuigen: P lIl.3I, f. 2qóv~201v; L 2.31, f. 148v-150r. 2 L aeternjzpti. 3 L exoccupala. 4 L 
immansione. 5 L reverbera/ione. 6 ende ... = en tjie t= _die' ov~rn.. enicheit); L quae unitas sese 
indinat. 7 in dese ... : Hier. nl. in dese v~rb .. en.. 8 Vgl. Verwijs s.v. borèh 2); L arx. 9 als .... 
so ... : L ut quemadmodum .... sic et tu habites. . 

• Ex. 33.19 (19-23). b Vgl. Sap. 7f c Vgl. Ps. 2.7 eD par.: belangrjjkepassus voor he! motief der 
godsgeboorte in de mens. 
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mijn claerheyt, ende sal mer u wesen ende met u wandelen, want ghi zijt mijn 
geminde Soon, in we1cken ic my wel behaget heb. Si sullen lO U horen ende volgend. 

Ende ie u sal mijn geboorte, leven, lijden, doot ende verrisenisse in u vemyeu
wen l2. Ende ic sal my u ende al, 'die met u zijn in gelijcheyt dijns levens in die 
enieheyt des geests; my 'selven l3 openbaren; ende' doen u allen verbliden in een 
vrolike verrisenisse ende <nieuheit) l4des levens'. (f 201v) Daerom was rnijnleven 
vol lijdens, dat" u leven" soude wesenvol vruechden.· In die werelt suldy "drue 
bebbenf , mer in my suldy" vrueclrde hebben: Daerom 'blijft in mi': so" hebdy 
alsu1cken troost ende vrede, 'die u'nyemant nemen en mach h ;'so hèbdi vrueehde in 
uwen geest, vrede in uwer sielen; ende genoeehte in uwen Iichaem. Ende so wert ghi 
gheiijcforrnich mijns vrolicken geests ende rilijnre heiliger sielen ende mijns reynen 
verduldigen lichaems'. 

AI hebben' dese menseen alsulcke' vruechde ende 'vereninge metG6d, si en zijn 
noChtans niet sonder lijden, want also veel is hae! lijd'en meerder, als si hoger zijn in 
kennisse ende in minnen. Ende dit cruce dragen si van .minnen in hare siele uut 
medelijden haers even-menschen: Ende hoe 'haervruechde ende de minne ,. Gods in 
haren geest meerder is, hoe' dat lijden inder sielenende. dat 'medelijden inder herten 

55 van minnen tot allen menschen meerder' is. Aldus wandelen· si altift' niet enen 
vrolijeken opverheven gheest ende met een ghecruyste siele van minnen ende met 
mede-doeghen des herten ende met reynicheyi ende verduldi6hèyt deslichaems. 
Ende aldus volghen si Jesum nae;. 

Dese menschen werden ontfanghen "in' dat hoochste choor der seraphijilen, ende 
60 dat overrnidts Jesum Christum, dye volc6men eeriich l7'iri 'zijn geda-chten 'ende 

verheven van gemoede ende bemende van minrien"totsineil'hemelscheo'Yader ende 
tot 'allen menschen was. Ende dese engelen bewaren den mensche' io puerheit der 
gedachten ende in vrijheyt des gee[èlsts, ende verWerven hèm godlike liefde, .ende 
doen hem bemenin godliker caritaten ende inlierden zijns naeste: Eride'hyer'in sal 

65 hy een meerder vruechde hebberiin God'dan alle dese voorrioemdechorén.: 

10 Si .=; .die jnnighe 1?'Ienschen, 'Yaarover. sprake ,was; L ELalii~ u, = de. Zoon, die "'oor .de. V~der is 
aangesproken 'en nu aan 'het woord komt. zie r. 57. 11 L ûlquitjilius'add.; om aan te 'geven dat, na de 
Vader, nu de Z90n spreekt. Wij sluiten de aanhalingstekens na de vorige zinnen en openen hier nieuwe 
aanhalingstekens.' 12'·L.in"vocábo i:p.v. innovabf1.· 13·my:selve~.:. 'her~~alt pleonastisch hei'~ooraf
gaande my; Lvertaalt s1eChts eerumial meipsum.· '14'P'l nietJreii;'P3 nieuwicheit; L novilate. 15 L 
quolenus.:;ahuridar-et: ·opdat. . 16 haer .. ::: L gaudium ei àmor. - -17 'L unÏlus. 

dVgL MI. 3:17 en par. ~ Vgl. Rom. 6 . .4. . rVgl.Jo. 16.33. g VgL Jo. 15.4. b Vgl. Jo. 16.22. 
1 R. 42~S7: naast"dt hoogste",'reugde 'is~r in-deze'cTvaring teg~lijkde'diepste droefheid: 'vgl.'A·c: 51.3 en 
51.4. 
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508 D. DAT BOEC DER OEFFENJNGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 32, r.20Iv' HOE DESE MENSCHE OMBESET WORT MET .IX. CHOREN DER ENGELEN ENDE INGE· 

LEYT WORT IN GODLIKE VRlJHEYT. (Cl CAPIITEL .XXXVD.) 

(I 202r) Hier-in is dese mensehe te recht' opghec1ommen in dat overweselike 
leven, daermen God alre-gelijcste mede wort, by de derde leeder overmits den geest 

5 Christi', ende is omgeset met <die)4 derdejëraehie. 
Die eerste Jëraehie der engelen die bewaren 5 dat liehaem in dat werekende leven 

in drie graden: als in VTeesen, liefden ende beseheydenheyt, ende dat overmidts dat 
leven ende lijden Christi. 

Die ander jèraehie die bewaren dye siele in dat geestelike leven, ende dat in drie 
10 graden: in ootmoediger Iijdtsaemheyt, ende versmadenisse. zijns selfs ende alre 

sinliker dingen, ende verduldige ynnieheit, ende dat door dye siele Christi. 
Die .lij. jërachie die bewaren den geest in een overweselie godlic leven, ende dat in 

drie graden: in godliker vereninge, ende in c1aer bekennen, ende in viericheyt der 
minnen, ende dat door ·den gheest Christi. 

15 Al·hier· wort de binnenste ende inwendige ende uutwendige mensche godlic ende 
in Christo Jesu overformt, .ende is' ombeset met dje .ix. ehoren der engelen, ende 
wandelen' met hem voor dat aensieht des Heeren. Aldus sal een mensehe in hem 
oeJfenen dese .ix. graden der dueehden, die .ix. steden hebben inden mensce', daer 
si in voort sullen gaen' door dye hulpe der heyligen ende der engelen, ende sal 9 

X 20 door Jesum Christum opelimmen, die <si)'O selve oeJfende ende volroaectelie in 
hem hadde, ende is ons die wech b, daer wi door (wandel[d]en) u, ende onse leeder, 
daer wi mede opelimmen in die heylighe Drievuldieheit, ende ingaen door die dore 
des levens >2, ende dat door eracht ende hulpe des Vaders, ende wijsheyt des Soons, 
endê door liefde ende gratie des Heyligen Geests, ende door werekinghe der . 

25 onverseheyderheyliger Drievuldicheit ende weselike eliieheit: sa wort hy één gheest 
met God'. 

I Getuigen: P III.32, f. 201v-202r; L 2.32, f. 15Ov~151r. 2 L perfecte. 3 L sca/am. Christi vide/ket 
spirilum. vo1gens_de bij L gebruikelijke omzetting. 4 P dal: elders is het woord vrouwelijk. 5 die ... 
= die (nI. de engelen der 1 e hiërarchie) bewaren. 6 L EI per haee. 7 ende ... : overgang van 
reJatiefzin naar hoofdzin: ende (dese) wandelen; Langelorum .... qui (= en deze) ... cum ipso (= homine) 
ambulant. 8 inden mensce ... : indien we mensce als meenioud (= menseen) ziel) binnen een algemene 
hoofdzin, wordt de daaropvolgende relatiefzin meteen "klaar: si ... su/len; L in hamine .... in quibus ... pro-
fi~ire debet; L heeft- mensce,als e.pke]v. verstaan en de relatiefzin in het enkelv. omge~t. . 9 sal ... met 
het voorafgaa,nde een mensche als onderwerp. !~J~" hi;, L hasl!-asdem __ '!kJutes: hiern!Yl.LYJ~I!AgKen wiL 
hi door si, nl. de deugden. 1I P wandelden; L per quam ambu/amus. 12 ende ingaen ... : het 

" -onmiddenîjk vooräigaäiläeparall,ellisme (die weçh,"daer ... ) wordt afgebroken en de langlopende periode 
wordt voortgezet: Aldus sol een mensche ... ende sal ... opclimmen ... ende ingaen; L trekt het parallellisme 
door: l'ia ... scala ... et ianua vitae. per quam ingrediamur. 

a 'Over deugden en hun 'stede" zie A c. 12 e.v.; p." 43 e.v. b Vgl. Jo. 14.6. c Vgl. I Cor. 6.17. 
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P II133, f. 202r' HOE DESE MENSCHEN VAN GoD BBGAEFT WORDEN, (Cl CAPITIEL ,XXXVIIJ,) 

(I 2021') Och, hoe lieftic werden dese mensehen ontfangen van dat opperste 
goet', ende werden 3 ingeleyt in dat njeke Gods, niet alleen in ,de \lre des doots, mer 
n\l rechte voort' i Als si 'ald\ls zijn gestorven' ende ha;,r leven in Christo JeS\l is 

5 verborgen' ende dat God all~en in hem leeft,' so w,ort hem dat rijeke Gods inder 
sielen op-gedaen, ende werden geleii 6 in dye vetbórgentheyt iies geests, inden 
derden hemel, daer sinte Pa\lwêls'in 'was, doén hi G~ci weselick aensach, ende daer 
Christus altijt zijn Godheyt in ,aenschoude ende gebftryete in, sinen geest, ende 
wandelden indell hemel onder den engeien, doe 7 zijnlichaem ende siele was in al te 

10 swaren lijden opter aerden"', ' ,,' , " ' "" ..", ' 
Nu verstaet, alst te verstaen ls;daer wi )'erstant oI;ll ontfangen hebben, dat Ii wi 

die waerheyt ,ouden' bekennenendé 'versta:~n!bie ~îele 'is een beelde Gods ende een 
woninge der heyligher DrievUldicheyt, daei God slitdelié in woont; ende, dat hert 
ende liehaem is tijttelie ende een eerden vat, daerdie siele <in woont)·, Ende' aldus 

15 is die siele tusschen tijt ende e~cheYt,tussehen God ende den lichaem < Naeden 
oversten deel is si godlick ende met G~dvereenieht;nae den nedérste'; deel is si 
menschelick ende metten llchaem' vereenieht, ' ' ' 

Nu ist dan waer10~ datter' sielen' naerder'is dat God in hiter wö'ont erided~et haer 
leven ende die ewige dingen smaken énde' versiaen, dan dat.si inden lichaem w~ont 

20 ende doet dat [dat] 11 leven, welèke leven si nochtans van God ooc ontfangen heeft, 
hier-om is mi naerder dat God inllli is, da'n dat iieha~, dil! om mi is. ,Och, conde 
dit dye siel te recht 12 bekennen, hoe blijdeikk ,Bouden 13 si . a1ee~tschedingen 
versmaden, ende den liehaem onderdimich,inaken den'geest,'endeversmaden'ende 
vergeten dat buten haer is, ende soeeken ~nde rinne;' dat rijekGóds"dat in haeris! 

25 In dat rijeke Goods1' was die puer' ionefrou Mariagbekeert1', doénsi van die 
heylighe Drievuldieheyt ghegroet wert, dat si soude zijn een doeh- (f 203,) ièrdes 
Vaders ende een moeder des Soons ende een bruyt des Heyligen Geests d , doe haer 
die engel groe1;ede ende dat eewige Woort vleeseh in haer aen-nam. Ende hier-in 
woonde si stadelie ende aenbadt God inden gront harer sielen, Hier-in was Maria 

30 Magdalena gekeert, doe haer dat overste ende dat beste deel toegbevoecht wert. 
Hier-in so aensehouwen alle heyligen ende engelen God weselie. Ende hyer-in 
begeer ic God eewelie te, aensehguwen 'ende met hem 16 te wesen" 

1 Getuigen: P IlI.~3. f. '202r~205r; L 2.32~34; f:-tSlr':154r. ':2 L Deo 'vid~licet' optinio' 'màximo 
add. 3 Wij ieggen nu: ende werden <si)~ , . 4 me;~ .. !"L··sed·ei hoè iam~(eiripore. S'-·oldus·: .. = 
naar de hiervoor beschreven' mystieke dêfod; L -sibiipsis mortuf szini: 6 et/de: .. : tegeno~er het hem zou 
hier 'het onderwerp' met sï-möèten uitged.tu'kt zij~';'L 'et' ipsi." .. intrbduCuntur.· . 7 doe =' doet/ ~ terwijl 
toen DOg: 8 ··t;laer ... : aangezien' Wij daaiom~ (daartoe) verstand' oDtVangën" hebben; ·opdat. 9 P 
inwoont.' "10 Nu ... = -Zo' is 'het -dan· waar;'L 'VerÜm 'it'aque'-.est. 'U" pl·adà . . . 12 L·perfecte. 
13 P3"soude. ." 14 p'3 !iöds:" :15 }VoS.'-.: ·l:-;.s~se cónvtrlerat.· '. 16 L ·aete;naÛü·,.ädd. " 

a Vgl. Col. 3.3. b Vgl. 2 Cor. 12.2~4. c R·. -15~i7":'· tus;chen tij~ e~ eewicheyt: ~~l geb~ikt m~tief. 
Zie reeds P I, 21, -22; zie B c. 4, n. b. Merk de verstrengeling ervan met de eraan verwante motieven in . 
r~ 17. 23: ~ Over de theologische -implicaties yan d~ze ~tradition~le.' formule zie L. B:OUYER.- Le tróne de 
sage.sse. Paris, '1987 3 • Chap. IX~X: . 
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510 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

In desen hemel wandelen dese voorseyde lieve menschen, die God stadelic 
gebruycken, ende ontfangen die benedictie alre gratiën, ende werden also rijc ende 

Q/ 35 'vernlenichfuJdicht in haer geboorten l7 ·' als die sterren aenden hemel. Also vrucht
baer werden si van gratiën, ende vervullen den hemel met die vruchtbaer wercken 
der duechden, die God selve in' hem werct, ende si werden also vermeerdert in haer 
gheslachte als dat sant byder zee, dat zijn: alle die choren der engelen ende der 
heylighen. Daer hebben si na heymelicheyt mede 18 in God, ende zijn al ghelijck uut 

40 God ghevloten, ende na God ghebeelt, ende met God vereenicht in éénen wille, in 
éénre begeerten ende in éénre meininge. Ende si werden ooc alsa rijc van genaden 
ende so mildelic in al haer binnenste doorvloten, dat al haer erachten ende al haer 
bloet ende 'meI:ch in haer ghebeenten inder minnen Gods ende in ware gelatenheyt 
gheheel verteert ,ende verandert wort. 

45 Ende si ontfanghen weder nyeu,voetsel endegodlick invloeyen, ende werden van 
God ghesterct, op-dat si lijden moghen dye godlijcke inwerckinghe. Sij werden 
ghesaJft metter olye der blijschappen', endeontfangen die croone der vrolicheyt, 
dye nyemant ontfanghenen mach, dan dye onnosel (van handen) 1. ende reynvan 
herten zijn, ende baer siele bewaren van ydelheyt 20, ende God aenhan- (f 203v) 

50 ghen inder waèrheyt. Dese werden also doorluchtich ende vrolic van geest van dat 
claer schijnsel der Godheyt, dattet uut 'dat hooft der sielen licht2l met een godlike 
dyademe. Ende dit is die blijschap, ,die over haer hoofden gaet. Ende dit is een 
sonderlinge crone, die niemant en ontfangt, dan die ioncfrouwen . 

D'ese vólgen dat lam, waerdattet gaet, dat is: si hebben in-haer sielen öntfanghen 
55 een licht der hemelseher wijsheyt: dat levendige Woort, den Sone Gods; ende dese 

volgense na met vroólicheyt in allen, daer hem dat licht toe leyt, als hem Christus 
voor-gegaen heeft, en'de singen enen nyeuwen sanc, die nyemant en can22 •• , dat is: si 
hebben heymelike verborghentheyt met God, ende ontfanghen altijt nyeuwe gracie 
ende nyeuwe kennisse der waerheyt. Hyer-af singhen ende loven si God in dat 

60 'binnenste haers geests, ende God lovet hem selven in haer van zijns selfs gaven met 
den alre-hoochsten lofsanc ende met die alre-soetste stemme der alder-hooehster 
vrolicheyt 'met nyeuwe lofsanghen der blijschappen zijnre uutvercorenen. Ende si 
werden van hem met gloriën ende met eeren ghecroont, ende dragen den naem Gods 
ghescreven in haer voorhoofden', welc daer is een smakende 'wijsheyt ende een rooek 

65 ende salvinghe des geests ende des eWigen levens. Deren smaec en is niet in spijse 
noch dranek, mer blijschap ende vruechde inden Heyligen Geest ende sekerheyt des 
ewigen levens'~ 

17 ende ... : L eorumque genimina multip/icanrur; vgL Ps. 64.1 1. 18 Daer.:.: -na bw., maar ook bnw.; 
vgl. naer, naest = dichtbijzijnde, vertrouwd, nauwsamenhorend. Vgl. Verwijs s.v. na, 1 e artikel, naer en 
naest. L quibus.:.secreliisimi, multumque familiares.' . 19 L- inno'cens manihils, in parallel met reyn van 
herten. onnose/ kan evengoed als 'Synoniem van reyn beschouwd worden, ' 20 haer; .. : L non accepit in 
vono ahimam sualh. Is'dat wel de zin van het Diets? 21 L re/u/geal. 22 L discere pOIest; vgl. 
evenwel Apoc. 14.3: potesr dicere, 

e Vgl. Lc.16.6. Zie hiervoOr., CVgl. Ps. 44.8. g R. 54-62: vgl .. Ap,oc. 14.3-4. b Vgl. Apoc. 17.5. 
i Vgl. Rom. 14.17. 

x 

.;. , 



I 
I 

DC.38 511 

Si ontfangen hier dat hondertfuldige loon, dat hem God gelooft heeft!, dat is: een 
inwendighen troost ende ondervindinghe23, 'ende bekennen die volcoinenheyt der 

70 duechden ende dat rechte onderscheyt tusschen goet ende quaet, soo-dat si nyet 
dwalen en moghen noch bedroghen en mogen werden, want si dat blhickende 1am 
volghenk • En is (f 204r) dit niet dat hondertfu1dige loo'n;dat sï"van die vaderlijcke 
eracht getogen ende ingeleyt" werden, elide vervult zijn met den Heylighen Geest, 
ende Christus in haer borst hebben; ende dragen" in hein dat rijcke Gods; ende 

75 werden kinderen der uutverbesinge24 ? En is dit nyet veel meer <dan' dusentfuldige 
loon) 25, dat dese menscenontfangen? ' 

Ende dit en is niet alleen Mns; mer so dic'als haer de ynnige siele tot God keert in 
haren inwendigen gront; ende versmáet haer' selven, ende acht alle dingen als-drec', 
so wort si ingeleyt van God in dat heymelike sancta sanctörum, tot dat verborgen 

80 omhelsen in godliker minnen; ende wooritin'dat binnensten ons Heren 1esuChristi, 
niet met haer siele in haerlichaem, maer in 'dat lichaem Christ±, daer sinte.I~ërnll(n:t 
-aldus af seyt: 'Daer-afvercrijghet dye martelaer (lijdtsaemheyt) Z6; dat hy-met alre 
dévociën wandelt ende met stadighe ghedachtenwoont indye wonden Christi.·Al is 
des martehlers lichaem over-al ghereten ende ghéschoort, hy staet nochtans verblij-

85 dende ende' winnende". Waer'isdán des martelaers' siele? VoorWaerZB; in dat 
binnenste Jesu Christl, inghegaen door zijn ope_n "",nden! Want, waer si in haers 
selfs binnenste; si souden dat yser ghevoeien", alsoo dat si dye pijne nyet en 
souden moghen verdraghen, maer verwonnen werden ende Gods~ersaken!'m. ' 

23 L experÏj...ntiam. 24 kinderen ... : Ljilii adoplivi. 2S p3; PI dan duse1fuldige loon; L mil/iduplum. 
26 p3; P1/ijdtsaemheyt. 27 Al -is •• :: L Stat mar,tyr tripudions el triuml!~' IOto!icet /acer.o ~orpore et . 
rimoT)te latera ferro, non modo fortiter, sed el alacriter sacrwn e come SJJ(1 circunspicit ebuUire cruorem. 
l8 Voor woer ... : 'L Nempe in tulo, nempe in petTO. nempe' in visceribus' Iesu,'Is in :de' vertaiing of in Peen 
zinsdeel weggevallen? 29. souden.:. = zQude; 'L:sentiret, Alle we.rkwoorden in 't enkelv" 

j Vgl. Mt. 19.29, zie :verder. k Vgl. Apoc. 14."4: 1 Phil. 3.8. m Bemardus: zegt in Serm. in Canl. 
§Ll: ... : (Christus) decoloravit et Ecclesiam, quae ait: No/ite me considerore quod Jusco sim, quio 
decoloravit me sol (Cant. 1.5). Ergo et posteriora ipsius in pallore aun, quae fuscum non erubuit 'crucis, 
ustionem passionis non horruit, ·livorem· vulnerum ~ nOD refugiL Etiam complacet sibi in iUis, ei optat 
riovissima sua fore horum similia: ldcirco denique audit: Columbo mea in Jorominibus peuoé; quod in 
Christi,vulneribus tota devotione. versr;tur, etjugi meditat10ne demoretur in i11is. Inde m~rtyrii"tolerantia, 
inde illi ipagna fiducia apud De~' alüssimum: Non est quod' ver"eatur martyr exsanguem livi'damque 
levare ad eum faciem, cujus livore' sanatüs êst, gJorloSam-repraesentare sinulitudinem mortis:ejui; utique 
in pallore aun. Quid' vereatur'cui etiam a Domino'dicitur: Ostende'mihi jociem'1riam? Ad -quid?:Ut mihi 
videtur, se magis oslendere vult. 113· est: videri vult; non videre. Quid enim ille Don videt? Non est ei opus 
ut quis se ostendat, a quo nil non videtur, nec si se abscondat. Vult ergo videri, vult beoignus diIx devoti 
militis vultum et oculos in sua sustol1î vuJnera, ut ilIius ex hoc animum erigat, et exeniplo sui reddat ad 
tolerandum fortiorem. 

Enirnvçr~ non senti~t.sua, dum iIlius_.ytI1nerajl!~1!~1?i-l1g. Stat.martyr trip:udians et .triurnphans; toto 
li~t .I~.ce!o ~rpore; .et .rimante: latera . ferro," non, modo fortiter, ,sed et alacriter sacrum e carq.e sua 
circumspicit ebullire cruqrem. ·U1Ji ergo,rtUDc anÎma martyris? Nempe in tuto, nempe .in;~tra, nempe in 
visceribus Jesu, .vu1ne!,ibus ni!llÏrum ',Q~J~I1Jipus: ad, i~tr.oelllld\4Il. Si.-Ïn sui~ es~t.·.visC(;rib:us,. sc~~~.~ _çll 
ferrum. prof~to se,ntiret;,dolorem nónJerret,:succumbei~t! efneiaret. NQnc:'au~m in petra habitans, 
quid uûrum si in modum petrae duruerit? Sed neque hoe mirum, si exsul a ·corpore dolores fiOD sentiat 
corporis. NeqQe hoc facit stupor, sed amor. Submittitur enim sensus, non amittitur. Nee deest dolor, sed 
superatur, sed coJltemnitur. Ergo ex ,petra IDartyris .fortitudo,..Înde plane potçns. ad ~ibendum ca.1icem 

- bbininr'Ët" dalix me iiiébtians""q1iarn piaecla:rut est!' (ps.' 22:5J: 'iraeclarus, lnq1lam. aique. jûéundus non 
minus imperatori spectanti, quam militi triumphanti (pL.183, col. 1074). . - ' 
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512 D. DAT BOEe DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERJNGE 

Des-ghelijcks woonen dye God-minnende mensehen met stadighe ghedaehten 
90 inden binnensten Jesu Christi, van wyen si over-al beschermet werden ende in allen 

haren lijden ghetroost. Want, hoe souden si anders alle tribulaeiën ende laster ende 
wederspoet ende alle becoringhe30 der vyanden mogen draghen, en worden si van 
Christo niet ghesteret, door wien si alle dingen vermogen", niet alleen te lijden 
lijtsaemheit, mer ooe (f 204v) blijdelijck alle sieeheyt ende alle lijden, als dye 

95 Apostel seyt: 'Alle dingen vermaeh ie inden genen, die mi stere!'"? 

100 

105 

Ende aldus verwinnende, so wort hem 
ghegheven verborghen . hemels broot 
ende enen costeliken 32 steen in haer 
siele", als die Geest ons Heerefj spreect 
inden boec ·der heymelieheyt Gods 34, 

die.sinte Johannes beschrijft: 'Den ver
winnenden, spreeet bi, - dat zijn: die
gheen, die hem ende alle dine verwinnen 
ende < overclimmen, den> saP' ie geven 
verborgen' hemels broót" - dat is: 
inwendigen verborgen smaeck ende 
hemelsce blijschap; 'ende ie sal hem 
geven',. spreect bi, 'een 3. bJinekende 
steenken, ende in dat steenken eenen 

V ANDEN PRECJOSEN TERDELINGHE 

Ende bier-omme spreeet die gheest 
ons heeren inden boeke der heimelijcheit 
gods, dien sinte Jan beserijft: 'Den ver
wennenden' spreect bi, dat es die-gheene 
die hem-selven ende alle dine verwint 5 

ende overclemt, 'dien sal'- ie gheVf}D' 
spreeet hi, 'verborghen hemels broo!', 

. dat es inwindighen verborghenen smaee 
ende hemelsce 'vroude; 'ende ie sal hem 
gheven', spreeet bi, 'een .blinekende 10 
steenken, ende in dien steenken eenen 

3(1. L tentationes. 31 L possunt? Ondanks het vraagteken loopt de zin verder als één volzin. 
32 cosleliken ... : L candidus, volgens R (= Ruusbroec) blînckende. 33 L animoso 34 inden ... : L in 
Apocolypsi. 3S,~çlimJMl1!k.tLEJJ~~J,~ transcendenti dabo; R overc/imt dien; ·den =. dien = aan 
hem. 36 ende ... : Lom. 

- , 
Ook lazen:we bij Bernardus-een andere tekst, -die op betzelfde motief steunt, nl. in zijn Maria·preek: 

' ... Vere tuam, '0 beata M~ter. animam gJadius pertransivit. Alioq~ nonnisi eam pertransiens, camem 
Filii. tui penetraret. Et quidem posteaquam emisit spititum tuus iUe Jesus.. . ipsiu& plane non attigit 
anirnam crudelis lancea, quae ipsius quae ipsius ( ... ) aperuit latus, sed tuam utique animam pertransivit. 
Ipsius nimirum anima jam ibi non erat, sed tua plane inde nequibat avelli .. .' (Dominica infra octavam 
assumptionis BMV, n. 14; PL.J83, col. 436; ed, Lec1ercq-Rochais, Vl, 1968, 273}. D.w.z. de minnende 
woont daar, waar zijn liefde aan geh~ht is. Dit beantwoordt objectief aan Mt. 6.24 en par.: Waar uw 
schat is, dat zal ook uw hart zijn. Vandaar het platonisch geïnspireerde gezegde: Plus est anima, uhi amor 
(de ziel), quam ubi animat (het lichaam). Zie hierover het verkennende artikel van J. ORClBAL, Une 
formule ,de /'amour extatique de PJaton à ~ajnt Jean de la Croix el au Cardinal de, BéruJle, in Mélanges 
'offerts a Étienne Gilson, Paris, 1959, 447-463. Ook liet Schr. zich door dit motief en de daarrond 
ontwikkelde literatuur.inspireren. Hier is Christus' binnenste (hart, wonden) bet beminde object; wonen 
het werkwoord. Na Bemardu~' tekst geeft Sc,hr. de to~assing ervan op de 'godminnende menschen" 
r. 95-149. Vgl. nog'r. '17-23 in dit hst., ook c. 22, c. 25 . ..L~T-kende hetzelfde principe,·dát hij aan 
Augustinus toeschreef; •... der wille ziuhet daz gehügnisse riäch 1iiiê.' .. daz diu sêle ein wirt mit gote von 
gnäden, alse der heiligeist ein ist an dem vater und an dem ,sune von nätûre. Si ist wêrlîcher in gote danne 
si in ir seJbes pers5,e st Her ûf spirchet sant Augustînus, daz diu sêle mê si, dä si minnet, dan si dä si, dá si 
leOOn git (pfeiffer, 496, 24-29). 0 Phil. 4.13. 0 R. 95-156 sluiten nauw aan bij een tekst uit 
RUUSBROEC, Den blinckenden steen, ug1. 111, p. 9-10, die wij in parallel afdrukken.: . 
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nieuwen naeni geschreven, die niemant 
en weet dan diet 37 ontfanct'. 

Dit steenken is geheten een' trede
!inc" om zijnder cleynheyt. Want,al 
tredet die mensehe, onder zijn voeten, 
ten doet hem niet wee. Dit steenken' is 
b!inckende, claer ende root als een "vie
rige ,vlamme. Ende het is cleyn ende 
ront ende effen al-om. " 

nuwen name gheséreven, die niemen en 
weet dan diene ontfee!' 1. 

Dit steenken 
es ghenoemt een terdelinc om sine cleyn- 15 
heit, 'want al terdet die mensehe onder 

. sine voetè, het en doet hem niet wee; dit 
steeriken es blinekende, claer'ende roet 
alse een vierighe vlamme, ende het es 
deyne' ende .ront ende' effene alomme 20 
ende herde licht . 

. Met de'sen blinckendensteerikenver-
staênwij bnsen heere jhésUmcristum; 
want na sire godheit soe es hi een blic 
des eewièhs lichts 2 énde een sdlijn der 25 
gloriën góds, ende een spieghel' sonder 
vleeke 3 daei alle dinghè in leven 4. Soe 
wie dat àlle dine verwint ende over
clemt, hem wert dèse blinckende steen 

Hier-by verstaen wy overmidts desen' , 
b!inckenden steen' onsen Heere 'Jesum ' 
Christum. Want nae zijnder Godheyt so 
is hi een blinekende eewieh Jicht'3., ènde 
schijn der gloriën Gods40 , ende, eenen 
spiegel sonder vleeke, 'daer alle dinghen 
in leven. Soo wye dat alle dynck verwint 
ende overclymt, dien wort desen blin
ckenden steen ghegheven, ende hi ont
fanct claer41 waerheyt ende dat leven. 

· ghegheven; ende daer-inne ontfeèt hi"'30 
claerheit, waerheit ende leven: 

Desen steen <is) Doek ghelijek42 een
der .vyerigher vlammen, want dye vye
righe minne des eewighen Woorts heeft 
alle dat aertrijck vervult met minnen, 
ende wil alle minnende gheesten te nyet, 
in minnen verbarnen. 

Dese steen es oec ghelije eenre vie
righer vlammen; want die vierighe minne 
des eewichs words heeft al eertrijcke 
vervult met minnen, ende wilt alle, min- 35 
nende gheeste te niete in minnen verbe-
ren Oees verbernen J: ' 

135 Dit steenken is also clein, dat die, , Dit, .steenken es ,Dec .soe cleyne, dats 
mensehen dat nauwelijek43 en ghevoe
len, al treden si dàt, onder haer'voeten. 
Ende hier-om ist geheten calculus, dat is 
een tredelinc. Al tredetmen desemen-

140 sehen onder dye voeten, .zij en worden 
niet gebroken noch -IJ 205r) nyemant 
en wort daer-door verargert. ' 

de mensche cume ghevoelt, al 'tert hijt 
onder sine voete. Ende hier-omme, eest 40, 
gheheeten calculus, dat es een terdelinç. 

, Ende ·dit bediet ons sinte pauwels, 'daer 
· hi spreeet dat ,de sonegod.s hem,selven 
,heeft vernie[u)t endecleyne ghemaeet, 
· ende heeft eens knechts fonneaèn-ghe- 45 

I Apoè. 2.17.' 2 Vgl; Sap. 7.26. 3 Vgl. 
• Hek -1.3. 4 Vgl,' Jo. 1.3-4 .. ' 

37 L Qm.,.' CvgI: Apoc: .. " 2j7);. R .diene 'deti" n~~: 38 R terdeÎic. Vgt. 'Vel:wijs s:v.'· tredeline. 
39 ~in ... ::L c.andor. Ju~is aeternae-;" vgl. ·Sap. 7.i6; Reen blic"des ewichs J{ch.ts: ",40 ende ... : L hier 
weggelaten, .maar ~ijgevoçgd ... n~ v{ecke~ 4.1 -L /uddlssimU{r1 i R ·cltierheit." 42 wort .... : P; ,L asÛmila
Iûr. Na 'wor'l verwacht;meÎlib~/YCI. R 'es ·{Jee. ghe/yc: daarom han4hayen "Wij ghe/ijc; wij verbeterén wort 
tot is. 43 L vix; R cume. . . .... ." .'. . '.' .' 
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514 D. DAT BOEe DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

Dit edel steenken is al-om ront. Dese 
rontheyt des geests" is dye godlijcke 

145 waerheit, dye beghin noch eynde en 
hèèft. 

Dit is dat blinckende steenken, dat 
dese mensche4S wort gegeven,: die 46 

aldus door Jesum Christum opgeclom-
150 men zijn in dye .u. graden der duech

den,door welcken wi al weder in moe
ten gaen, sullen wij behouden worden". 

nomen, ende heeft ghehoorsam ghe
weest tot der doot des crucen s. Ende hl 
spreect selve dore des propheten mont: 
'Ic ben een worm ende niet een 
mensche, lachter der menschen ende een 50 

verworpenisse des volcs' 6. Ende hl 
-inaecte hem-selven alsoe cJeyne inder 
tijt, dattene die joden onder haer voete 
torden, ende si en ghevoeldens niet; 
want, hadden sine gods sone bekint, si 55 

en hadden(e) niet dorren crucen. Noch 
_ es hl deyne ende ongheacht in alre 
menschen herten, diene niet en minnen. 

Dit edele steenken,-daer ic af spreeke, 
dat es al ront ende ghelijc eB'ene al- -60" 

omme. Die rontheit des steens leert ons 
dat die godlijcke waerheit beghln noch 
inde en heeft. Die effenheit al-omme, 
dat hl ... 
(RUUSBROEC, Vanden hlinckenden Sleen, 
ug. '. deel III, p. 9- JO). 65 

5 Vgl. Phil. 2.7-8. 6 Vgl. Ps. 21. 7. 

44 L spiritus; R steens·door de zin geëist. '45 dese .. ,: i.. hominibus Wis; R den scouwenden mensche. 
46 Overschakeling van de ontlening naar eigén uiteenzetting. .. 

p_Ret laatste zinsdeel herinnert aan het begin van het Quicumque •. waarvan wij de ve;rtaling vonden in P 
11.59; zie hiervoor C (:,'44. p. 439 e.v. ,. ... 
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P III 34, f. 205r' HOEMEN DESE LEDEREN OP- ENDE NEDERCLIMMEN SAL. «([ CAPITTEL .xXXIX.) 

/" 

AI-hier is die mensehe te recht opgeclommen inde drie levenen, inden -ix. graet 
der dueehden, in den' .ix_ ehoor' der engelen, ende is weder-gekeert in sinen 
oorsprone overmits onseleeder Jesum Christum. Dit is dye leder, die Jaeob die 

5 patriarch saeh die engelen op- ende neder-climmen, dye met allen heyligen ende 
engelen ombeset is'. Dese léeder sullen wij stadelijc op- ende neder-climmen. 

Die opgeclommen is, die sal neerstieh zijn, dat hl daer-in gevesticht blive, ende in 
'f duechden voortgae, ende hem nauwe wacht(e) van alle hyndemisse. Dese sal weder 

neder-climmen, om dat te beleven ende metten wercken te bewijsen z, datter inden 
JO geest gewrocht is, ende ooc om dye minne zijns naesten, om dye uut broederlijeker 

liefden mede te deylen dat si 3 van~ die godlijeke waerheit ontfangen hebben, ende 
hem den weeh te wijsen, dye hem· overmidts liefde ontdect ende opgedaen is, daer 
si 3 in wandelen in haren oorsprone, daer si' alle menschen toe begeren te treeken, 
ende dat overmits dat gebot der minnen,' als gescreven staet: 'Ghy en slilt mijn 

15 aensieht niet sien, ten si dat ghi uwen minsten broeder mede-brengt'b. 
Dye nu noch niet opgeCIommen en· is, die sal neerstieh wesen door Jesum 

Christum op teelimmen ende in dueeb.den voort te gaen, ende sa! hem eerst 
reynigen in dye fonteyn der barmhertieheyt, ende trecken sinen ouden roe uut: so 
mach hl vromelic opelimmen4 endesineken hem neder (f 205v) voor een crucifix, 

20 ende aensien <iaer zijn ongelijeheit S, ende t[blonen den Here zijn meniehfuldige 
sonden, daer hl den minlijeken Here zijn wonden mede geslagen heeft', ende 
doorsien ende belijën den Here der barmhertieheit al zijn. misdaet met schreyender 
herten, met rouwiger sielen, met suchten des' geestes, voor die fonteyn der' barm
herticheyt met aldusdaniger manieren, als hier-na volghet. . 

1 Getuigen: P 111.34, f. 205r·v; L 2.34, f. 153v·154r. 2 om ... : L quatenus vita el operihus expr;mal. 
3 Dat si, .. : L quod ... merult. De meervoudsgedachte zit in de aanhef: Die (= alwie) opgeclommen is. 
4 sO ... "=- z'odal hli;- L" ut l·jr/liter pOsSii ascendere: 5 L dissimili~udinem . . :"' . . 

)3 • Gen.2S:i2 eri Jo.' 1.51.: '.' b Gen; 43~: . : c De aanloop tot hetvölgendegebed is P;Ur"c. 36;nu D 
c. 41, p. 516. 



516 D. DAT BOEe DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

P III 35, f. 205v' EEN DEVOOT GEBET HOE HEM DYE MENSCHE ONDERSOECKEN SAL ENDE ZIJN 

GHEBREKEN VOOR GOD ONTDECKEN. «([ CAPlTTEL XL.) 

o oorspronc alder goedheyt, ontfermt u over die af grondige zee mijnre boosheit, 
die my buyeht tot der hellen diepieheyt... (f 207,) ... Ende wilt my doch door u 

5 bitter liden vergeven al dat ie misdaen heb, ende dat ie seuldieh ben daer-voor te 
liden hier in deser tijt, ende hier-na eewelijck2 • 

Zie uitgave van de tekst in.A c. 38, p. 118 e.v. 
-Do 

1 Getujgen~f17v'BlriP IlI.35, f. 205v·207r; L 2.35, f. 154r·156r. De opeenvolging P II1.34-35·36 
is hoe dan ook verantwoord, omdat het slot van het ene hst. naar het begin van het volgende verwijst. 
Anderzijds nemen wij als legger van onze uitgave p. c. 5, omdat dit een oudere getuige is. Toch brengen 
wij daar tel.kens de varianten van P III .. 35 aaJ?, oVldat o,?k daarin oorspron.kelijke lezingen bewaard 
zijn. 2 Men vindt de hier weggelaten tekst volledig onder: - Do, p. 118-122 tegenover - Do, p. 515. 
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P III 36, r. 207,' EEN SUVERLIJC GEBET, HOE DIE MENSCHE VERGJFFENISSE BIDDEN SAL ENDE 

HEM SELVEN UUTGAEN. <Cl CAP[p]ITTEL .xU.) 

,,,-," 

~ 

5 

10 

15 

'IJ 
20 

o lieve Here, ick ben die' schuldige mensche, dye ti allen uwe wonden heb 
geslagen. Ende want ie mef mijnen misdaden . hier· voor·u stae; soa ontfermt u 
mijnre. Ende laet al u wonderi weder ontspringen 2 vaar dinen hemelschen Vader, 
dat si vlieten over mijn arme mismaecte sondighe siele, ende en laetse niet bestopt 
werden, ghy en hebt mi ende alre menseen sonden ende ghebreken afghedaen, ende 
alle sielen inden vagevier 3 vertroost ende verlicht. 

o lieve Here, en keert u niet van my, mer buyget u grondelase barmherticheyt tot 
mi, ende wilt mi aensien als ghl Magdalenam aensaecht met die oghen dijnre 
barmherticheyt, ende als ghi Petrum aensages, doen hl u versaecten, ende den 
moordenaer aenden cruee: sa wilt mi aensien', ende geeft my een rechte bekennen 
ende leetwesen, ende ontfanct my in dat paradijs dijnre graciën' i ende wast mi in u 
heylige heete 5 bloet, ende maect my levendich in uwen heyligen dool. 

Ende wilt mi vergeven ende uut my trecken al dat mijnen gront valschelijc 
beseten hevet 6, want ghl selver geseyt hebt: 'Als ic verheven warde vander aerden, 
sa sal ic alle dingen tot mi trecken'b. Daerom bid ie u, 0 verlosser mijnre sielen, 
trect mi tot u ende reinicht my van mijnen heyrnelijcken quade'. 0 lichte <licht), 
licht<6' in dye (f 2a7\') duysternisse mijnre sielen. 0 verteerende vier, verteert in mi 
alle sonden ende gebreken. Coemt ende besoect mijn siecke siele, ende suyvert mijn 
< consciëncie) " ende maect u w~ge daer-in. 

Door u heylige <mensch-werdinge ende) 8 geboorte sa maect mi reyn ende 
verciert mijn siel, op-dat ghi, 0 eewich Waart", daer-in geboren moecht worden, 
daer ghi mi toe gemaect hebt. Door u heylige wandelinghe <sa) maect mi 

25 saechtmoedich ende ootmoedich, op-dat u heylige leven ende wercken uut mi 
lichten. Door u heylige leeringe ende predicatie sa maect mi warachtich, doorlicht 
ende leert mi. 0 eewige waerheit, beschermt mi voor alle dwalinge,ongelove ende 
ketterije. 

<Door die liefden, die u dwanc, u selven ons te laten inden heyligen sacrament, 
30 ontfanct u selven in mi, ende verwandelt mi heel in di.) ,. 

Door u bitter liden sa maect mi lijtsaem, om uwen wil weder te lijden al dat ghi 
wilt dat ic lijden sal, ende geeft mi in allen 11 lijden te verblijden. Door u ellendige 
gevanckenisse 12 so ontbint my van allen misdaden, ende bint ende vestiget mi aen u 
metten bant uwer eewiger liefden. Door die wreede handelinge" , slaen ende stoten 

35 der Joden sa beschermt mi voor alle lagen ende stricken der boser geesten. Door 

1 Getuigen: P III.36, f. 207r-209r; L 2.36, f. 156r-158v. 2 L aperiri. 3 pa vegevier. 
om. 5 P1L heeze; ps herte. 6 mÜnen ... : L quicquid est JaJsitalis in [undo meo. 
splendidum lumen, illumina; P laat eerste licht weg. 7 pa; pl conscience. 8 pa add. 
om. 10 pa add. 11 L ornni ... mea. 12 L caplivitatem. 13 L traclalionem . 

4 SO ..• : L 
6. L 0 
90 ... : L 

• Vgl.l:c. 7.36-50;l:c22.61.62; Lc.i3.~-4:i. D~ gedacht~ vindt men re~s bij BONAVENTURA, Vilis 
mystica: Reverterè,. inquam (Christ~) ád me,'qUae'Q'me aVf!rs{l[uisti, ut intueamur te intuit" gralÏ"ae, quo 
Inulit;rem'pèccatricéir(P~iriim el ;Lat;-óhem'rtspexi-(PL184~ kol: 725 C).' b Jo. 12.32. 'c Vgl. Ps. 
18.13:" .. :. . .. ,.. . ( .. , ",. , ':.. ... ' ". - " . 
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dijn laster, confusie ende mismaectheyt so wilt mijn mismaecte sieIe, die na u 
gebeelt is, weder-maken. 

. Door u heymelijeke lijden so reynieht mi van mijnen heymelijeken sonden. Door 
die verbindinge uus godlijeken aensiehts so ontdect mijn inwendige oghen in een 

40 recht bekennen mijnre afgrondiger boosheit, ende (aensiet) 14 mi met die oghen 
dijnre barmhertieheit. Door dat iammerlije (leyden) 15 vanden eenen rechter totten 
anderen so wilt mijn sielleyden van alle wegen der dwalingen, ende bewaert mi in u, 
ende leyt my inden wech der waerheyt. 

Door u ootmoedige swijghen ende wreede bespottinge sa (verlost mi van alle 
45 sondenmijns monts ende)'6 geeft mi met (swijgender)" saeehtmoedieheit alle 

bespottinge ende verachtinge te verdragen. Door u bitter ende ongenadige geesse
!inge ende overvloedige uutstortlnge uus heylighen bloets sa reynieht ende waseht 
mijn melaetsche siele, (j 208r) Ende door u ontallijcke wonden gheneest ende 
doorwant mijn herte'met uwer minnen. Ende door u bernende minne ende heete18 

50 bloet sa wilt mijn cout herte verwermen in uwer liefden ende overstorten al mijn 
erachten met dijI!en roseliken bloede, ende doorclaert al mijn gebeenten ende 

. Iilereh, ende maect mi vruehtbaer in allen dueehden . 
. Door die' scerpe doornen-erone, die in u coninc!ike hooft gedruet wert, sa 

reynicht mi van alle misbruyckinge mijnré vijf sinnen, ende geeft mi. een nauwe 
55 hoede mijnre sinnen ende altijt haer te drucken onder dye doornen-crone uus 

godlijeken anxtes. Door dat ongenadige oordeel, dat ghi, lieve Here des. levens ende 
schepper aIre creatueren, om mijnen wil sa onschuldelijc verordelt wortste totter 
doot toe 19, sa vergeeft my 'al mijn sonden, ende weest mi een genadieh rechter, ende 
bewaert mi voor (ànder)20 mensenen te ordelen, ende geeft mi van mi selven een 

60 cleyn gevoelen ende mi ~elven altijt te beschuldigen voor u. Door die swaren last des 
cruces, daer ghi mede verladen waert ende so swaerJijc mede ter aerden Vielt, so 

. ontladet mijn siele van' allen gebreken, ende bewaert my voor dat vallen der 
sonden", ende helpt my dat ie' alle opvallen endecrucen 22 van hinnen ende van 
buyten om uwen wil gerne moet draghen. 

65 . Door dat iammerlije ontc1eden ende sitten inden snijdenQeIl wint sa ontbloe[y]t 23 

mijn siele van alle aencJeven der ereatueren, ende (doet) 24 mi alleen rusten op den 
steen, weJc ghy selven zijtd. 0 ininlijeke Heré Jesu Christe, door dat onghenadige 

14 paL; P aensien;.L aspice. 15 PJL; pllijden. ]6 pJ add. 17.Zo mogen we in pa lezen; in p1 
moetmen lezen swijgë der sachtm. 18 Zie hiervoor n. 5 en hierna r. -49-52. 19 pa om. lO P3L; 
pl aile. 211'allen .. ,: La peccali ruina. 22 opvallen ... : p3; L quaecumque mihi evenerint el cruces; 
pJ opvallende cr.ygl. Verwij~ s.v . .opval 2). 23 L denudaJ!, ontbloeyt. . 24 PJL;~. 

d Tijdens het wachten. ·op de kruis~bereidÎng zat Jezus in de 'gure wind' .op de 'koude steen', Zie 
W. GoOENNE, Christ de pitié, sculptures diverses, in Annales de lafédération' archéologique et hislorique de 
Bêlgique, XLIc Congrès, Malines, 1970, I, 122-3; ID:, Christ de picié, Bruxelles, 1982. Zie ook: Het atelier 
vmi de Meester van ChristuS op de koude steen, in Tenioonsle/ling. Hel, laatgotische beeJdsnijcentrum 
Leuven. - Leuven, Stedelijk M,useum, 6 okt.-2 dec: 1979, p. 213·246. ~ In de catalogus Rondom Kerst: 
prentkunst uil eigen bezit (14.75.1759), RijksrP-uséum Het _Catherijri~nvent .. Utreclii., 1990, toont afb. 1: 
Christus op de Koude steen (houtsnooe, ca. 1480·1500~ 'BMH gr. 17b). In' feite zit "Christus op het 

x 

)<. 
X.·.· : ~ . 
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uutreeken ende nagelen aenden eruce sa naghel( my vast aen u met waraehtieh 
gheloove, hope ende minne. Door dat oprechten uus gewonden liehaems ende 

70 pijnlije nederschieten op die harde steènrootse so vermorwet' die hartheyt mijns 
herten, ende druet daer-in u mismaecte beelde. ," ' 

o uutgeparste druyve', druet 'mijn sièie In _unaecte bloedige armen, ende geeft mi 
datie u altijt moet dragen tussehen, (f208!Jmijnen borsten als een bondelken van 
myrren f • 0 doorwonde ridder', heie sidy aldus óm mijnen wil doorwant van liefden 

75 ende aldus deerlije mismaeet! Och, wat salie uV/eder-geven voor al ciat ghi my 
gedaen hebth? Mijnen geest gëve ieu heel over tot dijrire rusten, ende mijn siele tot 
uwer liefden, ende mijn liehaem tot dijnen uutw,mdigen dierist. 

o edel pellieaen, die u iong;èn spijst mét uu~herten bloet' , spijst doëh mijn 
hongerige siele, dye anders nyet en mach daii',uvïeesehe eien ende 15loet dnneken. 0 

80 honiehvloeyende riviere der hem'elsdier weefden;' doorvloeyt alle mijn binnenste, 
ende maect my droneken, dai ie my' seJvenende alle ereatueren moet sterven ende u 
alleen moet leven. 

o overdaer spiegel der heyliger Drievuldieheyt, dáer alle heyligen ende engelen in 
begeeren te sien', hoe sidy aldus iammerlije om'my onteert, ende zijt geworden een 

85 laster der mensehen ende een verwerpinge des vóles 'ï Och, laet mi doch genieten 
des (dieren)" eoops'·, dat ghi 'mi gecoft,hebt, endebetaelt vooi: my al dat ie 
sehuldieh ben, ende maeet mi sa ghfmi inder eewiehe)'t hebben wilt';'; " 

Door u 'goetheit, dat ghy uwen' Vader badet voor u vianden, so vergeeft'my al dat 
ie tegen u misdaen heb, ende geeft my dat 'ic vergeven moet dat mi misdaen wort. 

90 Door ,die barmhertieheyt, dat ghi den' moordènaer dat' paradijs, beloofdet, sa 
ontfanet mijne siele in dàt paradijs (dijner) " graciën. D6ör dat grote mededogen 
dijnre liever Moeder, datghi haer sinte'Jan bevaelt, s6 beveel ie 'u (ende haer) " 
mijnen geest, siele ende liehaem, vrienden ende magen; goet ende eer. 0 alder-1iefste 
vacler'·, door u ellendige gelateritbeyt, dat"ghi gelaten wàert van dijnen Vader', sa ----- ".' ,- . 

25 p3; pi dieren. 26 ge.nieten .... : L Fae me,.,.participem huius tam carissimae emptionis.. 27 P3L; 
pl der. 28 pJ add. 29 De, tegenstelling van yader~Vad~r vr~gt_'deze zinsspIitsing .. 

platliggende kruis, te midden van andere 'wapenen'. Een moment in de wording van het motief. - Het 
passie-moment tussen de kruisweg en de kruisiging wordt veelvuldig voorgesteld als 'Christus op de 
(koude) steen'. Na de beschrijving van het passie·moment vraagt Schr. hier te 'rusten op den steen, welc 
ghy selven zijt'.--Dil nu 'wijst op I Cor: 10.4. waar· Paulus de rots/steen uit de woestijn als Christus 
alligoriseert. Zo verstrengelt zij" hier twee te ondersCheiden' Christus·steen·motieven. V gl. A'c. 21 .. n. c en 
n. e Zie C c. 15 en n. c. . r Motief 'uit de. -Fascicu!us myrre. Vgl. Cant. 1.{2.· g In Vanden 
wijngaerr van Enghadi (opgenomen in 'Vanden neghen couden. f. 67v) lezen' wij: •... groelel den ghewimden 
ridder, die daer slael besprenghel meI sinen duerbaren bloede ... ·. Dit houdt verband met de Legende van de 
honderdman: 'zie C c. 43 .. n: o. p .. 437 en n. o. . b "Vgl. ps: 115.12. . i yeel gebruikt eucharis.tisch 
motief. Vgl.. SC~TKE. Geis!1: Tier: I; ':3.6,7-370. Zie' ChriSt~' als weiblich"er Peli~pn. bij V.I;. ... MOLLEN· 
Kon .. Gott a/S_einè. Frau, M.û~cllen, 1~85,' 4~·52;·L ~ORT1ER~ L"e.p~liçan. Hi~!oire.'d'un symi?ole.. ~. du 
Cerf, 1984.' l Eucharistisch, te duiden?, 'k Vgl. 1 Petr. 1.12., 1 PS. 21.7. ,m 'Tegen de 
achtergrond van 'Judas, die" Jezus'veJ;kqch1\ staat .dat de Heer.ons zo duur gekocht heert en-aldus de 
GuIde"n berph .werd. " "D Merkwa.ardige spanning tussen JeZus;- Ollze.vader (die zijn Móeder aan S. Jan 
toevertrouwde)":":':'" 'uitdrukking; dje"in ik midd.eleeuwen ·wel meer" voorkwam -.:... en Zijn Vader •. do~~ wie 
hij ve~laten was. ..' - ." . . 
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520 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

95 wilt mi doeh vergeven, dat ie u so die ghelaten heb, ende en wilt my niet laten 
vervreemden 0 van u. 

Door u ellendigen dorst ende den smaee des edies ende gallen, geeft my te 
smaken u godlijeke soeticbeyt, ende maeet mi bitter alle aertscbe dingben, (I 209r) 
ende doet my altijt dorsten na dy, 0 fonteyne des levens, Door dat roepen, dat ghy 

. 100 riept: 'Het is al volbracht', soo helpt my dat uwen liefsten wille ende welbehaghen 
in my volbracht moet werden na uwer ghenoechten ende begeerten. 

o Vader, in uwe handen bevele ic mijnen gheest 30, ende ick bid: 0 God, leven 
mijnre sielen, trect mijnen geest uut my in dy, ende maect hem medeformich uwen 
vroliken geest, op-dat ghi alleen daer ombewegbelic in rust; ende treet mijn siele uut 

.!O5 die bewegelicheyt 31 der nederste diilgben, ende maectse medeforrnich uwer heyliger 
sielen,. op-darsi alleen van u beweget ende 'beseten ende geregiert mach werden; 
ende trect mijn lichaem uut· allen gebreken, ende maket medeformich 32 uwen 
heyligen reynen gewonden lichaem met al slnen cracbten, siIinen ende leden, op' 
dattet u gebeel toegevoecht macb werden, ende ghy daer alleen in leeft ende daer u 

110 beroeringhe33 ende werckinge mede hebt, als". gby door u heylige Mensheyt 
gegaen, gesproken ende gewrocht hebt, dat.gby daer-in ende <daer)-door 3S wer
eken wilt wat u belieft, ende dat ie aldus uut moet gaen uut my in dy, ende dat ie 
nemmermeer weder in <mi)3. en come, mer dat ie also in u verdwaelt ende verloren 
moet werden, dat ie nemmenneer weder uut en come 3 7 ,p. 

30 Het bevreemdt dat deze roep van Christus blijkbaar in de mond van de biddende ziel wordt gelegd: zo 
wordt hij gebed. 31 Vgl. het voorafgaande ombè'wegtÛie en hèt volgende hewegel. L aJfeetionibus. 
32 m,*et .= maect hel; L ipsum ... conf01:ma. 33 L movere. 34 L sicut. 3S daer .. ,; L et in ipso el 
per ipsum, 36 p3 ad,d. 37 endè dat ie",: L sicque ,ilura Ie Gberrem et per meipsum, ut nunquam 
valeam denuo exire. ~ herschikt de zinsdeien op onduidelijke wijs. . 

ot abs refteri alienum. Zie Verwijs s.v. Trans. B; maken dar men iemands vriendschap verliest, d,i. ver/aten 
wordt, p R. 88·113: omschrijving van de 7 kruiswoorden in aansluiting met het passieverhaal, die 
Schr. veelvuldig aanbrengt. Speciaal in -de Onderechtinghe over 'Die soeven vrije consten geestelick': C 
c. 41-43. Het bevelen in uw handen schakelt Schr. om tot 'verhef/verenig mijn geest in u' vanuit het 
hi~oor in r. 13-16 aangehaalde 'so'sa} ie alle dingen tot mi treeken'. Dit zelf spreidt Schr. uit volgens 
haar trichotomie: r. 100·106. Aan 'Christus' trecken beant"woordt 's mensen uitgaan uil'zich zelfin heml 
God (wat ons brengt bij het m~tief lus est anima. uhi;.: waarover in D c. 38, n. m, p. 5lO e,v .. ). - De 
verhouding tussen dit hst. en ANSPERGIU. "haretra divini amoris; ug. Montreuil, V, p. 58-61, moge 
elders onderzocht worden. "----.... "' ' - , -

." 
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P III 37, f. 209r' HOE DAT GOD MET AL ZIJNRE GHENADEN INDER SIELEN. COEMT. «([ CAPITTEL 

.xLlJ.) 

Als ie aldus uutga <uut my sélven ende) uut al mijnre annoeden', sa gaet ghi, 0 

mijn alre-liefste, geheel' weder 'in mi met al uwe rijeheyt)n dye woeste wooninghe 
5 mijnre sielen, ende oprecht weder", die verVallen mueren, endemaeet'heel' die 

gebroken weegen, .ende sluytdie ,doren ende die "ensteren, ende set daer <weeh
ters)·. voor, ende suvert dengi-ont der sielen', ende maect u' slaepcámer inden 
gheest, .endé verchiertse met bIomen' der duechdèn . als met' gelove, . hope. ende 
minne ende met dye acnt salicheden; e~de, omlegtse .met' die overste jhe- (f 2091') 

10 nichiëri der engelen als seraphijn(en), cherubijn(en)6, e~de thronen. Dese pewaren 
die memorie i~ puren gedachten,' eJ;1de dat versiant' in cIaer bekennen,'ende den wil 
invieriger minne;', op-dat de bruidegom onbewegelic rustÎn'dat bedde des gemoets, 
dat so chierlic pestroyt wort metten bloemen des oversciJnende lichts der blincken-
der radiën der Godheyt. . 

15 Dese camer is vol vlmder (alder-bestJis:cIQ,n9-e)8 speciën, die daer neder-vloeyen 
in dat huys der sielen, daer de coninc in wóont ende .regiert al dathuysgesin, dattet 
hem gehorsaem si, ende vervult dat huys met. al die gaven des Heylig\1en' Gèests, 
ende verchiertse met die .iiij. eardinael. duechden, ende omsettet met die ander 
jerachie, als met dié domin~tionen, principaten, ende potestaten, die die reden 

20 verwecken tot vierigen gebeden, ende die begeerte· stereken om die werelt als een 
prince 10 te versmaden, ende dye toornelijcke eracht met alder sachmoedicheyt 11 te 
bedwingen ende de erachten der booser geesten, op-dat die brudegom in vrede zijn 
stede besitte, die daer verweendelic voor-eoemt " als een bruydegom uut zijn 
slaepcamerb, ende neemt zijn wandelinge in dat palays des herten, ende verciert dat 

25 met alre graciën ende met die . vii. sacramenten ende alle zedelike duechden, ende 
omleyt dat tabernakel met die derde Jberaehie der engelen als die virtuten, archan
gelen ende engelen, die des eonincx woninge 13 bewaren in bescheydenheyt ende in 
godliker liefden (ende vresen)14. 

Dit waer een saligen uutganc" , daer Göd weder ingaet ' ··'. Hierom en weet ie mi 
30 niet saliger te doen dan uutgaen mijns selfs. Hierom wil ie mi keeren van allen 

creaturen ende oae uut mi selven, ende sculen" inde annen des ewigen Woorts, 

1 Getuigen: P III.37; f. 209r-2IOr; L":;ui,~. 1.S-8v~159v. 2 uut my ... ; ~ ineipsum et omnem meam 
pauperratem. 3 p3 ghehieJ.. 4- L restauras; versta: richt gij weder op. 5 ·maeCt.:.: L r..eparas. 
6 p3: vgl. VerWijs s.v. wachte;; wechler; L custodes ae vigiJes;"Pl vethrers.·: 6a Het meerVoud van het 
volgende Ihronèn enz. beWijst dat ook de vorige· engelennamen als meervoud bedoeld zijn. 7 P 3 
bloemen. 8 L suavefragrantium; l'~iJld.er,_b~$Jrieèke':ltie; _door ,verkeerde· samenvoeging misvormd ,uit 

"_aldJ:.J:::llgélLif-P'~f!JM.~,_ 9 L cancupiscibl1em. 10 als ... : L inslar principis ah'cuius. 11 p3 sachtmoe-
dicheit. 12 L procedis. . 13 ,des ... : .L tuum, 0 "rex aeternae -Oees aelerne~ habitaculum, 14 P3L 
add. 15 Dit .... : L 0 quam.f~lix,est exitus istê. . 16 Men kan;Jaer.~.~ngaet.ook spellen als daer .. :in 
goel. _ 17 L deIÛeseam.;. vgi. hi~rvC?or:C.c .. 8' n.A p, 332~ .. -.. '. " 

,8 G~b~s~ji.e_~schnj~~ Schr. r~sumerend.als.i~ ~p :vloeq ~~t ~ gQi~en,ln ~çp ·p~rallf?j tussen de 3 delen 
van de me.ns en_ de_.3.~ngçle~éra~chi~n,. de \'oll;leid Vim G<?4s genadewerk~ng On feite .een- g1q~vol1e 
synthe.se van_,c: }9-4D.·.Aa~va~ke.lij~:.in de 2e perso.o:~ (gae,! ghi ... ), dàama in.de 3e persoon (opdat de 

.. brud~gom···)t-vaak iO.1)der herhaliIlg vap het ollderwerp~. , . :b. Vgl.. Ps. 75.8; 18.6, c De zin herneemt 
het motief der inleiding.' ,. .. '. . . 



1 
! 

I ., 

522 D. DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERINGE 

daer ie mijnen naem verliese d, \mde worde verandert in kennen ende in minnen 18 , 

ende werden 19 één metten bruydegom in zijn gebruikelike rust ende in zijn 
welluste'O wandelinge in die nietbeyt mijns selfs. X 

35 0 God, 0 leven ende inwoonder mijnre sielen, die daer zijt een bekender des 
binnenstens mijns geests ende des verborgenheits mijnre sielen ende de<r) diep
(f 210r) heit" mijns herten, verdrijft daeruut dat u mishaghet, ende ontdect" den 
gront der sielen, daèr dat heilich der heylighen in verborgen is, welc ghi selve zijt; 
ende verciert die slaepcamer van Syon 23, wijet 24 ende heylicht den tempel mijnder 

40 sielen; ende offert u selven in dat sacrament" des geests met al u heylige wercken 
ende verdiensten, tot uwen love ende glorie der heyliger Drievuldicheyt ende tot 
.blijscap alre heiligen ende engelen ende tot troost ende salicheytalre menscen, ende 
tot verlossinge alre sielen inden vegevier; ende gebenedijt dit huys der sielen, ende 
vervult dat met hemelscer gratiën ende benedixiën, ende bewaert dat met uwer 

45 liefden ende gratiën. 

18 jn kennen ... : L in cognirionem el amorem. 19 L efficior; werden staat op dezelfde voet als worde 
verandert. 2() L deliciosa. Vetwijs kent dit woord niet als bnw., wel wellustelije. wellustich. 21 Versta: 
bekender des binnenslen ... ende der' verborgenheit ... ende der diepheit ... Daarom onze genitiefvorming. 
22 L revela. 23 L Adorna lha/anum Sion: echo uit de liturgie van Lichtmis. 24 Vgl. Verwijs s.v. 
wiën; ons wijden. 'Wijen, vgl. Ohd. wihen, waarvan de 20: 1ettergreep volwaardig vervoegd wordt: wij
et. 25 p1; vgl. Verwijs -s.v. sacrament I) geheimenis, dus in de zin van de vorige verborghenheit mijnre 
sielen; p3 heylichdom; L sanctuario. 

d Deze uitdrukking zegt negatief wat elders lttidt: in dat steenken (is) eenen nieuwen noem geschreven, nl. 
dó'or de goddelijke overvorming (Apoc. 2.17). Zie hièrvoor D c. 38, r. 109-117. 

.. ~ 
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P III 38, f. 21Or' HOE WJ DESE .IX. GRADEN DER DUECHDEN IN MARIA ALDER-VOLCOMELICSTE 

VINDEN, ENDE HOE WJ HAER BIDDEN SULLEN. «([ CAPITTEL XLIIJ.) 

5 

10 

15 

'i' 

Och, hoe voleomelie was Maria in dese .ix. 'graden der dueehden opgeclommen 2 

ende was gekeerf inden gront haerder sielen, daer si dat rijeke Gods ende ewieh 
leven ende alle volheyt der gratiën "andt, daer si God sonder middel in vant ende 
aen beden 3 ,a 1 

Si woonde daer altijt in haeren 'öorsprone, endè· wandelde met den engelen. Si 
was voleomen in godlicker. vresen.Met alder reverentiën ende werdieheyt so eerden 
ende loofden si God; ende·also was'si in dat ehoer der engelen. 

Si wrocht alle haer wereken uuf gödlicker·liefden;. ende so wandelde si onder die 
archangelen. 

Si wracht met besceydenheytalle 'vólrriáeétheYl dei duechden;' ènde so wandelde 
si onder die virtuten . 

Si was die alder-soetste ende vreedsaemste in alder bitterheit, ende hier-mede 
bedwancse de bose geesten; ende hier-mede wandeldese onder die poiestaten. 

Si vergat haer selven ende al dat inder werelt was; (ende so wa!,delde si onder die 
principaten.)· 

Si was inwendicb stantachtich s, ende aenbadt God altijt inden gront harer sielen, 
ende _(:vef\V~rf tallen)' menschen gracie, ende so wandelden si onder dye domina-

20 cionen. 
Si was ghelaten ende <in) haren wille vereenicht' met God, ende was een throon 

Gods, (f 210v) ende s.o wandelden si onder de thronen. 
Si was alsoo verlicht, dat si God bekenden ende alre-Iuchtichste doorschouden 8 

in dat binnenste haers ghemoets < ende also_wandeld,,~j onder die cherubinnen.) • 
25 Ende <si) was door godliker minnen in God gesoncken. Aldus wandeldese ' • in 

haren oorsprone, ende sagen 11 God volcomelic in haer selfs wesen, ende wandelde 
onder die seraphijnen. 

o Maria, ie bidde u, wrijvet dye hoofden der serpenten 12 •• , ende bedwinget de 
boose geesten, dat si my noch gheenen menschen in dese wegen en moeten schaden 

30 noch aftrecken, op-dat ie, overmidts uwe exempel ende hulpe der heyliger engelen, 
door uwen lieven kinde op mach dimmen dese leeder van .ix. graden, door die .ix. 
choren der engelen, in dien edelen gront, daer God in woont, daer hi van alle 

1 Getuigen: P 111.38, f. 210r-21 Ir; L 2.38, f. 159v-160v. 2 Och ... : L Denique, novem gradus ... perfectis
sime conscenderat. 3 L adoravi1: aanbad (= aanbeedde). 4 P3L add. 5 inwendich ... : wij 
verstaan: naar hel inwendige standvastig; anders L constanter introversa. 6 verwerf. .. : L cunctis 
hominibus groriam promerebatur; P verwerft: het ver~and. eist ~ogiscb een verleden tijd: verwerfde, 
verwa(e)if, verworve. Is vérwerft een nevenvonn h,jervan? Vgl. \,'erwijs s.v. verwerven Trans. 1). Bestond 
wellicht ook verwerf! Wij stellen. vo~r te: iezen:E!.!w.erfJ~~,._'t...f!!'fjil!.rf) ta~len menschen (ten gerieve van ... , 
ten gunste yon ... ). '7.in ... : L in (voJu~tote:.cum Deo ~nita) add.· 8 alre4.': P luchtig (vgl. 
doorluchtig); vgl. V~rwijs s:v.luchlich .. lichiich: hdcktt,.lic.ht,,· 9 ende.:. paL add. 10 Aldus ... : p1; 
paL ende .lYondelde. " 11 pa sach.,· 12 wrijveL.: L confere caput. serpentis; vgl. Gen. 3.15b. Het 
tweevoudi~ meervoud' in P bevreemd-t. . 

& Het iondschem~,dér ~'orige hstt. wo~dt nu ,vqlledig op Mari~ uitgewerkt. De lof g~at in'sm~kbede 
over. b Vgl. Gen. 3.15.' -. 

: ~ . 
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heiligen ende engelen in beschout wort, so-dat ie door godlike <vreese)13, liefde 
ende bescheydenheyt der duechden, ende door ootmoediger lijtsaemheyt ende 

35 versmadenisse mijns selfs ende verduldige ynnicheyt ende door gelatenheyt ende 
vereninge des willen metten godliken wille ende verlichten bekennis 14 ende vierige 
gedachten in dat binnenste mijnre sielen dat rijcke Gods ende den godliken 
oorspronc moet vinden ende·bewaren. 

o Maria, moeder der gratiën, staet my by nu ende tot alre tijt, mer sonderlinge 
40 als mijn siele van mijnen lichame sal sceyden, op-dat si dan niet en wijct uut desen 

wech der salicheden ende der waerheden, ende nyet in vreemdelS \j'egen en dole der 
duysternis vander onbekentheyt16.', ende niet ghegrepen en werde inde handen der 
booser geesten, mer· dat si door dat bitter lijden uus kints reyn bewaert moet 
blijven, ende door zijn ··heylighe verdienste met godliker claerheyt doorlicht moet 

45 werden, ende neygen daer ·inden verborgen afgront, daer Gods woninge is, ende 
gaen met haer wesen in dat godlic wesen, met haer erachten inden godlijken 
cracht1' ende inde armen des ewigen Woorts, ende so van hem ontfangen werde als 
een kint van sinen vader, als een suster <van haeren broeder) l' (f. 211r) endel. als 
een bruyt <van>20 haren bruydegom: ende dat totter gloriën der heyligher Drievul-

50 dicheyt d. 

13 pSL add. 14 L cognitionem. 15 Lignolas. 16 vander ... : L per ignorantiam. 17 inden ... 
(mann.!): L in divinam virlulem. 18 va~: .. : P~L; pl '!.!!.~~l!!~!ll!.!1!I.~S2!!!: 19 ps om. 20 pl 
lot. 

c Nl. na de dood, op weg naar het onbekende lant. L vertaalt per ignorantiam als ()orzaak der 
misleiding. d Verhouding lot de 3 personen en de Drieëenheid. 

. .~ 
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P III 39, f. 211r' EEN WEDERHALINGE DES VOORSEYDEN' INDEN GELOOF, HOE GOD INDER SIELEN 

WOONT ENDE EEWELICK WONEN SAL. <cr CAPITTEL XLIV.) 

o 

Hier·in 3 gelove ic, 0 God nlijns levens, dat ghÎ in mijnre sielen woont', die daer 
zijt een hemel der weelden, daer alle hemels 'in gehemeltzijn .. ende ghy woont 

5 inden hemel mijnre sieleli, daer ic u nu aens.chouwe ende ewelie aeJ;lsehouwen sal. 
Als dat cleet der naturen' ghesehoort sal werden, so wert dat riji:: Gods inder sielen 
ontdeet 6 •b • Als de sterf[fJelike.oghen sullen br;:ken,. so suilen die inwendige ogen 
opgedaen werden, God der Goden te sien in Syon', dye met alle heyligen ende 
engelen ombeset is. . . 

10 Dese poorte van Sion· is dat bloote wesen der sielen, daer si haren bruydegom 
nu gemoet; hier ende inder uren des doots,ende .ewelie in gemoeten sal, ende daer si 
tot hem ~jngae~ ende van hem ontfangen .wort. Dit is dye weeh ende dat carte 
toep at , ", die die· geen wandelen ende wandelen sullen, die met God verenieht zijn 
ende zijn in Christo verborgen. 

15 Hier·in gelove ie vastelic, 0 God mijns levens, ende begeer hier·in te leven ende te 
sterven, want ic heb dat getuych van u ontfangenselve uut dat boec des levens, 
daer·af my noch doot noch leven scheyden en mach', ende dat sal my wesen tot 
groote vruechde aft pijn'. 

AlsuJcken ewigen verbont hebdy met mi gemaect. Want, ist 8 dat ic nu my selven 
20 ende alle creatueren versmae ende my met alle gaven weder op·drage in u weselike 

enieheyt, daer 9 ghi inden afgront mijnre sielen woont ende my selven u te gronde 
late, dat ghi door die verdienste uwer heyliger Menseheyt in my woont ", ende ie 
uwer altijt nauwe waer·neme, ende u in allen nae·voJge als ghi my voorgegaen zijt, 
door uwer hulpen - want ie buiten u niet en vermaeh -, so sal my u getuych 

25 wesen tot der ewiger vrueehden. 
Mer, ist dat ie nu onaehtsaem ben, dat ghi in mi woont, ende met al mijn erach· 

(f 211v) ten niet aen·hange ende gehorsaem ende onderdanich en si, ende u 
gecruiste leven ende liden niet in mijn herte en drage ende na en volge, so sal my u 
getuyeh wesen tot ewiger pijnen. 

] Getuigen: P IIl.39, f. 211r-v; L 2.39, f. 16Ov-161v. 2 p3 voorscreven (vo]uit geschreven). Een ... : wij 
mogen deze woorden strikt redactioneel opnemen. Dit hst. is inderdaad een reeapilu/atio in strikte zin, 
zodat wij hierin meteen het slothoofdstuk van traktaat D moeten beschouwen. 3 L Proirule. 4 L 
eae/anlur. 5 L saccus mortalitatis huius. 6 L manifestabilUr. 7 dat ... : L compendiosa 
semita. 8 A/suleken ... : L Siquidem aelernum hoc meeum foedus pepigisti. ut si. 9 daer ... : L per 
quam habitas. 10 dat ghi...: L ad habitandum. 

a Kemobject van het geloof: Gods weseIljc inwonen in 's mensen wesensgrOnl met de laatste draagwijdte 
ervàn, waatover de mens vilj ten goede of ten kwade beslist. b V gl. hiervoor D c. 42 r. 35 e.v.: 
blootgelegd, geopenbaard en ervaren,· c Een· Sion-referentie, die verwijst naar de voorgaande uiteen-
zetting van dit thema. d V gI. Ps. 86.2. e Blijvende topos in P. f R. 15-17: een merkwaardige 
uitspraak van Schr. over haar overtuiging omtrent de kern van baar leer. g Laatste dilemma over de 
levensrichting,.. Wll-arvan positieye. el} nçga.tieve \!ervulling geëxpliciteerd wordt,. dat blijvend in Peerle 
herhaald wordt. Zie A c. 22, n. y. . 
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Och, dit getuich is in allen menschen, mer si en ontfanghen noch en volgens 
nietll. Mer, wie dattet Dntfangt ende volcht, dye werden alle kinderen Gods, ende 
ontfanghen dat één, daer wij alle toe geroepen zijn, ende werden Gods kinderen 
ende uutvercoren vrienden, ende ontfangen dat weselike loon, dat God selve ish. 

Dat wi daer aI toe comen moeten, daer-toe helpe ons dye-geen, die stadelic in 
onse siele roept, om (ons)daer-toe te brengen'2.;. 

L. 
(HIER ENDET DAT BOEC DER OEFFENINGE DES HERTEN ENDE HARER VERCLAERlNGE) 

11 mer ... niet: L sed non omnes illud recipiunl. nee sequuntur. Daaruit moeten wij besluiten dat volgens 
(niet) betekent: volgen het (nl. de hier aangehaalde waarheid) niet. 12 roept ... : L damar .... desiderio 
nos eo p~rducendi. 

h R. 31-33: blijkbaar een zinspeling op Jo. I.1l-12. 
deel van het werk, Traktaat D. 

i R. 34-35: te beschouwen als eindformule van dit 
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Traktaat.E 

DATVIJFTE DEEL DES BOECX' 
DAT BOEC DER AENBEDINGHE INDEN GEEST' 

<Dat vijf te deel des boecx heeft veel schone leringen,) hoe wi ons mit God 
vereenigen sullen, als wi hem aenbeden willen inden geest voor ons selven ende voor 
onsen naesten 1. 

1 Het inleidende zinsdeel ontlenen wij aan het begin der rubriek van P III (zie hiervoor p. 241), Het 
vervolg is de ,rubriek van p c. xxxj, die de kerngedachte van Jo. 4.23·24 weergeeft en een hoofdmotief uit 
de leer v.aD S~hr. in dit tr~kta~t beyat .. Daarmee benaderen wiJ de rubriek van p c. 31; waannee p dit 
'vijfste deel des bo~x' aanvangt en er een eigen structuur aan geeft. Vgl .. A -c. 7, n. i~j.-. 

H Ol ampek076j21 
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De aanbidding Gods in de geest' 

1. Wezen en grondslagen dezer aanbidding' 

1. 1. Een dialoog tussen God en de mens over hun wederzijdse verhouding' 

pc. 31, f. 139r' [DAT .xXXI. CAPITTEL.] HOE WI ONS MIT GOD VEREENlGEN SULLEN, ALS WI HEM 

AENBEDEN WILLEN INDEN GEEST, VOOR ONS SELVEN ENDE VOOR ONSENNAESTEN. 

«([ CAPITTEL J.)' 

0" 

0 Jr /'. 

(1 1391') <Die siele).: Ic gelove in God. 0 ghebenedide God, eewieh beb ie 
5 geweest in u ongeseapen, ende nu sidy in mi. 0 mijn alder-liefste, wie sidy? 

<God): Ic ben dat alre-opperste goet. 

10 

15 

20 

<Die siele): Hoe goet sidy? 
(God): Dat is my alleen bekent. Daer'om kan iek mi selven volcomeliek lief
hebben. 
<Die siele): Nu wil-dy dat ie u Doek bekennen sal, op-dat iek u lier maeh hebben 
ende liefhebbende di gebruken mach. Hoe sal ie di lief-hebben, als ie dy niet en 
kenne? Want kennen doet minnen. Dat ie niet en kenne, dat en kan ie niet 
liefhebben'. Wie sidy doch dan? 
<God):Ick ben een eewieh, eenieh, godlick, minnelick, soet, ghenuechlic, vreed
saem, dueehteliek, onbeweghelie, vroolie wesen.Ende dus weselie ben ie in u ende 
in allen mensehen, ende ie hebbe u alle ghelijek verlost. 
<Die siele): 0 mijn alder-liefste, waer-omsidy dus in mi? 
(God): Want ghi buten mi niet en vermoeehtb • 

<Die siele): 0 mijn alre-liefste, en vermaeh ie niet, so en ben iek niet, so en weet ie 
niet: also en vermaeh Doek een yegheliek niet. Ende want ye dan niet en (1 140r) 
vermaeh, hoe mach het dan wesen, dat ye quaet hebbe ghedaen? 
<God): Dat heb ie goetelie van u gheleden, ende heb u lancmoedeliek verwacht tot 
beteringhe. lek hadde u moghen laten vergaen, mer iek hebbe mi gehouden, recht 
oft ie des niet en hadde gheweten. 

1 Getuigen: p 31, f. 139r-141r. Deze tekst komt grotendeels overeen met P I L3 c. 13 (nu B c. 11; p. 266), 
maar verschilt daarvan toch grondig, zodat er toch geen sprake kan zijn van een doublet. 2 Over de 
samenvoeging van dit en de volgende hstt. uit p met hstt. uit P III tot wat wij traktaat E willen noemen, 
zie hiervoor Inleiding, p. ?'n, Dit nieuwe geheel bestaat uit twee convergerende delen. Het eerste deel is de 
verklaring van hel wezen en de grondslagen van wat de hiervoor gegeven titel omschrijft als de 
aenhedinghe vanden geest en heeft zijn hoogtepunt in die oeffenfnge des herten (hstt. 1-12). Het tweede deel 
belicht drie praktiJ'ken om de aanbidding in de geest te verwezenlijken (hstt. 13-39) en sluit aldus nauw 
aan bij de voornoemde oeffeninge des herten. Deze aldus beklemtoonde verhouding tussen die oeffeninge 
des herten en de drie dingen, die wiJ" in onse oefJeninge sullen hebben, troffen wij reeds aan in B c, 15·17; 
p. 273). -:- In de hier volgende dialoog van c. I geven wij telkens de namen der sprekers ter 
",erduidelijking aan. 

a R. 5-10: motief van de relatie kennen~beminnen; vgl. D c. 6 r, 29-33, b niet = nièts. Vgl. Jo. 15.5. 
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25 . -(Die siele): 0 mijn alre-liefste, dat wilt mi doch vergeven ende niet meer ghe
dencken. 0 mijn alre-liefste, vermach ick niet, ende vermach een yeghelic niet, waer
om ben ic dan gestoort ende moeyelic, als si mi vervolghen ende quaet doen? Du 
biste doch in hem, ende ghi zijt in mi. Ende alsoe als ic niet en vermach, alsoe en 
vermoeghen si oock niet: is dat also niet? 

30 (God): Ja, dat is also. Maer ic hebbe di dijnen vrijën wille ghelaten, so_datghy met 
mijnre hulpen dat goede doen moeeht ende voorts dat quade laten. Ende oock soe 
wil ick u altoos gheeme helpen, also veer ghi medewercken wilt mit mijnre hulpen 
ende graciën. Want also ghi buten mi geen goet en moecht doen, so en mach ic u 
ooc (f 140v) niet salich maken. sonder uwe toedoen; ende aldus ist met allen 

35 menschen'. 
(Die siele):. 0 mijn alre-liefste, ghi hebt mi geboden, dat yc u lief sal hebben uut 
alle mijnen herten, uut alle mijnre sielen ende in' alle mijnen gedachte{'9Ende 
want yc dit sonder u niet en mach vollenbrenghen, so bid iek u: want gbi in mi zijt 
na u Godheyt: neemt u selven tot U selven in mi, in so hogher weerdiger lief ten, als 

40 ghi u selven naemt inden avontmael, ende treet mi in dy, ende verwandelt mi in di'. 
Verdrijft uut mi allet dat u in mi mishaget, ende maec! mi so van .graciën ·dat ie niet 

. en ben van natueren. 
Ende doer dat verdienst dines (I) heiligen reynen doerwonden lichaems soe bid ie 

u: helpt mi dat ic u lief mach hebben uut al mijnen herten; ende doeT verdiens! 
45 uwer heiliger droeviger sielen, dat ic u lief mach hebben uut al mijnre sielen; ende 

doer verdienst uwes heiligen menscheliken vroliken geests, dat ie u lief mach hebben 
uut alle mijnen ghedachten. 

Ende want ghi mi gebo_oden hebt dat (f 141r) ie mijnen evenen-kersten liel' sal 
hebben gbelijc mi selven,- so bid ic u ooc: gevet mi dit ende allen menschen te 

50 volbrenghen, .op-dat ic u lief-hebben mach met allen hemelschengeesten in minen 
geest, ende· met allen sielen inden vegevier.-in mijnre sielen, ende met allen goeden 
menschen opter aerdenuut alle mijnen herten, opdat wi altesamen menschen mogen 
worden nae uwen herten, ende-mit u vereenichl inden ban! des. vreden ende der 
lief ten, in eenicheil des geestes. 

55 . Ende helpet mi, dat yc u mach liel'hebben uut al mijnen herten inden lichaem, uut 
al mijnen crachten inder sielen, ende in alle mijnen gedachten inden geeste. Ende dit 
selve wilt ooc allen menschen geven, op-dat gbi alleen vreede ende vruechde in ons. 
allen moeeht hebben tol uwer eeren ende gloriën. Amen. 

3 Men verwacht hier uut: zie "evenwel verder r. 44 en 52-53. 

'c Wiss~lverhouding tussen mens en "God. Vgl. A c. 21 r. 83-89 enz., p. 64. d Vgl. Mt. 22.36-38:' 
tóepassingen achtereenvolgens in r. 49-58. e Verhouding: eucharistie, optrekken (op het kruis) en 
omvormen. 
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1.2. Christus navolgen in geest, ziel en lichaam' 

pc. 320, f. 141r' [DAT .xXXlJ. CAPITTEL.j HOE DAT \\~ CHRlSTUM (ONSEN HERE>' VOLCOMELIC 

(INWENDICH ENDE UUTWENDICH>' SULLEN NAVOLGHEN INDEN GEEST, INDER 

SIELEN ENDE INDEN LICHAEME (ENDE IN HEM OVERFORMT WORDEN>', ENDE HOE 

WY ONS VAN BINNEN ENDE VAN BUYTEN ALTOOS OEFFENEN SULLEN. «([ CAPITTEL 

c 
ui 

5 .U.)' 

(f 141v) Onse (lieve)4 Hereseyt: ·'So wie mi navolgen wil, die verloechne hem 
selven, ende boer' op zijn cmce,· endevolgemina". Dit navolgen • en is niet alleen 
inden lichaem van buten, mer ooc inden geest ende inder sielen van binnen. 

Onse Here seyt: 'Daer ic ben, daer sal (ooc) 7 mijn dienaer zijn'h. Bnde op een 
10 ander stede seyt onse Heere:·'Dàer ic gae, en'moecht ghi niet comen'. Want daer 

ick ben in mijnen Vade,,"1 daer ·en mach gheen:creafuer comen noch blij(v)en'. Sal 
. nu die dienaer zijndaer Godtis, so moet hi afstaen' al dat creatuerlic is ende 

gheschapen9. Soe coemt hyl. aldus inden gront der sielen, daer God inne verborgen 
is. Ende hier wordt Godt van hem selven ghevonden, ende in desen gront (SO)l1 

C 15 wordt in ons gheoopenbaert dat rijcke Gods': . . ) f Want also veel als wi bloot zijn ende ons selven uutgaen, also veel openbaertr 

God ons van binnen. Sal·onse gront nu bloot zijn, dat moet God selfsl' doen; ende 
daer(-om)l' S014 moeten wi God bidden, dat hi van ons drijve l ' al dat hem een 
hinder is (ende leyde ons inden edelen afgront, daer God verborgentIic in 

q 
o 

i{';. 

20 woont.)l. (/. •. 142r) Hier(-in)17 wort (men) te niet (ende bloot van)l' alle 
gheschapenheit, ende <men) wort daer19 weder dat yet, dat God selver is', ende 
hevet dese mensche'· eenen heymeliken inganc in God, ende gebruict daer zijn 
helmelicheyt. 

Ende hier(-in)21 wort die gheese' van God gewracht": dat licht" luchtet in 
25 die duisternisse:r~nde coemt" iiJ die nieu werlt, dat is: dat overweselicke leven". 

Hier openbaert hem die heilige Dnevoldicheyt: die Vader in die gehoechnisse'· mit 
een simpel licht der gedachten; áIe Sone Gods in die verstandenis met een claer 
bekennen; de Heilige Geest inden wille metter minnen, ende maect si,7 één geest mit 
God, ende in deseeenvoldicheyt (des· geests>" wort de geest simpel ·ende r>uyr: 

1 Getuigen: p 32a, f. 141r~142v;.P I.4? f. 63r-64r; L 3.4, f. 193r-v: Over de tekstopvolging in p en P zie 
Inleiding, p. ??? 2 PL add. 3 Onze eigen capittel-nummering van dit traktaat: zie ook vervolg. 
4 P add. 5 P heft. 6 L imitatio vel sequela. 7 PL add. 8 L deserere el transeendere. 
9 is ... : Pende gh. is trp.; L (oporlerJ, el tune venire. 10 Soe ... : PEnde e. 11 P add. 12 P 
se/ver. 13 PL add. 14 P om. 15 P verdrijve. 16 ende ... : P add. 17 P add. (inwoont). 
18 men ... : PL; p te niet; van: P add.; p om. 19 men ... : PL; p wor1. 20 hevel ... : P men heeft hier; L 
hic ... habemus. 21 P add. 22 PL; P si. 23 van ... : P gewrocht 1'. g. tIp. 14 L /uxque. 25 L 
homo ... pertransit. 26 P gehoochnisse. 27 L ipsum (spiritumfhominem). 28 PL des geests add. 

a MI. 16.24 en par, b Jo. 12.26: C ·.]0: J3.33b. ·d Jo, 14.10-11: e. R. 6-10: m.erk de 
gelijkschakeling der termen. f openboert = wordt openbaar, maakt zich bekend. g R. 15-18: 
'speling 'niet-yet. b Gods ingrijpen bemerkt dat het.Jicht ip (ie duiste(llis,~hijnt, (vgl~ Jo 1.5a) el;} dat 
een nieuwe wereld 'inkomt'. d.i. aanvangt, nl. het overweselicke Ie,ven, .oe passus Js op het ee'rsle, "geZicht 
al1es behalve duidelijk! De vertaling van L (zie n. 25) lijkt ons fout. .. 

J2 Jot d' r 

:: 



, 
( 

534 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

30 Ende hier baert God zijn (eewighe)28b" Woort, dat is: hi doerclaert den gheest 
met dat licht desonderscheydens 2 •• Hier is die scheydinge des geestes ende der 30 

sielen j, die nochtans weselic één zijn. Mer de geest wort ghewracht met die drie 
overste erachten in dat eenvoldige één", dat God iS;.ende diesiele blijft neder met 
die drie nederste erachten in menigerhande bitterheit: (f 142v) daer-om wort onse 

35 siele gelijct32 bi Maria, de daer wort genoemt: een bitter zee. (Mer) onsen" geest 
blivet altijt vrolic; vredich ende vrij; mer die siele hevet menigerhande strijt ende 
droefheit, (ende bysonder driërhande) 34 • . 

28bis P;, p ewighe. 29 P onderscheyts; L discretionis. 30 is ... : P scheyt die g. vonder. 31 PL 
om. 32 P geleken. 33 Mer ... : P; pOnsen. 34 ende ... : PL add. 

j Vgl. Hebr: 4.12, dat verder verklaard wordt in de tegenstelling van de"droevighe ziele (Maria) en de 
vrolijcke gheest. Vgl. de traditionele naamduiding van Maria als mare àmarum, mare amaritudinis. Zie 
Jac. DE VORAGINE. Leg. ourea, 407: toegepast op Maria Magdalena; overgedragen op de maagd Maria: 
algemeen; b.v. in Van den seven ghelijden der passien omes Heren; zie OG~ 16, 1942,232. 
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pc. 32b, f. 142v' (VAN ORlËRHANDE DROEFFENISSE DER SIELEN UUT DAT INLICHTEN GODS.) (U CA

PITTEL .IIJ.)' 

Ten eersten 3 als uut die (verheventheyt)4 des geestes dat licht in hoer (neder") 
daelt, so-dat si· hekent ·den afgront.hoere .gebreken, ende gevoelt, dat si niet en 

5 verrnach, ende dat si niet en hevet dan alle gebrekelicheyt, ende dat si God soe duc 
een hinder is dat hi in hoer (so) 7 niet wercken en kan als! hem belieft, ende dat si 
hem so ondancbaer is voor alle die weldaden, die hy hoer gedaen heeft, ende 
(voor) 8 allet, dat hi uut lief ten voor hoer geleden heeft. Ende si O bekent, hadde 
God den snootsten sondaer die gracie ghegeven, die hi hoer gegeven heeft, hi soude 

10 vele dancbaere' ° zijn dan si: hier-van C1ijget onse siele" een leetwesen ende acht 
hoer selven min dan niet. Ter-stont werden alle dese ghebreken verteert van dat 
godlicke licht, dat in hoer schijnt, ende die (Heylighe)12 'Geest purgeert hoer gront, 
so-dat die hemelsche Vader daer geestlic ghe- (f. 143,) baert '3 sinen Soone, (dat 
is: hydoorclaert dye siele met die kennisse der waerheit)14. 

15 Ten anderen is die ander droefnisse 15, dat die slaepcamer hoerer sielen niet 
verciert en is ende dat (si) ,. dat cleet der eerster puerheit verlooren heeft, dat si 
inder dopen 17 ontfenc, ende dat si 18 alle die duechden, die hoer doe sonder hoer 
verdienst ingèstort worden, overmits 10 sonden verloren heeft, ende hoe hoer die 
bègeerlike cracht uut-ghebreit hevet tot dien dingen, die hoer .nyet geoorloft en zijn, 

20 ende hoe onsimpepo dat dië redelike crafte" geworden is, ende hoe opgeblasen die 
toorenlike" cracht is, ende alle die affectiën verkeret". 

«(f. 147v) Die 24 derde droefuisse is dat God alle menschen soe 25 niet gebroken 
enmach na sinen alder-liefsten wil. (f. 148,) Want die menschen keren hem alle tot 
lief ten der creatueren, doer welcke die liefde Gods in hem verkoelt wort·. Hier-van 

25 hadde Christus (Jesus)2. soe groote droeffenisse in zijme sielen, (dat hi water ende X 
bloet swete., om 27 - )dat die edel siele des menschen so seere mismaect soude 
worden met sonden, de daer-.omme ghescapen is, dat si alleen ghebroycken 28 

souden dat. opperste goet ende zijn soude een wooninge der heyliger Drievol
dicheit.) 

I Getuigen: p 32b, f. 142v-143r + 32k, f. 147v-148r, vgl. n. 24; P 1.44, f. 64r-v; L 3.5, f. 193v-194v. 
1 PL add.; P (Capiuel).xliiii. 3 PL Die eerste. 4 P; p vergevenheit. L eJevatione. 5 P add. 
6 sO •.• : P daer si in. 7 P add. 8 ende ... : P voor. 9 p. om. 10 P dancbaerder. 11 hier ... : 
p; P Ende hier af crijght si. l1PL add.. 13 P baerl. 14 Padd;.· 15 Ten ... : PL Die ander dr. 
is. 16 P; P hi. 17 P int doopsel.. , .. '.18 dat .. :: P om. 19 p·de add.; L s~a. . UI L duplex et 
impura. 21 Peracht. 22 P loornichlijcke. 13 L sunt perversae. 24·De r. 22-29 'komen În p 
voor op f. 147v-148r, einde PI c', 32: men.~et de reden van deze (materiële) verplaatsing nie~. 15 P 
om. 26 PL add: 27 PL add .. ':ui PL begheeren. .. . . 

a Vgl. Mt:24.i2. b Vgi.i.c. 22.44. 
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536 E. DAT BOEe DER AENBEDINGHE 

(HOE DAT WIl INDEN LlCHAEM ONSEN HERE NA SULLEN VOLGEN ENDE AL ONS 

LIDTMATEN IN HEM OVERGHEFORMT SULLEN WORDEN ENDE BLlNEN.) (Cl CA

PIITEL .IIll.)' 

(Sal dat lichaem zijn een woninge Gods, so moet dat vleesch met alle zijn 
A- 5 sinlicheyt gec~yst ende gestorven zijn'; also dat die geheel mensche overgeforint 

J 

e 
d 

f. 

(J 

zijn' in Christo Jesu, also dat dye overste erachten in God verheven zijn tot Gods 
tbroon ende dye nederste erachten tot Gods setel ende dat lichaem tot die woninghe 
Gods.)' 

(f 148r) Ende hoe dat wy sullen hebben een pijnlijc lichaem, als onse geest 
10 vereenicht is metten Gheest Gods, ende alle die eraften der sielen op-gericht zijn 

ende die affectiën op haer stedè '(geset Zijn), ende die siel vereenicht is inet die siel 
Christi, ende dat doer verdienst zijnre, heyliger droeviger sielen, sa moet ooc onse 
lichaem toegevuecht zijn ende vereenicht'zijn met zijn gewonde lichaem, ende' (so 
moeten) 6 alonse lidtmaten met hem vereenicht (zijn) 7: onse oren, dat si 8 niet en 

15 begeeren te hooren dan dat God in ons spreect; onse oogen, dat si9 toegesloten zijn 
van allen eerlschen dingen; onse mont, dat wi God moeten 10 loven (f 148v) ende 
dat wi onse herte besluyten van allen onnutten becommernissen ende opinieken tot 
God; ende onse hande", die wercken der gehoorsaemheyt daer-mit12 te wercken; 

20 

25 

30 

ende onse '3 arme, uutgerect aenden cruce; ende onsel< lichaem, puyr ende reyn te 
bewaren van sonden; ons " knyën, te buygen tot goddiensticheyt; ende onse" 
voeten, gevestiget aenden cruce., sa-dat wi niet en begeeren te gaen dan die 
voetstappen Christi na te volgen in ootmoedicheyt, sachmoedicheit 17 ende goeder
tierenheit, (etc.) 18 

Want also vele als wy Christus (Jesus)'9 navolghen inden geest ende inder sielen 
van binnen ende inden lichame van buten, also veel: doen wiChristum aen',ials wy 
aennemen een nieu forme ende iaten di'e -oude forme, die wi te vooren hadden'd. 

Ende daer wi"niet en 'Ieven, daer sterven wi, mer dat hanghen inden godliken 
we'en is onse leven. Want God wercket met 'der sieleri wat hem belieft, wantsi heeft 
hoer sa mit God vereenicht ende God heeft si sa in hem getogen, datsi is geworden 
van minnen minneloos (f 149r) ende van kennen kenneloos ende van weten 
onwetende ende van wille wylleloos ende van licht donckei 20.'.' 

(f 143r) Sal <nu die siele)" een bequaem woninge (Gods)" zijn ende een 
vercierde bruyt, so moetsi God bidden, want hi selver seyt: 'Buten mi en veI-

1 Getuigen: p 32c, f. 148r-149r (bij vergissing naar achter geschoven) + c. 32c, d, e, f. ]43r-145r; P 1.45, 
f. 64v-65r; L 3.6, f. 194v-195v. L volgt normaal P. 2 P] c. 45, titel, add. 3 zijn: wel als variant 
D1L.Zjj,;., L si! (transformatus). 4 Saf dat ... : PL add. 5 Ende hoe ... : PL om. 6 sa ... : P 
add. 7P add. 8 onse ... : P also dat ons .oren. 9 onse ... : P dye oghen. 10 orue ... : P Dye mont 
sal a/tijt g. 11 ende ... : P Die ... handen. 12 daer ... : P mede. 13emJe ... : P die. 14 ende ... : P 
Ende dat. 15 P Die., 16 ende ... : P die. 17 P om. 18 P add. 19 P add. 20 als wy 
aennemen (r. 25~2~) ... : PL om. 21 nu ... : .p; p si nu (dat ook oorspronkelijk kan zijn). 22 P add. 

• Vgl. Rom, 6.6. b Vgl. Gal. 2.19. 
eR. 29-31: vgl. ??'! 

c Vgl. Gal. P,7; Rom. 13.14 . d Vgl. I Cor. 13.49. 
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! moechdi nie!,f. Ende daer-om heeft hi hem met ons vereeniget, dat hi ons geerne 
helpen wil, dat wi dat quade laten ende dàt goede doen, op23-dat wi weder mochten 
comen 24 totter eerster puericheit, als wi waren, doen wi ghedoopt waren 2S, ende 

J' 
35 

dat hi onse siele vereieren wiJ26 mit allen duechden ende mitten .vij. sacramenten 
ende (f 1431') metten seven gaVen des Heiligen Geests ende met die acht saliche

J den 2 7.', ende dat die begheerlike eracht van ghestorvenheit levendich mach worden, 
ti 40 ende die redelike eracht van verdUIdicheit vroolijc ende van simpelheyt wijs, ende 

die toornlicke eracht van annoeden rijcke ende van oottnoedicheit hooghe; ende die 

.i\ 

d 

45 

50 

hoope, minne ende blijtschap hoer niet en sette op die werrelt, dan alleene in God: 
so verwint si die werlt>. . 

SUIlen wy nu onse vleesch verwinnen; so moeten wy alle sorchfoudicheyt ende 
anxtvoldicheyt (af-) 27b"kgghen ende werpen al onse sorghe in God; want hi weet 
wel wat ons van noden is '. Want bi spijseden die kinder van Israhel met dat 
hemelsche broot,endehoer eleder en verginghennemmermeer j

. Hy salons ooek 
wel voorsorghen, ist dat wy ons' gans tot hem keren. Ende wi sullen alleen anxt 
hebben vOOr die sonden ende alle dat God mishaghet, ende haten dat quade ende 
dat ons tot quaet treek en mach, ende bedroe- (f 144r) ven ons .alleen van onser 
traecheit elide dat wi so weynich toenemen 'in duechden. 

Ende sal nu die boose geest verwonnen werden, so moeten wi wesen sonder 
eyghen wij se, want hi en mach niet becooren dan daer hi wij se vint, want die bose 
geest en weet niet wat in onsen geest, in onse herte ohn onse siele gheschiet, ende 

55 houden ons altijt.in eenen wesen, als eene die niet en weet, niet en hevet, ende niet 
en kan. 

I; Ende aldus worden dese drie vyanden verwonnen te weten: die weITelt, onse 
-i! eyghen vleeysch ende die boose geest'. 

Nu zijn die .vi. affectiën' gheset op hoer stede, mer met die sevende, die scaemte, 
60 sUIlen wi ons schamen om den afgront onser ghebrekèn. Want als wi ons aensien, 

so mogen wy ons wel scamen, mer wi en sullen ons niet schamen Godt, te' dienen, al 
ist dat wi daer-omme veracht' worden' ende bespottet ende 'vervolghet. Want die 
boose gheest benijd et dat; ende wat hy aenden menschen niet winnen kan, dàt doet 
(f 1441') hi doer ander menschen, daer hi duc 'onsturicheit doer màect'; op~dat hi 

65 dat guede behinderen mach. ' 
Ende hier-in en sUIlen wi niet versJaghen wesen, want dit ist cruyce,daer wi onsen 

bruydegom mede na sullen volgenm • Ende dit cruyce en sUIlen wi niet van ons 
werpen, mer laten ons daer-aen nagelen met gbelove, hope ende minne, ende 
hangen met Christo tusschen twee moordenaers, dat is: die werrelt ende ons eygen 

23 want °hi se/ver ... : P om. 24 wi ... : P hi haer weder brenge in die.. 25. puericheir ... : P puer-
he)'t. 26 dat: .. : P haer verdert: 27 ende milten ... : P ~m. 27bis.p al. . 

r Vgl. Jo. 15.5. g Vgl. de desbetreffende Onderrechfingei, in C c. 20-44; 'p. 399-441. h Vgl. I Jo. 
5.4.' j Vgl. MI. 6.8.' jVgl. De.!: 8.34. k Vgl. P III.42, r. 28 e.v. I dennumschen .. :: diegene, 
die het goed meent, in tegenstelling met de ander menschen •. die de duiveJ in zijn dienst neemt. Zie 
hlervoor. . m Hetcruce, dat Wij ·op Christus' raad moeten opnèrnen; vgl. p c. 32a, r. 5~9; E c. 2, p; 533-
534. 
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70 vleesehn • Want so vroe als wi God bestaen te dienen, so staen daer op strijden ende 
temptaeiën van binnen ende van buten°. Mer en laet u niet verwinnen vant quaet, 
mer verwint dat quade metten goedep. Ende dan suldi kinder Gods gemeten 
werden; ende zijn wi kinder, so Zijn wi ooe erfghenamen 28 ••• 

Ende wanneert29 aldus in onser sielen gestelt is, so sittet Christus30 in die siele 
75 ende regeert alle die erachten der sielen als een eonine zijn rijeke, ende so is onse 

gheest een hemel, ende onse siele een paradijs, ende onse hert een pryeePl, ende 
sa 32 wassen de bloemen der dueehden. . 
. Want Christus, (f 145r) die de" sonne der gerechtieheyt' is, die maeet dat herte 

vuerieh ende vruehtbaer. Ende mer-om" seyt die bruidegom: 'Du biste een 
80 besloten hof ende een gheteykeride 35 fonteyne". Ende die bruyt antwoort weder: 

'Wat heb ie dat ie van di 3• niet ontfangen en heb? Ende wat isser in my, datstu 
(in>" my nIet en onthoudes"? Want du biste selven die fonteyn ende de 
afgrondighe putte'. Hier ist al in al. Gelije39 Paulus seyt: 'Van mi selven en heb ie 
niet, mer ie hebt al datie1c ben, vander graciën Godes'40.,. 

28 ende blijrschap (r. 43) ... : P om. 
tium. 32 P hier in. 33. P om . . 
add. 38 L conserves. 39 Pais. 
p. 111 en 111. 

29 P wanneer datiet. 30 L dominus add. 31 L pa/a-
34 PL hier. 3S L signatus. 36 P hem; Lom. 37 PL 
40 NB. Aangaand~ onze schrapping van L3 c. 7 zie Inleiding, 

D Plastische tekening van de k~is-aanvaarding. 0 Vgl. Eccli. 2.1: tekst die als thema diende voor het 
veel verspreid MndI.. traktaatje. Zie M.M. KORS, Het Iraktaat Fili accedens, toege~chreven aan de prior 
van Groenendo.al. Studie en kritische uitgave, in OGE 62, 1988, 176-25,6. Vgl. nog hs. Dan,nstadt"Hess. 
Landes· und Hochschul-Bibl., 2275, fol. J03r e.v.: Mnd. versie. p Vgl. Rom. 12.21. q Vgl. Rom. 
8.16b-17a. r Vgl. Mal. 4.2. sCant. 4.12. tI Cor. 15.10. 
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J .3. De hoogtijden geestelijk vieren' 

p 32d, f. 145r' (HOE DIE GEHOOCHNISSEN VAN ALLEN HOOCHTlJDEN INDER SIELEN BLIVEN SAL 

ALS SI GOD VAN BINNEN ENDE BUYTEN TE RECHT NAVOLCHT.)' «([ CAPITTEL .V.)' 

('0 

[ 

Dit al, dat is God!" daer alle goet ende salicheyt inne is, ende (hi) 5 begheeret 
dat wi alle salich mochten werden. Ende daer-omme l).èvei hi hem in ons vereenicht, 

5 ende bi" is dat heilich der heilighen,daer alle hoochtijden end·e feesten inne worden 
beghaen': in dat alder-inwendichste der zyelt,n als' in ~at heymelijcke sancta 
sanctorum. 
1* Ende 8 hier ist altoos kersdach, want God wórdt hier altijt inder zyelen gheeste-
lijeken ghebooren. ... . . .. .. 

10 2* Ende altoos lichtmis, (f 145v) want (die siele)9 olfert (haer selven metten)'O 
Sone Gods den hemelsehen Vader" inden inwenèligen tempel boers geestes, die 
God hem selven gevrijët ende gbewijët heeft. .Ende hier wort die Soon Gods 
op-gevoet, alsoe veel" als wi zijn (leven ende) zijn exempel(-en)13 navolghen. 
3* Ende hier hout" Christus zijn avontmael, ende neemt hem selven tot hem 

15 selven. Ende hier wordt God van God ontfanghen 15 (inder sielen, ende spijsdese'" 
gheestelic met zijn heylighe vleesche ende bloet, ende verwandeltse gheheel in hem, 
ende maect si één met sinen vrolijcken gheest, met zijn vroolike siele ende met zijn 
vrolicke glorificierde lichaem)". Ende dit zijn die vruchten der sacramenten 18, 

Ende hoe wi meer ghespijst worden met deser geestelijcker spijsen, hoe wy meer 
20 wassen ende voort-gaen inder lief ten Godes.!;! 

U{ier-om'9 sullen wi dat ducke begeeren te ontfanghen geestelijc tusschen 
tijden zo: 

- inder nacht metten bekeerden sondaers, die wille ende opset hebben hem Z1 te 
beteren ende hem Z1 te sterven, want, also duck als wi een goet opset maken God te 

25 dienen ende den menschen om die liefte Gods, so ontfangen wi God geestelieb; 
- des morgens onder <der)ZZ missen metten priester ende metten devoten men
schen (sullen wi begheeren hem geestelic te ontfangen)Z3, op-dat wy aller goeder 
wercken ende (f 146r) des lijdens Christi mede deelachtich zijn; 

1 Getuigen: p 32d, f. 145r·J47v; P 1.46, f. 65r·66r; L3 8, f. 196r·197r. Er is een verregaande gelijkenis 
tussen de r. 21-51 van deze tekst en het eerste deel van P I 18 en van L3 48, die wij nuttig kunnen 
gebruiken om de p-tekst te verbeteren. Deze. regels, die alleen in p voorkomen, splitsen de tekst van P I 
46 in tweeën. 2 P add; 3 P Capittel.XLVJ. 4 Dit ... : L Denique ut iam dixi, Deus ipse ... add., 
om terug te grijpen naar het einde van c. 45. 5 P add.; L qui etiam. 6 P om. 7 PL om. '8 P 
om.; L Me etenim. 9 PL; p si. 10 haer ... : PL; p om. 11 den ... : PL om. 12 P wel. 
13 leven ... : p exempel. 14 pl hielt; P: helt; L s~,'-,~. 15 Ende ... : PL om. 16 p3 spijsse = 

spijsf·se. 17 inder, sielen ... : P~ add: .' 18 L huilis dignissim(~acramenii. 1"9 In de nu volgende 
plustekst van p'verwijzen wij met P'en L resp. naar de'paralleJtekst P I 18 en L3 48. - L Saepius 
(inquwn) ... , verwijzend naar het·voorgaande tlaer-om. '20 luS~chen .. :: L per diem ae noelem. '21 L 
vitam nostram ... nobis met ipsis; p hem ... hem~ .. : die willen sterven ... is opgevat als' relatiefzin bij 
sondaers. 22 P add. 23 sullen ... : L ipsum spiritualiter accipere desiderabimus add. 

a Het hier verwerkt mo'tief werd" uitvoerig' verklaard In 'Den ·'Tempel. b De gedachte ligt in de 
verlenging van Augustinus.' -uitdrukking:' Crede .el munducasti (zie B 'c~ lO en n. b). OVèr .het herhaald 
communiceren zie B c. 23; C:c." 8 en E·c."5, r. 21-38 .. 
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- des middages mit die minnende siele, de daer queJt van minnen ende seyt: 'Wijst 
mi, die mijn siel minnet, waer du (voedes ende waer du) 24 rustedes" inden 
middaghe', op-dat iek niet ydel en keer na (die) ghenueehte der werreJt, mer dat 
iek allene van dy ghespijst ende ghevoet werden mach, want allet, dat een 
ghesehapen beghin heeft27, en mach mijn siele niet vervullen'; 
- des namiddaghes met die sieeken ende eraneken dat liehaem Christi tontfangen, 
op-dat onse siecke sielen also ghespijst ende ghelaevet mach worden '. Want onse 
Here seit: 'Ten si dat ghi mijn vleesch etet ende mijn bloet drineket, ghi en sult geen 
leven hebben in u". Ende": 'So.wie mijn vleeseh eetet ende mijn bloet drinet, die 
blijft in mi ende ie in hem' f. i 
4' (Hoe dat wi dat liden Christi altijt in ons sullen draghen, aft goet vrijdaeh 
waer.)2. 

Ende inden avontmael, daer hi (ons)'o hem selven uut lief ten ghaf ende seyde: 
'Dit is mijn liehaem, dat voor u ghegeven sal werden', ende 'mijn bloet, dat voor u 
uutghestort sal werden'.', soe offert u selven (aen hem) weder inder Heften '\ daer 
hy (f 146v) hem selven in gaf om onsen wil inden handen zijnre vianden", ende 
hevet hem selven laten vangen, binden, [ende]" geeselen, eronen, veroordelen ende 
eruyeen, ende is uut liefden doot gebleven. 

Inder selver lief ten begheeren wi te leven ende te sterven ende ons (selven) te 
geven iJ) handen der gehoorsaemheit tot alre pijnlieheit,arrnoede ende versmaet
heit 3sf;knde laten ons v.angen, binden, geesselen ende croonen, veroordelen, naeet 

50 aenden eruyee slaen'4, ende worden aldus niet in ons selven ende in alre menschen 
ogen. 

Ende dus is ons de werlt een eruee ende wy der werlt'. Ende" aldus ist hier 
altoos goeden vrijdaeh. Want die passie" Christi is ons" altijt een (levendieh)38 
spiegel ende als ·een exempel voor-gewesen. Want'· onsen ingane is in God, ende 

55 onsen uutgane in die Menseheyt Christi. Want40, hoe die geest meer volget de 
Godheit van binnen, hoe die siele ende dat liehaem meer volghen dat leven ende 
lijden Christi van buiten, ende aldus sterven wi in God ende werden begraven daer 
Christus begraven is, dat is: in God, als DionisiusJ .seit*'. (Want>42 in God te 
(f 147r) sterven is een opvaert totter hooehster verheffinge. 

60 5" (Paasehdaeh)43 
Die Apostel seyt: 'Si-dy gestorven met Christo, sa staet weder op, ende smaeet 

die dinghen, die hier-boven sijn". Die opperste wooninghe Gods is dat bloote 

. 24 yoedes ... : PL add.; die ... : versta: wijs. gij dien mijn ziel muil, waar gij... 2S P rUSles. 26 P 
add. 27 een ... : L initium aliquod essentiae suae. 28 L El rursus. 29 Hoe ... : P add. 30 P 
add. 31 PI 46 zegt na de hiervoor aangehaald"e titel: Hier in werf dye sie/e beTeyt haer se/ven weder te 
offeren in dye handen gods, ende harer oversten, en vervolgt: in der selver iiefden. 32 PL om. 
33 begheeren ... : P begeer ie ... Tot hier de parallel tussen,p-j!D P 118." 34 ende lalen ... : P ende wil mi 
om uwer liefden laten vanghen ende ... naghelen. 35 ende worden .. ;; P om. 36 P lijden. 37 P den 
mensee. Ook verder" sinen, si... 38 P add. 39 PEnde. 40 PEnde. 41 als ... : P om. 42 P 
add. 43 P add. 

c Cant. 1.6. d Als viaticum. e Jo. 6.54b. r Jo. 6.55a. g Lc. 22.19b; 20b. h Historisch 
verantwoorde overgang van eucharistie naar passie.. j Vgl. GaI._ 6.14. j Dionysi~? k Co1. 
3.2. . . 
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wesen der sielen, daer God mede vereenicht is. Daer smaect men die dinghen, die 
Godt toe-hooren: 

65 Het en is niet genoech dat wi sterven, mer wi moeten ooè leeren leven '. Hier-om 
sullen wi God bidden, dat hi ons van gestorvenheyt .levendich make, als bi hem 
selven levendich maecten inden grave, dathi ons sa levendich maken wil (in zijnre 
liefden ende graciën) 44 ende in ons' ende doer on:8' verrijsen wil heimelick ende 
vollencomelick, stantàchtelick ende waerachtelijck. 

70 6* (Hemel-vaerr)45 
Aldus ist hier (altijt)46 [paesclidach ende] 4" hemelvaert (ende die siele wort 

bier-) "mede ghetooghen ende vervre~mt van eertschen dinghen, ende getogen 
totten inwendigen heymeliken gebriIyken 'Gods; ende coemt in die drie hemelen; dat 
zijn: die drie overste eraf ten der sielen, die daer verlicht, verdaert, doervloten ende 

75 (f 1471') verghehemelt zijn 49 van die hèilighe Drievoldicheit. Ende hieH;u; verblijt 
hoer die heilige Drievoldicheyt ende alk dat hemelsche heyr. 

Die Vader verblijt hem, dat hyeenen'mensce gevonden heeft na zijnen herten m • 

Die Soone verblijdt hem, dat (door' die vrucht zijnrè passiën eennieulicht op 
begint te gaen. 

80 Die Heilige Geest verblijdt hem dat) ,0 hi een bequaem vat hevet, daer bi'in ende 
doer mach vloeien ende wercken wathi Wil ende wanneer hiwi1: 
7* <Pynxterddach) 51 

Hier ist (a1tijt) 51 pinxterdach; want de Heylige Geest wort hier gesent vanden 
Vader, die daer belovet wort vanden Sonen

, metten sevenvoldige gaven, ende 
85 purgeert, verwandelt ende -;ch maect dat herte des menschen, ende leert ons met 

nieuwen tongen spreken '>' (dat wi altijt geeste1ic bruloft sullen houden) 54 ' 

Ende hier ist aitijt bruloft. Want, also duck als wi onsen vrijen wil 'overgeven 
ende gebruiken alleen den liefsten wille Gods, welCk die 'hoochste vrijheyt' is; sa 
worden wi God ghetrouwet ende zijn een dochtere des Vader. ende een-suster des 

90 Soons ende een bruyt des Heiligen Geests"··. 

44 in ... : P add. 45 P add. 46 P add. 47 Aldus ... : P Hier ysr alrijt. 48 Ende ... : P; p,Men 
wordr hiermede:' 49 P is (Yg1. sielen enk.).· 50 tloor;:.: P add. 51 PL add. 52 P apd.; L 
insuper continua add. 53 leert ... : P; Cipsum /oqûi docel. 54 dat ... : P add.; het,zin~yerband .. is ons 
niet duidelijk. 55 Hierna volgt in p nog: L 147v.148v~· nl. "1. Die derde droefnisse ... "= P l'44c, die 
ontbrak Pp f. 143i; i. Ende" hoe dat wy sullen Hebben een pijn/je lichaem: P J 45, eerste deel. p h·eef~'hier 
-aao"'t einde een plusteksL Wij nemen.-aan,'dáJhet lOuter Órt1 een vergissing van de kopiist, re·sp. drukker, 
gaat. -:- Deze in p misplaatste· teksten hebben wij nu "irigeiast aan het eind~ van P'] 44 'en begin van 
PI4S;zienu'Ec.3en4. '" ".' 

I Nl. st~'fveidÖiystiek) in "God en leven in onze mensheid. m- Vgl. Ps. 88.21" en par~' D Vgl. "Act. 
1.2.4;? 0 Overgang van wezensmystiek naar bruidsmystiek. 



542 E. DAT BOEe DER AENBEDINGHE 

p 33a, f. 149r' [DAT .xXXIIJ. CAPITTEL.J HOE WI (ALTIJT)' SULLEN (MET GOD VEREENICHT)' 

BLIJVEN INDEN INWENDIGHEN HEMEL DES' GEESTES ENDE IN DAT PARADIJS 

DER SIELEN (ENDE INDEN BESLOTEN HOF DES HERTEN.)' [ENDE SOMIGE VUERIGE 

GEBEDEKEN DER LIEFDEN TOT GODJ'. «([ CAPITTEL .VJ.) 

5 (Vanden inwendighen heinel des geestes) , 
Op-dat wi nu moghen blijven inden inwendigen hemel des geestes ende in dat 

inwendige paradijs der sielen (ende inden besloten hof des herten)', (als hier 
geroert is)9, so moeten wi houden·die geboden Gods ende verboden 1 •• ,. Den 
engelen wort ghegeven een gebot, dat si God souden dienen ende in zijn tegen-

10 woordicheit bliven ende dienen den menschen. Ende dat veronweerden Lucifer 
metten anderen, die met hem consenteerden: soe" zijn si geworpen int diepste der 
hellen". Mer die anderen, die staende bleven", die waren bereyt Godt geerne" te 
dienen ende te Joven ende in zijn tegenwoordicheyt te bliven ende ons 15 te 
bewaren b , 

15 Ende want wi gescapen zijn, dat wi die stede besitten souden', S016 moeten wy 
bereit zijn te volbrenghen den dienst ende Godt (f 149v) geern dienen ende 
inwendelijc17 in zijn tegenwoordicheyt 18 bliven ende God geerne ghehoorsaem 
wesen inwendich ende uutwendich ende dienen God ende den menschen om zijnre 
lief ten: so bliven wi inden inwendigen hemel des geests met God verenicht ende 

20 hier(-in)'9 worden die geboden Gods gehouden'·. 

(Van den inwendighen paradijs der.sielen)21.d 
Sullen wi nu 22 bliven in dat inwendige paradijs der sielen, dat" God zijn 

genuechten ende weelden in ons hebben mach, - want hl selven seit: 'Het zijn mijn 
weelden te wesen metten kinderen· dei mehschen e -.-, sO moeten wj24 schuwen 

25 dat-ghene, dat God verboden heeft. Want, doe Adam dede dat-ghene, dat hem God 
verboden had, doe wordt hy uut dat eertsche paradijs verdreven ende verloor dat 
inwendighe ghebruycken der' heiligher Drievoldicheit, ende zijn siele quam in 

. I Getuigen: p 33a, f. 149r-15Ov; P 1:47, f. 66r·67r;L3.9, f. 197r·198r. 2 PL add. 3 meI ... : PL 

. add. 4 PL ons. SEnde ... : bijgevoegd volgens de rubriek van de 3~ paragraaf, zoals ook de stof 
het eist. 6 PL om. Deze 'gebedeken' komen eerst in het vervolg der uiteenzetting. Zie hst. 8. 
7 Vgl. "' 5. 8 Vg!. de rubriek:. 9 als .... : P add. JO Gods ... : Pe. ",b. Gods IIp. 11 P 
Daerom. 12 L iuSlo Dei iudicio add. 13 Mer ... : L Qui ver!? huic comemplui ac peccáw Luciferi non 
eonsenserunl. '14 P om. IS P die me een.. 1(;' L 'Merilo add. 17 L et exterius add. 18 P 
ie add. 19 P add. 20 die ... : P gehou en . g. G. trp. 2f Vánden' ... : PL add. 22 Sullen ... : L 
Si vero etiain. 23 L ilo'ut. 24 ,L s mo studio add. 

8 Over de' tegenstelling gebol·verbot vgl. B c. 2 en 6, en passim: b Over de gedraging der engelen vgl. 
A c. 2. c De mens bezet de plaatsen der gevallen engelen; vgl. C c. 22, 26, 29.' d Vgl. 'Gen. 
2.9. e Provo 8.31. 

H Ol ampek078j21 
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grooter blintheit ende in. onl>:ennelicheyt" zijnre misdaden, ende dede zIJn on
schult Z6, ende leyde sy "op ·dat wijf, dat hem ·God ghegheven had '1. 

Hier-om en sullen wi ons niet laten verleyden van onse wijf, dat onse sinlieheyt 
is", so- (f 150r) dat wi niet en doen dat-gene, dat ons verboden is oft ongeoorloft, 
om lief noch om leet, om leven noch om sterven Z9. Want wi souden alsoe 30 staen 
inder lief ten Gods, eer wi die minste sonde lTIet.(kennen) wetens 31 souden doen, wy 
souden liever dusent dooden lijden 3Z .·.Want .die .sonde is dat middel tussehen God 
ende der sielen; Want so veel als 'Ni die sondensehuwen, om-dat" God ghenuechte 
heeft34 in ons, so veel toenemenwi" inder .lief ten Gods, (ende so die siele lTIeer 
wort verlicht in zijnre graciën)36 

(Hoe wi in onser herten sullen wesen een besloten bof)"~' 
Sullen wi nu" zijn een beslooten.hof, soo'moeten wLonse· conscleneie puyr 

houden mit ootmoedigen belijën ende biechten, end<:~u'!.tr~~.eE~~<.~-"erL~ alle 
onduechden ende ghebreken40, ende planten h daer-in alle dueehden, ende ver
drijven daer-uut die cleyn voskens, die den wijngaerden om-wroeten ende verder
ven" dat is: sluyt41 buten alJe subtijle instortende4Z gedaehten ende anderbeeom
meringhe, die duek den wijngaerden, dat is: .dat herte, .claer de passie ons Heren in 
bloeyt43 .- souden 44 verstroyen ende omw(ot:ten .. 

Wacht u voor alle sonderlicheyt, (f 150v) want dat sonderlinghe· (dier)" heeft 
den wijngaerden ons Heren verclorven 46. Ende. bewaeJ;! ende sluyt die duer ende 
veynsteren dijnre vijf sinnen toe metten anxt Gods', want de Wijse Man" seyt: 
'Met alre hoeden bewaer dijn hert, want,daer,uut.coemt dat leven of die·doo!,48'k. 

Nu zijnsomigemenschen, die hem· met allen". opgericht hebben,. met hoer 
natuerlike verstan! encle vernufte 50 in' die, hemelsche dinge.n. te begrijpen ende te 
verstaen, §pde vergeten hoers selfsgront ende.gebrekelijchey.t. 

25 P onbekentheyt; L vertaalt': Anima vero iflj~s (=' AcÎà.m)'mdgna caedtate;" ilo ~f etiam culpam'$uam non 
agnosceret, obtenebrarafui(. ldeoque seipsum.excu$Qns ... _. L begreep ?lnkennelicheyt als nQn agnpscere, .. (= 
zijn misdaad niet bekennen, dj. ontkennen), zodat -dit- feit -onderstreept wordt jn seipswn excusans = 
dedè :ij~'onschull, d.t. liij bepléiite zijn onschuld; d.r hij bekende zijn sch~ld riiet, hij ontkende zijn schuld. 
Onkennelicheyt moet dus betekenen: gesteltenis, waarin men zijn schuld ontkent, en geschreven worden als 
ontkennelicheyt, afgeleid van ontkennen (soms onkennen; zie Verwijs s.v. ontkennen, sub B I 2). In deze 
betekenis kent Verwijs onkenlijcheit niet. P gebruikt onbekentheyt: met welke betekenis? Zie' Verwijs 
s.v. 26 dede ... : L seipsum excusans. 27 die ... : L culpam omnem (relorsit); p sy, wal na het vorige 
alleen schuit kan betekenen. 28 p; P is O.s. lep. 29 so ... : P om. 30 souden ... : P behoren a. 
t. 31 mel...: P; p met welen; Lex cerla scienria. 32 eer ... : P dal wi liever sterven souden. eer 
wi...doen. 33 P op dat. ,34 P,heb, 35, toenemen ... : P nemen wi toe. . 36 PL a.dd. . 37 P 
add. 38 L ~n corde no.st~~:a~d." - ~9 uuti·~t{e" .. ::.~ l1;jen."(= ,wi~den) of~ut,,:,o!P!j!) ~er; L 
eijcere. 40 <daer.) ... : PL 41 L exchuiere debemus. Ook .de verdere imperatieven wordç,ri met 
infinitiéven vertaald alsafhànkeli]k vim debemus .. . "42 L incidentias et, àlsofhet DietS luidde:,insiorten 
of .instorling~en "(~o iets als inval, opkomen'i!é opwelling; vgl. Verwijs s.V. -instortinge) énde. . 43 PL 
bloeyen ,soude. _ 44 PL -om. 45 P; P deer; houdt de~ gnifie verband fflèt liet mnd. dèr? V gJ. Verwijs 
s.v. dier. . 46.L [erus ... a Prophew', dicilu;'. ' 47 Wijse.:.: PL hèlUge scrift. 48 P laat'de r. 54·56, 
die tot het vervolg inleiden, a'ansluiten bi{de vorigç teksi:" terwijl L ze vooraan stelt in het volgende hst. 
Het volstaat de logische zin te doorzien. 49 L ex ZO·10. " 50 'ende ... : L oin. " . 

r Vgl. A c. 3·4. Eenzelfde verwijt van Bemardus omtrent de exsecranda excusatio. Eva als zinnebeeld van 
de zwakke; zintuigelijJ.::heid ':~ de mens:, een wel meer, in de literatuur verspreid,motief. Zie RUUSBROEC, 

. Rg . .I 29.1~'H);.Tab:· I1, 245.33, e.y., g Vgl. Cilnt. 4.12._," . b' utJ~rade.n (= uitrQeien) 'tegenover inplànLen 
enz. ·iVg1. Cant. 2.i5." . jVgt"Jer.·9.21.· kProv:4.23: I in ... :-versta: omde ... }e verstaan. 
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p, 33b, f. 150v' (HOE DAT WI ALLE MENICHFULDICHEIT ENDE CURIOSICHEYT SULLEN SCHOU

WEN.)' «([ CAPITTEL .VIl.)' 

r C 

Tot desen uutgekeerden mensehen seyt 4 die bruydegom: '0 alre-sehoonste der 
wijven, en kenstu di selven niet, so gae uut ende hoede (dijn) bueken", dat zijn: 

5 dijn ghebreken. Waer-om (seyt) 6 hi: die alre-seoonste? Want si na God gebeelt is. 
Ende waer-om noemt hi si: bi den wiven? Want si onpuyr ende onsimpel is ende vol 
beelden. Ende onse Here seyt: 'Waeet ende .bedet, op-dat ghi niet en valt in 
becoringe'8. 

Wi sullen altijt waeeken op on'se gebreeke.n ende wi sullen altijt bidden om die 
10 hulpe Gods, dat wi doen mogen dat hem behaeehlie is (ende laten dat hem 

mishagelie es, ende dat)' wi ons selven (1 15Jr) moeten sterven, op-dat hi alleen in 
ons maeh leven, want hi selver seyt: 'Buten mi en vermoget ghi niet'b. 

Van dese (deinen) 8; (dat is:)9 ootmoedige mensehen, danete Christus lO 

(Jesus)ll smen hemelsehen Vader ende seide: 'Ol2 Vader, ie dane u, dat ghi dese 
15 dingen verborgen hebt den wijsen ende voorsiehtigen ende groten deser werlt, ende 

hebt si l4 kundieh ghemaket den deinen', (dat is:)" ootmoedigen (ende)" 
simpel en. Die wijse, dat zijn: die daer van buten wijs zijn (ende geleert seinen voor 
den menscen ende in haer selven eyghen-wijs zijn) l6: desen wort verborghen die 
wijsheit Gods. Die voorsienige, dat zijn: die daer toeeomende dingen bootseappen 

20 ende visionen ende dromen hebben 11 ende daer-om meynen dat si wat zijn: dien 
blijft God van binnen verborgen. Die grote, dat zijn: de daer grote dingen willen 
begripen ende beseouwen veel grote, (hoge) l8, hemelsehe dingen ende onder
soecken dat hem (ongeoorloft)>9 is ende hebben in hoer (veel)20 beelden ende 
tabernakelen' ende meniehfoudieheyt: daer-om 21 en konnen si nieteomen tot 

25 eenvoJdieheit als dieegene, die daer bliven bi boeren gront van binnen in eenvol
dieheyt in ·God vereenieht ende waken op hoer gebreken. 

1 Getuigen: p 33b, f. 150v-151v; P 1.48, f. 67r-68r; L 3.10, f. 198r-199r. 2 PL add. 3 P nal .x/viij. 
Capittel. 4 L In Canticis add.; nl. Cant. 1.7. 5 hoede ... : P huel dijn bocken; vgl. Verwijs s.v. huc, 
boc, boee; p: die ... : L vertaalt volgens de vulgaat: Si ignoras Ie, 0 pulcherrima inter mulieres, egredere el 

ahi post vesrigia gregum el pasce haedos (id est deJeclus IUOS) jUXJQ tabernacula paslorum. 6 P; P 
soehr. 7 da!. .. : PL add.; pende. B P add. 9 L hoc est add. 10 L dominus. 11 P 
add. 12 PL om. 13 P om. 14 PL add. IS PL add. 16 ende geleert ... : PL add. 17 L 
(visionibus ... ) inlendum. 18 PL add. 19 PL; p geoorloft. 20 PL add. 21 L ldeoque. 

a Mt. 24.41. b Jo. J 5.5. c Mt. 11.25 en par. d Overgang van voorsichtigen naar voorsienige ter 
vertaling ~àn prudentes, al of niet met de bijbetekenis van vooruitziende. Vgl. Verwijs s.v. e Dit 
woord, gebruikt in aansluiting bij tabernacuia pastorum (Cant. 1.7; zie n. 5), krijgt de bijbetekenis van 
fantastische voorstellingen, geleerde beschouwingen. Deze overgang van beelden naar tabernakelen wordt 
l:?egrijpelijk als wij lezen bij B~"'ARD~NUS VAN SIËNA, 1380·1444, ofm., n.a.v. Cant. 1.7 (zie aanvang van 
dit hst.):. "Egrede(e, inquam, per attentam considc;rationem eorum quae dicta sunt per doctores, qui 
~erito vocantur pastores; quia, cum d~ animae digni4te Joquuntur, pascunt inteilectum et reficiunt 
humanum atrectum. Horum quidem tabernacuJa sunt eorurn scripturae et opera, iuxta quae animae sunt 
pascendae, quia doctrinis eorurn adhaerendum est, ne homo oberret, cum illustrati SanclO Spiritu sint 
loeult' (Opera omnia, 1. U, 1950, Quadragesirnale de christiana religione, Sermo U, Art. I, p. 139). Maar 

. wat Bernardinus. aa~prijst, verwer.pt Schr. in dit verband als menichful.dicheit, zoals de voorafgaande 
uiteenzetting wil rechtvaardigen. . 
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Van desen ([ 1511') inwendigen eenvoldigen menschen staet inden souter": 'Sijn 
fondamenten zijn inden heilighen bergen. Die Heere niint Sions poorten boven al 
Jacobs tabernakelen". Die poorte van Syon, dat is: een" goeden wil ende een 

30 rechte meninge ende een·' godlilie minne ende (een>24 vierige begeert ende een23 
hertlic25 verlangen ende een'· stadige verhangen (in God>". Syon beduyt sa veel 
als: een" ghesicht des vre[e)den·. Want 'sijn stedeïs in vrede ende zijn woninghe 
(in Sion>"9 ... (Öiepropheet>'O'(seit>31: 'Die Here heeft Sion uutvercoren tot 
eenre woninge'''; dai" is: mijn fust inder eewicheyt': 

35 Hier-om 'lavet, Jerusalem, den Heere, ende love(t>, Syon, dijnen God, want hi 
hevet toe-gevest die slote dijnre poorten ende hevet ghebenedijt dijnen soonen in 
ili". ' 

22-p; PI psalter. 13 P om. . 24'p'oni~" 25P om.' ' '26 P hertige. :. 27 P'om. 2S l>vertaalt 
volgem'dè-vulgaat! Quoniam elegit Domin"us Sion: 'e/eg;1 'eam in habiIaiionem siM (ps."lj1.l3( 29 
in.:.P; p'o'm." '30-Die ... ;:Pj p om," 31'seit: vereist öoor dè zin. 32 L v~rtaalt v?lgens de vulgaat: 
Ps. 131.13. 33p; P drt. 

-f Ps. 86'.1·2. . 'g Vgl.' bynine bij -kerkwijdingsfeest in het-'-Breviarium rorrianum. " .. b VgL Ps.' 75.3. 
i Ps. 131.13-14.. j Vgl. Ps. 147.12-13. 
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1.4. De rol der toegeestingen* 

P 33c. r. 151v' (SOMIGE VUERIGE GEBEDEKEN DER LIEFDEN TOT GOD.)' (tI CAPITTEL .VIIJ.) 

o gebenedide God, ewieh lieb ie in u geweest, ende, doe(n)t u beliefden, hebdi 
mi ghebeelt nae u selven als met memorie, verstan! ende wille. Ghi zijt drie 
personen ende één God; ende het zijn drie eraf ten ende één geest, ende hebt u selven 

5 daer-mede vereenich! met dat wesen' der Godtheit, ende ghy zijt dat leven mijnre 
sielen. (I 152r) Daer-om sal ie eewelie I,'veb: keren wi 'ons dan tot sonden, so 
moeten wi eewelic in pijnen zijn; keren wi ons dan tot dueehden; so sullen wi 
eewelije leven in vruechden. 

o mijn siele, nu meret dat ghl ewelic in God zijt gheweest ende dat hem Godt met 
10 u vereeniget heeft'. Ende daer-om sidy een levendige wijnranek in God geplant; 

ende hi sal afdoen alle faneken, die in hem niei gheplant en [en) zijn ende werpen si 
in dat eewige vier. 'Ende so wie in mi blivet, spreect Jesus, ende ie in hem, dien sal 
ic reinigen, op-dat si veel vruchten voortbrenge. Ende {)verrnits mijn godlike 
soeticheyt ende den douwe 3 mijn der godliker barrnhertieheyt ende den regen mijns 

15 uutstortenden 4 bloedes, ende die hitte mijnrer godlieker sonnen sal ic si doen 
groeyen ende bloeyen in allen dueehden'. 

o mijn siele, daer-om en quame (du)' noyt uut Godt dan so veel als du di selven 
uutkeerste met die eraf ten dynre sielen doer die vijf sinnen ende zyt nedergedaelt 
van Jerusalem in Jerieo onder de moordeners· (I 152v) ende bint' gequetst ende 

20 ghewont, ende bint' gheworden een onvruchtber aeker vol doornen ende dystelen'. 
Hier-om, 0 mijn siele, keert u met allen eraf ten inwers, ende afsnijdet die dorre 

houter', dat is: alle onrechte meininge; ende die wilde raneken, dat zijn: die 
uutdwalende gedachten, ende blivet in clie gehoechnisse der eewiger dingen, in die 
teghenwoordicheyt des Vaders, dat hi ons starcke in allen duechden ende trecke 

25 onse verstant van eertsche wijsheyt ende van sinlike subtijlheit, op-dattet vander 
eewiger wijsheit verlicht mach werden tot kennisse Gods ende inden gront onser 
gebreken te kennen'. 

Daer-om, lae! ons keren onsen wille geheel in God, op-dat wi hem lief moghen 
hebben boven al ende onsen naesten gelijc ons selven, ende onse begeerten keren 

30 van allen sinlicken genuechten, op-dat God alleen genuechte, vrede ende vruechde 
mach hebben in ons', ende dat die reden hoer niet en becommert noch en 

1 Getuigen: p 33c, f. 15Jv-153r. 2 Deze rubriek ontlenen wij aan de titel van p 33c, reeds afgedrukt 
hiervoor p. 542. De term gebedeken komt in het begin van volgend hst. nog voor. Men kan zeggen dat dil 
hoofdstuk tot het volgende inleidt. 3 Vgl. Verwijs s.v, dau. 4 uulSlortenden met passieve zin: 
uitgestorte. 5 p quame di: waarschijnlijk te lezen als quames' duo 6 Vgl. Verwijs s.v. morde-
nare. 7 bint: naast (du) binst; vgl. ie bin (= ben). 8 Meervoudsvonn van hout. VgJ. Verwijs s.v. 
hout. 9 inden ... : versta: in het kennen van de grond onzer gebreken. 

a Deze gebedekens zijn tot God gericht, maar ook tot de ziel (vgl. soliloquia). De r. 3-10 sluiten nauw aan 
bij de Odh. (zie vervolg). Daarna geschiedt de uiteenzetting meer rond het motief van de in- en 
uitkeer. b R. 12-21: ampliatie van Jo. 15.1-7; vgl. nog r. 22-27. cR. 19-21: Versta: de enig 
mogelijke verwijdering uit God bestaat in de beschreven morrele uitkeer. De-uitkeer wordt verklaard naar 
de parabel yan Lc. 10.30, waarna Schr. tot de voorafgaande gelijkeni,s terugkeert. d Vgl. Ps. 88.21 en 
par. 
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onderwin<d)t hoer mit geenen dingen, die hoer niet bevolen en zijn, ende blijve 
simpel ende eenvoldieh (1 153r) bi hoeren gront, ende bewaer hoer eonseiëneie 
ende wat God in hoer lichtet, ende· behoede hoer affeetiën ende bedwinghen 10 

35 hoeren toorn in saehtmoedieheyt, ende besluite hoer hert ende vijf sinnen metten 
anxt Gods, want alle des conines dochter ·cierheit is ·van binnen'. 

Sinte Bemaert'; 'Aller goeder mensehen vlijtieheyt sal wesen den uutwendigen 
mensehe te versmaden ende te vergeten, om den inwendighen mensehe seoon te 
houden. Want God en is niet aengenamer dan zijns selfs beelde, ist dattet in zijns 

40 selfs schoonheit wort onthouden·. Daer:om wil ie mi geeme verbliden in mijnre 
eraneheyt, op-dat de dueehde Christi in mi wóont".· 

Hier-om, hebt altijt dat een oghe in God ende dat ander in uwen gront op u 
gebreken, ende neemt waer darneyghen uwes ·hertenh• 

Onse Here seyt: 'Keert u tot mi: ieksal mi keerentot u', <ende): 'Wie niet met 
45 mi en is~ die is teghen mi; die met mi niet en vergadert,' die verstroeyt'î. 

"', .:" 

e·VgL·Ps.-.44:l4.'· "f Bernardus? g Vgl. 2 Cor'. 12.9. 'h Het motief van de twee ogen-is oók van 
elders bekend. j-Vgl. zach. 1.3 en Mt.' 12,30. - De twee voizinnen in r: 43-46 'komen ook voor in P 
L18, eînde van het eerste deel, maar dan in omgekeerde volgorde. 
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pc. 33d, f. 153r' (HIER-NA VOLGEN VEEL VUERJGER GEBEDEN ENDE LIEFDEN-GESCHUT, DAER' 

MEDE WI GOD VAN BINNEN SULLEN TOESPREKEN, WAT WI DOEN OFT WAER WI 

ZIJN, OM ONS HERTE TE ONTSTEKEN ENDE TE VEREENIGEN MET GOD)'. «(] CAPIT

TEL .IX.)' 

·5 0 mijn siele, keert u nu met alre crachten inwerts, ende bedet God van binnen 
an' met dese navol- (f 153v) gende gebedekens: 

o God, trecke mi in di paar di, ende dat om di. 0 God, 0 leven mijnre sielen, de 5 

den doot hebste gedoot inden hout des cruces', dodet doch mi, dat is: mijn quade 
neigeJicheit ende mijn sinlike6 begeerlicheit ende aUe dat-ghene dat (u) 7 behin-

JO deren mach dattu in mi niet en mogheste leven. Ende wanneer du mi dus ghedoot 
hebste, sa maecke mi levendich, dat is: make mylevende 8 in di ende in allet dat mi 
dy ghelijckformich maken mach, dat is: in dijnre lief ten ende ghehoorsaemheit, dijn 
godlicke inspreken te volghen na den gheest ende van buyten mijn overste onder
danich te zijn. 

IS 0 goede Jesu, gevet mi doch een gheheel atleeer van allen sonden, ende geheel 9 

toekeer tot di ende tot allen duechden, (ende)'O gevet mi een oolmoedich ve(r)
smaden 11 mijns selfs ende mijns eyghen willen. 

o lieve Here, gevet mi een heel vertyën alre tijtJikergescapenre dinghen ende 
mijnre uutwendiger ende vleisliken 12 sinnen. 

20 0 Here, geeft mi een nauwe waernemen (f 154r) mijns herten gronts van binnen 
ende dat reyn te houden van quaden (vermoeden ende van quaden)13 begeerten 
ende van (anderen) 14 menschen te ordelen. 

o Here, gevet mi u godlijke lief te ende uwen godlicken heilighen anxte. 
o God, 0 licht, sonder di ben ic duysternisse. 

25 0 rechte wech, sonder di sa dwaele ick. 
o eewighe waerheit, sonder di sa 15 ben ick valsch. 
o oneyndelicke leven, sonder di ben ick doot. 
o Waart, 0 licht, inden beghinne spraekestu'6: 'Het werde een licht', ende17 het 

wort doe een Jicht". Trect mi doch in dy, ende verlicht mi, op-dat ick mach sien dijn 
30 licht ende vliën die duysterheyt, op-dat ick sien mach dijnen rechten wech ende 

vliën die dwalinghe, op-dat iek sien mach die waerheit ende vliën die loegenen, 
op-dat ick sien mach dat leven ende vliën den doot. 

o leven mijnte sielen, heel begheer ick (my)18 te sterven ende in di te leven; heel 
begheer yc my te offeren ende di te besitten, 

35 Och, aft in mi volbracht waer dat soete waart, dattu tot dijnen hemelschen Vader 
badest", segghende: (f 154v) 'Vader, ic bid dat dese menschen één zijn mit ons 

1 Getuigen: p 33d, f. 153r-154r; P l.I9. f. 26r-27r. Deze tekst gebruikte Schr. dus tweemaal. Aange2Ïen 
hij hier binnen de context van het traktaat functionneert, ,drukken wij hem hier af (als + Do). 
2 Hier ... : P add. 3 P Dat .xix. ," 4 Vgl. aenbeden. 5 P die. 6 P om. 7 P add. 
8 make ... : P so maect m. I. alleen. 91;' ganls. 10 P; P eude. lI,P; p versmaden. 12 P 
vleescelijker. 13 vermoeden ... : P add. 14 P; p alie". IS P om. 16 P spraecl ghi: 17 P 
om. ]8 Pi P nu. 19 tol ... : Psprakes tot d. h. vader. 

a Vgl. vers uit het,Viclim~e paschali. b Vgl.Gen. 1.3. . c Vgl. Jo.·]7.21-23. 



I 
40 

E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 549 

also wi één zijn, dat ie ben in hem ende si in mi, ende dat si aldus volsomen één 
werden met ons also wi één zijn: dat ie'ben in hem ende si in mi'( saliehliken 
verslonden in rnijnre minnen 20, 

o Here, verwandelt mi in di als dat ijser in dat vuerd ; verteret in mi al den roest 
der sonden, ende maeckt mijn koelheyt 21 vuerieh ende mijn donckerheyt licht ende 
die hertheit mijns willen weec, op-dat mijnen wil aliijt vereenieht ende toegevoeghet 
si uwen godliken wil. 

o mijn God, so du vermoechste, so 'du weetste' ende so' du· wilste, 'ontferme di 
45 mijnre. 

o Jicht, van weleken is alle licht, treeke mi doch in di, ende verslinde 22 mi in den 
afgront 23 dijnre claerheyt, ende make mi altemaellicht, op-dat ie altijt sienmach di 
in mi ende mi in di ende 'alle dinghen beneden di 24 •• 

+ Do 

20 s'aJj~h1iken ... :· Pin m. m. sal. ~ersionden w~rden: ;ru~vorniing. 21 P coutheit: 22 P verslinl. 
23 P dat. 24 Hierna gaat p alleen verder me~ -foeghe~stinghen. 

d Verwerking van -de beeldspraaJc "ijzer·vuur-; zie "b.V. A c. 45, p;-139 n. g; B c. 23 n. -r,-
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J .5. De oefening des herten· 

(DIE OEFFENINGHE DES HERTEN)'. (Cl CAPITTEL .X.)' 

Met desen ende deser-geliken gebeden sullen wi God duck van binnen toespreken, 
waer wy zijn oft wat wi doen', om met Godt vereenicht te werden. Des morgens, als 
wi ontspringen, sullen wi ons alre-eerst met God vereenigen 3, op-rf 155r Jdat Godt 

5 ons in wil lichten ende kundich maken dat heimelike weechken", op-dat de bose 
geest onsen wech niet en behindere, op-dat wi altijt met God vereenicht bliven ende 
alle dat wi doen, dat hl dat doer ons doe, ende seggen: 

(Hoemen God inwendich toe-spreken" sal, om hem te leeren kennen)' 
o gebenedide God, wie sidy? Ghi zijt een eewich, onwandelbaer, opperste goet. 

IQ Hoe goet sidy? Dat is u alleen bekent, ende niemant anders. Ende daer-om kondy u 
selven alleen (volmaeckteliken) 5 liefhebben 6,d, . 

(Hier beghlnt een devote oeffeninghe des herten, daermen mede overmidts den 
gheloove stadelick in Gods teghenwoordicheyt blijft ende God aenbedet inden 
geest, ende wort hier-mede in Christo Jesu overformt). 

15 <Totter Godheyt) 
Ic gelove in God, 
o ghebenedide God, eewich heb ic in u geweest ongescapen. Doet 7 u beliefden, 

hebdy mi ghebeelt na di, ende hebt u vereenieht met mi, ende zijt dat leven mijnre 
sielen. Ende ghi en wilt nemmer van mi scheyden, want ghl wilt dat ie ewich leven 

20 sal, aderdbl ' in vruechden oft in pijnen, 
o ghebenedide God, ic en kan u met sonden niet van mi verdrijven uut mijnre 

sielen, want ghy zijt dat leven mijnre sielen; dan d'., u vrientscap mach ic verliesen, 
dan niet u tegenwoordicheit. Ic en kan u oock niet vertoornen, want ghi zijt dat 

1 Getuigen: p 33e, f. 154v-15?v. Deze tekst komt op deze plaats alleen in p voor. Hiervan vinden wij 
evenwel paraI1ellen zowel in p zelf, nl. in c. 26 -(zie n. D c. 1, p. 441) als in P 1.3-5 (zie B C" I, p. 242 
e.v.). 2 Deze algemene titel voegen wij hier in; omdat hij het best overeenkomt met de hierna 
volgende tekst en zakelijk aan het complex P -1.3-5 beantwoordt, waarmee hij parallel Joopt. Vgl. 
n. 4. 3 Des morgens ... : dit thema wordt hernomen in het begin van c. 12, zodat de continuïteit tussen 
p c. 33 en P lIl.41, die wij hier voorstellen, meteen bevestigd wordt. 4 Wij brengen in de tekst van p 
de hoofdingen aan, die men voor de corresponderende tekstgedeelten in P 1.3·5 vindt, zodat de geleding 
van de tekst duidelijk naar voren komt. S p vo/machteliken. 6 De parallel van deze rege1s vindt 
men terug in P 1.3, trouwens met dezelfde inleiding: ~ ... ende segghen: Waer sidy, mijn Heere ende mijn 
God? Ghy hebt my gheschapen dat iek u bekennen ende lief-hebben sal. 0 gebenedijde God, wye sidy 
toch? Ghy zijt dat opperste goel. Mer dijn goet dàt is u alleen bekent. Ghy zijt dye daer is. Ghy zijt een 
eenich eewich ... vroolijck wesen' (zie hjervoor p. 242, r, 17 e.v.), Deze paraUel. suggereert de (onbe· 
antwoordbare) vraag: beeft p de hier volgende tekst in deze formulering gevo.nden ofbeeft-hij in zijn hs. 
der a.p. de volledige tekst der Odh. aangetroffen en deze zelf tot deze samenvatting teruggebracht? 
7 DOet = doenl = toen het (u beliefde ... ). 

8 In PL volgen hier nog één onderdeel als afsluiting van deze paragraaf, alsook een ganse paragraaf met 
de titel: Hier·na bid/men dat God .al onse wercken ïnwendich ende uutwendich in ons ende door ons wil 
wercken. Daarna is er nog een korte gebruiksaanwijzing aangaande de Odh. Dit alles behoort wezenlijk 
tot het geheel van de Odh. Daarom rijst hier opnieuw de reeds in n. 6 gestelde vraag. Hoe dan ook geeft 
p hier een- belangrijke plustekst, . die wij in P moelen missen. 

H Ol ampek079j21 



! 

I 
! 
! 

E c. 10 551 

onbeweeehlike, opperste goet; dan ghi zijt reehtverdieh (f 155v) ende bann-
25 hertieh[eyt), also dat ghi gheen quaet ongepijnieht en wilt laten ende geen goet 

ongeloont. 

30 

35 

40 

o gebenedide God, waer-om hebdi u aldus mit mi vereenieht? 0 ghebenedide 
God, want ie buten u geen goet doen en kan, of gheen ·quaet laten dan met dijnre 
hulpen. 0 ghebenedide God, want ghi bi mi bliven wilt ende u daer.om met mi 
vereenieht hebt, dat' ghi mi geerne helpen' wilt,. so bidde iek u, helpt mi dat iek 
doen mach wat u behaeehliek is, ende laten ·maeh.dat u mishaeehlie. is,' op-dat ghi 
ghenueehte hebt in mi te woonen, ende mi te gebruken na uwen alre"liefsten wille, 
als ghi mij begeert na dijnen liefsten wil ende behagen. 

(Hier-na aenbidtmen dye 'heyJige Drievuldieheit)· 
(Totten Vader in der Godheyt)· 

o gebenemde, hemelsehe Vader, ghi; de daerzijt ende bliven wilt in mijn 
ghedenekenisse, helpet mi dat ie gheern ende anders niet· den eken, begeeren ende 
onthouden en moet dan dat ghi wilt dat ie deneken, begheeren ende onthouden sal, 
ende dat doer wijsheyt dijns Sones ende lief te dijns Heilighen Geests. 

(Totten Soon) 
o Soon Godes, ghi, die daer zijt ende bliven wilt in mijn ver-rf 156r )standenis, 

helpt mi dat ie geern, ende anders niet Jeeren, verstaen ende bekennen moet dan dat 
ghy wilt dat ie Jeeren, verstaen ende bekennen sal, 'ende dat doer eraft dijns Vaders 
ende lief te dijns Heiligen Geeste(s). 

45 (Totten Heyligen Gheest) 
o Heilighe Geest, ghi, die daer zijt ende -bliven wilt in mijnen vrijen -wil, helpet mi 

dat ie geern ende anders niet spreken, doen, laten ende lijden en moet dan ghi en 
wilt, ende dat doer eraëht des Vaders 'ende wijsheit ende verdienst des Soans, want 
ghi zijt een gheest beide des Vaders ende des Soons. 

50 0 Vader, aSoon, 0 Heilighe Gheest, ghi zijt drie personen ende een onver
seeyden, ewieh ende waeraehtieh God. So bid ie u, wilt mi alsoe vereenigen ende 
bewaren in dijnre Heften ende graciën,' Ende helpt my dat mi geen dinek vandijnre 
graciën ende lieften trecken ·en m'leh, niei' dat ie in dijn lief te ende gracie leven ,ende 
sterven moet. 

55 (Hier-na bidtmen door die verdienste zijnre heyligher Menseheyt Christi'Jesu, 
ende aenbeden so die Godheyt ende dyeMenseheyt, waer-door wij één met hem 
werden) 

Vader, in dijrien handen beveel ie mijnen geest, ende bid u doer verdienst 'dijns 
Soons menseheliken "roliken' geestes, dat gIti mijnen geest heel vredieh, vierieh, 

60 (f 156v) vrolic ende vrij wilt maken, -opdatu'gebenedide Godheit'genueehte hevet 
in mijnen geest terusten, ende dát to.t dijnre gloriën: • . .... 

Nu bid ie u doer~erdienstzijnre heiliger droeviger .siele~, dit ghi mijn siele heel 
heilieh, vredieh ende vrolic wilt maken, op-dat u ghebenedide Godheyt genueehte 
heeft in mijn siel (e. sitten, ende dat tot ,dijnre eere,n, . 

65 0 gebenedide Godt, ie bid u doerverdienstzijns gewonden liehaems, dat ghy 

e daer·om ... : versta: (aangezien giJ ... ) u me-! mij .verenigdhebr; omd{1f... . . _ 
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mijn lichaem heel reyn, vredich ende vroolic wilt maken, opdat u gebenedide 
Godheit genuecht hevet in mijn lichaem te woonen, ende dat tot dijnre genuechten, 
als een keyser in zijn tabernakel: dat gonne ie u UU( gronde mijns herten, ende 
niemant liever dan u, mijn Heere ende mijn God, op-dat ghi u aldus met my 

70 vermaect, op-dat ghi genuecht ende vrede moget hebben in mi. Ende wilt dit 
tabernakel omleggen met alle den hemelschen heyr, op-dat zijt bewaren, op-dat ie 
niet doen en moet, dat u godlike mogentheit mishaget ende dat licht f in mi 
verduistert ende den vrede in mi verstoort.· 

o gebenedijde (f 157r) God, want ghi aldus.in mi zijt ende bi mi bliven wilt, so 
75 bid ie u doer u heylige ·verdienst: laet u Godheit in mi ende doer mi schijnen ende 

jaget doch al .ti viande van mi, sienlie ende onsienlie, die mi verveeren • mogen of 
van dijnre graeiën trecken mochten. Want ie. begeer u vrient te wesen ende niet u 
viant. Ende wat ie hebbe ghedaen,.daer iek u vrientsehape mede verlooren hebbe, 
gevet mi dat my dat leet moet wesen, ende helpt mi dat ie dat biechten ende beteren 

80 moet ende niet meer en moet doen, op-dat iek in dijnre lief ten leven ende sterven 
mach. Want ghi zijt dat overste goet, mijn troost ende mijn toeverlaet. 

(Hier-na bidtmen om dat heylighe Sacrament geestelie te ontfanghen) 
·0 gebenedide God, ie bid u, want ghi nu dus in my bint na u Godheit, neemt 

doch u selven tot u selven in mi inden heilighen Saeramente na dijnre begeerten in 
85 so hoger weerdiger lief ten, als ghi u selven naemt opten w(i)tten-donderdage, 

op-dat ie doch heel verwandelt mach worden in di. Ende doer dat verdienst dijns 
vroliken geests ende doer verdienst dijnre droevigher sielen (f 157.) ende doer 
yerdienst dijns heiligen ghewonden liehaems wilt mi doch daer-doer vergeven alle 
dat ie misdaen heb, ende wilt daer-met betalen alle dat ie seuldich ben daer-voor te 

90 liden, . hier in 'deser tijt ende hier-namaels eewelic. Ende wilt mi vercieren mit u 
heilige dueehden ende maeç! mi also suverlic ende genaem, dat u genueehte is in mi 
te woonen: voor alle u ongenuechte, die ghi uut liefden voor mi gheleden hebt, ende 
dat voor een c1eyn dancbaerheit daer-om, dat ghi mi ghescapen hebt, verlost ende 
gespijst hebt. Want ic u niet lievers gheven en mach dan mi selven, so geve ie u mi 

95 illtemael, op-dat ghi met my moe.eht houden u ayontmael: dat is soe goet: wie ghi 
dat gevet, diehevet goede .spijseb , ende wort van allen sonden behoet ende wort 

. gebruyet van dat eewighe goet'. '-

a waer ... : versta: waar wij ons .ook,beviT/tien .of wal ook onze bezigheden zijn (en dus niet alleen in de kerk 
enz.). b. Vgl. wech. [oepot ... enz., een voor Schr. typisch motief. maar JUer toegespitst op de 
handelWijze t.o.~. de duivel. c Vgl. de eerste regels .van dit hst. - d Verband tussen kennen en 

.lieminnen, 'ook in '90d. dbis Nevenvorm van oder: zie veiwijs·s.v. oder: hetzij ... hetZij. dter Met de 
betekenis van maar, .na een ontkennende zin, om een beperkende feitelijkheid aan te brengen. Zie Verwijs 
s,v. Jare, voegwoord 3). 

f niel ... : versta: niets, dat ... mishaagt en (dat) dat licht ... g Blijkbaar wel als: ververreri = verwijderen, 
zoals ook het volgende zinsdeel aangeeft. h dal is ... : versta: dat is zo goed, dal hij, aan wien (\lye = 

wien) gij dat geeft goede spijs heeft ... 
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1.6. Sainenvatting en overgang' P IlI40, f. 211v' 

(HOE DATMEN INDEN GRONT DER SIE- HOE DATMEN INDEN GRONT DER SIE

LEN ALTIJT GOD AENHANGEN SAL ENDE LEN ALTUT GOD AENHANGEN SAL ENDE 

HOUDEN ALTIJT ENEN WESELIKEN IN

KEER.) «([ CAPITIEL .Xl.>'. 

HOlJDEN ALTUT ENEN WESELIKEN IN

KEER.([ DAT JU. CAPiTIEL.· 

Nu hebben wi mennychvoldelick ge-' Nu . hebben <wi menichfulde\ie ge-
hoerI, woe dat dar 3 rijeke Gods inder' hoort,:hoe dat- rijcke Gods 'inder sielen 
zielen is ende dat een yegeliek rechtver- is, ende dat een yegelic rechtvaerdich 
dich mensche is' een hemel der' heiligher' men"ehe is een hemel der heyligher Drie
Drievoldicheyt, daer hem God 'in" dat ... vuldielieyt, daer hem God in' dat edelste 

JO edelste der zielen in geënyéht ende gehe- der sielen in verenieht heeft; so-dat daer 
melt· hevel, soe-dat daer 'anders" nye- '. ruemant in comen en mach dan die hey
mant in comen noch inglyden 6 en mach Iighe DrievUldieheyt, 
dan die gloriosë' heilighe' Drievoldi
cheyt, nae wes' beelde ende gelicke-

15 nisse 9 (I 123,) wi geschapen sijn' ende 
hevet daer-in hem se/ven 10 . gegee;;t die' 
geest des levensbende hevet dat Iycht 
sijns aensichts daer-in gestort, welck 
daer is dat crachtige levendige nWoert, 

20 die" daer is een fonteyn <der wijsheyt)· 
inden aversten 1·3 .c . Hier-oml:4 is 'den 

. na wiens beelde wi 
geschapen zijn, ende Iieeft daer-in 
gegeest den geest des levens, ende heeft 

dat iicht zijns aensich<t)s daer-in ge
stort, weJc daer is dat crachtige Woort, 

. die 'daer is een' fonteyne der wijsheyt. 

oerspronek des levens ende der salicheyt· Alsais den oorspronc des levens ende 
inden gront der zielen. . . der'salicheit inden gront der sielen. 

Daer"om is die ziel geschapen,' dar sij 
25 . oeren' oerspronek solde bekennen, myn' 

nen lS ende gebrucken ende aenharrgen, 
ende daer'6-om dal God sijnen throen" 
ende sijn rust " solde hebben in oeren 
geest ende besytten ende regieren 18 dat 

. Daerom is die siele geschapen, dat si 
haren' oorspronc' .. simde' bekennen, 
gebruyken ende aenhangen; ende om
dat God sinen throon soUdè hebben in 
haren' gèès:t,' ende' besillen' dat rijè der 
sielen, <ende zijn 'woninge) in dat taber-

1 Getuigen: Hb, f. 122v·123v; P III.40a, f. 2J lv·212r; L2 40a, 1 161v·162r. - Wij geven de tekst van Hb 
en P naast elkaar volledig weer, om de reële verschîllen tussen beide naar voren te laten komen. Wij 
cursiveren in H de verschillen t.O.V. P, om onze redenering daaromtrent te ondersteunen. NB. De H· 
tekst, boe bepérkt 'ook, is 'MOI-idl. eri oorspiönkelijkêi, en aldus getuIge vim een oorspronkelijke"M6ndl. 
revisie-tekst,'vooiafgaande aan de da:arop- volgende bijgewerkte {minder gave) 'MndI. revisie-tekst, die 
door P verspreid werd. l;ie Inleiding, p. 'm·'e.v. . 2·H"oe •. ~:- PL llpd.. 3 dat pal:-P dat, tenZiJ daT 
meteen het voornaamwo'ori:f 'f inhoudt: ,_"4 ende .... :" _pL 'oÏn: -':in.~·::" H ingeenijclit.:· . 5 PC·om. 
6 noch: .. : PL'bm:' 7 PL oin'.' '8 P'wieiis. ,." ~f·ende: .. :"JjL om. "10 hem;',.: P 'om. 11' PL 
om. 12 P Welek. 13 Der.-.. : PL add.; vgI. Eccli. 1.5: Jons sapientiae"verbum' Dei "in exèelsis; 
inden ... : PL om. 14 P A/so. 15 mynnen ... : PL om. 16 PL om. 17 ende ... : PL om. 
18;ende ... : PL'om, 

• Vgl. Gen. 1.26. b Vgl. Gen. 1.7. c Vgl. Eccli. l.S. 
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30 rijcke der zielen ende sijn woenynge in 
dat reyn 19 tabernakel des lichaems. 
Hier-om, Jaet ons inwert keren ende 
aenhangen die grondelose guetheyt 
Gods. Want hi is die oerspronck, daer 

35 wi sonder myddel uut gev/aten sijn ende 
vermits verenynge in blivende sijn ende 
daer onse siele nieft)'o uut en quam 
naeden ynresten 21 weselicsten Z2 gront. 

Ende, sal dit salicheyt in ons wercken 
40 ende die doechden vergaderen ende 

beho/den", soe moetmen altoes beho/
den" den vrijën inkeer, uut welcken 
ontsprynckt 24 die caritaet, die bant (f 
123v) der lief ten', die God ende die ziele 

45 te gader bynt ende verenycht 2S. Ende in 
deser verenynge gevet God sijn lycht der 
genaden, daer alle die crachten der zie
len mede gereynicht werden ende die 
consciëncie gesuvert 2ti , Vut desen inkeer 

50 ende lieft" wort dat aversIe deel des 
geestes stadelick in God verheven in een 
stylheyt 28 ende salich godlickel' 
gebrucken, ende smaect daer die edel-
heyt <der rijcheyt>' ° Gods. 

55 Vut desen buycht oer die ziele mit alle 
oeren crachten neder onder die hoege 
moegende weerdige God; mit alre reve
renciën ende weerdicheit synck 3l_sij oer 
in die alre-dyepste nederheyt ende mit 

60 neder-buegyn<ge> 3Z des herten, ende 
mit rypheyt" der zeden ende ge
dwongenheyt 34 der synnen ende oet
moedige wanderynge" buycht hem die 
mensche onder God ende onder sijnen 

nakel des lichaems. Hierom, laet ons 
inwaerts keeren ende aenhangen de 
grondelose goetheyt Gods. 

Want hl is 
den oorspronc, daer wi sonder middel 
uut gevloten zijn, ende door vereninge 
in blijvende zijn, ende daer onse siele 
niet uut en quam na den binnenste 
weseliken gron t. 

Ende, sal dit salicheyt in ons wercken 
ende dye duechden vergaderen, ende 
behouden, so moetmen altoos behouden 
den vrijën inkeer, uut welcken ont
sprinct die carita- (f 212r) te, die bant 
der liefde, die God ende die siele te 
gader bint. Ende in deser vereninge 
geeft God zijn licht der genaden, daer 
alle die crachten der sielen mede gerey
nicht werden ende die consciëncie mede 
gesuvert. Vut desen inkeer wort dat 
overste deel des geests stadelie in God 
verheven in een stilheit ende salieh god
lie gebruieken, ende smaect daer die 
edelheit der rijcheyt Gods. 

Vut desen buycht haer dye sièle met 
al haer crachten neder onder den hogen, 
mogen den, weerdighen God; met alre 
reverenciën ende weerdicheden sinctse 
haer in die alre-dyepste nederheyt; ende 
met nederbuygen des herten ende met 
rijpheyt der seden ende gedwongenheyt 
der sinnen ende ootmoedige wandelinge 
buycht hem die mensehe onder God 
ende Dnder sinen naesten, ende neemt 

19 PL om. 20 uul ... : H uutgevlaten; in".: H inblivende; niet: waarschijnlijk te lezen als nie = 

nooit, 21 P binnensten; L intimum. 22 PL weseliken. 23 P behouden. 24 L aritur oe 
generatur. 25 ende ... : P om. 26 gesuverl ... : P mei gesuverl. 27 ende ... : P om. 28 L 
silentium. 29 L divinitatis. 30 der ... : PL add. 31 P sinctsi. 32 H; P nederbuygen; L 
inclinatione. 33 L malurÏ!ale. 34 L refrenatione. 35 L conversatione. 

d Col. 3.14. 
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65 naesten ende neemt God altijt, waer, 
waer-toe dat hi hem hebben wil. Ende 
hier-mede wort die mensche hebbe/ick'6 
tot meerre graciën ende gaven Gods . 

. ~ .-

36 Lidoneus el capax. 

God altijt waer, waer-toe dat hi hem 
hebben wil. Ende hier-mede wort die 
mensche ontfankelic tot meerder graciën 
ende ,gaven Gods. 
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2. De verwezenlijking der Odh. door drie praktijken' 

(;;/:.34', f. 157v - [DAT XXXIlU. CAPITTEL.] 

"'1AN DRIE DINGEN DIE WJ IN ONSE OEF

FENINGE SULLEN HEBBEN. 

2.1. Eerste praktijk: gestadig in Gods tegenwoordigheid blijven' 

H Ol ampek080j21 

<Dat eerste dinc> 

(iJ. 34., f. 157v - DAT EERSTE SULLEN WJ 5 

STAD/CH HEBBEN, TE WETEN: INWEN

D/CH EENEN VEREENICHDEN GEEST MET 

GOD, ENDE (f 158r) UUTWENDICH EEN 

NAVOLGHEN DES LEVENS ENDE LUDENS 

CHRISTI. «([ CAPITTEL xn.') 

Dat eerste, dat God stadich in ons is: 
dare-om sullen wi stadich bliven na onse 
vennogen in zijn tegenwoordicheyt met 

JO 

anxt ende reverenciën, als in die voor
.screven oeffeninge geleert is, op-dat wi J 5 . 
altijt waer mochten nemen sinen alre' 
liefsten wil, wat hi van ons gedaen aft 
gheleden wil hebben; ende nemen altijt 
waer dat neygen onses herten, ende wat 
God in onsen gront lucht, ende keren 20 

ons met al onsen crachten inwaerts. 

So mach ons God leyden in sinen 
heimeliken verborgen wech', dat allen 
anderen menschen verborghen blijft, die 

I Getuigen: alleen p bewaart in c. 34a, f. 157r-
159v, voor ons: 1) de aankondiging van de drie 
praktijken om de Odh. te realiseren (zie hiervoor 
p. 550 e.v.). 2) de explicitatie.van de eerste prak
tijk, die bier als titel kan dienen, en 3) een daarop 
consequent voortbouwen van de uiteenzetting 
ervan. Dè revisie heeft dit alles systematisch uitge-
wist. . - Deze .uiteenzetting van Dal eerste dinc 
beantwoordt aan P Inc. I c. 7 (~u B c. 15, p. 273 

. e.v.)en loopt hier tim. p. 604. 

a Vgl. het zo belangrijke motief van de wech, 
toepot enz. Vgl. E c. 10;·r. 5; c. 12, n. o. 
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~f.123Vl - Hier-om sullen- wi ~ae 
onsen vennoegen stadelick blyven in, Gods 
tegenwoerdicheyt mil anxt ende' reve
renciën: soe mach dat saJicheyt in. ons 

5 wercken, dat wi (f 124r) soe3 stereken 
hulper ende 4 trouwen inwoenre in -onser 
zielen hebben. Daer-om laet a.ns altoes 
waememen sijnenalre-liefsten. wiJ,. wat 
hl van ons gedaen of gelaten of geleden 

IQ wil hebben, ende nemen altijt waer· dat 
neygen onses herten ende. wat God in 
onsen gront lucht 5, ende keren Ons mit 
alle onsen 6 erachten inwerts '. 

Soe mach ons. God Jeyden in sijn hey-
15 melicke verborgen weechken(sJ', dat 

daer ley/" inden gront. der zielen, dat 'O 

1 Getuigen:' ~lleeD het ij"a.agse:' h;, b·eYi"~~.~ ~~s dit 
fragment van" de. Mondl. versie der révîsie vàn de 
P. Wij cursiveren alle riiet loutere . sp"diings
verschjJJen; om de eigênheid van deze "versicyte 1 
beklemtonen tegenover'P' III,40h en.!--2 40b.l!ft/ 
wijst .op het géOeelte ván héi. Haágsehs., waann de 
bewerkïng van .de .. _.R~vi~o~ ~~·rkQ.~ar ,~~/kr~ is 
Mondl. 2 mu .... meI PL. 3 soe .... \ü1de-
Jen goet ende PL. 4 PL so add. 5 Plicht. 
6 Alle., .. : al..ons'P ... ,,7:P,inwaerts. 8 P wech. 
9 L deducemem. 10· P die. 

PIII,c.40b,f.212r' - Hier-om sullen wij 
na onsen vermogen stadelick blijven in 
Gods tegenwoordicheit met reverende: 
so mach dat salicheyt in ons wercken, 
dat wi so edelen goet ende stereken hul
per ende sa trouwen inwoonder in onser 
sielen hebben. Daerom laet ons altoos 
waememen sinen alre-Iiefsten wille, wat 
hy van ons gedaen oft gelaten oft gele-

5 

den wil hebben, ende nemen altijt waer 10 

dat neygen ons herten, ende wat God in 
onsen gront licht, ende keeren ons met 
al ons erachten inwaerts. 

So mach ons God leiden in sinen ver-
borgen heimeliken wech, die daer leyt 15 .. ·· 

inden gront der sielen, die alle ander I ./ .~ 

/ ----\/ 

1 Getuigen: P geeft een Mndl. versie van de 
revisie·tekst, die ook in L vertaald werd. 
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hem niet inwers en keren, ende toonen 25 

ons zijn heilige hoge weerdige licht, doeT 
welcken Wl sien ende mereken ende 
bekennen inden gronde onse[r] gebreken 
ende die middelen tusschen God ende 'X 
o~Want dat licht lucht' ons, dat wy 30 

God bekennen ende ons selven. Want 
als dat gemoede leedich is ende in Godt 
verheven is ende de geest simpel ende 
vrij is ende ingekeert, so (f 158v) 
schijnt die godlijke sonne der gerechti- 35 

cheyt b in ons ende doer ons, ende pur-
geert onse consciëncie, ende leert ons 
een sonderlinge oeff(n>inge, waer-doer 
wi laten onse eygen angenomen 
oeffninge, ende volghen dat licht, dat in 40 

ons luchtet. Dit moet altoos zijn', die 
een mensche nae den herten Gods 
begeert te wesen'. 

Nu seggen somige menscben: • Wat 
weet ie, of dat licht van God is, aft dat 45 

die engbel der duystemissed is?'. Och, 
neen, alre_liefste, ist dat di dat licht van 
binnen inlucht, ende daer-doer hekentste 
Godes goetheyt ende dijns selfs snoot-
heyt, so en twijfelt daer Hiet aen, ten si 50 

van -God, op-dat gby den lichte niet 
ondancbaer en zijt ende Gade een hin-
der. Want die boose geest en macb ons 
nyet bedriegben, dan sa-veel als hi uut-
wendich doen kan, ende overformt hem 55 

VV' .. ~ /. r 6t)~ 
r~- ,_. ,---~~~~ 

.2 L luèht: d:i. door zün licht Je kennen geeft. 3 
Verst.a: Dit inlichten moet wel eens een mens te 
beurt vallen, die ... 

b Vgl. Mal. 4.2. c Vgl. Ps. 88.21 en par. 
d Vgl. 2 Cor. 11.l4. 
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alle ander menschen verborgen blijft, die 
hem niet inwert u en keren .. Ende. soe 
loent" hi hem sijn hoege l2 weerdige 

20 Iycht, doer weleken hi syet ende merct 
ende bekent inden gront sijn gebreke 
ende .!likmyddelen tusschen God ende 
hem. Want dat lycht lucht"' ons, dat wi 
God bekennen ende ons .. selven. Want 

25 als .dat gemoede ledich ende."' in God 
verheven is, ende die geest sympel. ende 
vrye is ende ingekeert, soe. schijnt die 
godlicke sonne der. rechtverdichey.t in 
ons ende doer ons, ende purgyert onse 

30 consciëncie, ende leert ons inden gront, 
wat wi doen op· laten sullen, ende leert 
ons een sunderlinge (f. 124v) oeffe
nynge, waer~doer een menschen Zet 17 

sijn aengenamen l8 oeffenynge, die hi in 
35 beelden ende in mennichvoldicheyden 

hevet"·, ende volget dat sympel eenvol
dige 20 Iycht, dat hem leyt inder waer
heyt, alst 2l altoes moet sijn, die een 
mensche naeden herten Gods begeert te 

40 wesen. 
Nu seggen sommyge menschen: 'Wat 

weet ick, of dat Iycht van God is of dat 
dat die engel der duystemisse ·is?'. Dat 
salmen hier-by weten: .ist dat ·dy. dat 

45 Iycht van bynnen uut den gront der 
zielen in-lycht 23, daer du doer bekennes 
Gods . guetheyt ende dijns· selves 2. 
snoetheyt, soe en twyfel daer niet aen, 
heLen is van Gode; op-dat gi den'licht2' 

50 niet ondancbaeren sijt ende Gode 2• een 
hynder. Want die boese geest en: mach 
ons niet bedryegen, dan soe-veel als hi 

11 P mwaerl. 12 P SO lOont. 13 PL om. 
J4 P licht lichter. IS ledich ... : PL opJ.'. 16 L; 
Pende. ,"1.7 Bijvorm of drok;fout' voor "loet. P 
loet. 18 P aéngenomen" n.· . 19";n beelden ... : P 
heeft in beelden e. in menichjuldièheYi. 20 P 
eenvuldige. 21 Bij te denken: (alst) hem. 
22· .. P u. - ,·23.P ,inlicht. . ·-24 dijns .... f. P. des 

menscen verborgen blijft, die hem niet 
inwaert en keeren. Ende sa toont hi hem 
zijn weerdige licht, door welken hi siet 
ende merct ende bekent inden gront zijn 20 X 
gebreken ende <die> 2 middelen tusscen 
God ende hem, want dat licht lichtet 
ons, dat wi God kennen ende ons selven. 
Want als dat gemoede in God verheven 
is 'ende dye geest simpel ende vrij is ende 25 

inghekeert, so schijnt die godlike sonne 
der rechtverdicheyt in ons ende door 
ons (f. 212v) ende purgiert onse con
sciëncie, ende leert ons inden gront wat 
wi doen ende laten sullen, ende leert ons 30 

een sonderlinge oeffemnge, waer-door 
die mensche laet zijn aengenomen oeffe
mnge, die hy heeft in beelden ende in 
menichfuldicheyt ende volghet dat sim-
pel eenvuldige licht, dat hem leyt inden 35 
gront der waerheyt, alst altoos moet 
zijn, die een mensche na den herten 
Gods begeert te wesen. 

Nu seggen somige menschen: 'Wat 
weet ie of dat licht van God is, aft dat 40 

dat die engel der duystemisse is?' Dat 
salmen hier-by weten: ist dat u dat licht 
van binnen uut den gront der sielen 
inlicht, daer ghy door bekent Gods goet
heyt ende uus selfs snootheyt, sa en 45 
twifelt daer niet aen, het en is van Gode, 
op-dat ghy des lichts nyet ondancbaer 
en zijt ende God een hinder. Want die 
boose geest en mach ons niet bedriegen 

lichts. 25 den ... : P des lichts. l6 P God. 2 Pinde. 
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uutwendich in een engel des lichtes ende 
maect eenen mensche wel <e)en soete 
bewegen van buten in zijn lichaem ende 
in zijn bloet, mer in onse gemoede ende 
in onsen geest en kan (I 159r) niet 60 
comen dan God alle<e)n c • Ende alst is 
dat ohs God van binnen inlicht oft te 
kennen ghevet oft eenighe gracie doer 
zijn goetheit, daer-van en sullen wy ons 

. . niet verheffen oft meynen dat wi dat 65 
zijn. Want daer-omme en zijn wi niet te 
heyligher dan so-veele als wi dat beleven 
ende ons verootmoedighen ende vernye-
ten onder Godt ende onder allen crea-. 
tueren. 70 

Ende hier-inne wort God overwese-
lijck ghevonden, ende God besittet 
onsen gront ende doet daer-mede als 
een levendich instrument, dat hem in 
gheenen dingen' wederstaet. Hier-in so 75. 

crijghen wi een ghewaer sekerheit ende 
eenen vasten hope ende betrouwen, als 
wi rusten alleen opden ghever e)'/~ niet 
op die gaven ... (I 159r) .,. jt/ 
p c. 34b, f. 159" ende 5 en 80 

. achten nyet op allet dat gene, dat van 
buten gaen oft comen mach. Wanneer 
wi ons des morgens' alre-eerst van bin
nen mit God vereenicht hebhen inden 
geest, op-dath wi altijt mogen hliven in 85 
de tegenwoordicheyt Gods, op-dat wi 
allet dat ons van binnen of van buten 
toecomen mach (I 159v) bJijdelike met 

4 Getwgen: p c. 34b, f. 1 59r-v. Alleen p brengt een 
vervolg van de vorige tekst. We weten helaas niet 
of het vervolg onmiddellijk bij het vorige aansluit, 
DOch in hoever het ook het slot van de lopende 
uiteenzetting weergeeft. 5 De eerste zin van het 
bewaarde citaat begint zonder onderwerp: zakelijk 
betreft het de naar volmaaktheid strevende mensen. 

e Norm omtrent de inwerking van de duiver. 
f Alleen p heeft de nu volgende passus: let op de 
-logische:. verhouqing tussen de delen van deze zin, 
waarna waardevolle elementen uit de leer der 
Schr., aangebracht worden. gVgl. Ec. J2 r. JO. 
11, p, 556. b Versta: opdat of zodat? 
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uutwendich doen kan, ende averformt" 
hem uutwendieh in een engel des Iychts, 

55 ende maeet een mensehe waeP' een 
zuete bewegynge van buten iriden li
ehaem of inden bloede, mer· inden 
gemoede of inder zielen en ean niet'· 
eomen dan God alleen. Ende, al ist dat 

60 God· uut sijn' eygen guetheyt die (f 
125r) ziele van bynnenbegavetmit 
sijnre graciën, daer-van 3o en derf hem 
nyemant verheffen, want daer-om en is 
nyemant te heiliger dan soe-voe!'}.- als-

65 men dat belevet ende oetmoediger buy
gen kan onder God ende onder" alle 
creatueren. 

Ende hier-in wort God averweselick33 

gevonden ende besytte 34 . den gront, 
70 ende alle dat hi hevet, is God onderda

nich, soe-dat hij daer-mededoen mach 
als een levenmch instrument, dat hem in 
genen dingen weder en staet. Hier-in 
vercryget (men)" een gewaer ·sekerheyt 

75 ende". enen vasten hape" ende voIco
men betrouwen in dat aversle guet 38 

endé alleen te rusten op den gever ende 
niet op die 39 gaven40 . 

27, P over/orml. 28. p. wel.. .29 J> -niemant. 
30 P af: 31 soe ... : P so veel. 32 P om. 
33 P overweselic.: 34 P beslt: 35· p. ádd. 
36 een.",l-H ,add;';· 37 E-·enen .. :;"P een' voste 
hope.- 38·-averste.~~: -p "oVerste· goet.'" . 39 P 
zijn. 40"Wat-"in Rb en·PL·'nög volgt,' zal·zijn 
p1/l.áts vinden:aan het- 'slot, van:·E -e: l4~ -nu 'p .. S72, 
r. 99 e.v. . 

dan so veel als hi uutwendieh doen can 50 
ende overformt hem uutwendich in een 
engel des lichts ende maect den mensche 
wel een soete beweginge van buyten 
inden lichame oft inden bloede, mer 
inden gemoede oft inder sielen en can 55 
niemant comen dan God alleen. Ende al 
ist dat God uut zijn eygen goetheyt dye 
siele van binnen begavet met zijnre gra
eiën, daer-af en derf hem nyemant ver
heffen, want daerom en is niemant te 60 
heiliger dan so-veel alsmen dat beleeft 
ende hem ootmoediger buygen ean onder 
God ende alle creatueren. 

Ende hier-in wort God overweselie 65 
gevonden ende besit den gront ende al 
dat hi heeft, is God onderdanich, so-dat 
hy daer-mede doen mach als een Ieven
dich instrument, dat hem in genen din
gen weder en staet. Hierin vercricht men 70 
een vaste hope ende volcomen betrou
wen in dat overste goet ende alleen te 
rusten op den gever ende niet op zijn 
gaven. 
~ 
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eenen vroliken geest mogen dragen, 
ende dat doer verdienst zijns mensche- 90 

licken vroliken geestes, die in zijn alre
swaerste lijden ende droefnis der sielen, 
al eeven vol vroechden 6 was. Ende in 
dat vereenigen des geestes sullen wi onse 
eonsciëncie doer-sien ende die erachten 95 

. der sielen, of die ooc vereenicht zijn met 
die siele Christi, als dat wi nièt en begee-
ren dan' God ende geem willen Iiden 
boven recht ende reden ende sachtmoe
dich ende ootmoedich zijn, ende of onse· 100 

. herteende alle die affectiën bewaert zijn,. 
ende onse lichaem ende al onse lidIma-
ten met dat lichaem Christi vereenicht 
ende tbe-(ghe>vuecht zijn, ende sullen 7 

geestelic dat Sacrament ontfangen, ende 105 

ons selven opofferen, dat hl ons gebro-
ken mach hier ende hier-namaels, ende 
alle, dat-gene dat ons boert 8 te doen, 
dat hi dat doer ons doen wil. 

6 P volveuchten. . 7 sul/en: anakpl.: versta: en 
wij zullen, 8 Versta: behoort.· 
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P 111 c. 41, f. 213' - HOE PROFITELIJC DAT-

E c. 13-

tr::\. 125v' - (HOE PROFJTELIJC DATTET 

~A TMEN VOOR ALLE DINGHEN EERST 

SOECT DAT RDCK GODS,)(ll CAPITTEL 

TET IS, DATMEN VOOR ALLE DlNGHEN 

EERST SOECT DAT RDCK GODS. (ll 

CAPITTEL .xm.) .XIIJ.)' 

5 Dit salmen by-sonder des ,morgens 
doen: alsmen ontsprynget uutten slaep, 
soe sal een ynnige ziele neernstich 3 sijn, 
,dat God, ,ij oer yerste gedacht' ,ende 
bekennen 5: daer-uut ontsprynget, die 

10 ader der lief ten ende die vloet des 
levens, daermen alle den daeh te ynwen
diger ende toekeerlicker 6 is, tot God aen 
te hangen' ende stereker sijn leven ende 
lijden nae te volgen ende Ie' williger 

15 totter gehoersamheyt ende vlytiger tot 
alle guet. 

Hier-om sal een yegelick ne,ernstich 
,ijn die yersle vrucht' Gode te offeren' 
endeH sal hem 1.1 alre·yerst mit. J.'nre-

20 /icken lZ love Gode op-offeren tot een 
levendige offerhande ende bevelen hem 
in die handen Gods', soe-dat hem God 
nummermeer en verl(a)et 13 , (f 126r) 
mer dat bi hem allaes wil beschermen 

25 onder sijn vaderlicke armen, ende ster
eken sijn memorie, ende trecken sijn 
begeert, ende verlychten sijn verstant, 
ende leren die reden, ende verenygen 
den wil in godlicker lief ten, ende maken 

30 den taern ,. slercke tot allen daechden, 
ende bedwyngen alle die bewegynge '5 

der zielen ende verdryven alle die on
stuericheyt des herten, ende trecken' 

Dit salmen bisonder des smorgens 5 
doen, alsmen ontsprinct uut den slaep: 
so sal een innige siel neerstich zijn, dat 
God haer eerste aendacht ende beken
nen si. Daer-uut ontsprinct dye ader der 
liefden ende dye vloet des levens,«d\er- 10 

men») al den dach te inwendiger~nde 
\.j 

toekeetliker is tot God aen te hangen 
ende stercker zijn leven ende lijden na te 
volgen, ende williger totter gehoorsaem-
heit, ende vlijtiger tot alle goet. 15 

Hier-om sal een yegelijck neerstieh 
zijn dye eerste vruehte Gode te offeren, 
ende hi sal hem selsen alder-eerst met 
vurigen love God opofferen tot eenen 20 

levendigen offerande, ende bevelen hem 
in die handen Gods, so-dat hem God 
nemmermeer en verlaet, mer dat bi hem 
altoos wilt bescermen onder sijn vader
lijeke armen, ende stereken zijn 25 

memorie, ende trecken zijn begheerte, 
ende verlichten zijn verstant, ende leeren 
dye reden, ende vereenigen den wil in 
godlijeker liefden, ende maken den 
thoorn stere tot allen dueehden, ende 30 

bedwingen al die bewegingen der sielen, 
ende verdrijven al dye onstuerieheyt des 
herten, ende trecken al onsen mensehe 

1 Getuigen: H, f. 125v-130v; P 111.41, f. 213r-215r; L 2.41, f, 163r-165v. 2 PL add. 3 P neerstich; 
vgJ. Verwijs s.v. nernstich. 4 P aendacht; L allentiD. 5 sy ... : P haer eerste ... si: trp. 6 Niet in 
Verwijs; vgl. toekeer. 7 L ad adhaerendum Deo promptior. 8 te = des ·te, zoals in het zinsdeel 
hiervoor: te ynwendiger. wat bij alle comparatieven bij te denken is; P om. 9 P; H vrucht; L primitias 
Jrugum $uarum; vgl. Ex. 23.19. 10 P hi add. 11 P vierigen; L affectuosa ac fervida. 12 P-; H 
om. 13 P; H verlet: is dit wellicht een Umlaut·vonn? 14 p3 throon. 15 P bewegingen; L 
affectiones . 

• Vgl. Ex. n.2(J'enf,'" bVgl,:U:. 23.46. 'c:Vgl. Jo. 12.32. 
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alle onse menschelicheyt'6 in hem, ende 
35 verwandelen hem in sijnre mynnen. 

Hier-in wort den heymelicken wech 
gevonden, die die ziele leyt in die hey
melicke afgront Gods end.e in sijn ver
borgen rijckheyt der godlicker waer-

40 heyt", die in soe weynich menschen wer
den 3-7 gevonden, wánt sij 18 den y~rsten 
inkeer niet in en treden inden gront der 
waerheit. Ende. oeck soe is desen wech 
den boesen geest verborgen, want hi en 

45 weet niet ",at daer inder zielen geschyet. 
Mer hi syet ende bekent aén die uutwèn
dige mensche, dat in hem een sunder
linge genade lP ghewrocht wort aen dat 
lyeht der graciën, ([ 1 26v) dat uut den 

50 mensche lucht'O, van welcken hi die 
menscbe schuwen ende vlyën moet'. 
Daer-om is hi soe ~eernstich dat hi den 
edelen inkeer mach behynderen'\ ende 
dat by-sonder des smorgens, wanneer 

55 dat gemoede rustich is ende die erachten 
vergadert sijn ende die synnen beslalen, 
op-dat bi dat gemoede mach vermydde
len . endé die erachten beswaren ende 
belemme(re)n22 ende die synnen· ver-

60 stroeyen ende verbeelden. mach. Soe 
brenget hi den mensche voel ende men
nyehvoldige dingen voer, daer den 
inkeer mede behyndert wort, ende" 
duck in gueden schijn'" op-dat daer-

65 doer den mensehe verborgen blyve dat 
beter ende godlick is. 

Mer hier-tegen salmen cloeck's wesen 
als dat serpent ende sympel als'6 die 

. dti(v)er: Cloeck, als datmen nauwe toe-
70 syet, datmen niet uut en dwaelt in eny

gen vreemden wegel', die ons mochten 

in hem, ende verwandelen hem in zijnre 
minnen. 

Hier-in wort den heimelijcken wech 35 
gevonden, die dye siele leyt inden hey
melijcken afgront Gods ende in zijn ver
borgen rijcheyt der godlijcker waerheit, 
dye in so weynich menschen wort ghe
vonden, want si met den eersten inkeer 40 

niet in en treden inden gront der waer
heit. Ende ooc so is desen wech den 
bosen geest verborgen, want hi niet en 
weet wat daer inder sielen geschiet.Mer 

. hlsiet ende bekent aen den uutwendigen 45 

([ 213v) mensche,dat in hem een son
derlinge werc gewrocht wort aen dat 
licht der graeiën, dat uut den mensche 
licht, van welcken hi den mensche 
schouwen ende vliën moet. Daer-om is 50 

hy soo neerstich dat hi den edelen 
inkeer mach beletten, ende dat bis onder 
des morgens, wanneer dat gemoede rus
tieh is ende (die) erachten vergadert 
zijn ende die sinnen besloten, op-dat hi 55 

dat gemoede vermiddelen ende die 
erachten beswaren ende die sinnen ver~ 
stro yen ende verbeelden mach. So 
brengt hi den merische veel ende 
rileniehfuldige dingen vo,,!r, daer den 60 

inkeer mede behindert wort, ende dat 
die In goeden dingben, opdat daer-door 
den mensce verborgen blijve dat beter 
endegodlic is. 

Mer hier-tegen salmen eloec wesen als 65 

dat serpent ende simpel (als) die duy
ven. Cloec, als datmen nauwe toesiet, 
datmen nyet uut en dwaelt in eenige 
vreemde wegen, die ons mochten ver-

16 onse ... : PL onsen mensche. 17 PL wert, alsof dit alleen naar rijckheyt verwijst. 18 PL meI 
22 ende ... : H 

25 L pru· 
add, .19 P werc; L (singulare) quiddam. . 20 Plicht; L eluçel. - 21 P be/ellen. 
(belëmen. ~aarschijnlijk voor belëme'n); PL om. 23 P da; .add. 24 PL dinghen. 
dens. 26 _ P lom. 27 PL wegen. 

d VgJ. wech·motief. Zie nog E c. 11 en c. 13. • VgJ. E c. 12 r. 8-16. f VgJ. MI. 10.(6. 



I 
I 
I 

I 
! 

E c. 13 565 

vermyddelen van dat levendige spyegel 
der waerheyt, dat inden gront der zielen 
is geJeyt ende lucht" voer onse geseha-

75 penheyt 29 ; ende sympel totten inkeer, 
(f 127r) als datmen mi! eenvoldiger 
ongebeelder bloethe)'f God aenhanget, 
daer' die geest in verheven wort in god
lieker vrieheyt ende te woenen'o in Gods 

80 fegenwoerdiche)'t overmits ' gelove, 
mynne ende bekennen, 

Ende hier-van '1 wort die ziele helieh 
ende salieh ende ongehyndert ende 
onverbeelt 32,oer te neygen ende,te syn-

85 eken inden godlicken, oerspronek, daer 
sij in die ewieheyt verslonden wort ende 
in claerheyt ende waerheyt verwándelt" 
ende in mynnen vertéert: l1~ort 34, soe dat 
daer niet en blijft dan insyen ende uut-

90 syen 35 . i . 

In-syen in onverbeelder blotergodlic
ker natueren,in eenvoldicheyt ,. godlic
ker waerheyt, daer dat aensicht der zie
len van dat aensicht Gódsverclaèrt wórt 

95 ende die geest in mynlicker vryeheyt 
verheven ende mit Gode geën)'cht" 
wort ende van die heylighe Drievoldi
cheytbegavet: me memorie, die daer 
geënycht is mitten Vader, wort in onge-

100 beeldei bloethe)'1 (f 127,,). verheven in 
godlicker" .gebrucken; dat vers'tant; dat 
daer39 gèëfdcht is mitten S6en~o, ,wort 
eenvoldich in claere waerheyt verheven 
in godlicker41 bekennen; me wil, die 

105 daer geën)'chl is' (metten Heyligen 
Geest)4>, wort gevryët van' hem sel-

middelen van den levendigen spiegel der 70 

waerheyt, ,dat inden gront der sielen is 
gheleyt ende lichtet voor onse gescapen
heyt; ende simpel totten inkeer, als dat
men met eenVuldiger .ongebeelder bloot
heyt God aenhanct, daer dègeest in ver- 75 
heven wor,! in godlijcker vrijheit 'ende 
wonen in Gods tegenwoordieheyt over
mids gelo"e, minne ende bekennen, 

Endé hier -af wort' dye siel heylich 
, ende salich ende, ongehindeit ende Ol1ge- 80 

beelt, haer te neygen ende te sineken in 
den godlicken oorspronc, daer si in die 
eewicheyt verslonden wort endé in claer
hey! ende waerheit verwandelt ende in 
minnen verteert, so-dat daer niet en 85 
blijft dan insiéri ende uutsien, 

lnsien' in onverbeèlder bloter godlijc-
ker natueren, in eenvuJdiger godlijCker 
waerheyt, daer dat aensicht der sielen 
van dat aensicht Gods verclaert' wort 90 

ende die geest in minlijekervrijheyt ver
heven' ende me! God vereenicht ende 
van die heylige Drievuldicheyt begaeft; 
dye memorie, die daer vereenich! is met-

,ten Váder, wort 'in onghebeelder 15100- 9S 

'theyt verhéven in gödlijcken ghebruye
ken; (f 214r) dat verstani, dat vèfee
nicht is metten SOOD., wort eenvuldich in 
claerder waerheyt verheven in' gO'dlijc

,ken bekennen; me wil, dye daer veree- 100 
nicht is metten Heyligen 'Geest, wort 
gevrijët ván hem seJven endè in 'godlijc-

28 Plichtet. '; 29 dat ... : L- (quód· In 'on;;nae Ju'ndo' positurn '!ucet ·coram creala' essentio noszro). 
30 te ... : op gelijke voet als (verheven ... ) in godJicker vrieheyt = tot een wonen, om te wonen;~; L 
habilalque. 31 P af. , 32 Pongebeelt. 33 in ... : L a clarjlQle in c1aritatem el veritatem a domini 
ipiritu /';-(ms!orma;tir; vgl:- 2"(:or'; 3.18.' -, '34. P -oin: 3S 'insYen.,.' :'L lntrospiêere' ~l :_e.xtrospiCere. 
36 pC; H- eenvoÎdichèYt; PI: eenvuJälger. ' . . 37 P vereeniéhrr ió ool<. 'verder; 38 H ·godliclj.et; P 

. godlfjéken. . 39"""P om: 40 L verbb-'pólerho. 41 fl godlicke'r;" P .Kodli)cken . . '. 42' nietien." .. : P 
a~d.; L cum sanClO. ,. . 

g Oer ... : om te ... , zodat ze kan. 
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ven 43 ende in godlicker vrieheyt verhe
ven: daer die geest ontgeest wort inden 
Geest Gods ende neyget hem in die 

110 annen des ewigen Woerts, daer hij in 
bevangen wort« ende bewaert wort in 
die handen Gods, daer sij hoer in geheel, 
mit geest, ziele ende lichaem, herte ende 
synnen, in gegeven hevet, daer oer nye-

ker vrijheyt verheven, daer dye geest 
ontgeest wort inden Geest Gods, ende 
neycht hem in dye armen des eewighen 105 

Woorts, daer hi in bevangen ende 
bewaert wort in dye handen Gods, daer 

115 mant (uut nemen)" en mach, alsoe 
veer46 sij sij bewaert oeren i~keer ende 
apenholt47 dat inwendige oge des 
gedanckes 4

', dat baven der zielen (een) 
ongebeeJder insyen49 hevet in godlicker 

120 vryeheyt, ende dat redelicke oge, dat 
daer hevet een beeldelicke uutsyen '0 
inden '1 leven ende lijden sijnre heyli
gher menscheyt, waer-doer den edelen 
schat ende dàt rijcke Gods ende dat 

si haer geheel met geest, siele ende 
lichaem, hert ende sinne in [ge)gegeven 
heeft, daer hem nyemant uut nemen en 110 

mach, so verre als si bewaert haren 
inkeer ende open houdt dat inwendige 
oghe des ghedachten, dat boven der sie- X . 
len een ongeheelt insien in heeft in god-
lijcker vrijheyt, enOe<l1it redelijcke 115 
ooghe, dat daer heeft een beeldelijek 

125 lycht der (f 128r) waerheyt inden gront 
der zielen gevonden 52, vercregen ende 
verwaert wort S3 , die nyemant vynden 54, 

noch vercrygen noch beho/den en mach 
dan doer dat verdienste ons Heren lhesu 

130 Christi. 
Ende dat is ons claerlick bewesen ss 

inden o/den ende nyen testament, dat '6 
nyemant soe heilich en was voer die 
gebuerte ons Heren, hij en most int voer-

135 bracht" der hellen". Want sij afge
dwaelt waren vanden rijcke Gods ende 
van die ader des levens ss ende vanden 
rechten toepat, die inder" ziele!) leyt60. 
Ende dat doer ongehoersamheyt onser 

140 yersler olders, dat d"er-in bewesen wort, 
dal in Adam 61 desen wech verduyslerl 

uutsien in een leven ende lijden zijnder 
heyliger Mensheit .. Hier-door wordt den 
edelen schat ende dat rijckeGods ende 
dat licht der waerheyt inden gront der 120 

sielen ghevonden, bekent ende vercre
ghen ende verWaert, dye nyemant vin-
den, noch bekennen, noch vercrijghen, 
noch behouden en mach dan door dye 
verdienste ons Heeren Jesu Christi. 125 

Dat ons claerlijc bewesen is inden 
ouden ende nyeuwen _testamente, want 
niemant so (heilich en) was voor dye 
geboorte ons. Heren, hy en moeste int 130 

voor[tJgeborcht der hellen. Want si 
afgedwaelt waren vanden rijcke üods, 
ende van dye ader des levenden waters, 
ende van den rechten toepadt, die inden 
gront der sielen leyt. Ende dat doer 135 

onghehoorsaemheyt onser eerster 
ouders Adam, die in desen wech ver-

43 L ab omni proprielale. 44 P om. 4S P; H uutnemen. 46 alsoe ... : P sa verre; L si 
tarnen. 47 P open houdt. 48 P gedachten; L cogita(ionis. 49 een ... : P; H in ongebeelder insyen; 
L simplicem quendam ·intuilum. 50 L prospectum. 51 p' in een. 52 bekent ... : PL add. 
53 waer ... : P Hier door wordt den ... verwaert; L Denique per haec ... conservantur. 54 PL noch 
bekennen add. 55 Ende ... : P Dat ons .... bewesen is; L sicut hoc... 56 P Wan/; LOmnes quippe. 
57 PI voortgeborchr; p3 vvorgheborcht; vgl. Verwijs s.v. voreborch; Llimbum. Hb gebruikt de vorm met 
metathesis, die Verwijs vermcldt. 58 -PL levenden. 59. PL inden gront der. 60 L dedu· 
cenfe. 61 dat ... : P Adam die ... in; L (per inabedienliam) Adae pr/mi paremis: in quo hoec semita 
obfuscata fuit .. 

. h De ve~lossing begint in Christus' menswording. 

:: .. 
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was, doe hij sijnen soen Set 6 'seynden 
aenden paradijs om den olye der ont
fermherticheyt. Had hiy' do'e ge/oeft 6 ' 

dat dat rijcke Gods inder zielen geweest 
had ende dat God in zijnre zie/en (was> 6\ 
hij had hem van bynnen selver toege
spraken ende genade begeert', ' 

567 

duystert was, doen hi sinen sone Seth 
seynden aenden Paradijs om den olye 
der ontfermherticheyt. Hadde hl doen 
(gelooft ende> bekent dat dat rijc Gods 
inder sielen geweest had ende dat God 
in zijnre sielen was, hl had hem van 
binnen selser toegesproken ende genade 

. begeert, 
Mer noch/anlS en had' (} 128v) hij Mer nochtans en had hi niet verlicht 

150 niet verlycht nochgereynicht moegenof gereynicht (f 214v) mogen werden 
werden als hij te voeren was, 'dan dber als hl te voren was, dan door dat vol
dat voldoen ende 'verdyenst 'ons Herei!" doen ende 'verdienste' ons Heten Jesu 
lhesu Christi, die ons'; siervelicke natuer'Chnsti, die' onse sieI-ffelijcke nature aen
aengenamenO' hevet ende hevet ons den 'genomen heeft, ende heeft ons den wech 

155 wech ende dat rijcke Gods gewesen, dIier ende dat' rijck' Gods ghewesen, daer hi 
hij seyt inden 66 Ewangelio, 'Dat rijcke seyt' inden heylighen Evangello, 'Dat 

~ Gods is in u' ende' 'Den schat leyt ver- 'rijc Gods is in u', ende: 'Den schat leyt 
(1) borgen inden acker'J:'Mer, sal desen verborgen inden acker', Mer als desen 

schat ende dat rijcke Gods in onser zie-' , schat ende dat rijc Gods in onser sielen 
160 len gevonden werden·'; dal- moet gevonden wort, dat moet geschien door 

gschyën doer Christurn ·lhesuIn 68, die Jesum Christurn, die daer is dye duere, 
daer is die doere; ende 69 die wech, die' den wech, die wäáheyt ende dat leven, 
waerheyt ende' dat levenk, doei weleken ' door weJcken' wij moeten ingaen in dat 
wij in moeten gaen '0 in dat rijcke,Gods rijc Gods, ende in die vereeninghe der 

165 endë in die verenynge der Gódheyt, sul~ 'Godheyt, 'suIJen wij behouden worden 
len wij beho/den werden, ende ,in wel eken ' ende 'in' weJcken wech wij wandelen 
wech wij' wanderen 'moeten, willen Wij moeten, willen 'wij tot eenen saligen 
tot enen saligen eyndecomen, ' e:yndè cómen. 

Ende, sal onse ,leven God behagen, :Ende, salons leven Gode behagen, so 
170 soe moeten wij Jhesum 71 in ons;,r her-moeten'wij '!esunl Christurn in' onser 

ten dragen, waer-dóer dat rijcke' Gods in hertèn dragen, waer-door dat rijc Gods 

.'" '. , , .. ,':' .' ." " 

62 PL Seth. 63 geloeft: .. : PI gelooften bekent; p3 gheloeft ende bekent. 64 P add:' 65 P 
aengenomen. 66 PL heylighen add., 67 saL.: L Quod nimirum Dei regnum ... , si in anima nostra 
imenire velimus; Pal; _ desen schat:. .. gevonden." wort.: 68 ChrisLUm ... : P Jeswn chr." trp. , 69 PL 
om. )0 in ... ~·P moeien ingaen., 71"1. Christum fes,um trp .. ; ~ c!islum add, 

i Vgl. Ne. j r, 48-83. Zie pat bo.cc vunden houle; Eine niederländische' Di~hlung vonder HerkWIjt des 
Kreuzes Christi. Mit einer Einl~itung"neu hérausge.g~ben VOD L. Hermodsson, Uppsala.Wiesbaden, 1959. 
De' Adarri.voór"steiling' in dit p.st. is het onderwerp van voornoemde legend.e. Zie" de lovende en 
aanvullende bespreking van L. Hermodsson's uitgave door J.' DESCHAMPS, in Leuvense Bijdragen, 49, 
1961, 21·24, De legende kende haar oorsprong, resp. verspreiding door het Griekse leven van'Adam en 
Eva (vertaald in het Latijn en andere talen), uitgegeven in La Bibie. Écrits interleSlamenlaires (reeks La 
Pléiade), Gallimard, 1987. j Vgl. Le, 17,24; M't.I3,44. k Vgl. Jo. 14,6. ' 
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175 

ons is geapenbaert", ende dat cleet der 
natueren is geschoerl' ende dat Heilich 
der heiligen is in . Je ron (I 129r) der 
zielen ondecln . de d I chl lucht in 
die duysternisse, mer die ysternisse en 
begrypens 74 nietm, dat sijn: die uutwen
dige" menschen: die verstaen noch en 
weten niet <hoe) ,. God is inden inwen-

180 digen gront der zielen, daer ahijt lucht 
dat spyegel der heyligher Drievoldicheyt 
voer dat aensicht der zielen, daer. dat 
sympel oge des geestes in verclaert wort 
ende dat redelicke oge in verlycht ende 

185 geleert", ende dat vermits'8 Christurn 
lhesum, die ons dat verdyent hevet, dat 
doer verdyenst sijns vroe/icken geestes 
onse geest in God verheven ende geë
nycht solde werde<n) 79, ende dat doer 

190 verdyenst sijnre droeviger zielen alle die 
erachten onser zielen weder vergadert'o 

solde<n)81 werden ende die ziele" van 
God geregiert, ende dat doer verdyenst 
sijns heylighen gewonden 83 lichaems 

195 onse herte ende onse lichaem daer 
doer 8 ' bequaem solde sijn, dat God 
daer-in solde women ende hem daer-in 
ontfangen geestelick ende sacramentJick, 
ende <wij)" geheel in Christurn Ihesum 

200 (I 129v) verwandelt solde<n) 8. werden 

in ons geopenbaert is, ende dat cleet der 
natueren is geschoort, ende dat Heylich 170 

der heyligen is inden gront der sielen 
ontdect. Ende dat licht lichtet inde 
duysternisse, mer die duysternissen en 
begrepens niet, dat sijn: dye uutwendige 
ende menichfuldige menschen, dye en 175 

verstaen noch en weten niet, hoe God is 
inden inwendighen gront der sielen, 
daer altijt licht dat spieghel der heyli
ghen Drievuldicheyt voor dat aensicht 
der sielen, daer dat simpel oge des gees- 180 

tes in verclaert wort, ende dat redelijc 
oghe verlicht ende geleert wort, ende dat 
door Christurn Jesurn, die ons dat ver
dien! heeft, dat door verdienste zijns 
vrolijeken geestes onsen geest in God 185 
verheven ende vereenicht soude worden, 
ende dat door verdienste zijnre droevi-
ger sielen alle die erachten onser sielen 
weder vergadert soude~I!~"Y'0rden, ,ende 
die van God geregeert <souden wor- 190 

den), ende dat door verdienste zijns 
gewonden heyligen lichaems onse herte 
ende ons lichaem bequaem soude zijn, 
dat God daer-in soude wonen, ende hem 
daer-in ontfangen geestelijc ende sacra- 195 

mentelije, ende dat wij geheel in Christo 
Jesu verwandeJt souden worden ende 

ende woenen alsoe in God ende God in wonen also in God ende God in ons. 
onsn, 

205 

Mer hier-toe moetmen altijt beho/den 
dat insyen m ongebeelder godlicker 
enynge B7 ende uutsyen tot sijn edel 

(I 215r) Mer hier-toe moet men a!tijt 200 

behouden dat insien jn onsen ongebeeI-
der godlijcker eeninge ende uutsien tot 

72 is ... : P geopenbaerl is. 73 P ontdect; L deleeIurn. 74 du)'sternisse en begrypens (= begrijpen 
het) niet: PL duyslernissen (meerv.) en begrepens niet (wegens aansluiting bij Jo. I.5b). 75 PL ende 
menichfuldige add. 76 P add.; L quaNter. 77 PL worl. 78 P door. 79 H werde; P 
worden. 80 L reco/ligi. 81 H solde; P soude. 82 P om. 83 heylighen ... : PL gew. h. 
trp. . 84 daer ... : P om.; de gedachte is reeds uitgedrukt in doer verdyenst. 85 PL add. 86 H 
solde; P souden. 87 insyen ... : L ut continuum servemus introspectum in depicram (Jees: indepiclam) 
dMnam unionem. 

I Vgl. M!. 27.51 en par. 
Christus-mens~ 

m Vgl. Jo. 1.5. lucht = licht. n R. 184-201: schets der verhouding 
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lyefiicke 82 Menscheyt', cim hem geheel 
mit geest 89 ende lichaem nae te volgen. 
Ende dit is dat rechte fundament', dat
men aldus-danigen inganck hevet inden 
gront der zielen, daermen één mit God 
is. Ende dit is dat 90 rechte tymmer 91 

ende voertganck der doechden, datmen 
Christurn 'lhesum altijt als' een 'spyegel 

, ende exempel voer ogen hevét ende hem' 
aldus inwendich, ende 'uutwendich 
begeert nae te volgen. 

Hier-toe helpt ons God 92: Anien 93. 

88 P liejfeJijcke; Lamabilem. 89 PL add. 
om. 93 PL om. 

oYgl. hiervoor r. 91·]29. p Vgl. Rom. 15.20. 

zijn edel lieffelijcke Menscheit, om hem 
geheel met geest, siele ende lichaem na 
te volgen. Ende dit is dat rechte funda
ment, datmen aldusdanigen inganc heeft 
inden gront der sielen, daermen één met 
God is: Ende dit is den rechten timmer 
ende voortganc der duechden, datmen 
Christuin Jesum altijt 'als eenen spiegel 
ende éxempel voor oghen 'heeft, ende 
hem aldus' inwendich ende uutwendich 
begèert na te volgen. Hier,toeheipt ons 

"God. ' 

90 P den. 91 L struclura. - 92 Hier ... ; L 
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P III 42, f. 215T' HOE DYE SI EL VROECH TOT GOD ONTWAKEN MOET, DYE GOD VINDEN WIL IN 

DAT RIJC DER SIELEN','. (cr CAPITTEL .xIV.) 

So wye God wil vinden in dat rijc der sielen, ende met al zijn binnensten in hem 
vereenicht wil zijn, ende één geest met God wil worden ende blijven, ende in Christo 

5 Jesu overgheformt wil zijn ende in hem wonen hier ende inder eewicheyt, dye moet 
vroech tot God waken, want hi selver seyt: 'Dye vroech tot mi waect, dye sal mi 
vinden'b, Hier-om moet men neerstich zijn totten inkeer in dat rijc der sielen, daer 
God in woont ende in leeft ende Zbj, is dat levende leven; ende dat bisonder des 
morghens, salmen vlijtich zijn', dat eerste gedachte, minne, begeerte ende mey-

JO ninge, herte ende sinne' in God tç rechten, . 
Ende daer-door wortmen <ontfanckelijc)' der besoeckinge Gods. Ende sa ver

toont die hemelsche Vader in dat overste deel der sielen zijn godlijcke claerheit, 
ende verlicht den geest met dat overschijnende 6 licht zijns eewigen Woorts, ende 
doorvloeyt dye siele met die grondelase minne des Heiligen Geestes, ende uutgevet 

15 zijn claer-blinckende 7 radiën in al die crachten der sielen, daer si met alle onder
sceyt der duechden mede begaeft worden, elc na haer werckinge. Ende hier-mede 
verciert God zijn rijc ende zijn woninge, . 

Ende dit is de beste 1rerhande ende sacrificie, diemen God doen mach, dat men 
aldus (f 215v) eerst óf ,alle dinghen soect dat rijd,e G~ds ende zijn gherech-

20 ticheyt'. Ende dit is s ghe h;icheyt, datmen altijt staet in verloocheninge zijns 
selfs ende opdraecht ind h n Gods gheest, siele ende lichaem ende al datmen 
heeft: sa wort God onser geweldich, een rechtverdich 8 duechdelijc leven door ons te 
wercken d, Ende dit heeft ons Christus selver geleert, datmen eerst vóór alle dingen 
saecken sal dat rijcke Gods ende zijn gerechticheyt, ende sa salons alle dingen 

25 toegeworpen worden. 
Och, is dit niet veel geboden 9.? Hoe wel mach bi met recht seggen ende onse 

schadebeclaghen, daer bi. seyt:. 'Die kinder deser werelt zijn cloecker in hare 
neeringe dandye kinderen des <lichts) ,. in haer geboorten'U,,? Hier-om laet ons 
cloec zijn totten inkeer, daer 12 dye genade Gods in ons geboren wort ende dye 

30 eewighe geboorte" in ons <vernyeut) '" ende daermen in Christum Jesum overge
formet wort, daer alle heylicheyt van wercken ende van leven uut coemt. 

Datmen hem selven eerst int rijc der sielen met God sal vereenighen, dat bewijst 
ons God selver in dat Pater noster, datmen daer God eerst toespreken sal, als men 
hem bidden wil, in-dien datmen eerst seit: 'Vader ons; die daer zijt in die hemelen', 

1 Getuigen: P ni.42, f. 2ISr-217f; L 2.42, f. 165v-167v. 2 L Qualiter mane vigilare ad dominum, er per 
oralionem dominicam nos venere debeamus: 2bis Versta: daer God ... ende is ... ; L qui est.3 Ende dat ... : 
L quo etiam sol/icitus quisque eril (relatiefzin). Wij vertalen sa/men als indien men. 4 L sensus. 5 p1 
ontfanckaliic. 6 L supersplendente. 7 L micantes. 8 L et ndd. 9 L modica sane precepti-;;:-;;;:-
Toch menen wij dat geboden afgeleid is, niei van gebieden, maar van (aan~)hieden, nI. als beloning voor 
vervulde dienst. 10 Lfiliis lucis; vgl. Lc. 16.8, 11 L generatione. 12 L eo videlicet uhi, 13 L 
generatio. 14 p3; pl verneyut. 

a Vg1. verder n. h. b Provo 8.17; c Vgl. Mt. 6.33. Zie nog r. 23·25: dus lees: sullen.,;alle dingen, of: 
sol...alle dinc. d ghewe/dich ... : versta: God krijgt macht over ons, om... e Lc,-16.8b: over de 
h~i.dige exegese van dit vers zie commentaren (in generatione... =. onderling: Qvec ./eurs semhlables). 
Bll)kbaar ·stelt Schr. in hoer neeringhe (bijvoeging bij de grondtekst) tegenover: in haer geboorte: dit laatste 
wordt in de volgende zin verklaard. - Cloec = wijs, schrander. 

H Ol ampek081j21 
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35 daennen mede inkeert ende vennaent hem, _ dat hi onse Vader is, dye ons gemaect 
heeft ende daer wij eewich in geweest hebben, ende dat hi zijn eewige beelt in ons 
gedruct heeft, ende dat hi hem selven in ons 15 gehemelt heeft. Och, soude dit nyet 
een traghe lauwe siele verweeken, haer op te .rechten tot haren lieven Vader in dye 
binnenste slaepcamer hàets gheeste{(, ende op-offeren haer in sinen handen, dye 

40 haer in allen dinghen besorghen wil? 
Ende sa salse bidden, nyet om tijtlijck dinek, mer om eewich goet, als 'dat sinen 

naem in ons geheylichtwerde', dat is: dat onse siele met dat licht zijns eewighen Woorts 
doorvloten warde ende-met dye-claer-- (/;216r) hèyt der waerheyt ghecleedt warde; 

ende noeyen 16 hem in ons te- comen ende segghen: 'Toeconie dijn rijek', ende 
45 besitte ende regeert dat rijck onser sielen, -op-dat wij hier-nae moghen besitten dat 

rijck dijnre gloriën;, - --
'ende dat die _ wil Gods in -ons gescbie als inden hemel', daer -alle heyligen ende 

enghelen éénen gheest ende éénen wil met God zijn, dat wij ooc so éénen wil ende 
éénen gheest met God moeten zijn inder -aerden; 

50 'Ende daer-na salmen bidden om daghelicx -broot', als om voetsel ende spijse der 
sielen ende lichamelijcke nootdruft; 
- 'Ende om vergiffenisse van alle onser schuit' ende misdaet; -

Ende dat wy nyet en moeten 'consent ghevenin eenigher becoringe'; 
Ende dat 'bi ons verlost ende -bewaert van allen quaet". 

55 Hier-in wort ons bewesen, datmen eerst inwaert keeren sal tot onsen goedertieren 
Vader ende vermanen hem, dat hy- hemselven in ons gehemdt -heeft ende een 
inwoonder onser sielen is ~ 7 " , 

Och; is dit nyet eengrondelose goetheytGods; dat bi een inwoonder ende-een spijse 
onser sielen wil zijn, daer- alle onse salicheyt :aen .Jeyt; alsoo verre als wij een inwoonder 

60 ende één gheest met God willen zijn, ende eerwaerdelijc 18 willen wandelen in 
zijnder teghenwoordicheyt, ende hem stadelijek aenhimghen, ende bidden hem dat 
zijn eewighe Woort in ons verclaert mach worden, op-dat sinen naemin ons 
gheheylicht worde ende onse siele godformich, ende' dat hi daer-in coenit, ende 
verchiertse endemaectse éénen gheest met hem, ende: dathijse met hem·selven ende 

65 met alle vruchten ,. der sacramenten spijsen wil, -ende verwandelense20 gheheel in 
hem, ende reynighense van alle misdaet, ende "erlostse H ende beschèrmtse van alle 
quaet, op-datse onghehindertendé sondèr'alle-iniddelblijven mach, mètalle salighe 
ende gheloovighè gheesten, vooiiijn godlijc ende miillijc aenschijn? -

(f 216v) Dit is dat warachiige godlijèke ghebet~ daenilenmede ingeleyt wort 
70 inden gront der sielen, daennen God aenbidt inden geest ende inder waerheytb._l;Iier 

swijcht den mant, mer die ge~st roept ende eysschet(in, de~>2i afgro~t der 
Godheyt sonder Ophouden". 'Dat i.JUtwendige _ gebet -heeft -beghin ende eynde; mer 
dat _ inwendige gebet en heeft 'beghin -- noch, eynde, -Met dat _ uutwèndige gebet 

IS L (UI ilO dieam) add. 16 P nevenvorm van no(o)yen; vgl. VerWijs s.v.' ~od~n = uilnodige';.· 17 
verm'à~en ... :. L ipsumque' admQfJere. char.1tatis illius immensae. qua. 18 L reverenter. 19 L 
[rue/u. .20·Afhankelijk van. wil. 21 Op gelijke voet als .wil. 22 Pinden; vgl. AbyssUs.abyssum 
inyocat (Ps. 41.8) ~ inr.oepen: naar zich.toe afsmeken. 

f VgL M\. 6.6. g R. 32~55: meteen een. commentaar op het Onze" Vader; vgl. Mt. "6.9~13 "en par. 
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offertmen die vruchten, mer in dat inwendige gebet, dat daer geschiet in dat 
75 binnenste des geestes, daer ()ffertmen den boom met de vruchten, 

Desen boom heeft drie wortelen, dat is: des menscen wil, begeerte ende mey
ninge; daer mede wort desen boom geplant in een vruchtbaer aerde ende by een 
springende fonteyne der Godheit, die daer alle dörre herten vruchtbaer maect, so 
verre als si éénen wille, begeerte ende meyninge met God zijn. 

80 So 'wye nu in desen inwendigen gront wil comen ende daer-in blijven, die moet 
hem metalder neersticheyt nacht ende dach daer 23-toe voegen, dat bi hem des 
smorgens aId er-eerst oprecht in dye binnensieslaepcamer des geestes, ende neyghen 

, hem Z4 in zijn oorspronckelijcke beginne, in dyè doncker cracht ons Vaders, daer hi 
met dat levendige Woort doorvloten wort, ende met zijn minlijcke goetheyt 

85 ombevangen wort, ende bidden God, dat bi al zijn binnensten endeinwendigen ende 
uutwendigen mensche ilen hem wil trecken ènde met hem'vereenigen, op-dat hi hem 
also na mach volgen als bi ons voorgegaen ende geleert heeft te wandelen, ende 
gelijc als hi, na zijnre heyliger Menscheit, altijt naden 2 ' inwendigen mensch bleefin 
godlijcker vereeninge ende in vrijheyt ende in gebruycken zijnre Godheyt, - ende 

90 van buyten so wrocht bi 20 dat werc zijns hemelschen Vaders, ende bi en trat nyet 
over dat minste gebot; hi dye daer was dye overste vrijheyt der engelen -; dat hi 
ooc Z7 so na den inwendigen mensche mach blijven in die godlijcke vereeninge, ende 
van buy- ([ 217r) ten leven na sinen exempel, ende (nièt) 2. overtreden met zijme 
hulpen dat minste gebot ende geset 2. der oversten, opedatmen God so inwendich 

95 ende uutwendich behagen mach .. 
Ende so machmen altijt bereit zijn totten inkeer ende die eerste ende die letste'O 

vrucht God te offeren. '-" '" (' 
Hró, f. 125r ~ Och, laet ons desen verbore GIl c. 40, f~F, slot - Och, laet ons desen 2. 
gen schat neemstelick 'sueken, daer alle 'ver~ scat nerstelic soecken, daer 

100 die rijckheyt ende salicheyt aen leyt. alle salicheit (aen leit). Och, laet ons 
Och, lae! ons nachLende dach nae hem nacht' ende dach na hem suchten met 
suchten mit quellender' mynnen, mit quellender' minnen ende purer meininge, 
vueryger begeerten ende mit puere mey-' opCdat, hi al onse binnenste aen hem 
ninge, op-dat hi alle onse ynresten aen trecken wil ende vergaderen al ons 

105 hem will treeken, ende vergaderen alle erachten in haer ([ 213r) rechte stede, 
onse erachten ende ordinieren sy in oer ende dat ons inwendige mensehe in zijn 
stede, ende dat onse inwendighe ([ 125 v) 'tegenwoordieheyt blijft, ende ons uut
mensehe in sijn tegenwoerdieheyt blijft, wendige mensche duechdelie ende eer
ende onse uutwendige mensehe, , rype saem si in, wandelinge na zijn volcomen 

110 ende eersam (si) in wanderynge nae sijn exempel, als hi ons voorgegaen heeft in 
volcomen exempelé als bi ons voergè- zijnre hèyliger' Menseheyt, inwendieh 
gaen hevet in sijnre heil(ligher) mens- ende uutwendieh. 
eheyt, inwendieh ende uutwendieh. 

231:'3 in add. 24 L seque .. ,inclinet. 25 p3 den.. 26 ende ... : anak. voor: ende (anderzijds) hi van 
buy/en ... wrocht. 27 dat (= opdat) hi (= de inwendige mens).ooc ... : nazin tegenover: ende ge/ije als 
M: L ut sicu! ipse (= Christus) "0, sic el ipse (= homo). 28 P meI. 29 L stalt/turn; vgl. Verwijs s.v. 
gesette =: gesel, znw. 30 p3 leste. - De twee volgens hun bronnen aangebrachte parallelteksten 

. geven het slot van de 2~ en de 3e kolom der. teksten van p. 561. 

h Vgl. Jo, 4.24. i Vgl. Ps. 41.8. 
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P JII 43. f.217,' HOEMEN SMORGENS ALLE DIE UU;rwENDlGE WIJSE INWENDELIC OEFFENEN SAL, 

ENDE VOORT AL DEN DACH ENDE NACHT DOOR'. (fl CAPITTEL .xV.) 

Die nu God lief-hebben wil boven al, - dat emmer' wesen moet, salmen ingaen 
int leven - die moet des smorgens vlitich zijn totten inkeer, op-dat God (sy)4 dat 
eerste aendacht' ende die eerste begheerte der sielen, 'ende die eers.te meyninge' des 
herten, ende die binnenste. bewegingedes geests; ende. daer"mede 6 wort God 
geopent den inganc des geests ende der sielen ende .. des herten, op-datmen 7 God lief 
mach hebben (uut)' allengedachten,.uut alre sielen endeuut alderherter!'.;So' sal 
haer die siele alder-eerst neygen.in Gods. tegenwoordicheit ende opdragen haer 
geheel inde handen Gods. 

Ende, gelije alsmen uutwendich "an,dat teeken.der gehorsaemheitbgewect wort, 
sa salmen inwendich. tot God. opwaken, die daer. die siele aenstoet' ende qeweget 
ende verwectse totter liefden Gods: _ . 

Ende, gelijc alsmen van .buyten dat hooft oprecht, ende die handen op-heft, ende 
dat lichaem cleet, ende dat hooft dect, ende dat gordel om-doet, ende dat eruyce 
voor hem teekent, . ende die kniën bugel, ende totten dienst Godsgaet, ende hem 
totten wereken der gehoorsaemheyt geeft'o", ~ des-ghelijckssalmen.u dat 
gemoede inwendeliek tot G.od opreehten.indye vereeninghe zijnre minnen, ende 
offeren' hem geheelic inden liefsten wil e~de in' dat wel-behagen Gods; 

- ende opheffen .al die erachten der sielen tot dancbaerheyt ende totten love 
Gods, dat hi hem niet verworpen en heeft, mer tot sinen dienst vercoren ende tijt 
verleent heeft, daer hi God in m;3.chloven ende ij 217v) een mensche werden na 
den herte Gods; 
~ ende hy sal cleeden zijn. naeete. si.ele ende aendoen onsen Here Jesum 

25 Christurri'Jmet eenen verheven geest.ende een. ollderdanige siele ende met een reyn 
verduldich lichaem; 

,- ende deeken zijn hooft met dye doornen-e,oone, daUs: datmen die vijf sinnen 
besluit ende prickelt metten: anxt Gods; ende daer-af.coemt eene)!· blijden vrolijcken 
geest, want dye wreede doornen-croone, dye gedruet· wert in ·dat weerde hooft ons 

30 liefs Heren, maeete sinen geest noch vrolijcker; 

1 Getuigen: P IIL43. f. 217r-218r;,L 2.43, f. 167v-168v.. 2 die ... : L exteriores consuetudines. 3 pl 
immer, 4 P~~dd~ 5 L inl~nti9; P heeft normaal, hiervoor ,he:dac:hte ... . 6 L per quod nimirum. De 
hoofdzin van P drukt een gevolg uit vaQ het vorige zinsdeel:, ende .... op~dat. 7 In deze zi,nsbouw 
betekent op-dat wel zodat'. L Eümhn u1:-aJs'vo'órzin tegenoversoiaJ. ,'''' 8 PlL; pl in. 9 Deze zin (die 
de eerste zin: die moel.:~ hérneemt) vat de hoofdgedachte van de- auteur samen,-·terwijl de volgende 
zinnen het ,principe verklai'e.n. ho~'. m~n. aan d,e uit.welJdige, praktijk een -inwendige diepte geeft. 
10 Aan de verschillende ond~rde1en, die de, voorzin in de. ui~~rliJke praktijk opsomt, beantwoordt het 
schema van de nazin. Naàr.deze geleding gëveri wij aan ieder: deel van· de geestelijke toepassing eên alinea 
(al of niet nevengeschikte of hoofdzin). 'De··r. 15-44 moeten als één periode' beschouwd' worden:- met 
voorzin en nazin. die breed, soms anakoloetisch. uitloopt. : 11 L debethus:, 

a VgL LeL-' 10.27." " b Dit wijst -op hef belteken tot· het opslaan' in een kloostergemeenschap.- Zie 
ook -verder. ,e ~lgemene zin: aanstoten; aanporren·; bizondere, gunstige zin: aansporen,. verwekken, 

,d Volgens .deze opsomnûn"g van wterIijke,tekenen vanaf hel opstaan der kloosterlinge, zullen' hiem'.a de 
uitwendige: handelingen, in 's"Heren dienst:"naar. een:iJmerlijke' ziele-houding' omgeschakeld' worden. 
Vandaar onze volgende zinsindeling. 'e Ygl. Ps: 8-8.21 en par. 'en. Rom; 13.-14. 
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- (ende gorden ende verbinden)" hem met vereninge1der minnen lil dye 
tegenwoordicheyt Gods te blijven; 

- ende teekenen hem met den cruce,dat is'3: in zijn gecruyste heylige leven ende 
lijden na te volgen; ende in deser manieren sal hy een cruee voor hem maken, waer' 
door hy voor sonden, voor ketterie ende voor den basen geest ende alle dwalinge 
ende verveemisse beschermet mach werden; 

35 - alsmen dye handen l4 opheft, om een cruce te maken, sa salmen dese aendacht 
hebben totten hemelsehen Vader, seggende: 'Inden name des Vaders', dat 'S hi ons 
met zijn vaderlijke eracht stereken ende te hulpe comen wil; 

- ende als hy dye handen neders!aet, dat hy met zijn vaderlijc Waart onse siele 
vervullen, verlichten ende leeren wil, ende dat 'inden naem des Soons'l6; 

40 - ende alsmen dyehimden weder cruyswijs slaet~ dat hy ons met zijn minlijcke 
goetheyt ende genade beschermen wil ende metten .Heylighen Geest ontfanghen l7, 
ende dat 'inden naem des Heyligen Geests. Amen. Dat moet ons geschien ". 

Ende l8 neygen ende buygen hem dan met alre reverenciën ende weerdicheden 
onder den mogenden, eerweerdigen God, dat'" hy hem bewaren wil in zijn 

45 vaderlijcke handen ende houden in dyer minnen gevangen ende ghebonden, daer hy 
zijn lieflijcke Menscheyt mede gevangen ende ghebonden hyelt in dye handen der 
Joden, aenden columme'· ende aenden cruee,op-dat hy hem niet en neyghe uut 
dye godlijc- (1218r) ke tegenwoordiche)'t nochuut dat minlike beelde zijnre heyli
ger Menscheyt of dat hy niet over en trede de geboden Gods noch enich gebot der 

50 oversten, mer altoos in Gods tegenwoordicheyt blijve, om één geest te werden met 
den, wille Gods, ende één sielé met 'dye begeerte Gods, ende één lichaem met die 
meyninge Gods, ende dat hy met hem ende door hem allen godlijeken dienst ende 
dancbaer lof ende alle wercken der gehorsaemheyt volbrengen wil, want hy sonder 
de godlijcke hulpe niet goets' eri vermach. 

12 L praecingere quoque el religare nosipsos; P ende gorde· ende verbant: P paste deze werkwoorden aan 
bij de vorige zin; in feite geven zij de geestelijke zin van dal goriiel omdoen. 13 L offerre nosipsos 

'ad.. 14 'L manum·(wat logisch is); ook zo verder. 15 dat ... : L hanc ... attentionem habehimus ut 
rdgemus eum qualenus. 16 Ende als ... : L Cum vero manUJh dirnillimusi dicendo: Elfi/ij. Insgelijks in de 
volgende zin. . 17 P onifanghen, met de zin van ontfengen = ontstekenj L injlammare. Zie Verwijs s.v. 
Ontvaen B Aamh. 2; Ontfengen. Zie hiervoor p. m. 18 Hjermee wordt, na de onderbreking r. 31-42, 
de reeks- infinitieven voortgezet. 19 L rogando eum memaliler ut. 20 p3 calwnme. 

f Aangaande het kruisteken L 31-42 zie C c. 45 (= Onderrechtinge over het kruis), zie p. 442. 
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P JIl44, f. 218r' HOE DAT Wl ONS GOD SULLEN LATEN, OP-DAT Hl IN ONS WERCKE «(j CAPITTEL .xvJ) 

Ende op-dat (God) 2 hem gewerdigen wil in haerende door haer te wandelen 
ende te werekenalle wereken der dueehden <ende te lijden)'. als hy door sinen 
enighen Sone Jesum Christum g,daen ende geleden heeft; s'6 sal die ynnige siele al 

5 den dach aldus gecleet ende <geordineert) 4 blijven, ende hebben een vlitich 
waernemen tot dat inspreken Gods ende op d,1t neygen des hertein ende in al haer 
doen ende hiten God te soeeken' ende '~ijn eer' in allen dingen te minnen ende te 
meynen', ende zijn weerdige leven' eride lijden inwendieh ende uutwendieh 
na-volgen ende hem gelijcken in al haer waridelinghe,'want' daer alom te' doen is·, 

10 dat wi hem gelijeformieli mochten weiden in onsen bimienste ende inwendigen ende 
uutwendigen mensehe, ende àat door stadige oeffenirighe zijns.heYligen [eve~s ende 
bitteren lijdens,' ,," , , ' , ..,' " ,'," ,", ' 

Daerom sullen wij tQt ~llen'gheti)d'e~ hem nersieÜc aen-inereken, hoehy hem 
hadde te metten, te prieJ;Ilen, te tertiën, te sexten ,ende te noenen" in 7 wat 

15 anxtelijeker vreesen ende 'vervaemisse, pijn; schande, laster, bespottinghe ende 
verwijtinghe, ende hoe menighe quetsinghe ende wonden hy in dyen' tijden pm ons 
gheleden <heeft)'b!' ende. wat,smadeliken wreeden doot hy om onsen wil geleden 
heeft, ende hoe minlijek, ootmoedelijek ende saehinoedelijek, (f 218v) verduIdelie 
ende lijdtsaemlic, ende hoe goedertierlic, soe~ vreèdsae!Il ende Hellie hi hem in anen 

20 bewees om onse weden;nat,;inge, ende brengen '<daer) ":tegen onse ongelieheyt' ende 
gebreken, dat wi so, cout zijn inder .liefden, 'ende so weinieh. connenlijden, ende so 
geringe" verstoort 'ende tonvrede werden, ende sobitter zijn van, herten ende 
< opgedronten )'0 van gemoede ende so' quetseliek H van woorden ende bereit te 
ontschuldigen ende de '2 cleyn.,onrechtèn te wrekend, 

25 Dese ende deser-gelijeke gebreken ende die wonden o~ser sielen sullen wi den 
hemelsehen <medieijnmeester)'3 onser sielèn die (toenen)14 Op-dat hy die wonden 
onser sielen genesen wil ende alle gebreken daer-uut raden " ende verehierense met 
alle dueehden als met gewaeriger liefden ,. ende diepe ootmoedieheit, ende dat hi 
ons wil geven soetelie ende vreetsaemlie ende minlie met alle menschen om te gaen, 

30 ende al onse vianden met sachtmoedicheyt te verwinnen, ende lijtsaemlic al 
onrecht 17 te lijden, op-dat wi met Christo [esu uutgerect werden inden cmee met 

I-~ ~ . 
1 Getuigen: P I1I.14, f. 218r·v; L 2.44, f. 168v·169v. _t~~L jl.Q~ 3 L et pari; vgl. volgend 
zinsdeel. 4 pl geordineeet. 5 R.6·9: afhankelijk van waernémen: daarom te soecken enz. L laat de 
ww. van debemus (= sol) afhangen. 6 daer ... : versta: doeT het al...: L quippe cum ad hoe·tendere 
debeat omne srudium nosrrum. 7 in ... : pl afhankelijk van hoe hy hem hadde of van een (verzwegen) hy 
was; PL om. 7bis P3L; pl hebr. 8 p3; pl haer. 9 geringe: vlug, gemakkelijk, haastelijk; vgl. 
Verwijs s.v. geringe, bnw. en bijw.; L tamfaei/e. 10 Popgedrongen; L menie rumidi; vgl. Verwijs s.v. 
opdrinten, deelw .. en bnw: opgedronlen = .opzwellen, overdracht. -opgeblazen wQrd.en. De lezing van·P lijkt 
onwaarschijnlijk vanuit wat Verwijs .s.v~· op(ge)dringen. zegt. ·11 L .Iaesiv! ae pungitivi. .12 p3 
die. 13 P medicijn ende meester;. L;medicus et animarum nostrarum magister.· Waarschijnlijk foutief 
vanuit-medicijnmeesler; vgl, Verwijs. s.v: medicijn~ meester .. Zie P -II1.13: daer·om ,sullen wi altijt biden 
medecijn·meeszer .... (nu D c. 18 r:3). . 14 p3~ pl toeven~ .. 15. P.3 roeyen; Levellere; vgl. Verwijs s.v. 
roden,' .in· Mondl. iaden,. raeden =. uitroeien. .16 L parien.ria add. 17 L adversQ. . 

a want ... : a:à·n·gezien alles erom gaat dat. .. ; want ~ 'want het.' b,Zoals· bv. in het volgende hst.·wordt 
uiteengezet. c Versta:. onze ongelijkheid met Christus' volmaak~heid. d bereir ... : versta: er op uit 
:Îjn enerzijds .. om ~~s. te yerontschuldig~n~en anderzijds om ..... 
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vruechden des geests ende met vrede der sielen ende met soeticheit des herten, ende 
met verduldicheyt des lichaems. 

Dese drie' sullen stadelic in onse herten geprent staen, want met dusdanige 
35 oeffeninge coemtmen' tot die ghelijcheyt 18 Iesu Christi 19. Ende daer-om suUen wi 

dit vóór aUe ander oeffeninge selten 20 ende ons daer-aen houden, hoe hoege ende 
groot si' schijnen, ende begeven aUe dat die vernuft beiaget 21 in dat curiose 
beschouwen ende ondersuecken der menichvuldiger schriftueren, die daer den 
mensch uutleyden in menichvuldicheit van den eenvuldighen gront der waerheyt. 

40 Daer-om houdet u aen dit fondament'; ende wat u hier-op van God gegeven wort, 
dat ontfanget voor· waerheyt in dieper ootmoedicheyt, ende hier-toe neemt dat u 
hier-toe vordert. Want dit ist dat" fondament, daeralle ander oeffeninghen uut 
comen, daer si al op onthouden ende bewaert. worden. 

) 

18 L conformiratem. 19 Jesu .. . trp. 20 voor ... : L praeferre ... debemus. 21 alle dal ... : 
L onmem invesrigationem intellectus. 22 L verum add. 

e D~ 3 zojUist genoemde aspecten yan Christus. . f si .. ,; n1. die andere oefeninge,! ... . (die wij moeten 
latén), g NI. de leer, die hier uite~ngeiet werd, omtrent het onderscheidend luisteren naar het 
inspreken Gods. ' 
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P Jll45a. f. 219r' HOE DAT DIE DEVOTE SIELE.ALTDT INDEN CRUCE WONEN SAL ENDE_(IN) AU DAT 

LIJDEN HAERS BRUYDEGOMS <HAAR NEST MOET VESTIGEN)'.·<CI CAPITTEL .XVIJ.) 

Een devote siele; die in desedrie levenen'ende .ix. graden" op wil climmen, die 
sal stadelic wooneninden cruce: in·.haer herte sal wesen die' bereh van Calvariën, 

5 daer al.dat lijden haers bruydegoms.in vergadert' sal zijn; haer siele sal zijn dat 
cruce, daer haer bruydegom in "'pgerecht ende ~evest) 5 sal zijn; haren geest 
sal met sinen geesLin vró1iyheit verheven zijn.. .' . . . 

Ende dussals~~em~.,,>toegevoeeht zijn ende .. met hem hangen aenden eruce in ); 
die alre,meeste armoéot ende gelatenheit van buyten .ende inden alre-meesten vrede 

10 van binnen ende inderalre-meestevrijheit ende in die.aJre,hoochste vrolieheyt: Also 
salse daer-in woonen als een eoninginne in 'haer palays, ende sien 'door,die vergulde 

C traliën zijnre heyliger vijf wonden" 'ende door die vensteren zijnre rneniehfuldiger 
wonden, ende doorsien al zijn heylige leven ende lijden met iriwendige medelijden 
des herten, met ootmoediger nederheyt, in inwendiger vrolieheyt: so salse zijn lijden 

15 stadelick in haer herte dragen ende doorsien. 
Want hoemen hoger is, hoemen voorder ende wijder oversiet; ende hoe 'si haren 

bruydegom meer genaeet ende stadeliker by is, ende hoe si hem meer mint ende zijn 
leven ende lijden claerliker bevoelt ende geliker wortd. Dye werckelike liefde soeet 
haeren gheminden over-al ende doorloopt' alle steden, daer haer lier geleden heeft, 

. 20 ende verblijdt haer met medelijden op dier steden, daer hy gheleden heeft; ende ooe 
so (vergeetse) 8 haer9 onder weghen dicwils, want si noch. verbeelt is in haer 5( 
oeffeninge. Mer die weselike liefde heeft haren gheminden in allen dingen '0, ende 
oeffent alle meniehfuldicheyt in een eenvuldiger rusten, ende vermaent haren 
bniydegom in- (f 2191') den eruce al dat-gheen, dat hy in veel steden gheleden 

25 heeft, dat" hy haer (met hem medeformich) " wil maken, ende heeft die gebuerte )( 
ende dat cruee tegen een »,'. 

Inden cruce sietse die gheboorte: aensiende dat godlike Woort, dat ewieh geboren 
is van sinen Vader, ende ontfangen is vanden Heylighen Geest, ende geboren van 
dye reyne maget Maria, dye daer is dye sonne der gerechtieheytB ende een claer 

1 Getuigen: P IIl.45. f. 219r·221v; L 2.45-46, f. 169v·172r. 2 inden cruce ... : L in cruce et in ... passione 
nidulwn suum collocare debeal. 3 in ... : L in suprlldictam triplicem vitam, duidelijke verwijzing naar het 
thema van D c. 27; p. 492. 4 L velut infasciculos colleclam add. SLaffixus; P aengevest: naar 
analogie met het vorige zinsdeel daer ... m opgerecht is het logisch ook hier te splitsen: tfaer·aen gevest 
(van het ww. vesten). 6 p3; L eidemj p1 hoer. 7 Ende ... : L tantoque magis ... : de zinsbouw wordt 
gewoon doorgetrokken. . 8 p3; p1 veegeeTië. 9 L Quo nihilo minus ... sui ipsius: maar daarbij. 
10 heeft ... : L praesen/em babel. 11 L rogans ut. 12 hoer ... : L se eis confonnem. Dit eis staat wel 
voor ei = Chrisro: vandaar onze vertaling. P menichformich. dat we verbeteren tot medefQrmich. 
13 die ... : L simul e regione positas: onderling ,vervlochten, maar zonder"lnnerIiIke hindernis. -'-'"-~--'-"' 

'" 
-a Versta: in al... wonen. b Het motief van de drie levenen ende van de .ix. graden werd 'overvloedig 
uitgewerkt in de hstt. D c. 19-44 en was reeds opnieuw opgeroepen in hsl. 16 r. 25·25. ·e Vgl. Cant. 
2.9. d Want ... :. na de stoffelijke. vergelij~ng met dub.beJe heffing (hoe ... hoe ... ) volgt de,.geestelijke 
t"Oepassirifdende'hoe = zo" ook); eveneens met 2 heffingen. De"tweede heffing {ende hoe) Zou ouidelijker 

. zijn'zonder óitk.· . 'e Vgl. cant. 3.2.' . J R. 18.26:·verhouding:tussen werckiUke"'en 'weseÛ1ie liefde; 
ook hierna uitgebreid en als grondprincipe aangenomen. g Vgl. Mal. 4:2. 

H Ol ampek082j21 
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30 spieghel der engelen, dye 14 aensietse' nu om haren wille sa iammerJic mismaect 
inden cruce: in dye geboorte aensietse al (zijn) 15 lijden. 

Want"· vander eerster uren, dat hy ghebaren was, (wert)"7 hy gecruyst ende 
gevoelde in zijnre sielen al dat Jijden, dat 1. hy inden lichame lijden soude, tot-dat 
hy inden cruce sterf. Al en was hi met den lichame niet uut-gerect, sijn siele was 

35 nochtans van minnen uutgerect totten allen creaturen. Al en was zijn lichaem nyet 
ghewont, zijn siele was nochtans. swaerJic doorwont ende leet menighen bitteren 

. doats-wee. Ende af was zijn side nyet doorsteken, zijn herte was nochtans gewant 
van minnen h. . 

Aldus sal een weseJike <minnaersse) 19 woonen inden cruce, ende sal met 
40 verlichte reden ende met minliker begeerten doorsien dat lijden (hoers) bruyde

goms, ende vergadèren ende !rOcken' dat tot" (haer), ende draghen dat tusschen 
haren borsten als een bundelken van myrrhen', ende vermanen hem tot allen uren 
ende tot allen tijden wat hy om (haren) 20 wille geleden heeft, op-dat si hem 
navolghen ende in allenghelijcken mach. 

14 dye ... : nl. dat ... Woort, dat .. · .. dye (Woord, = Zoon; L quod est) daer is .... dye (lijdend voorwerp van 
aensietse nu).· 15 p3; L passionem düeçli sui; pl haer: kán ve~[~1l.r!-~k. 16 L Rursus 
autem, nl. vanuit de verhouding tussen geb.oorte en lijden. ]7 p3; p1 verf. 18 dat Jijden dar: p3 
om. 19 p3; pl minnaer; L.amator: oorspronkelijk was minnaersse = die siele het onderwerp in de 
volrin: vandaar de vrouwelijke vormen. pl (e,n L) schreef minnaer; vandaar de mannelijke vormen, 

_ ~ehalve 2 pronomina, die getuigen van het, origineel zijn. 

b R. 32~38: scherpe aanduiding van het motief van Jezus" lijden (in zünre sleien: vgl. herte) vanaf zijn 
ontvangenis tot aan zijn dood~ als integrerend deel van de H . .Hart-devotie. Vgl. E. GLOTIN. sj., Jean

'Paalî! à Paray-le-Monial ou pourquoi Ie .,CiXUr"?, in.Nouvelle revue lhéologique, 108, 1986,698-712. 
j Vgl. Cant. 1.12. W~hijn1ijk reeds inwerking van de' Fasciculus myrre, ed. M. WEYNSEN, die in E c. 14 
reeds te berde kwam. Vgl. nog B c. 6, p. 256-7. 

:: 
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HOE DYE SIELE HAREN.BRUYDEGOM GHELIJCKEN SAL OP DYE .VIJ. GHETYDEN 

ENDE TE METTEN-TUT HAER GHEVANGHEN GHEEFT IN SINEN LIEFSTEN WILLE. 

<([ CAPITIEL .XVIIJ.) 

1.* Te metten-tijt sa neyghet dyesiele inwaei! in dye afgrondige godlicke duyster-
5 nisse ende o~ergeeft 2 haer in zijn godlikegewelt 3, met geest, sie- (I 220r) Je ende 

liehaem, herte ende sinnen ewelic in zijnre minnen ghevangen ende gebonden te zijn, 
dye' om haren wil te metten-tijtsa ellendich ghevangen ende ghebonden wert: ende 
sa wort (hoer) God geweJélich, dat hy zijn geboorte, leven ende lijden, doot ende X 
verrisenisli1""haer vemyeuwen mach b. . -, . . . 

JO 2.' Hoe si hem te priem-lijt seIijcken sal ende voortga~n van d'ye een duechde in 
dye ander'. , 

Te prime-tijt sa Jaetse haer' God te gronde ende neemt waer dat invloeyen Gods 
ende dat dye ewighe waerheyt, die Soon Gods, in haer wort gheboren 6 , dye alle 
haer binnenste doorvloeyt ende ombevangèt, ende 'liendene!' ende aentrect haren 

15 gee~t, siele ende liehaem, herte ende sinnen, ende verwandeJtse in hem, op-dat hy in 
haer leve ende wandeIe, ende haer leyde van dye een duechde in dye andere', als hy 
gheleyt is van den eenen rechter tot den anderen": aldus neemt dat eewige Waart 
alle dage menschelijcke nature aen 8., ende woont in ons' geestelick. 

3.* Hoe si te tertie-tijt overgheformt sal werden in zijn mismaecte' beelt. 
20 Te tercie-tijt sa verberchtse haer in zijn mismaecte beelt, OIl). verduJdeIic alle Jijden 

ende verachtinge ende alle geesselinge ende eroninge ende verordeelinge ende 
onrechte beschuJdinge 9 ende al, dat haer opcomen 10 maeh van binnen ende van 
buiten, lijtsaemlic te dragen door die cracht des Vaders, wijsheit des Soons ende 
liefde des Heylighen Geests, ter eeren des-geens, die om haren wil te tereie-tijt 

25 gegeesseIt, gehandelt 11 ende onreehtverdelie verordeelt ende met sa swaren cruee 
verladen is geweest. 

4.' Hoe si te sexten-tijt wort gheeruyst. 
Te sexten-tijt soe aenmerctse, hoe hi om haeren wil soe wreedelie ontcJeet wart, 

ende opten couden steen sat", ende aenden cruee genagelt ende (uutgerect) 11 ende 

1 Getuigen: P lIJ.45b, f. 219v-22Ir; L2: Ca~XLVI Het is duidelijk dat in P lIJ de kapittelnummering 
alleen per vergissing wegvie1 en dat verdere kapittelnummering in P III en L2 diengevolge ook verder 
onderling afweek. Wij herstellen de vergissing met het inlassen vari de nummering Capiue/ 18 e.v. - 2 L 
resignat. 3 -Nog met 'de vroege'betekenis van- machl, heerschappij; vgl. Die Gewolt? vgL Verwijs s.v. 
gewelt I). VgLr. 8: geweldich = meester over. 4 Leius; P·hem, door" ons verbeterd' naar 'het volgende 
in haer. S L se 'resignêJns: zich 'aan God' overgevend.' '·6··L injluxwn et.:.geiierationem.· - 7 L 
induit, dat men met aendoet kan omZetten' ter vervanging van àendenct~"Toch Willen we dit: vertalen als: 
met zijn liefdevolle aandacht opneemt. 8 neemt ... : L indu;t. ·.9 Vgl. Verwijs s.v; besculdinge =: 

beschuldiging. 10 L accüiere = overkomen. 11 L male traclalus. 

a dye (nC'êhristus) ~etwijsfnaar hefvoorafg~ande: in zijn ... gewelt"enz, b geweldich ... : versta: God 
, wordt over haar meester; iodat .... . c Vgl. Ps. 83.8.' d Me~ denke aan de vele lewiinghèn van de ene 
rechter .. naar ele. andere,.' uit ,ve~l pà.ssÎeverpalen. "e Vgl.' ,het motief:" une äme de suppléance. enz. 
f Vgl. Jo. 1.14b: 'g Gewoonlijk luidt het daT ghecruy~te beelt.· b Zie hiervoor'e c .. ·3.6 n. d, e. 
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30 op-verheven wort. Hier ontbloet si haer w 
ende vestiget12 haer leven ende lijden op 
cruce genagelt ende uut-gerect ende ver 
hoochste blij schap ende stercheyt. 

('v n al (I 220") dat God niet en is, 
steen Christi 13.1, om met hem inden 

en te werden; ende hier-in setse haer 

Ende hier-in wort haer die werelt een cruce, ende si der werelt'; ende al die-geen, 
35 daer die werelt noch in levet, die crucen ende vervolgen ende blasphemeren haer. 

Ende hier wortse swart ende mismaect ende verniet inder menschen oghen, mer so 
veel te schoonder ende wit-bJinckender (is si) >4 voor die oghen Gods', mer voor 
die oghen (der)" menschen schijntse onnutte ende onvruchtbaer. Ende'·van die 
uutwendige schandelike confusie crijchtse een inwendige vruechde ende bJijschap, 

40 ende rekent haer niet 17 eerliker noch glorioser te wesen dan haers bruydegoms 
laster ende scande mede te dragen ende te gloriëren inden cruee Christi'. 

Aldus laet God die sterren des hemels swart werden lS.m: me sterren zijn Gods 
uutvercoren, die door goede wercken inden firmament der heyligher kercken lichten 
als sterren aenden hemel; dese'· laet God geestelic swart worden van menigerhande 

45 tribulaciën, daer si in geoeffent '.bi, werden. Dit is een saJige swartheyt, daer-door 
dat ghemoede wort in God verheven, ende die geest verblijdt zo, ende die consciëncie 
suver ende wit-blinckende,daer-door die geheel mensche in Christo Jesu overformt 
wort; daer-in n al haer lijden ende mismaectheit ende gebrekelicheyt ende onge
licheyt verteert wort, ende doetse· in allen lijden inrelic· verblijden. AI is dat Zl die 

50 natuer cruent ende kermt, dye siele wort nochtans altijt ghetroost, haer)e ver
blijden zz inden cruce. 

• . 5* Te noen-tijt salse" met hem sterven ende inden gheest leven. Te noen-tijt so 
vermaentse hem met dyeper aendacht des schandelijeken bitteren doots, die hy 
gheleden .heeft, om haer levendich te maken. (1221r) Ende hier-in is si neerstich, 

55 haer consciëncie te suveren van allen, dat Godmishaget ende datseZ' inder uren des 
doots beswaren mocht, ende is vlijtich, haer selven om sinen wil weder te sterven" 
ende hem alleen te leven, op~datse, in dier uren, des levens seker si'. 

12 Lfundat. 13 steen ... : Lfirmam pelram Chrislurn. ]4 p3 add.; L constituilur. Isp3; pi des; 
L hominum. 16 L.-sed. 17 L nihil (= niets). . 18 Aldus ... : L Et tune completur U/ud beekie/is 
(nI. Ez. 32.7), domino per eum dieenle. 19 L quos tamen. 19bis P ingeoeffent. 20 p3 verblijt (te 
verbinden met het .. vorige wort); L exhi/aretur. Versta: (wordt}verblfjd of zich verblijdt. 21 AI...: p3 
Als dat = Al is het dat. . 22 hoer ... : L et gauder; wij -verstaan: tetroost om te ... of zodat zij. 
23 sa/se ... : L quaJiler debeat. 24 1!an allen, dat ... ende datse ... : Lel (quod) eam. 25 wedèr ... : L ad 
moriendum vicissim. 

i Vgl. I Cor. 10.4. j Vgl. Gal. 6.14b. k Vgl. Cant. 1.4. I Vgl. Gal. 6.14a. m Vgl. Ez. 32.7; 
zie vervolg. D Na de relatiefzinnen daer-door bij swarlheyr vervolgt Schr. met daer~in als relatief bij 
het laatste zinsdeel: daer-door ... (= de overvorming in Christus): L vertaalt: in Christurn. trans/ormatur, 
in quo ... quique... 0 Deze anakoloetische hoofdzin betekent:..en deze overvorming in Chr .. (zie':n. n) doet 
ze (= de ziel). p De oefening van de z.even getiJden wordt na de noentijd voortgezet tijdens het verder 
verloop van de dag. 

:; . 
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P III 46, f. 221r' HOE DYE SIELE HAER MAEL1]JT SMIDDAECHS SAL HOUDEN AENDEN CRUYCE'. 

«(I CAPITTEL (.xIX.) 

Vervolg van 5.' 

Hierhoudtse haer maeltijt inden middaeh aen die tafele, dyedaer bereyt is voor 
haren aensieht 3i.á) ende si salft haer hooft metten olye der blisehappen\Î» dat si 

5 overmitssinen doot dat leven vercregen heeft, ende eetet dat broot des rouwen, 
ende drinet" uut den keJek zijris . bitteren' lijdens, ende' wort 'gespijst van dat 
vruchtbaer tarwen-eorenendé van' dat gekooete Vleeseh, daf(aender)4 colomnen 
gheschoort ende gesneden is ende indei bespieïnge "ghesouten is ende metter liefden 
gecruyt 5 ende in sinen costelikeri bloede gesoden; ende van dat gebraden lam, dat 

10 met der doornenccronen ende meldat doorboreri der nagelen 'doornagelt is, ende 
aenden eruce iri dat vier der liefden gebraden is', 

Siet, dit zijn die gerichten·; die der minnender sielen inden middach voorgeset 
worden. Och, laet ons altesamen ingaen ende drincken uut dyé fonteyne des levens, 
dat" ons nemmermeer na aertschen dingen en dorst·. Laet Ons nu werschappen: dit 

15 is dat gulden iaer' ", in welcken ons Christus hem selven 'gegeven hevet: zijn vlees 
tot eenre spijsen ende zijn bloet toteenerr dranc. Laet ons neerstelijc toehoren, hoe 
soetelijc de brudegom singhet, ende Iioeverweendelijc: hl speelt op dye herpe des 
cruces dye .vij. 'cantilenent) dy'ealsó vol scieticheyt· der ininnen zijn, dat si die 
minnende siele doen smelten ende weder' in hem vloeyen, ende alle creatueren 

20 worden <;gaer-> sdoor vertroost ende verblijt, wantse hemel ende aerde door-clin
cken,jende noyen" alle creaturen tot deser tafelen'. 

Ende (f 221v) dye bruydegom is hier also milde, dat hy geeft al dat hy Iieeft, 
ende is also wijde opgeloken 10.1, dat hy . vee! bèréyder is te geven dan wij te 
ontfangen, want onsesiele diconbereyt ~\iS)~' éride dat vat ons -herien onreyn. 

25 Hier-om sal een innige siele vlijtich zijn,' haer te reynigeri, ende te baden insinen 
heyligeri bloede, ende al haer schullte qwjten' ende te betalen met sinen'lijden;, 
ende haei te vereieren met sinenduechden, ende dóor hem in te gaen, ende worden 
so ontfanghen 12 in zijn wertschap. 

Ende dat bysonder13 des middaechs: als wi tot dye liehamelijeke spijse gaen, so 

1 Getuigen: P II1.46, f. 221r·223v; L 2.47-48, f. 172v-175v. 2 Bij de"" rubriek staat in P en L het 
rangnummer resp. 46 en 47-. Die aanduiding is mis1eidend. daar' de tekst behoort lot bet noengetijde en is 
als -dusdanig bovendien .reeds .een onderdeel.-van. dye .1'.ij.: ghetijden. loch nemen .:wij de I11briek 
ongewijzigd over, maar beklemto,?-en het ordenend rangnummer. der getijden. 3 dye ... : L quam 
dominus in conspectu ejus; vgl.. Ps. 22.5. 4 _pJ; .. pl. ander.. 5 L condita; .pJ, gecruyst.~, 6 L 
fercula. 7 dal ... : L annus lubiJaeus. '8J~~ add.;. ~~er .9E!:!!M!!J.Em.·. 9· L invitans; vgl. P·III.42, 
n. 16; nu. E c. 14, n.· 16.. ·10 openstaan'de, _ o.ntsloten; .vgl ... Verwijs_ s.v. opJuken. ..11. pJ.I.; add. 
12 ende ... : L ut sic ... admitti mereamur. -13 Ende ... : L idque potissimum.· 

a V gt Ps. 22.5. '. b Vgl. Ps. 44.8: blijdschap omdat zij... c. De realistische metafo'riek uit de' r. 4-11 
herinnert aan . Ruusbroec's w,ftte' boekje '_van Christus' leven in·'S/oten (Werken,. lIl, 122~3). . d dat ... : 
zodat..:, opdat .. : . e Vgl.-Lev; 25/.10-"13. Zie Ruusbroec, ,Vier becoringhen (Werken, UI, 56·58); die het 
motief in mystieke zin· duidt.-. f. De. 7. "Cantilenen, naar :Jezus' woorden op het kruis.,' Zie Die .seven 
cons/en inCc:04)-43. ·g.Vgl. Ps. 18.5 en par. b.Vgl.,Lc.' 14,23.' . I Vgl. JO . .I9.34.. c j Motief 
van de Gulden berch. 
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582 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

30 salmen eerst inwert tot deser tafelen gaen, om dat voetsel ende spijse der sielen, 
ende eten ende wederknauwen 14 de woorden Gods, diemen hoort van binnen ende 
ooc van buyten, ende eten van dye spijse des levens', ende drincken uut dye 
schaIe" zijns opgeloken ,. herten, die daer vol ende overvloeyende is vanden 
gecruyden wijn der minnen, ende uut dye invloeyt 17 des godlijcken wesens den 

35 alder-besten claereyt 18 des doorlichtens der godlijcker claerheit 1. 

Al-hier sal dye siele, tot elcken mael als si eet oft drincket 19, suecken ende 
begheren dat omhelsen Gods ende gevoet worden 10 van :djnre minnen, ende nemen 
dye lichamelijcke spijse met dancbaerheyt als een medecijne, daer dat lichaem mede 
gesterct wort, den geest te dienen ende onderdanich te wesen m, ende bidden in hem 

40 selven: 
'0 lieve Here, en laet my dese spijse ende dranc nyet wesen tot voetsel der 

sonden, maer geeft haer alsulcken cracht, datse iny (moeten)>> stercken in allen 
duechden, op-dat ic daer-door te ootmoedigher ende te neerstiger ende vrolijcker 
ende dancbaerder mach zijn iIi uwen dienst. Want daerom hebt ghijse myverleent, 

45 dat ickse om uwer liefden sal ghebruycken ende al mijn crachten weder verleeren in 
uwen dienst. 

Och, wilt doch alle menschen tot u !recken, daer ghy verheven zijt inden cruyce D
, 

ende spijsense weder van 'uwer tafe- (f 222r) len, ende sonderlinge dye ons goet 
gedaen hebben, levendigen ende dooden. Ende laèt dyeryvieren uwer graciën ende 

50 uus heyligen bloets nedervloeyeri, op dye ellendige sielen inde,(nt vegevier, ende 
verlostse van alle pijnen ende schult, ende brengtse in u eewige weertschap' 11. 

Ende na die maeltijt opdraecht dye siele haer weder in God met allen gaven ende 
weldaden, die si van God onlfangen heeft inwendich ende uutwendich, ende verheft 
haer met al haren lijden inden cruce, ende rust in dat onwandelbaer goet boven alle 

55 geschapen dingen. Aldus heeft die weselijcke ~minnaersse)Z3. Godin allen dinghen 
ende in allen getijden, ende woont aldus inden cruce als een gheweldige coninginne 
in haer palleys 14, daer si al in heeft, datse begheert. 

Sy neyghet haer altijt in zijn godlijcke gheweltZ5 , ende thoont hem zijns selfs 
gecruyste beelt, daer dye somme van al sinen bitteren lijden in besloten is, ende 

60 eysschet hier-door dye benedictie voor haer ende voor alle menschen Db", ende bidt 
dat hy daer-door alle lijden ende saecken verwandelen wil na sinen alder-Iiefsten wil 
ende welbehaghen, ende dat hy hier-door allen menschen te hulpen comen wil ende 
aen hem trecken ende sterckense in allen duechden met zijn vaderlijcker erachten, 
ende' doorlichten ende ,Ieeren ende beschermense met zijn eewighe godlijcke waef-

14 L ruminare. 15 L calice. 16·Zie n. 10. 17 Gewoonlijk invloet-; vgl. invloeien; L influxu; zie E 
c. 23 n. 5. 18 L nectar. 19 lol ... : L ad singulos morsus sive haûstus:---""2óT~erreflcroptarZ 
-zrpi;pî moel. 22 L conviviwn. . ~~ygt",:._J;:._Ç,:_J~Jl!_J~Î.,~_}El!mg;_.-:kJ1J!l.Q[,..JL~_~analQgjç_"me~ 
~~~~,~~J?~~ ViIl~p~a~ts eist hier ~~ ~.~E~~.eEng:,. 24 Naastpaleys. 25 Vgl. E c. 18 n. 22. 

k Motief van de duplex mens -"scr:iiW~a~üm;--vgl) Thomas a K"., Nav., ~ert. Wijdeveld 1, 

AMpE, p. 125 en n. d. I Woor s ·~re.vnwijnsoort;-"ó. en m.) en claerheyt. m Geestelijke 
houding bij de maaltijd, tevens uitgedrukt in-het volgend, wijdgespannen gebéd: . n Vgl. Jo. 
12.32. nbis Zinspeling op Gen. 32.261 
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65 heyt, ende bevangense met zijn minnelijcke goetheyt, ende makense éénen gheest 
ende é6n siele ende één lichaem met hèm, ende dat door sinen vrolijcken gheest 
ende door <sine)'· droevige siele ende <ioor zijn gewonde lichaem. 

Ende dit machse duysentwerfZ' des daechs doen, ende vercrijgen hier-door al dat 
si ende haer even-mensche behoeven; dat scheptse hier mildelijc uutzijn heylich 

70 lijden, dat haer eygen is gegeven, sO verre als si haer God te gronde ghel",ten heeft, 
ende sincthaer selven met zijn lijden in sinen godlijcken (f 222v) afgront: so en 
machhaerzo geen weygeringe zijn'., hyen moet~O haer'ende al, die hem.volghen, 
ghebenedijën. 

6* Hoe si te vesper-tijt haer consciëncie sal" reynighen. 

75 Te vesper-tij! so reynicht3'ende' suyvertse hae, c~~sciëncie,. ende vergadert 
neerstelijc alle cruden 33 der duechden, e~deluyctöp34den schoot haerder begeer
ten, ende ontfangt daer-in den gewonden ridder, die om. haren wil doot inden eruce 
gebleven is·. 

Ende si aensiet al haer ongelijcheyt teghens hem, ende salvet ende cusset zijn 
80 heylighe wonden met quellinge 3S des gheests, met seeriger sielen, met rouwiger 

herten: so dructse hem aen haer borst, ende omhevanget hem inden. armen der 
minnen. 

7.* Hoe si hem te completen-tijt salvenPende begrayensal. 

Te completen-tijt bidtse dye lieve Moeder. Maria, om haer lieve kint teb~gra-
85 ven'·, ende so is si vlijtieh, om dat te salven :met alle cruden 3; der duechden, als 

met myrre des grondighen stervens. haers selfs, .ende met aloës des godlijckel). 
belijëns, ende met den balsem der Godheyt·, .daer.hi hem selven mede 'doodicht 
ende doorschenen heeft, ende hewint dat in dat syndael.cleet38h~erderpuerder 
eonsciënciën, dat si in zijn bitter lijden ghereynicht heeft, ende. begraeft· hem 

90 overmits diepe ootmoedi~heyt in dat graf hae~s liertenende besluyt dat graf met 
nauwer hoeden der vijf sinnen, ende begraeft ende besluyt haer weder in hem, ende 
worden' so te samen ingesoncken 39 inde carneT der heyliger Drievuldicheyt ende 
begraven inden afgront desgodlijcken wesens. . .. 

Daer wortse weder. verweet in. een nyeu leven. der graciën, ende God verrijst in 
95 haer ende dOOI haer, ende aendo.ethaerdat deetder schoonheyt, ende vestiget ende 

26 P3L;' p1 dje." '27 p3 tluYseritwèrf "':28-p3 hier.' 29'so ... : 'L Tunc'~lenjm 'nihil jj denegare 
poterit: . 30 hy ... : L nec' conûnere sésë, quin. "0' 31. L,djbedl; zo Qok m~rm:a1en. 32 {. mu.~de~; ZO 

ook verder. 33 V,species; 'vgl. hiè~a ~. '37:' 34 Zie'hierVoor n. JO. 35 L longuore et 
ardore. . 36 om ... ·: L 'qualenus eifilium ... sépelire p"em1iliii: 37 L arOmalWuS; vgl. n. 33. 38 P een 
kleed uit syndael (hier als bnw. gebruikt) vervaardigd; vgl. Verwijs s.v. siJUJael; L syndone. 39 ende ... : 
L simu! cu'!I ipso ... demittüur .. 

o Vgl. ç .~. 43" !.,·142.e;v ... " .!J. p"nu p. 437. 
en Jezus worden ... · 

pVgl.Pll.:ll;nuAc.l1. q Cqnstructio. ad sens,um: zij 
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maectse onbewegelijc te wonen 40 in hem boven alle [alle] geschapen dingen, ende te 
rusten in sinen tabernakel, ende altoos aen te sien, hoe dat haer bruydegom, 

- die' wel-eer te (f 223r) metten-tijt inder nacht wert geboren, gevangen ende 
verrees vander doot, nu één is mette!) Vader inder gloriën ende is een lanteerne, 
daer dye Godheyt <door schijnt)", van welcker al dat hemelsche heyr verlicht 
wort; 

- ende dye-geen, dye wel-eer te priem-tijt lach voor den beesten, ende geleyt wert 
van den eenen rechter totten anderen, ende sinen vrienden openbaerde, nu al dat 
hemelsche geselschap drijft totter springender aderen der Godheyt, ende schenctse 
van dye riviere der weelden; 

"""7 ende dye-geen" dye te tertiën-tijt wert besneden, gegeesselt, gecroont, veror
deelt, nu met gloriën ende met eeren is gecroont ,ende sidt ter rechter hant zijns 
Vaders, daer hi van al dye inwoonders des hem'els ende der aerden wort aengebedet; 

- ende den-ghenen, dye wel-eèr te sexte-tijt den Vader van zijnre Moeder is 
gheoffert, ende hinck aen dye galge des cruces, nu alle macht is gegeven inden hemel 
ende inder aerden; 

- ende dye-gheen, dye wel-eer wert gedoopt inder Jordanen, ende te noen-tijt" 
in schanden sterf aenden hout des cruces, nu is dat hout des levens', van wiens 
loveren alle uutvercoren verblijden ende van wiens vrucht si worden gevoet ende 
onder wiens schaduwe si haer rust ende genuechte hebb.en; 

- ende dye-gheen, wiens Moeder herberge geweygert wert te vespertijt, ende ooc 
zijme Moeder doen doot wert ghegeven in haren schoo€)ende leerden" zijn twee 
jongeren na zijme doot, nu nemmermeer weder sterven en sal, mer alle salighe . I ' , ", 
sielen heb ben dat eewich leven door hem; . 
"==--ende dye-gheen, dye te compleet-tijt a[d]t zijn leste avontmael, ende begraven 
wert, ende openbaerden zijn iongeren met besloten dueren, nu is dat verborgen 
hemelsche brool, daer alle[e]n44 die uutvercoren kinderen mede gespijst worden; 
ende hi noeytse45 tot sillen avontmael, daer hy met allen heyligen ende engelen te 
samen werschapt, ende gevet hem selven tot een spijse ende dranc, eewelijc te 
ghebruycken. 

(f 223v) Hier-in is zijn herte wijde ontloken, om alle salige .geest~g daer-in te 
verslinden ende in hem te verwandelen ende makense van graciën dat hy is van 
natueren. 

Aldus woont dye minnende siele in God ende God in haer, ende is een levendige 
wijnranck in God geplant, dye veel vruchten voortbrenge! in haerder tijl. , 

40 vestige.I ... : L confirmatque eom et faeit ;mmohiliter ... habitare. 41 P doorschijnt; L per quem ... relu-
cel. 42 dye ... : L Quique olim horo nona in Jordane baptizatus. el eidem ignominosa... 43 wiens ... : 
L Cuius item ... matri ... denegatum, el ipse eidem mortuus .. fuit redditus ... quique inslructUS. Versta: dye-
gheen, wiens ... ende die ... ende die. 44 Palleen; L soli. Daar de gehele contekst bek1emtoont dat alle 
gelukzaligen van Christus' verheerlijking genieten (vgl. vorige zinsnede: alle salighe sie/en ... ), moet alleen 
door al/en vervangen worden. 45 L mvitans. 46 Pl; pl sa/hem. 

r De zinsdelen r. 98-125, die wij met een alinea laten beginnen, hernemen systematisch de 3 asPecten in 
ieder getijde, zpaJs ook in P 1.8; nE. B c. 16, .P.2~5. ~ Vgl. Apoc. 22,.2. t Versta: die, doop zijnde, 
aan ziJn Moeder werd gegeven. ~Vgl. Jo. 13-1 
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Met aldusdaruge maniere (sal hem) een yegelijcmensche 'becorrimerèn des 
avonts, als hy totter maeltijt gaet: so sal hy gaen" in dat binnenste cenakel zijnder 
sielen, daer Jesus Christus zijnavontmae1 begeert te houden, ende rusten daer op de 
borst ons Heren, ende horen daer dye soete woorden ende met wat rijcheden hy ons 

I35 begaeft h~eft. . .. . .-' . 

Hoemen sal gaen inden ghebede ende overgheven hem inden wille Gods.' " 
Nader maeltijt so sal hy iijn aenrlacht hebben, hoe dat Jesus seyde': 'Staet op 

. endelaet onsgaen", endeciat h:y onder wegert "seyde: 'Mijn:siele is bedróeft totter 
doot'w endeoverieggen dyesake der droefheyt, enele gaen met hem'aenden berch 

140 van Oliveten'. Ende waer bi dan eerst coemt, sal hy op zijn knyën'nedervaUen ende 
aenbidden God inden geest,' ende overgeven hem inden liefsten wil Goi:!s in 
grondiger gelatenheyt, ende hebben een vlljtich waememen zijns selfs van binnen 
ende van buten. Ende waer I1yhéin in' eenigen mnglien ontgaet48 inwenmch of 
uutwèndich, daer-voor sai hy getingevergiffenîsse bidden door' dat bittèr lijden ons 

145 Heren Jesu Christi, ende dat bysonder'des avonts'. . 

47 Met ... : L ... ad coenam ... accessunis -hóè paCló ... , ut videUé"er imret. 
deliquisse adverterir . 

48" waer:.::"L quan"docunque ... se 

. ~Mi. 26.46. . ;. Mt. 26:38ei1 tiàr. ~ R. 75."143:vgI: Té';'p~l. c: 37 (~g. 'AMPE, 471-4 en nn.). 
y Zoals in het volgende hst. wordt uiteengezet.· "" . , - "- o. 
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P JII 47, f.223," HOE DYE MENSCHE bES AVONTS ZIJN CONSCltNCIE ONDERSOECKEN SAL ENDE 

GOD GHENADE BIDDEN. «([ CAPITrEL .XX.> 

. So sal een innige,iel haer inwaerts keren ende doorsien al haer binnenste, hoe si 
dye vermaninge' Gods ende de beweginge' des Heyligen Geests gevolcht of 

5 wederstaan heeft; ende of si dat licht of die straftinge' der consciënciën oae 
uutgedaen 4 heeft of wedergestaen; ende of <si) 5 God met ha- (f 224r) ren 
binnensten aengehangen heeft ende hem niet al die erachten onderdanich ende 
gehoorsaem is geweest·; endé of si oae met eenigen litmaten is getreden uut dat 
levendige spieghel der waerhèyt; ende of si oae 'uutwendich overgetreden heeft 

JO eenige gesette, regel' aft ordinancie; . of si' oae eenigen menscen quetselijc of 
hinderlijc geweest heeft met woorden aft met wercken, .of met eeniger achterspraec 
zijn goet gheruchtb vermindert, ofyeniànt in eenigen dingen veracht heeft; of si oae 
in eenigen dingen dye genuechte des vleesehs of dye begeerlieheyt der oghen of die 
hoverdije des levens' heymelic, onder eenen bedeeten schijn·, gevolcht heeft, het si 

15 in woorden aft in wercken, in gaen, in staen, in eten, in drincken; oft si in al haren 
doen ende. laten, daer si God in gemeint aft gemint soude hebben, haers selfs 
sinlicheyt ende lust yet· verborgentlijc in ge.ocht aft gevolcht heeft (want de wortel 
onser valscher meyninge leyt'O sa diep verborgen inden gront des herten, ende 
<daer-om)ll moetmen een toesien hebben op den gront des herten, sal dye 

20 meyninghe recht ende puer zijn voor God); ende of si oae yet in heeft laten comen 
door de vijf sinnen, daer onvrede of beswaringe inder sielen af coemt. 

Met desen ende deser-gelijcken ghebreken ende voort sa een yegelijc dat dagelijex 
in hem selven ondemnt u, ende daer hy hem selven -dan sculdich in kent ende in 
ontgaen heeft, daer-af sal hy ootmoedelijc vergiffenisse bidden ende ghenade 

25 begeren voor God, dat hy hem door zijn bitter lijden ontfermen wil, ende daer-mede 
betaleJiA,1 dat by misdaen heeft, ende vervullen wil al dat hi versuymt heeft, ende 
dat door verdienst zijns gewonden lichaems ende zijnre droeviger ,ielen <ende zijns 
vrolijeken gheests)23, dat hy hem daer-door suver ende bequaem wil maken inden 
geest, in siele ende inliehaem, ende dat hy zijn hongerige siele wil spijsen ende 

30 gheheel in hem wil verwandelen. 

1 Getuigen: P IIlA7, f. 223v-224r; L2 49, f. 175v-:J76r. 2 L admonitiones. 3 L mstinclus. 4 L 
extinxerit. Wegens_ de tegenstelling der ":,,er~oorden zou men aan utedoen de betekenis geven van 
volvoeren. uitvoeren, wat wij ook vooropstellen. Verwijs geeft s.v. die zin niet aan. 5 P om.; zie de 
cOntext. 6 ende o[(s;) ... : Lom. 7 gesetIe ... : L sta(utum. (jesette beteke~t op zich al: wet: zie 
hiervoor. 8 onder ... : .L quasi sub specie boni. 9 L aliquali~er. ]0 L weet. 11 L ldeaque; P 
daer ap. 12 L defeetibus quos ... deprehenderit. ]3 L et gaudiosi spiritus su; add. 

8 straffinghe: berisping om geen kwaad te doen (dus in positieve zin bedoeld). ~ Men denke aan hona 
lama. c Vgl. 1 Jo. 2.16. d Vg1. het 'motief van de Gulden bereh. . 
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P III 48, f. 224r' HOE DATMEN MET GODE IN DYE RUST SAL GAEN. '(1 CAPITTEL (.XXl.) 

Ende, als bi dan op zijn rust gaet, so sal hi hem neighen ende besluyten in dye 
binnenste slaepcamere des geestes, ende ontcleden ende maken hem bloot van allen 
voorleden dingen ende becommernissen', daer bi des morgensb mede bebindert 

5 mocht worden, als" bi dat eerste gedacht in God soude rechten. Ende daer sal hy 
hem neyghen ende leggen in dye vereeninge des godlijcken' vredes ende in <die) 3 

armen des eewigen Woorts, ende decken hein met.zijn· bitter lijden. 
Ende so mach hy met dye bruyt segghen: 'lck slaep, mer mijn herte waect", ende 

De 'In mijnen bedde heb icken gesacht, dye mijn' siele mint'd. Ende ie hebben' gesocht 
e 10 ende ghevonden in dat huys mijnre sielèn, ende ic en sals' nyet laten gaen, voor-dat 

bi geeft slaep mijnen oghen ende minen slaep vandënhoofde rust', op-dat iC'rusten 
mach met hem van allen uutwendigèndingen [rust]' 6. "., . 

Wanneer die mensche aldus met God op zijn rust gaet, sa mach bi vrilictot God 
opwaken 7 ende segghen: 'Waer sidy, 0 mijn alder-liefsteT8. 

1 Getuigen: P InA8, f. 224r-v; L-2.50: f. 176r~v: 2'L qu.andQ~ 3 P om.· 4' L nee (rtinÛ101n 
eum. 5 minen slaep ... : L "requiem lemporibus meiS (""; de slapen 'Van mijn'hoofd, zoals de uitdrukking 
destijds lUidde; vgl. Verwijs s.v. slaep [van' het hoofd])".' : -6' Lom. Waarsc.hijnlijk dittografie" tegèriover 
het voorafgaánde rusl~' - 7 Versta:-ontwaken (hierlijdens de nacht). . 8 De aanvang van het gehéd is 
door'-de volg(md~ ~briek nc)de1oos geschejd~n yan zijD-verV~lg:' . , 

a In parallel met wat materieel gebeurt bij het slapengaan, zoals ook verder. b Nl. de volgende 
morgen." "" c" cant. 5.2a.""" d""Cánt: J.L;"" icken; .. :; versta: ik"h~m ...• "die ... minl" . eVersta: hebbe 
hem. f Vgl. Cant. 3.4bc. " , 



588 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

P III 49, f. 224v' EEN GHEBET, HOE DIE SIELE GOD INNICHLIC TOE SAL SPREKEN INDEN BEDDE, 

ALS SI ONTWAECT'. «(I CAPITTEL .XXIJ.)· 

o edel inwoon der mijnre sielen, ghi, die· daer zijt ende blijven wilt dat leven 
mijnre sielen, geweerdiget u bi mi te blivenmet uwer liefden ende graciën, ende laet 

5 die blinckende radiën uwer Godheyt in mi ende door mi schinen, ende suyvert daer' 
mede mijn siele ende al mijn binnenste. 

Ende coemt ende spijst mijn hongerige siele, die anders niet en mach dan 3 u 
vleesch eten ende u bloet drincken, wantsonder u en mach mijn siel niet leven in 
dat leven der graciën. Ende so wanneer mijn siele van u niet gespijst en wort, so 

10 wort si crane ende ontbreect in allen duecbden. Daer-om coemt, 0 spijse mijnder 
sielen, 0 voetsel mijn, geests,o crachtmijns herten, 0 bewaerder ende onthouder 
mijns lichaems, verwandelt mi. in u, ende maect (f 225r) my dat van graciën, dat ic 
niet en ben van naturen, op-dat u wederom al mijn binnenste moeten loven. Ende 
sa dic als mijnen adem uut(->ende ingaet, sa menich sonderlinge lof moet TI van my 

15 geschiën als vierige schutten des ghebetsb ende als bernende fackelen des geloof,'. 
Ende also die als ic nyeuwen adem in-hael, so die moet' mijn siele u ontfanghen 
met nieuwer graciën. Ende sa dic als mijnen adem uut-gaet, sa dic moet mijn siele 
uut haer selven gaen ende van u ontfanghen werden ende bewaert, 

Ende wilt doch alle menschen bewaren in uwer liefden ende graciën, Want ghi in 
20 enen yegelijcken zijt, sa wilt (se>6 doch met u vereni.ghen als wi verenicht ~ 

Ende soa wilt doch ooc doen allen gelovigen sielen, ende laet u Godheit in hem 
--ende door hem schijnen, als si door u edele siele scheen int voorborcht der hellen, 

op-dat al haer pijne verga ende. de boose geesten van hem vlyën moeten, Ende 
gheeft hem dye eewighe rust, ende dat ewige licht, dwelc ghy selver zijt, moet 'hem 

25 verlichten'. 
ct:n_d"~~()2~al hy' weder rustend inden Here, om zijn natuer te stercken, om 

God te lyenen 9 • 

Ct~':,r-f <, 

1 Getuigen: P III,49, f. 224v-225r; L 2.51, f. 176v-l77r. Zie n. 8 van vorig hst. 2 NI. tijdens de 
nacht. 3 L cu; nihil nisi ... porore libel. 4 L Jaudis; P gheloofs: genitief vaD ghe/of = ghe/ove = lof, 
in de zin van lof, eerbetuiging. Vgl. Verwijs. s.v. gelof en. lof, dl. Il, k. 1272 en 1283. 5 L suscipiat. 
6 Want ... : LEI quia in quolwet esse te cerlum.est, ita quaelibel1eCJUn unire digneris. Valt quaelihet Diet als 
quemliber te lezen 7" Ret bevreemd~~.~tl~J~_J~~!_1jt<!~E.(I !~~~~_~a~ ~ilr.~~[~!J!g~~~_,ni_etEi.!g~~~kU§~J-~,~, ,_ 
beeft ~_~ wil&{LY!!~! __ P __ :_,lYljl,~&!.,~Y'?!!~:~,!!it 7 Ende ... : L Hac 19itur oratione fusa. p3 add. 8 Nl. 
die mensche, waarvan sprake is aan het slot van c. 22. De rubriek spreekt van die siele. 9 Ende ... : L 
om. 

a In feite het vervolg van het laatste zinsdeel van vorig hst. 
is de volgende uitdrukki~g als daannee gelijk1opend .. 
d Versta: na dit gebed opnieuw inslapen en uitrusten. 

b Nl. als loegheestinghen. Merkwaardig 
c V gL de communio uit de dodenmis. 

'. :- .' - _.~ 
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P Jll 50, f. 225r' HOE DYE BRUYT HAREN BRUYDEGOM NOODEN SAL IN HAER SLAEPCAMER, DAER 

SI AF VEREDELT WORT. (Cl CAPITTEL .XXIIJ.) 

Die siele, dye aldus' rust inden Here, haer nacht' eti ·sal gheen duystemisse 
hebben', in-dyen' datse aldus·ha"r oghen.opheft inden Here ende vestighet dat' in 

5 haren bruydegom. Dese edele siele, dye daer is een vriendinne der· heyligher 
Drievuldieheyt, sal haren bruydegom, dye enige minnaer haersherten, soetelie 
nooden, op-dat si zijn tegenwoordieheyt hebben mach: 

Want hy is dye milde uutvloeyt~ 'ende afgront der godlijeker soetieh(e>yt, dye )<J 

alder-hooehste, dye alder-maehtiehste, alre-sehoonste, alder-edelste, alre-soetste, 
JO alre-mildtste, alre-liefiiekste, alre-begheerlicste Heere; ende hy is een hemel der 

weelden, een hemel der soetieheyt, een hemel des (I 225v) troost ende een licht; dat 
al dat rijcke der sielen vervult met hemelscher claerheyt: Dese minnende' siele sal 
haren bruydegom in haer slaepcamer vermanen b, dat biso veel om haren' wil 
geleden heeft, op-datse om sinen wil mach leeren lijden, ende vemyeuwen hem al 

15 die weldaden', die hy haer bewesen heeft. 
006 salse hem vragen, oft hy ooc so edel, so schoon, so rijck ende so gracioos te 

minnen is, als si gehoort heeft: ende als bi dat hoort, so sal bi (dat> haer inden 
bevoelen te kennen geven ende (sal si> van hem begaeft werden". Also· die als dye 
hemelsehe bruyt haren bruydegom in haer slaepcamer noodt, so geeft' hy haer een 

20 morgen-gave 10 ende een dyerbaer cleynoot der graciën. 
Sij sal ooc diewil haren bniydegom 

nooden, op-dat zijn vrientschap' niet en' 
vergae. Want als dye bruyt aflaet, haren 
bruydegom te nooden, dat is een seker 

25 teeken, dat een ander in haer herte rust, 
die daer schalekelie haer siele wil doo
den. Het is behoorlie, dat die bruyt 
groot make 11 den naem haers bruyde
goms, ende haer" verblijdt, als si hem 

30 hoort noemen. Bnde daerom sal si hem 
nerstelie vragen na dye beduydinge zijns 
naems, daer dye bruyt suyverlick af seyt 
in Cantieis " ende na dye edelheyt zijns . 

1 Getuigen: P lIl.SO, f.. 22Sr-226v;'L 2:52,(. 1·77r"'178v.· 2 ha~r .. :-:,die nacht win die siele. 3 L modo 
= als.zij maar.'" -4 oghen.;.: versta:'haer oghe ... dài ... ,of haer'oghen: .. die.:.;' 1.; o;u[os."suos ... 
eosque. 5 Vgt P 111.46 D. 17;_ n'u_?_s:l~,~~l}~_,E~:~,~: . '. 6 p3.:.pl ~áe~ic.iij~: -.7--En4è .. :·: L 'eius 
henefick .. ad mên/em, revocabit: ·VernjeuWen· =:' .vel'versen, 'opfrissen, versterken: opnieuw in, de 'geest 
oproepen; .vgl. Verwijs s·,-v. vèrnieuwen 'Frans. 1) 3). 8 so.:.:·( seniire eáin istud et èxperimèmo faciet 
agnoscere: in 't I~ lid van' Pontbreekt hèt lijdend voorwerp hei, iIi 't 2' het ondêrwêrp zifzà/: . 9 L 
Quoties enim. Nadruk op het telkens. 10 L ar'rabonem; vgl. Verwijs s.v. morgengave. 11 L 
anima ... magnificet. 

a 'Versta:' de nacht van'de iiel (die'·siele ... haar na"cht).Zal geêti dmstèmis meer kemièri. b vèrn1afzen: 
iemand iets in' herinnèring brengen (om te iaièn weten) . . ' . ê 'Nl. haar vriendScli'ap' (genegenheid) tot 
Hem. d zich. e VgL Cant. 1.2. . . . 
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geslachts, daer dye edele maget sinte 
35 Agnes desen verweenden bruydegom in 

prijst ende seyt: 
'Ende dat gheslachte ;s seer edel van 

minlicheyt zijnre schoonheyt ende van 
overvloedeliker rijcheyt. Wiens Moeder 

40 een ioncfrou is ende zijn Vader en kent 
geen wijf. Hem dienen dye engelen, ende 
de sonne ende dye maen verwonderen 12 

van zijnre schoonheyt. Zijn rijcheyt en 
. neemt geen eynde. Van sinen ruec wer-

45 den dye dooden levendich. Ende van 
sinen tasten werden dye crancken sterc. 
Zijn minne is suyver. Zijn omvangen is 
heylich. Zijn ·vereninge reynicht'. ~ 

Met dusdanige woorden prijstse 13~ 
50 haren bruydegom, we1c oae een ynnige 

siele'4 aen haren bruydegom sal mer
eken ende hem daer-in·prijsen ende 100-

ven. Ende daer-na seytse van veel wel
daden, die (f 226r) hy haer gegeven 

55 heeft, ende die hyooc alle gelovigen 25 

sielen geeft, die hem aenhangen ende die 
hem vóór alle dingen soecken, ende 
verSmaet '6 ·alle . ander lief-hebhers ende 
antwoort allen onreynen becoringen des 

60 viants: 
'Gaet van mi, alle voetsel der sonden 

ende spijse des doots. My heeft een 
ander minnaer vercoren, wiens geslachte 
hogher is, wiens macht stercker is, ende 

Van sunle Agnyela 

... Doe se (= Agnes) vander scholen 
quam, soe wart si ghemynt van des rich
ters soen vander poerte. Ende bi brachte 
hoer duerbaer stene ende belovede hoer 5 
ontellicke rycheiden, wolde si oen te 

. hilichte nemen. Agnyete antwoerde hem: 
Ganck van my, voedsel der sunden ende 
der mysdaet ende spise der doet, want 
my hevet een ander mynnaer voer-ghe- 10 
mynt. Ende si begonste hoer lief in vijf 
runghen te prisen, welcke dingbe die 
brude / / aen den brudegom sunder-
linghe versoeken. r Î 

Si presen van edelheit sijns gheslech- 15 

tes, van mynlicheiden sijnre schoenhèit, 
van overvlorucheide sijnre rijcheit, "'an 
crachte ende van mogentheyden ende 
van sijnre groter mynnen, ende seyde: 
Ri is vele edelre dan gbi van gheslechte 20 
ende weerrucheiden. wes moeder een 
maghet is,. ende sijn vader en kent gbeen 
wjjf. Hem dienen die engelen, ende die 
sonne ende die mane verwonderen sine 
schoenheit; sijn rijcheide en mynren 25 
nyet, ende myt sinen roeke werden die 
doden weder levende. Ende myt sinen 

12 L mirantur. 13 L beatissima Agnes commendal. 14 L unaquaeque devo/a anima. IS Ljideli; 
versta getrouw; vgl. Verwijs s.v. gelovich 1. 16 Vgl. seylse . 

. f R. 36-J~O: door~opeDde ontlening aan Jacobus DE Vo~~~, LeC!Lt!.......da aurea __ Schr. ontvouwt de 
verplichtingen van de bruid naar het voorbeeld van de maagd S. Agnes, wier leven opgenomen is in de 
Legenda aurea (p. 113·1l7). De inleiding'der Vita verhaalt het liefdesaanbod van een pretendent, dat 
Agnes afwijst door de lofprijzing van.Christus, aan wie zij zich reeds weggeschonken heeft (p. 113~114). 
Schr. brengt Agnes"antwoord naar voren of allegoriseert ~t enigermate. De hier weergegeven vertaling 
uit hs. Leiden, Ltk. 281 verduidelijkt enigszins de vrije aanhaling van Schr. Het lijkt wel, dat Schr. op 
speciale wijze' Agnes vereert. Zij vermeldt Agnes ook in Tempel, c. 45 (ug. AMPE, p. 511). Een ander 
voorbeeld van Agnes' verering is dat van Agnes (t 1477) en Rikelant Stevensdochters uit het Groot· 
begijnhof van Haarlem. In hs. Gent, D.B. 1269, dat eenmaal aan voornoemde begijnen behoorde, komen 
naast sermoenen van Bernardus heel wat Agnes·teksten voor, o.a. f. 77r~83v. een uitvoerige commentaar 
van de mer l;tehandelde inleiding van -het Agnes~leven: Hier beghint van die cieringhe die die gloriose 
maghet sinte agniet onifanghen heeft van haren brudegom. 
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65 hi is aller graclen vol, ende heeft mi 
getrout met den vingerlinge des geloofs, 
dat ie vastelic in hem gelove. Ende hi 
heeft mi een teeken. geset in mijn aen
sicht, .dat ic genen anderen minnaer ont-. 

70 fangen mach dan· hem. (Dat aensicht 
der sielen is dat overste der sielen: daer
in heefthaer dye heilige Drievuldicheyt 
ghedruct ende geënicht, dat ~ 7 daer geen'· 
ander in ontfangen en mach werden). 

75 Ende hy heeft mijn sieie vercruert met 
menigerhande duechden, ende hy verga
dert my metten bant zijnre minnen 18, 

ende hy heeft mijnen hals lP. ghegort met 
preciosen steenen -(dat is: met een .puer 

80 opTèchte meyninge in God, die omset 
. wort met menigerhande dueehdelike wer

ken) .. Ende hy heeft my geeleet met enen 
mantel vangoude geweven {dat is: hy 
heeft mijn siele gecleet met· zijn heylige 

85 leven ende lijden). Ende hy heeft my 
verciert met ontàllike voorspannen 20 

(dat zijn: zijn volcomen dueehden ende 
exempelen ende dye dyerbaerheyt zijnre 
hey liger verdiensten). 

. tasten wordeIi die crancke stercker. Sijn 
mynne.·is zuverheit, sijn tasten heilicheit, 
SlJn verenicheit reynicheit. Dese vijf 30 

punten setsi in eenre leren; ende seit 
·aldus: wes gheslechte hoger is, sijn 
macht sterker, sijn aenschouwen 
schoenre, sijn mynne zoeter, ende hi is 
in alre .gracien bequamer. 
. Daer nae seit:si vijf waelda(ien, die 

hoer hoer. brudegom ghegeven had. ende 
die. hi. sinenanderen broden.· gheeft. 

. Want hi teykendese· mytten vingber-

35 

linghe sijn gheloves, ende hi cleetse· ende 40 

verciertsemyt menigberhande doegbet 
ende waeldaden ende ru teykentse myt-
ten blode sijnre passien, ende hiverga
dert se myt hem mytten bande sijnre 
mynnen, ende dat hise rike maket myt- 45 

ten schatte sijnre hemelscher glorien. 
Want si seit aldus: Hi hevel II my 

beteykent mytten vingerlinge sijns ghe
loefs. hi hevel mynre .rechter hant ende 
myne hals begort Erit preciosen stenen. 50 
Ri hevel my gheeleet myt enen sarc;oete, 
dat geweven is van golde ende hi hevet 
my . verciert myt ontellicken, voerspan-
nen. 

90 Ende honich ende melc heb icont
fangen uut sinen monde «dat is): hy 
heeft mijn siele ghespijsi ni.et dat honich 
zijnre·. Godheyt) Hende ·met dat melcke 
zijnre soeterlieftijcker Menscheyt.·Eride: . 

Hi hevet my een teyken in mijn aen- 55 
. sichk ghesef, . dat . ie ghenen. anoeren 
. vri~ni eri. sal ontfaendan hem,' ende~sijn 
bloet hevel mynewanghen verciert.· 

95 zijn bloei heeft xerchieri mijnwangllen'. 
«Dese wangen zijn) die. ghedenckenisse 

17 ~ Ua ut. d' ---18 .Ende hy. ~eeft mijn sie/e ... ~ :.L et:ornavit me inaeslimabili dextrocherio amoris sul. 
19 ende.,.: L Dexteram meam el co/lum meum.· 20 L monilibus . .. 2t·,zijnre ... : Lom.-
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zijns bitteren lijdens, makende der sielen 
wangen root <ende) wit-blinckenden , 

dat 23 si voor Gods aensicht lichten. 
[Dese wangen zijn die gedenckenisseJ)24. 
Ende ie ben omhelst 'n;et-Zijn'slIyver 
omhelsen. Ende mijn liehaem is aenden 
sinen gevoecht. Endehy heeft my ontal
like schattengetoont, dye bi mi belooft 
heeft te geven, op-dat" ie hemgesta
diehblivej,lSo 26 sal mijn siele rust vin
den (f 226v) in dierijcheyt zijns godli
ken wesensenoe woonen in zijn' erfe
nisse ende in dye verborghenheyt zijns 
tabernakels' 27. 

Ic bin nu OIi1helset mit sinen suveren 
omhelsen, mijn Hchame is aenden sinen 60 
ghevoeghet. Ri hevet my ombegripelike 

'schátte getoent, die bi my belavet hevet 
tegheven, op dat ie hem gestadich 
blive ... 

(Hs. Leiden, V.B., Ltk. 281, f. 8Sr-v). 

Och, soude2 • dit niet een trage siele verwecken, ende vroech tot God op doen 
waken, ende met 'groot verlangen altijt dat aensieht Gods doen soecken ende 
"en beden, daer si haer voor den oversten coninc sal vertonen tot sinen ewigen 
dienst, ende dat meteenen minlijcken inkeer ende toegeesten ? Daer wort dye gheest 

115 ontfunct 29, ende in godlijker liefden' omhelst, ende. dye siele doorv1oeyt, ende dye 
erachten vergadert ende met dat voetsel der minnen ghesterct, daer dye consciëncie 
doof ghesuyvert wort ende dat·herte gereynicht ende de natuer in graciën verwandelt. 

Hyer-in wort den rechten toepal gevonden, ende dye levendige ader inder sielen 
. geopent, dye riyemant bestoppen en mach, sa verre3 • alsmen . altijt wake! ende 

. 120. biddet. Dat isdye' gront ende dat rechte fondament ende begin alre geeste
lijcJÏeit31;'. 

Mer men macht 32 menichsins oeffenen, sa een yegelijck geest ende gront daer-in 
beweghet wort; mer bysonder salmen altijt behouden dat in-neygen ende insincken 
des geests 33, ende dye vergaderinge alre erachten, ende dye nederbuyginge des 

125 herten meI oprechter rrieyninghe in allen wercken, ende dye gereetheyt 34 des 
. lichaems ende dyè gedwongenheyt der sinnen'. . 

22 wil ... : L candidus et rubicundus. 23 L ilO ut~ 24 Dese wangen .. ,: de weglating vooraan en de 
toevoeging achteraan zijn het gevolg van verkeerd begrepen verbeteringen in het hs: 25 L si. 26 L 
Si enim perseveravero. 27 -Bij de vertaling van deze" Agnes-tela!r gebruikt -L vaak woorden uit bet 

'Latijns-origineel (Jacobus' DE VORAGlNE, Legenda aurea, cap. xxiv, De sancta Agnete Virgine, O,C., 113-
14), maar houdt wel rekening met de bijvoegingen van Schr. 28-och ... : L An non·deberet. 29 Vgl. 
Verwijs s.v. ontvonken = onifunken;Mndl. tegenover Mondl. ontfenken., 30 L si modo: 31 L vitae 
spiritualis. 32 macht == mach het. 33 L in Deum add. 34 p1; Lpromptitudo; p3 gerechticheyt. 

g R. 119-122: kernpunt van de Jeer der Peerle. 
geste1tenis.sen op de 3 vlakken. 

h Let op de verschiUende benamingen van·de ziele-
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PIJl 51, f. 226\" EEN GEBET, HOE DYE EDELE SlELE HAER EERSTE' GHEDACHTE IN GOD SAL 

RECHTEN, ALS SI ONTWAECT'. (Cl CAPITTEL .xXIV,) 

Nu waect op, 0 devote siele, ende aenbedet met alre ynnicheyt in die verborgent
heyt desgheests dye oneyndelike Godheit,.ende segghet: 

5 'Ic gelove in God'. 0 grondelose goet)l.eyt Gods, ewich heb ie .in u afgrondige 
goetheyt 3 geweest ongescapep, .wal1t ghi hebt my· in ewicheyt bekent ende vercoren. 
Daerom moet ic u weder bekennen:. so sal ic van u Vercoren werden ende wonen in 
u ende ghy in my, die soeter· zijt dan al die weelden der werelt. 

o mijn alder- (f 227r) liefste, daert al in besloten is, datmen. bedencken mach, 
10 wie sidy doch? Ghy zijt een almachtich opperstegoet, dat nyemant te gronde en 

bekent dan u drievuldigeepicheyt, daer ghi aUe minnende. geestep in begrijpt. Mer 
si en mogen u nyet begrijpen, mer si worden van·u verslonden ende.in minnen 
verteert. 0 ewige oneyndelike goetheyt, eewich heb ic in u geweest sonder bekennen 
mijns selfs, ende nu sidy in my. 

15 0 edel inwoonder mijnre sielen, ghi hebt u a1so geënicht ende besloten in dat 
overste deel mijnre sielen, dat ghi.daer nemmermeer (af scheiden)' en wilt, ende 
zijt almafhtich inder sielen, op.dat S gl1Y my sterckenwilt, ende al-wijs· inder sielen, 
op-dat ghy my verlichten wilt, ende_ru,]J1innendeb inder sielen, op-datghi my in 
minnen verwandelen wilt'. 

20 'Ende daerom,o hemelsche Vader, ghy dye daer zijt ende .blijven wilt in. mijn 
gedachten, vereenicht ende vestichtdoch mijn gedachten, ende trect mijn begeerten, 
ende helpt my, dat ick anders niet moet dencken noch begeeren dan ghien. wilt, 
ende dat door verdienst dijns Soons ende liefde dijns Heylighen Gheests,. 

O' Soon Gods, ghi die daer zijt ende blijven wilt in mijn verstant, verjicht mijn 
25 verstant met gewaer bekennen dijns ende mijns, ende· inlicht mijn reden, endesuvert 

mijn consciëncie, ende oprecht al tnijnaffectiën tot uwen dienst, dat 7 ie moet volgen 
dat licht der waerheyt, op-dat ic anders piet en moetleeren dan ghi en wilt, endedat 
door cracht des Vaders ende liefde des Heylighen .Geests. 

o Heilige Geest, 0 minnen-bant des VaderS. ende .. des Soons, ghy die daer zijt in 
30 mijnen vriën wiUe, ie geve my geheel u eygen: verenicht mijnen wiUe geheel in uwer 

minnen, ende steret mijnen toorn, om nerstelie te arheyden na aUe duechden " ende 
helpet my, dat ic geern ende anders niet 9 en moet spreken dan ghy en wilt, ende dat 
doordye cracht des Vaders (ende) ,. wijsheyt des Soons, dye u my belooft heeft te 
seynden van sinen Vader, om my te troosten, ende mijn siele bitter te maken aUe 

1 Getuigen:'p III.51,-f. 226v-228r}.L,2jJ, f. n8v~1~Ü\.' .. . 2 Bij het,morgenopstaap tegenover:P III c. 
49; zie nu E c. 22.' 3 afgrondige ... :. 1;.. om.;: ,men. kaIUlok .pu~ctuer~: u, a/ir.. g. . 4 P Q[scheiden. 
5 op-dat ... : L ut ... trans!qr'"!!s; doelzjnj w.egens .wilt_.b6tek~n~ op-tja! hier .omdat; zo o~k verder. 6 al
wijs gevonnd naar ,almachtichi._ L omnisapiens~ _90k elders. '". 7 L ut. 8 te ... :. ~_pro vklUlum 
acquisitione .. : "9,ende; .. : L lihenter,nihil.a/iud, 10 p3~ aq.d., 

a R. 5·52: dit gebed sluit nauw aan bij de Oeffeninghe des herten: zie hiervoor E c. 10. b Drie 
woorden met-àl".volgens:de:3 personen in- de éne natuur, -:: c- R. 7~19: nadruk ·op die'wése!iCke ee'licheit 
als invalspunt van de volheit der genaden. 

H Ol ampek084j22 
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35 vergancke- (I 227v) like dingen, ende inwaert te leiden, ende één geest met hem te 
maken ", die daer zijt een minnen-bant des Vaders ende des Soons. 

o Vader, 0 Soon, 0 Heylighe Geest, ghi zijt drie personen ende één warachtich 
God. 0 gebenedide God" wilt my also met u verenigen, dat my geen dinc van u 
vermiddelen en mach. 0 Vader, in uwen handen beveJe ic [uJ>2 minen geest, ende 

40 hid u, 0 Sone Gods, door verdienste uus vroliken geests ende uwer droeviger sielen 
ende uus gewonden lichaems, dat ghi mijnen geest, siele ende lichaeni bequaem wilt 
maken, dat u (genuechte)13 si in my te wèsend.'Ende laet u Godheyt in my ende 
door my schijnen, ende verdrijft uut my al dat u mishagelijc is. Ende neemt u'selven 
tot u selven in my inden heylighen Sacrament, ende verwandelt my geheel in u, 

45 door verdienste uus vrolijken geests ende uwer droeviger sielen ende uus reynen 
gewonden lichaems, op-dat ick so één geest, één siele ende één lichaem met u mach 
werden ende blijven in u godlijcke vereninghe, ende wesen u met al mijnen crachten 
gehorsaem, ende dat ic altijt in mijnre herten voor mijnre sielen moet behouden dat 
levendige spiegel dijns heyligen levens ende lijdens, dat daer is dat boec des levens, 

50 daer alle volmaectheyt in is gheschreven, op-dat u mismaecte beelt nemmermeer uut 
mijnreherten en come, ende dat ic my daer nemmermeer uut e1l neyghe, meI dat 
mijn siele dy tot alder tijt behaghelic lof gheven mach'. 

Met aldusdanige oeffeninge wor!men geheel in God gbefondeert, ende bequaem 
ende ontfangelic" tot alle ander oeffeninge, waer hem dye mensche in oeffenen wil, 

55 het si in lesen, in bidden, in dencken 15 0ft in ander wercken der duechden. Als 
desen gront voor-gegaen is ende men daer-uut dye aenwijsinghe16 Gods voorder 
oeffent, so worden al dye wercken godlic ende vruchtbaer. Mer, watmen sonder dit 
fundament oeffent, en is God so aengenaem niet, noch en houdt den mensche niet 
staende in rechter (I 228r) geestelieheyt 2 '. 

60 In desen gront wort dye binnenste mensehe in God ghevesticht, ende blijft 
omberoerlic indie weselijcke eenicheyt, ende woont in godlike vrijheyt. Daer wort 
die volheyt der graeiën gestort in de overste crachten ende vloeyen in die nederste 
erachten. Daer wort die inwendige mensche vervult met die rijcheyt der godliker 
genaden. Daer wort die uutwendige mensche verandert, ende zijn wercken werden 

65 gerecht na die wercken 1. Jesu Christi, ende zijn herte ende sinnen werden met 
meerder liefden ontsteken, hem te oeffenen in zijn heylich leven (ende lijden) 1., om 
dat te gader in zijn bevoelen te !recken'o, als zijn zeerieheyt, zijn ellendige 
gelatenheyt, ende die lasterlike versmaetheit, ende die ellendige verworpenheyt, 
ende die sehandelike doot, ende die onlidelike bangicheyt zijns herten, ende die 

70 doorsnijdende droefheyt der sielen, ende (die) ongemeten vruechde des geests. 

P 11 ende mijn siele ... : alle werkwoorden staan op gelijke voet als troosten. p3 en L zetten ze op -gelijke voet 
als vereeniehl: ... maect~ .. leytse ... ende maeetse. 12 Zie hierboven ook nog. 13 p3; L te defectet; 
p1 genoech: de voorbeelden bij Verwijs s.v. genoech I laten niet toe genoech i.p.v. genuechte over te 
nemen; 14 Nevenvorm van ontvangelic = ontvanke/ijc; L capaces. IS L meditando. . 16 dye ... : 
L inslÏnctu ... nos instruente. 17 L vila spirituali. 18 werden ... : L iuxla ... diriguntur; gerecht van het 
werkw. rechten (= richten) naar; vgl. Verwijs s.v. rechten, Trans. 19 ende ... : Let passione add. 
20 dat ... : L el ad sentiendum eam. in seipso. 

d Vgl. Provo 8.31. 
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Hier-in verliest de mensce zijn gevoelen, ende gevoelt anders niet dan dat is 
gheweest in Christo'. Ende met dièpe vrolicheyt ende medelijden des herten so 
doorsiet hy met verlichter reden ende met minliker liefden al zijn leven ende lijden, 
ende lovet ende danct hem daer-af in alre tijt, ende bysonder in die seven ghetijden, 

75 daer die heylige kercke God in lovet' (want Iiy een Jitmate der heyligher kercken is), 
ende is in-gegaen in. dat Qverste der kercken, in dat heymeJijcke sancm sanctorum, 
ende thoont" dat bloet des lams voor dye. misdaet des volcx', ende is besloten 
inden oversten hoecsteen Je.su Christi b, die daer is een bJinckende lanterneZ ', dat 
schijnsel der godJiker cJaerheyt', die hemel ende aerde verlicht. 

21 L .ojJeren~ .. 

eR. 7:1.72: vgl: Phil: 2:5:- gevoele~ van ~ruisw.s ~ van" ~e ~ens. f Verwijzing-naar Dat ander dinc, 
dat hierna behandeld wordt: E c. 2'. g De mens-lidmaat der kerk - als ingaande tot het heilige der 
heiligen me.! Christus de hogepriester. b Vgl. Act. 4.11. i Vgl. Hebr. 1.3. 
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596 E. DAT BOEe DER AENBEDINGHE 

p. 34<, f. 159v' (HOE Wil DAT LIlDEN ONS HEREN (IN ONSER HERTEN)' DRAGEN ENDE NA· VOLGEN 

SULLEN. «([ CAPITTEL .XXV.) 

o mijn siele, wildy behouden worden', so moet ghi dit fundall]ent in u legghen b 

ende door Christum Jesum ingaen, dye daer seyt) 3: 'Ic ben die duer: die doer mi 
5 ingaet, die wort behouden. Ic ben die wech, de waerheyt ende dat leven': die doer 

mi wandert, die en sal niet dwalen; die in mi ghelooft, die en sal niet bedrogen 
werden; ende die mi aenhangt, (f 160r) die wert één <geest)4 met my' ende sal 
hebben dat licht des levens'. Ende ingaende ende uutgaende <sal hi) 5 weyde 
vinden'f. 

10 Recht of hy seyde: 'Ten is niet genoech dat ghi u becommert alleen met die 
Menscheyt, meroock suldi ingaen in dat edel wesen der Godheyt. Want de 
Menscheyt en is nyet sonder die Godheyt. Ende daer-om is Godt mensche geworden, 
op-dat die menschen gode 6 souden worden '. Uutgaende in mijn edel M enscheyt, 
suldi soetelic gevoet werden met mijn leeringe ende exempel' 7. 

15 Want doer dat leven ende lijden Christi zijn wi alle gevrijt ende verlost, ende den 
hemel is geopent, ende die macht des viants benomen. Want niet en is God 
behaechliker ende ons saliger noch den bosen geest· scadelicker dan dat wi dat 
lijden Christi stadelic dragen in onse herten. 

I Getuigen: p, c. 34<, f.'159v.160r; P ru:530, f. 230r; L 2'.550, f. 182v. - DO beeft dus deze tekst 
verplaatst, met een eigen kapittelnummering; wij volgen -de -orde van P. die di~nder Dat eerste dinc 
rangschikt. 2 L intra nos; vgl. r. 16. 3 Hoe ... : PL -add.; p want hi seyt (hiermee begint p zijn 
excerpt); 4 PL; plicht. 5 PL; p suJdi. 6 PL goden. 7 PL exempelen. 8 PL geesten. 

a De zinswending herinnert wel aan het Quicumque- vulr salvus fieri; vgl. C c. 44, aanvang. b Vgl. 
1 Cor. 3.11. c Jo. 10.7,90; 14.60. dl Cor. 6.17. e Jo. 8.12c. f Jo. IO.9b. 
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p. 34d, f. 160r' (HOE HAER DIE INNIGE SIELE OEFFENEN SAL IN DAT LIJDEN HAERS GHEMINDEN. 

({[ CAPITTEL .xXVJ.) 

Een (yegelike)2ynnighe siele behoort.(eyghentlic)' toe, dat si altijt voor haer 
borsten draget die costeliken schat 4 des lijdens haers bruydegoms ende besluyt dat 

5 . costelijcke iuweel inden schreynen' haers herten, (f 228v) van welcken rooc al haer 
wonden genesen werden, daer si suyver ende reyn door wort, ende chierlic geeleet, 
ende edelick ghespijst. 

Dit· salse te gader behouden tusschen haren borsten als een bondelken van 
myrren " dat haer neder-druct in voorspoet ende haer op-heft in wederspoet, ende 

10 doet haer verblijden int cruce des lijdens ende al, dat den vleesce pijnlic is, ende alle 
armoede, gelatenheyt ende alle versmaetheyt ende confusie om zijnre minnen 
omhelsen, daer si door ghereynicht wort voor die ogen Gods, daer dat gemoede 
door verheven ende met blinckende 8 elaerheyt doorlicht wort ende vervuit met 
smakende wijsheyt)9;a~ . 

15 (Hierom)'O, au mijn siele, arbeit nerstelike, ende vergadert alle die crachten 
uwer sielen: met alle die ievendiche;t dijnre memoriën, met alle die subtijlheit dijns 
verstands ende met alle (bereitheyt)12 dijns willen, ende overstort" si in dat bitter 
lijden ons gesontmakers 14: 

1 Getuigen: p,c. 34<1, f. l6Or-162v; P IIl.52, f. 228r-230r; L 2.54, f. 18Ov-182v. - Na wat wij nu als E 
c. 13 ~ebben opgenomen vervolgt.p met de zin: 0 mijn siele arbeil nerslelicke ... Deze zin vinden wij in P 
111.52 als een 2f- paragraaf: Hierom, mijn sieJe. arbeif nerslelic ... Wij nemen aan dat p de eerste paragraaf 
heeft weggelaten, maar feitelijk de hele tekst van P 1I1.52 gekend heeft. Wij nemen deze hele tekst over, 
als E c. 26, maar wel op basis van de p-tekst, met aanvullingen uit P TII.52. 2 L quamlibet add. 
3 p3; p1 yegelijc; L proprie. 4 L.clenodium. 5 Vgl. Verwijs s.v. schreen. schrijn; L scrinio. (i L 
Haec nempe domini sui. 7 honde"ren ... : L fasciculus myrrhae. 8 L chorusca. 9 De r. 8~14 
komen alleen in PL voor. 10 p om. 11 PL om. 12 P;·L promptitudine; p hilterheit. 13 L 
immerge. 14 Hier heeft L alleen deze zin: De modis outem exercitij passionis Jesu Christi sciendum est. 
Over sex aut septem in L, tegenover in seslerhande manieren uit Fasciculus zie hierna n. 39. 

8 R. 3~14 expliciteren bet laatste zinsdeel van E c. 25: dat lijden ... dragen in ome herten. en wel volgens het 
bijbels. motief van het 'bondelken van myrrhe" Cant. 1.12, naar de uitwerking van de Fascicu/us myrre 
(werk van een anonieme minderbroeder observant uit de provincie van Keulen. Aangaande het werk, de 
auteur en de uitgever van dit werk zie Benjamin DE TROEYER. ofm., BUrhibliogrophia franeiseana 
neerlandica saec.uli XVI, Pars I, 31~35; Pars 11, 75~90, Nieuwkoop, 1969. Wij -gebruiken de druk: 
beSchreven onder nr. 141, Pars TI). Do toonde reeds in 1928, da e over de sex 
mÇJdi meditandi passionem Christ; 0 onavent~r teruggaat en do I hJ~.~ van Sakse n zijn Vita 
Christi verwerkt werd, terwijl hij 00 verdere nawerking ervan in de Nederlan se oomheid aangeeft 
(zie OGE.2. 1928, p. 370!:ti I~n zijn artikel Wanneer werd de Groote Evangelische Peerl, voltooid? 
(OGE. 1936, 85~96) bas STRAC zicb op bet feit dat de Peerle de voornoemde sex moçli aanhaalt 
vanuit de Fasciculus myrrae. wtgeg ven vanaf 1517. Dit gegeven alleen interesseert ons hier, zodat wij de 
corresponderende teksten van P. en Fasciculus naast elkaar afdrukken, zoals hierna vanaf linker r. 19. 
De hier doorlopend afgedrukte tekst r. 3~ 16 had theoretisch als een linker kolom kunnen afgedrukt 
worden. Zie hiervoor reeds p. 256 ~. v. Men kan zich afvragen of Schr de Fasciculus uit een hs. of uit een 
druk kende._ - (De afhankelijkheid van ,Schr .. t.o.V. Fascjcul~ zal tro.uwens in .de volgende hstt. nog 
overvloediger aangetoond worde.n). ,Aap ·Ludolphus' Vita Christi, Pars s~unda, Caput 58 -( = t. 4, 455~ 
467) ontleende.FásciculJls _hier twee . .onderscheiden stukken, nl.- - . -
I. Lud., nr. I, het middenst~kje (= p. 456a, bet . =-, Fase.:' Prologhe., . eerste inleidende tekst, fol. 
midden)' A3v-4r; v!!1. r. 1-9 . . . 
2. Lud., nr. 11 (= p.465b-467a) = Fase .. Tweede deel, Caput 11, fol. EI-, - E8v. 
--' In onze nphtse paralh;)tekst-drukken wij d,e pass_ages ui~ Fase. Qyer" die Schr._ in haar tekst als één 
geheel overnam. . - . < • • 
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Ten eersten (f 160v) met een" sta-
20 dige· oelfeninge, op-dat wi hem navol

ghen mogen, als sinte Pauwel seyt: 
'Voelt dat ,. in U, datter is <ge
weest)",b ·in Christo lhesu', of.hi seg
gen woude: 'mi! lijf ende met siele, 

25 mit" hert ende met monde'" ende mit 
werclten volget uwen gesontmaker 20 

na'. Ende dit is dat die bruydegom int 
Sangboee spreect 21 totter bruyt, seg
gende: 'Set mi als een teyken op u herte, 

Fascicu/us myrre, WiIlem Vorstennan, 
± 1540. 

Prologhe: 

(f A3v) ... Ende want tot deser be
geerten nyemant eomen en mach, hl en 5 
moet met al die levendieheyt zijnre 
memorien, met al die subtijlheyt zijns 
verstants, ende met al die bereytheyt 
zijns wils hem over-storten in die stadige 
oefeninge des lijdens ehristi, zijns bitter- IO 
heyts, ende zijnre onbegrijpeliker lieften, 
also dat hl waraehtelijc seggen maeh 
met die minnende bruyt: Mijn vrient is 
als een bondelken van myrre, ende sal 
altijt tusschen mijn borsten rusten. Hoe 15 ..... 

wel dat dese oelfeninge int eerste dicwil 
schijnt bitter te wesen, nochtans sullen 
die vruchten deser oelfeningen dye siel 
(f A4r voeden in meniehfuldieheyt der 
gracien._ .. 

Tweede deel. Tweede capittel: Als van 
menigherhonde manieren der oeffeninghen 
des lijdensChristi int ghemeyne (f D84). 

20 

(f El r) ... Ten .eersten so sal hem een 
mensche oefenen int 1iden onS heren om 25 
lhesum na sijn verrnoegen daer-in na te 
volgen ... Ende dat is tghene dat S. Pau
wels vermaent in sijn epistelsegghende: 
Voelt dat inChristo geweest is. Oft hi 
seggben wilde: met lijf ende met siele, 30 
met. herte, met mont .ende met wercken 

. volcht uwen. gesontmaker na. Ende dit 
is dat die bruydegom 50 soetelie spreect 
int boec der sangen tot sijn bruyt seg-

15 P om. "16 P om. 17 .p om. 18 P om. 19 ende ... : P sint/eo 20 P sa/ichmaker. 
21 int ... : P spr. in canricis. 

b Phil. 2.5. Voornoemde Fasciculus kan voor Schr. wel de aanleiding zijn geweest om dit gezegde van 
Paulus (phil. 2.5) zo'n belangrijke plaats in haar leer te geven.' 
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30 - mi met al uwer begeerten 22 liefheb
bende ende uut erafteliker" begeerten 
uwes herten u mit mi vereenigende -
ende set mi als een segel op u armen". 
Bi den arme 24 verstaetmen die wereken, 

35 of hi seggen woude: 'Ten is niet ghe
noeeh, dat ghi mi liefhebt metten her
ten, mei ie begeere ende wil,.dat.ghi de 
lief te uwes herten mitten werekenbewij
sen sult ende volghen 2S mijn .exempel 

40 na', 

Ten anderen mael dat wi een diepe 
medelijden hebben sullen met dat lijden 
ChristiZ·. Ist dat wi ons keren tot een 
recht medelijden (in dat bitter lijden 

45 ons Heren) 2', so sullen wy ons 'hier' 
namaels meest (met hem) 28 verblij
den d. Och, wie en soude niet mit een 
diepe medelijden worden bevangen 29, 

als bi overdenet die swa- (f 161,) 
50 rieheit ende droefnis 30, die hi geleden 

heft? 

gende: Set my als een segel op u herte, 35 

mi met alle u begeerten lief hebbende, 
ende wt eraftelike liefde dijns herten u. 
met mi vereenigende, ende set mi als een 
segel op u armen. Bi die armen verstaet
men die wereken, of hi segghen wilde: 40 

Ten is niet genoech dat ghi my lief hebt 
metter herten, mer ic begeer ende wil 
dat ghi die lief- (f 1v) te dijnre herten 
metten wereken bewijst: ende voleh! 
mijn exempelen na... 45 

(f 3, ) ... Ten .ij. so sal een mensehe 
hem oeffenen in dat liden ons heren {lm 
hem uut al die erachten zijnre sielen, 
ende na al zijn verstant te ver- (f 3v) 
wecken tot een recht diep medeliden te 50 

hebben met sinen gesontmaker in alle 
die artieulen van zijn der passien ... Ende 
s, Pauwels seyt: ist dat wi ons nu herte-
lie keeren tot een recht medeliden van 
zijn gebenedide passie, wi sullen ons hier 55 

namaels hooehlie verbliden met hem ... 
(f 4,) ... Och wie en soude niet met een 
diep medelijden bevangen worden, die 
overdenet die swaerheit, die diepheyt 
ende die meniehfuldieheyt sijnre pijnen, 60 
spiticheden versmaetheden ende sijnre 
ellendiger droefnissen ... 

Ten derden mit een diep. verwonde-· Ten .iij. so mach hem een mensche :'" 
ren, wie die-ghene is, die daer heeft gele-· . oefenen int lijden ons heren ihem met 
den, (ende wat hy. geleden. heeft; ende.. diepe ende. grote verwonderinge, so dat 65 

55 van wyen hy geleden .heeft, ende. voor . (f 4v) hUn eJe artikel bisonder. .. hem 
wyen hy geledenhevet)H .. Och, is' dit' mach verwonderen ... als hi meret oftwil 
niet (wel)" een sake te verwonderen, .. mereken wie die ghene is die· daet gele
dat de machtige .Here aldus grote pijn den. heeft,' wat hi geleden heeft,. voor 

22 mi ... : P mel ... mi trp. 23 p. crachteliker. 24 Parmen. 25 bewijselI ... : P bewiset ende 
volgjlet; . 26 daL .. :· p. met een diepe'm.j L,ad intime compàtiendum. 27 P·add.; vgl. evenwel de 
omissie in P in n. 26. 28 P add. 29 w. hev . ... : P hev. w. trp. 30 ende ... : PL om. 31' ende 
wal...: PL add. 32 P add. 

c Cant. (= Sangboec) 8.6. d Vgl. Rom.eS.l7. 

".' 



I 
I 

j 

I 
I , 

I 
I 
I 
t 

600 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

ende < sO > 33 seandeliken doet geleden 
60 heeft? Och, neemt nu stadelic voor ogen 

niet alleen die blote Menscheyt, mer 
altijt denct dat hl God is ende dijn 
schepper ende dijn rechter, dijn ·hope 
ende dijn brudegom. 

65 Ten vierden mit een inwendige blijt-
scap ende vrolieke vermakinge des gees
tes. Och,· mogen wi niet wel segghen 
ende vroliken singen metten prophete: 
'Mijn siel is verlost uut den stricke 34 des 

70 iaghers' end" 'onse hulp is inden name 
des Heren~e?' 

Ten vijften met een geheel overstor
tinge ons selves ende alle der erachten 
onser sielen, rootverwich- versmouten35 

75 in dat bitter lijden ons· Heren Jesu 
Christi. 

wien hl geleden heeft ende van wien hi 70 
geleden heeft. Ten eersten ... Och is dit 
niet wel een grote sake om verwonde
ren, dat hem dese so groot, so wonder
Iijc, so maehtieh, sa goet, hem soe diep 
vernedert ende verootmoedicht heeft. 75 
Ende daer om sal een mensehe inde 
oeffeninge van elc artike~ dit sonder
linge voor oogen nemen, ende slaen nyet 
alleen in die blote menscelieheyt mer sal 
a!tijt deneken dat ... (I 5r) ... hy god is, 80 
... dat ... hy sijn hope is, dat hy sijn bru
degom is, op dat sijn herte ... 

(f 6r) ... Ten .iiij. sa mach een mensche 
hem oeffenen int lijden ons heeren met 
een inwendighe bliscap ende vrolike ver- 85 . 
maninge (!) des gheests, also dat hy hem 
inwendelicverbliden sal van drie din
gen... Ten eersten so sa! hem een 
mensche inwendelie seer vetbliden, want 
hl ende dat heel menscheliek geslachte 90 
verlost is ... Och mogen wi niet wel seg
gen, ya met vrolieheit singen, dat die 
propheet David seyt: Onse siel is als een 
mussehe Wlen strie des iagers genomen, 
die strie is gebroken, ende wi zijn ver-95 
lost. Onse hulpe is gheheel ende alleen 
inden naem. ons heren die hemel ende 
aerde ghemaect heeft ... 

(I 8r) ... Ten .v. sa mach een mensehe 
hem oeffenen int Iiden ons heren door 
een geheel overstortinge sijns selfs. Also 
dat hy wt al sijn begeerten hem geheelie 
keert in Jhesun1 ende dien geeruyst. Ten 

100· . 

is hem nyet genoech dat hi Jhesum na 
volcht of..., mer na al zijn vermogen WI 105 
alle die erachten sijnre sielen hem·gehee
lijcresolveert, smelt, overstort ende 

33 P add. 34 P 1 slercke. 3S ende ... : P a180 dat alle dye cr .... smelten. 

ePs.123.7-8. 
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Ten sesten tot een rustige soeticheit, 
also dat < dye mensche. gheheeL daerin 
ruste) '.. Ende dat geschiet, wanneer 

80 (hi)also overstort <is) in dat lijden ons 
Heren, dat <hem) 37 .altijt. te· gemoete 
coemt die ghecruyste' 1esus, . ende 
ootmoe- (f 16Jv) delikeende. vuerich
like <hem) versinckt in de diepte van 

85 dat liden ons Heren, ende niet af en 
<laet)3·iende ten lesten'· mit vueri

X gher bé/hender lieften, die'o doer een 
stadige oefninge ontsteken IS, <zijn)
ruste ende troost ende soeticheyt 

90 (set) 41 in Jbesu, also dat <bern)" geen, 
dinc deser wer!t, <genuechte noch)" 
tribuJacie noch bangicbeit, versmaetheit, 
siecbeyt, gbesontheit, voorspoet noch 
wederspoet na dat opperste· deel 

95 

100 

<sijnre) sielen" bewegen <en)45 mach, 
noch verstooren <sine) onbeweechlike 
ruste'·, also dat (by) warachtelic spre-

ken (maeb)" mitter bruit:. 'Ic sitte 
onder die scbeme'· des-gheens, die mijn 
siele mint, ende zijn vrucht is mijnre 
tongen ende (mijnre)'· keelen 'over-
vloedige soeticheyt'·f: Ende in' d(es)er 

keert m Jhesum ende SlJn gebenedide 
passie .... 

(f Flr) ... Ten.vi. so mach hem een 110 

mensèe oeffenen int lijden ons heren, tot 
een rust des soeticheits, soe dat hi daer 
gbebeel in rust. Ende dat gheschiet als 
hi also overgestort is int 'Iijden ons 
heren, dat hem altijt te gemoete comt 115 

dye gecruyste Jbesus, ende na al sijn 
vermogen gaet altijt ootmoedelic ende 
vierichlic in die diepte des lidens christi 
ende niet af en laet als in die voorseyde 
vijfste oefeninge geseyt is, ten lesten 120 

overmits bernende liefde ende vierige 
devocie die in hem door een stadighe 
oefeninge ende een geheel overstortinge 
ontsteken is' al gebeel sijnruste, sinen 
troost, ende al sijn soeticheyt set inden 125 

gecruysten ihesum also dat' gheen dinc 
der werelt noch genoecht, noch wellust, 
noch tribuJacie, noch bangicheyt, noch 
spiticheyt, noch versmaetheyt, noch siecte, 
noch gesontheit, noch voorspoet, noch 130 

wederspoet hem beroeren noch bewegen 
mer omberoerlijc ende onbewegelic rust 
inden gecruysten Jbesum ende sijn gebe
nedide liden ende set daer in dat eynde 
al zijnre begeerten al zijn soeticheyt 135 

ende al sijn troost Also dat hi warachte-
!ic mach spreken met de minnende 
bruyt' seggende: Je. sit onder den schijm 

· des.gheens dye ic met herten begeert heb 
· ende sijn vrucht is mijn tonge ende mijn 140 

· kele .over-. (f Iv) vloedich 'soet Ende 
hoe een mensche meer door liefde ende 

36 dye ... : P; p wÎ. .. rusten. 37 hi: .. :'·P; p wanneer wi ... zijn ... dat ons. 38 hem ver . ... : pons 
versincken ... ende laten; 39.L Septimo;.vgl. hiervoor n. 14. De vertaler beeft ten lesten opgevat als een 

- nieuwe- manier van passie-overwegipg: .. ,in feite is' dit sl~hts een Oaatste) schakel binnen de 6e 
manier.' 40 PI"om: - 41 rijn ... : p dar",y onse ruste.,.setten. 42 P add. 43 P add. 44 synre ... : 
P om.; ponser s. 45 P add. 46 noch ... : P mer ombewegelijc ruste!. 47 P add. 48 P 
schaye. 49 P add. ' 

e Ps, 123.7-8, 

} 
l 
f 
i , 
~ 
,l; 

I 
\ 

i 
I 
I 



602 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

lief ten wort de siele'o verslonden, in dat 
omhelsen inden armen des bruydegoms 

105 te rusten. Dan sa! de brudegom ge
dwongen worden te roepen: 'Ghi, doch
teren van Sion, ic besweer u, dat ghy 
mijn vriendinne nyet stoort· uut haren 
slaep, dan Sl. laet si rusten in mijnen 

. 110 armen so langhe, als si wil". 

(Hier slaept dye siele) S2 van alle uut
wendigen becornrnernissen, ende hoer 
inganc is in 53 dat godlike (gebruy
cken)" (f 162r) ende (vereeninge)SS 

115 des geestes, ende hoer uutganc in die 
passie Christi, (om dat leven ende lijden 
Christi)" nae te volgenh • 

Ende dit heeft die Soone Godes sel
ves" gheleert ende ghedaen. Want hi 

120 gebruycten altoos dat aensichte des 
hemelschen Vaders in der alre-meeste 
vrolicheit zijns geestes, ende inder sielen 
ende inden lichaem soe vervulde ende 
vollenbracht hi" die (wil ende)'· die 

125 ghehoorsaemheyt zijns hemelschen 
Vaders. 

devocie ontsteken wort, hoe hy dieper 
Jhesurn aeneleeft, ende in hem rust, 
ende wederom hoe een mensche dieper 
den ghecruysten Jhesurn aeneleeft ende 
in hem ruste!, hoe hy meer ontsteken 
wort in die liefde ende devocie, also dat 
die lief te endevierige begeerten sijns 
gecruysten brudegoms, ende dat aenele
ven, ende dat eyndelijc rusten, sullen 
ma!cander also vermeeren, dat hi geheel 
inder !ieften tot dye passie cbristi ver
slonnen sal worden ende inde armen des 

. gecruysten brudegoms sa! rusten, dat 
die brudegom sal gedwongen worden te 
roepen dat gescreven staet incanticis. 0 
ghi dochteren van sion ick besweer u 
dat ghi mijn vrienden(!) nyet en stoort 
wt haren slaep: maer laet haer slapen 
ende rusten in mijn armen also langhe 
als si wil. 0 wonder!ike vereenicheyt des 
geminden siel •... 

50 die ... : P hy. 51 P mer; p dan = maar; zie Verwijs' s.v. dan 1I.3). 52 Hier ... : PL; p si 
.slaept. S3 p Plo 54 PL; P gebruyck. S5 PL; P vereenigen. 56 PL add. S7 P seT-
ver. 58 ende ... : hi en vol. trp. S9 P add. 

g Cant. 2.7 en par. b Speling tussen inganc (beschouwing der Godheid) en uutganc (beleving van 
Christus' leven en lijden), zoals hiervoor r. 8-14, 

145 

150 

155 

160 

: ~ .. 
• 0'" ,-, 
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Ende dit hevet ooek die edel puyr 
ionefrou Maria ghedaen. Si vereenieh
den hoeren geest geheel <ende) 60 al die 

130 . eraf ten hoere sielen na den alre-liefsten 
wil Gods, ende was bereit inder sielen 
ende liehaem God te dienen ende den 
mensehen om ·zijnre <liefsten)·l wille. 
Ende al wast dat die Boon Gods die 

135 mensehelikenatuer van·2 hoer aennam 
ende [in hoer] rosten <in hoer ma:echde
lijeken liehaem) 63 ende zijne weelden in 
hoer had; ende si hem baerden. ende· 
dienden ende opvoeden ende in alle zijn· 

140 lijden ende bangieheyt ende smadeliken· 
doot bi hem was, van weleken hoer siel 
ende herte seer doerwont was, - noeh
tan so bleef hoer geest in die overste· 
vrijheyt des geestes (f 162v) ende <aen-

145 beden) 64 de heilige Drievoldicheyt 
inden geest ende inder waerheyt', ende 
aenhinck God met soeter vrijheit. Ende 
si was een exempel alre volmaeetheyt. 

Ende dit doen die (heylighe)6' enge-
150 len: die dienen God ende den mensehen 

om die lief te Gods ende gebroken· 
altijt 66 dat wesen der heiliger Drievoldi
cheytk. 

Ende dit hebben oDe gedaen de (uut-
155 vercoren vrienden Gods)6' als Paulus, 

Augustinus, Bemardus, Franciscus, Agne
ta, Katherina, (Barbara, Cecilia. ende 
veel ander) 68 [ete.]. Dese hebben hoe
ren ingane in God ghehadt, ende hoer·· 

160 fondament ende uutgane' in dat leven· 
ende passie Christi, <ende zijn hem· 
nagevolcht) 6 •. 

Ende dit <helt) 70 ooe onse moeder 

603 

60 PL add. ~1 P; p. /ieften.. 62 .p;. pin. " .63 ende ... : .. p om; . 64 PL; p scouweden. 65 P 
add.; ·L coelt:.s~es .. · ()6 P altoo~. 67 PJ;.; p';vercooren.· 68 PL ·add. 69 PL; P na te. volgen. 
70 p heft, dat wij beschouwen als een misvorming van helt. ~an.het ww; helden naast houden; vgl. Verwijs 
s.v. helden (heelden), houden. P houdt; Lobservat. 

i Vgl. Provo 8.31. j Vg!. Jo. 4.22-23. k Vgl. Mt. 18.10. . lVg!. D. h. 
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die heilige kercke, beide uutwendich 
165 ende inwendich m. 

Hier-om 71, want so 72 waer dat uut
wendich is ende niet dat inwendich, dat 
en is niet te rechte; ende dat inwendige 
sonder dat uutwendige, dat en is ooc 

170 nyet te rechte: daer-om salment beyde 
hebben n. Want 73 Christus' leven ende 
lijden <dat) 74 is dat fondament, daer 
alle duechden op getimmert worden. 
Sonder dit fondament<en)" blijven 

175 gheen duechden staepde, e.nde op dit 
fondament salmen voort (op) 76_timme_· 
ren alle duechden 77. 

71 P om. 72 P om. 73 P om. 74 P add; 75 P add; 76 P add. 77 NB. De teksten uit 
P 111 c. 40b tot c. 53a en uit p c. 34, die wij in E c. 12-26 gerangschikt hebben, vormen, in de 
-oorspronkelijke bedoeling van de Schr., de uiteenzetting van Dat eerste dinc of praktijk van de Odh. Nu 
gaan wij over naar de verklaring van Dat ander dinc, zoals wij die verschillend vinden in P III en p. 

m R. 165-176: merkwaardige opsomming der practiserenden van inganc!uutganc als vrienden Gods, 
waaronder Franciscus en Agnes blijkbaar een bijzondere plaats innamen. 
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2,2. Tweede praktijk: De seven getijden der passie" 

<Dat ander ding') 

pc. 35., f. 163r' [DAT .XXXV. CAPITTEL.] VAN DIE .VU. GETlJDI;öN OPTER' PASsIllN ONS HEEREN 

TE OEFFENEN MET GROTER VUERICHEIT: (C: CAPmEL .xxvIJ.) , 

Dat ander sullen wi hebben in gesetten tijden, dat sijn: die .vij.getijden, als die 
heilige kercke dat geordineert heeft in de gedenckènisse' des bitteren lijdens ons 

5 Heren. . ," " 

_c~------Hler-::o;;;- sal-;n yegelic mensche hem P fII.53b,f 230r: Hier-om sa] een yege
daer-in oeffenen als bi alre-best mach,' lijc mensCe hem' daer-in oeffenen als hi 
ende wennen 2 hem in alle sinen doen" alder'bèst mach' ende' geweimen hèm ... 
ende laten 3 dat lijden Chrysti in sinen' 

10 herte te hebben als een spiegel ende L 2.55b,f 263182v: Quilibet ergo, prout 
exempel alre vohnaectheit, ende sal melius poterit, in ea sese exercere debet, 
daer meer voortgancs uut hebben ende 4 et assuescere ... 
crijghen ende waerheiden 5 uut leeren dan uut allen boecken ende doctoren der" 
werlt. Want hi es die fonteyn, daer ment al <uut haelt)'. <Hij is ookciat bg-"Q,k des 

15 leven!!,': konnen wi dit boeck alle' wel studeren", soe sullen wi alle vohnaectheyt 
wel'o ieeren ende volgen zijn exempel na, met vieriger bemender lief ten in oot
moedicheyt, sachtmoedicheyt, [ende)H gehoorsamheit, goedertierenheyt, reinicheit, 
gelatenheyt ende soberheit,ende oeffenen ons alle dage in die passie ons liefs 12 He
(f 163v) ren met innicheyt ende met dancbaerheyt, oft altijt goet vrijdach waerb • 

20 Want inder ouder wet worde geboden bi den ban 13, dat si dat vuer nyet uut en 
C souden laten gaen inden oulaere': so en sal een yegelic <kersten)" mensce 

nemmenneer uut sinen herten laten comen dat-gene, dat die Sone Gods om onsen 
wil gedaen, gelaten ende geleden heeft ende geleert 15 • 

( 
Ende hun wort ooc geboden '", dat si opten sabbotb souden zijn " met beslooten 

I Getuigen:p c. 35a, f. 163r-v; P m.s3b, f. 230r-v; L 2.55b, f. 182v-183r. - Na de bloemlezing 
aangaande Dal eerste dinc (c. 12 e.v.) gaat p over naar Dal ander dinc in c. 3S met eigen titel en incipit, 
om dan vlug de uiteenzetting van de tweede praktijk te beginnen: Hier om sal ... De revisor beeft, met 
weglating van de redactionele inleiding, kortaf de uiteenzetting overgenomen, waardoor de redactionele 
omraming uitgewist werd: Hier om sal ... cP III.53b). De lezer weet al dat dezelfde revisor in de hieraan 
voorafgaande teksten c. 52 en 53a een lange passus uit Dat eerste dille (in omgekeerde volgorde!1) heeft 
overgeheveld (zie hiervoor E c. 25 n. 1). Hij beeft dat gedaan, omdat daarin de passie besproken werd, 
wat goed samenhoort met de uiteenzetting van de Zeven "Getijden uit Dal ander dinc, die mei c. 53b 
begint. - De uiteenzetting van Dat ander dille beantwoordt aan P I c. 8·9 (nu B. c. 16, p. 275 e.v.). 
2 P gewennen. 3 ende ... : PL om. 4 hebben ... : PL om. 5 L eopiosiorem·veritatis eognitionem. 
6 P deser; 7 P; P uuthaelt. 8 P om. 9 Hij ... : L lpse (- ·Christus) fJllJl(]Y#. est liber vitae JlLgJJQ" 
si·benejtudere fll?veI:."U:.Die"lez;ipg ls.1oglscher. .0 alle.:.: P wel a. volm. tm. 11 PL om.· ·12 P 
.om. ··.13 bi ... :· L sub anathemate.; ].4 PL: add. . 15 ende geleden ... : P geleden e .. gel. heeft: trp. 
16. Ende .. :: L. Praeceptum ~uoquefuit ibidem (=. inder_o!Jder _wet). wort: p; P wert. .17 opten .... : PL 
den s .. soûden houden, . 

'. Vgl. Apóc. 20.12. 'b vi!I.'P m:4"5b;ri,u E,,~: 18, p.:S7ge.v'-' c VgL Lev. 6.12-13. 

H Ol ampek086j22 . 
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25 dueren d: so sal ooe een yegelike siel, die daer begeert te houden>8 den alre' 
inwendichsten sabboth, dat is: dat rninlike vereenigen 19 des bitteren lidens ons 
Heren Jhesu Christi (te vererijgen) 20, besluten die dueren hoere vijf sinne ende niet 
uutkeren tot liehtverdicheyt ende tot lachen ende boertelike n woorden, mer hebben 
altijt dat minlijke beelde ons Heeren Jhesu Christi voor oogen ende van binnen zijn 

30 afgrondige \iefte (tot ons)22. 

18 te ... : P om. 19 dat ... : PL dat minlike vereeninge: hoe dat verklaren? 20 te ... : PL add. 
21 Naast boerdelije; vgl. Verwijs s.v. boerdelije; P boerdige; L iocosa. 22 PL add. 
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p 35b, f.163v' lP J[J c. 43, f 230,0) (VANDEN VRUCHTEN DESER OEFFENINGEN ENDE VAN GHE

BREKEN, DYE:ONS HINDEREN. «(I CAPITIEL .XXVID.)' 

Met a1dusdamge oeffeninge des bitteren lijdens ons Heren wortmen te recht 
gefundeert in godlijcker caritaten, .ende men wort daer vernyeut ende anderwerf 

5 geboren", ende ingeleyt ende gevesticht in Gods tegenwoordicheyt, ende wort geheel 
met allen erachten, inwendich ende uutwendich, met geest, sieleende lijf, herte ende . X 
sinne, te gader in God gebonden'. 

Daer wort dye geest van dye godlike sonne der rechtverdicheytb verblijt, om' te 
wonen in godlijcker vrijheit; me siele wort met al dye crachten doorlicht ende 

IQ overschenen ; ende dat herte wort rijck ghe- ([ 231 r) maect van den invloet der 
godliker mildicheyt. Ende dit verheft den mensche boven alle creaturen ende boven 
hem selven, ende doet hem alle creaturen versmaden ende God alleen aenhangen)4. 

Mer dit is' den sinIicken ongestorvenen 6 menschen seer swaer7, want sy aen veel 
dingen verhangen zijn als op hoers selves wel-gevallicheit aen woorden ende a( e)n 

15 wercken ende op hoers seJves eer te staen " ende ([ 164,) begheeren voor den 
menschen wat te wesen, ende aenhangen den creaturen buten God, welc een alte' 
scadeliken dinc is_ Want die siele, die mit sinliker liefden a(e)ndie creatueren 
behangen is, die wort so mismaect ende sweert 9, dat sy gelijct 10 wort bi den bosen 
geest. Ende, alsoe duc als si daer-met ten heiligen Sacrament gaet, so (doetsi)" 

20 God " grote oneer, recht of si dat kindeken Jhesus onder hoer" voeten treden 14. 

25 

30 

Ende al ist dat si 15 God duc van binnen vermaent, so beleggen 16 zijt ende 
ontslaen[t]17 hem selven mit onscult" ende dencken: 'Ic wil noch so lange wachten 
ende dan wil ict afsmjden ende wil mi dan heel inwert keren'. Ende als <sijt) 19 dan 
meyilen te doen, so en konnen si dat niet doen, want sy die hnlpe Godes 
veronweert'O hebben, sonder welcke hulpe wi gheen goet doen en konn:O-., of 
(geen) Z1 quaet laten. Want hi zz selver seyt: 'Sonder my en vermoechdi nietV 

(Ende) Z3 want hoer meymnghe met recht en is ende hoer lief te met puyr en is, 
mer si worden meer gedreven'4 uut anxt der hellen ende des oordels dan uter lief ten 
([ 164v) Gods, [ende]" daerom vallen si lichtlic weder af, als hem die oorsaken 
comen 26 . 

Ende als si vanden menschen hier-toe vermaent werden, so seggen si: 'Ic ben een 
arm mensche. Die dingen zijn mi veel te hoghe. Ic en verstae si nye!. Ick wil mi aen 

I Getuigen: p 35b, f. 163v-165v; P II1.54, f. 230v-231v; L 2.56, f. 183,-184,. Zie n. 4. 2 L 
colligomur. 3 L exhi/aratur,.eo quod. 4 R. 3-12 komen niet voor in p, wel in P en L; wij verVolgen 
met p als legger'. 5 PL dunct. 6 PL om. 7 P swaerte (p3 swaer) onm. zijn; L diffidle et. 
S ende op ... : Pende staen op. 9 PL swaer. 10 PL geleken. 11 p doen si. 12 P sa add. 
13 P dye. 14 P trade. 15 P dese menschen na duc. 16 Beleggen = bedekken. bewimpelen; vgl. 
Verwijs s.v., beleggen 2). 17 onlslaen = Ie niet doen,' wegwuiven; vgl. Verwijs s:v. Trans. 7}-
18 sa ... ; Lipsi ... velomen quoddam calvae excusationis praetendunt. 19 P si; Sijf = sij het. 20 pP = 

veronaêhtzaamd, misprezen; L divinae gratiae auxilio sese indignos reddider:unt. 21 P add. 22 PL 
God. 23 PL add. 24 si...: P meer· gedr. w. 25 PL om. l6 . als ... ; L data occasione . 

• Vgl. Jo. 3.7. b Vgl. Mal. 4.2. c R. 12·18: woorden afge1eid van hangen; zie A c. 52, r. 12· 
18. d Jo. 12.24. 
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dat leechste houden" ende (seggen)2B: 'die simpelie wandert, de wandert seeker
lie'. Ende dit hieten si oetmoedicheyt, mer tis'· meer een cieynmoedieheyt dat si' 

35 hem selven niet en derren waghen . 
Och, hoe seer salt hem rouwen als si sterven sullen, dat si hem niet levendiehs 

lijfs' afgesneden hebben '0; mer dat si segghen: 'Je bin een arm mensehe' ende dat si 
die dingen niet en verstaen: daer-van" mogen si hem wel schamen voor God ende 
vore die menschen, dat si dat habijt der geestelicheit 32 dragen ende niet en verstaen 

40 ·die dinghen, die den geest ende den inwendigen leven toebehooren, ende si seggen: 
'Die simpelie wandert, de" .wandert seekerlie'. Mer die simpelheyt des geestes ende 
die sekerheit eenre puyre eonsciënciën is hem onbekent. 

Daer-om34 is die geestlicheit' sa seer verkoelt inder lief ten Godes, (f 165v) want 
si sa seer hangen an die verganelike dinghen ende hem daer te seer" op setten ende 

45 <lp uutwendighe wijse'·, ende en achten niet opten inwendigen mensehe van binnen. 
Want also vele als wi met desen gebreken ende. deser-gelije behangenh zijn, also veel 
hebben wi te sterven'. Mer dit sterven en salons so swaer nyet vallen, als ons swaer 
(voor-staet)", <lvermits eeninwendich 38 minlie vereenigen ,. mit God. Want die 
lief te maectàlle dine licht ende overmits40 die minne sa verwintmen lichtelic die 

50 gebreken 41, ende si~ maeet ons bitter alle lief te der creatueren ende alle ver
ganklieke dingen. 

27 oen ... : P houden oen" dat leeghe;- L infimis inhaerere. 28 P add.; hetzij:- je segge, het.#j: iek 
wil .. .seggen, hetzij: Ende si seggen:'äie: .. I:Iet hierop volgende spreekwoord is ontleend aan Provo 10.9: 
Qui -ombulat simpliciter. ombulat confidenler. Zie WAL1HER, Lat. -Sprichwörter, IV, 23828. 29 P dit 
is. 30 afgesneden ... = wegsnijden> verzaken; vgl. r. 37; L reseCQre. 31 P OOer-af. 32 dal ... : L 
habitum re/igionis. 33 P die. 34 P sa add. 35 te ... : P om. 36 L consuetudinibus oe 
madis. 37 p voor staet; L prour apparel. Versta: voorkomt. 38 overmits ... : P door een. 39 min
lic ... : PL m.in.liJ.·C.ke v .. er.e~nin e. 40 P door. .,41 verwintme.n ... : P 'vallen dye g. licht. af; L superan-
IUT. 42P_om._;_Lel"",~ _, u c.i'hud'j" L>)//Î> ( 

, --_. 
e Kleinmoedigheid, die erin bestaat dat de mens niet durft wagen of geven. f Nl. tijdens zijn leven, in 
volle kracht. Vgl. behoudens lijfs. g D.i. de geestelijke = kloosterlijke staat; de zin en de ijver voor 
geestelijk leven. h Vgl. n. c. i D.i. afsterven, verzaken. 

. ." ·-1 
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p. 35c, f. 165r' (HOE DYE SIEL VAN GOD GHEROEPEN WORT ENDE MET VERLATENHEYT (GHE

PROEFT)' (Cl CAPITTEL .xXIX.)' 

,)/ 

) 

L 

5 

10 

o mijn a1re-liefste',oft' ghi hoort die·stemme des Heren van binnen, en wilt u 
herten niet verharden', mer volget hem (na)6 in .wat wege dat bi u voorgegaen 
heeft, hoe swaer oft hoe hert oft hoe <ioneker dat het ons dunet .te' wesen, oft hoe 
onvruehtbaer. Want boe ons. dit . duneket swaerder te' wesen, hoedattet 9 een 
seekere 10 teyken is, dat wy opten· rechten weèh zijn ende dat ons die hemelsehe 
Vader treet ende trecken wil (f 165v) doer sinen eenigen' Soon b, die ons in de 
alder-swaerste wijse voor-gegaen heeft '1, die also gelaten was van sinen hemelsehen 
Vader', of bi de Sone Gods niet geweest en bad 12. Nochtans was bi altijt meer 
bereyt13 gelaten te wesen: hadt" de wille zijns .(hemelseben)" Vaders geweest, hi 
was bereyt in die gelatenheit te bliven ten ionxten daghe toe_ 

Hier-om (en)'6 sal een recht liefhebber Gods hem niet verslaen, hoe wonder
lije" (dat)"' bi bern gevoelt. Want die -God op den recbten weeh brengen wil, 

15 den 19 laet bi (al-)20dusdanige dingen' smaken ende gevoelen, soe-dat hem dunet 
dat si bedroghen zijn, ende bern dunet dat si in hODdert strieken gevangen zijn ende 
dat21 alle mensehen den rechten wèeh voor-bebben anders dan si, ende (hem 
dunct)" dat si hoer tijt onnutteJie verJiesen, ende hem dunct", dat si meer 
genaken den" poorten der hellend dan des eewigen levens, ende werden (al-)"dus 

20 getempteertdat si weder-keren souden tot dat-ghene'6, dat si ghelaten hebben. 
Want hem dunet si hem beter voelden" in dat hoer" (te voren)'9 dan si nu doen, 
nu si God volgen. Want (f 166r) nu voelen 30 si menighe dorrieheyt in hem selven, 
dare si te voren nyet af en wisten. 

Eride, kan die menseh dit dan uutlijden 31, het si een maent of een half iaer, ende 
25 keer(t) hem dan veel meer mit deser gelatenheit tot God dan hi te vooren dede, 

ende overset sinen wil in God, waert Gods wil, hy woude32 in deser gelatenheyt 
geem bliven alle zijn leefdaghe33, als' dan'3' God siet dese goetwilJieheyt ende 
gelatenheit des menschen, so en kan bi hem niet langer onthouden, hi doervloeyt 
ende overstortet (den)" mensehen alle zijn binnensten ende doerlicht hem met zijn 

30 godlike claerheit, so-dat hi hier nu 36 uut erijghet een ghewaer" sekerheyt ende siet 

I Getuig~.~5c-d,L~~5r:166v;J'm.2~,.i .. 23Jv,237v;..1.).57JJ_~4l'-185r. 2 P'L; P' gheopen-
baert. 3 Hoe ... : PL add. 4 0 ... : PL om. 5 L si (= indien). 6 P add. 7 P om. 
8 dunekel ... : P SH'. dunct. 9 P dat dat. 10 P sekerder; L certiores. 11 voorgegaen ... : P voor 
heeft ghegaen trp., wellicht te verkiezen. 12 geweest ... : P en had g. trp. 13 meer ... : P bereyl m. 
trp. 14 P had ,dat. . 15 P add. 16 .p. add. 17 wonder/ic.:;': = 'vreemd, vrese/ijk;- L qua!ltum-
cunque .. :male. 18 P add, . 19 P 'dye,o=, 'dien, meerv.. . 20 P add. ,21 Zinsdeel dat nog afuangt 
van: hem duncl. 22 P add, 23 hem.,.: P om. - ·24 .p. der. 25 P add. 26 del ... : P 
om. 27 hem ... : P haer b. ghevaelden.· 28 in.:.: P om. ',29 Ie ... : P add. 30 p: gevoelen. 
31 End.e ... : L Si itaque patienler usque ad extremum islud sustinère poterun't. 32 ende ... : L amnemque 
va/untotem suam jn'jpsum (= Deum) proieeerint, ila ut, sj'ei placeret.:.vellent; 33--alle ... :·P al zijn 
leven lanek. ,34 P om. 35 P; P des. 36 P.om, ·37 ~ warachtighe. 

a Vgl. Ps .. 94.8, uit het invitatorium bij de metten. Zie Openingsfarmules. Il. Deus in adiutorium, in Lil. 
Woordenb. ll; k. 2021-2.b· Vgl. Jo. 6.44. c VgI: MI. 27.46·eo par. d Vgl. Is. 38.10; Ps. 
106:18. -e DeZe zin met als (ointrent God) zet de voorafgaande zinnen (omtrent de mensen) verder: 
Ende, kan (= indien hij kan ... ) ... De hoofdzin begirit met: sa -en kan ... -
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ende merct waer-om dat hem Godt (al-) 38dusdanighe dinghen hevet laten ghevoe
len, op-dat zijn lief te te voJcomenre ende te puerder 39 wesen soude40 . Ende hoe dat 
die banghicheyt meerder'" gheweest heeft", hoe dat die gheest vrijer geworden is; 
ende hoe dat43 de donckerheit meerder geweest is, hoe de siel vruchtbare" wort'. 

35 Ende hier-uut so crijghet si also (f 166v) grote lief te ende begeerte tot God, al 
waren alle hoer lidtmaten lichamen, die wouden si" geern inder gelatenheyt gheven 
te(n)46 jonxsten daghe toe". Ende hier-uut so begeertsi dat lijden hoeres bruyde
goms na te volgen.. .... ,. 

~- - En;ie-dat·lijde~ is hoer altijt voor,ghewesen 47 als een levendich spiegel, ende in 
40 één ogenblic heeft si vergadert alle dat lijden hoers bruydegoms als een bondeken48 

vanm;rrhe. Een bondek~n dat is ontallic: also is hoer oae ontaIlic alle dat-gene, dat 
God om hoeren wil gedaenende gheleden heft. Si noemet49 een bondeken, wanttet 
hoer alcleyn duncket wesen, wat si om zijnre lieftenwil doen, laten oflijden mach. 

In dit bondeken heb ie allet dat ie begeer: alle m;jn rijcheit, al mijn weelde ende al 
45 mijn genuechte. Ende hier is lijden m;jn ruste, versmaetheyt mijn eer,annoede mijn 

rijcdom. Ende Jhesus is die min m;jns herten geworden: sonder hem en genuecht 
my niet. Ende dit boert mi weder op in wederspoet ende druckt mi neder in 
voorspoet so, 51, 

38 P add. 39 P reynder. 40 wesen ... : P s. w. trp. 41 PI nyeuwer; p3 nauwer aft swaerder; L 
intentior. . 42 gheweest ... : P is geweest. 43 P om. 44 P vruchtbaerder. 45 P woudese. 
46 P; P te. 47 Van het ww. voorwesen = voresijn, met de betekenis van voor ogen staan, zin die niet 
vermeld is bij Verwijs s.v. Ofwel -van het WY.'. vorewisen = vooraftonen~' 48 Verkleinwoord van 
bont, = -bondel, bundel, vooral voorkomend als vertaling van fasciculus myrrhae. naast bonde/ken (vgl. P 
I1J.45a; nu E c. 28). Zie Verwijs s,v. bont 1. 49 Versta: noemi het. 50 De r. 44-48 komen alleen in 
p v<?or. Het daarin opduiken van het-bondeken van mirrhe is merkwaardig. De term verwijst naar P 
III.S2, nu E c. 26, aanvang. De herhaling, bovendien in zeer persoonlijke zin, werkt a1s een uitdeinende 
inclusio binnen' Dal ander dinc'. 51 De uiteenzetting van Dat ander dinc, gewijd aan de oefening van 
de Zeven Getijden, heeft verrassenderwijs geen eigen commentaar op die Getijden zelf, blijkbaar omdat 
Dat eerste dinc deze reeds in de dagordening had ingeschakeld, terwijl Dat derde dinc nog uitvoerig over 
de passie zal uitweiden. In feite wordt hier alleen de geesteshouding, waarin de praktijk moet beoefend 
worden, zakelijk en pregnant in 't licht gesteld. Hoe kort deze uiteenzetting hier ook voorkomt, toch 
nemen wij aan, dat zij integraal werd overgeleverd, en wel dank zij p in haar -oorspronkelijke vorm. 

f Twee parallelle zinnen met dubbele heffing: ende hoe .... hoe ... 
met die over Christus r. 8-12. 

g De zin over de ziel Joopt parallel 
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2.3. Derde praktijk: De 24 uren der passie* 

(Dat derde dine*) 
[DAT .xXXVI. CAPITTEL.l DIE PASSIE ONS LIE·(f. 167r)VEN HEREN GHEDEYLT OP 

.xXIIIJ. UREN. «([ CAPITTEL .XXX.) 

Dat derde 2 , dat wi sullen hebben tussehen-tijts, dat zijn: die uren, die daer 
gheordineert zijn in die passie ons Heren. 

5 0 mijn siel, want ghi niet ogenblie tijts noch ure en zijt, ghi en gebroyet der 
weldaden Gods, sa weset hem danebaer ten allen uren ende gedenet wat hi om 
dijnre lief ten gedaen, gelaten ende geleden heeft uut·lieften. 

o ghebenOdide God, ie bid U, wilt tot allen uren mijn hert also beroeren van 
binnen, dat die lief te dijns heiligen levens ende lijdens. ende dijn bitter smerte 

10 nemmermeer en moet eomen uutmijn herte. 0 mijn alre·liefste, wat hebdi gheleden 
voor mi, arme sondersehe', uut bemender ewigher liefden!' 

1*. Van datscheyden Marie', van tieste avontmael, vander droefnisse int boofken. 
<(I Capittel .xxxj, > 

J *. Te seven uren overdenet, doe Jhesus zijn avontmaeJ woude eeten met zijnen 
15 diseipulen, hoe draeftie dat hi oorlof nam van zijnre gebenedider Moeder ende 

seyde: '0 mijn alre· (f 167v) liefste Moeder, blivet hier met Magdalena'. Denet 

] Getuigen: p.36, e'~-}66v-l.2.~'.::_~~~k~~pm~,~~~~,~".E,_.~: In ons afschrift geven wij de 
onOersClieJden -öïïdertrtelslD p als zovele hoofdstukken een Romeins rangnummer mee. De onder
scheiden uren nummeren wij Arabisch. Wij cursiveren de inleidende uurvermeldingen. Het opsporen van 
de hier verwerkte bronnen5' 'elite atuur zou wijd kunnen uitlopen. We beperken ons tot een 
vlugge -vergélijking met 1 Fascicu . , . !Voor P III.52; nu E c. 26) in de druk van 
W. Vorstennan, vóór 15401, e e eymelike passie 'e OGE, 11, 1937, 121-190), werk dat Schr. 
waarschijnlijk in een andere 'versie ken e. e--meesté ontleningen geven wij aan met de enkele 
plaatsaanduidingen; achteraan drukken wij een paar parallelteksten af bij wijze van voorbeeld, om de 
werkmethode van Schr. te suggereren. - Uitgaande van het dagschema der zeven horaefuren van het 
kerkelijk liturgisch gebed beeft men de stof van Christus' passie gespreid over de 24 uren als gebedsstof. 
An,derzijds werden de passiebeschrijvingen geleidelijk ~n geordend volgens het getijdenschema. ~an
gaande de voorgeschiedenis van de 'zeven ge.tijden'-zie de belangrijk~ inleid,ing van LM,fr. DANIÈLS~ {I.p. 
tot zijn uit~.Y~.tt!an den .seven ghetijden der pfMs.ie (mses.Her,en, in OQE, 16,)942, 186-235: Het valt 
op, dat Schr. in de meeste verSJes bIJ lëder uur der I ge~lJden een_ feit aanhaalt .uit de kindsheid, het 
openbaar leven en.h~t yerheerlijkt J.e.ven. 2.Nl .. Da(derde van de .drie dÏ!'gen, die wi in .ome oefJeninge 
sullen hebben, volgens de indeling der uiteenZf?tting, die aangekondigd werd in p, c. 34; zie DU E-c, 12.
Over de ~ntwikkeliI).R v.aD· de uiteenzetting d-er P~ssie in het schema yán 24 ':l~en' zie ·SmCKE.,· P.k. XXIV 
uren der Passie ons Heeren, in .OGE, 18, 1944_2, 66-168;.19, 1945.2, 7-54 .. Deze SChematisering zèIf 
beantwoordt a~derzijds aan de devotiepraktijk va~; een.; wékker-tot~!l3ndacht, _di~' men een héol~gium 
noemde" waarvan het aan.4ach~mornen~ telkens ko.n verschillen. Z;ie Émile BERTAUD. J{orloges.spirituel
Jes, in DSp. VIP, 1969" )c. 745-763.; .KÜNSTLE., E. S~es H.0!ologium, 1977 .. Kap. S: - Titer 'und 
Li(eraturgattung des Hqrqlogiums, 55-83. ~ie ~eivoor. Be . .17, n:.a. 

a Wij nemen ',aan dat. deze tenn, van Schr.- ·stamt. b Vele ·riliddeleeuwse passieverhalen beschrijven 
Maria's ontmoetingen met Jezus tijdens de passieweek, vóór Jezus' eigenlijke passie. Zie Bon. KRUITWA

'GEN, De benamingen Schorselwoensdag, Wille Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, in De 
Katholiek, 139, 1911',241·255.. ... .. 
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inden herten, wat droefnisse dat daer was, dat alsuJcken Moeder most seeyden van 
alsuJcken kint. 

Ten anderen hoort die minlike woorde, die Jhesus zijn apostolen toe-sprae ende 
20 leerden. 

Ten derden na dat sermoon vander lief ten ende verduldieheyt' stont Jhesus op 
vander tafelen ende daneten sinen hemelsehen Vader, ons tot eenen exempel. 

2'. Te . viij. uren overdenet dat die Soone Gods die stadt van Jherusalem uutgaet 
totten bereh van Oliveten mit sinen iorigheren. 

25 Ten anderen denet hoe goetelie dat hy sprae: 'Kinder, plecht u yet tontbreken?'. 
Si seyden: 'Neen, lief meester'. Ende doe vermaenden Jesus zijn apostolen dat si 
altijt bereyt souden zijn·. . 

Ten derden overdenct, hoe bedruet dat Jhesus zijn apostolen voorseyt heeft, dat 
si hem altesamen inder nacht af souden gaen. 

3': Te .ix. uren overdeneket, hoe dat Jhesus gine mit sinen diseipulen oover dat 
lopende water Cedron in dat hoofken, ende alle, die met Jhesu waren, die worden 
bedroevet, als Jeremias' seyt. 

Ten anderen over- (f 168r) denct, doe Jhesus in dat hoofken quam, doe sprae hi 
tot sinen .viij .. diseipulen: 'Sittet hier, bes dat ie eome van mijn gebet', ons daer-in 
leerende, dat wi ons in onse gebet seeyden sullen vanden luden. Och, siet hoe 
bedruet dat hi zijn armen leyde over hoer seouderenende begonst te beven ende 
droevieh te wesen, seggende: 'Mijn siel is bedroeft totter doot toe', so-dat hi niet 
droevigher en had mogen wesen, hi en hadde moeten sterven. 

Ten derden so overdenet hoe dat Jhesus seheyden van zijn discipulen. Och, doet 
op die ooghen uwes herten ende bekent dat die Sone Gods om uwen wil water ende 
bloet sweeten ende gaf hem selven inden handen zijns Vaders ende wordt ghetroost, 
de schepper der engelen, vanden engelen, als Lucas seytf. 

4'. Te .x. uren anmeret de lief te ons Heren, hoe dat hi opgestaen is ende gecomen bi 
zijn apostolen, om si te troosten ende seyde: 'Slaept nu ende rust', aft hi woude 

45 seggen: 'Och, Peter, hoe moeehdi nu slapen, daer ie om uwen wil in suJcker 
bangicheit (f 168v) ben? Och, slaept nu ende rust ende en vreset niet: ie sal op u 
waecken'. 

Anmeret hoe dat u brud'egom nam eenen steen' ende rusten met hem driën 
OIntrent één ure; ende doen seyde hi: 'TIs al genoech: staet op ende laet ons gaen'. 

c Nl. de afscheidsrede uit Jo. 13-17, waarin Jezus zijn liefde (en geduld) t.o,v. de leerlingen openbaarde. 
d Vgl. Lc. 22.35-36. - Jezus' eerste vraag lijkt te verWijzen naar l.c. 22.35-38. Zijn tweede gezegde 
herinnert eer aan Mt. 26.41 en par.: Vigilate et orale. Waarschijnlijk is de overgeleverde tekst een 
verschrompelende samenvatting van verhalen terzake. - De vorm plecht (van het ww. pleghen, st. en zw. 
WW., met ondoorzichtige vervoeging) zijn wij geneigd 'te wijzigen tot placht, als beantwoordende van 
defuit uit Lc. 22.35. e Jeremias? f Vgl. L.c. 22.43. g NI. om erop te slapen, zoals hij zijn 
apostelen liet slapen. Of is dit een manke omzetting van Lc. 22.41? 

:; .. 
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50 5*. Toe .xi. uren aenmeret hoe dat Jhesus sinen vianden te gemoet gaet. Och, siet 
hoe dat Judas hem gewapent heeft mitden phariseën ende Pilatus' knechten ende 
gaf hem een teyken, seggende: 'De ie kussen sal, dat is hi, dien ghi gekaft hebt'". 

Ten anderen siet hoe mInlie dat hi zijn discipulen Gade beval ende een yegelie 
bisonder omhelsden ende kusten, ende dat mit hieten 3 tranen. . 

55 Ten derden overlegt hoe begeerlicken dat Jesus sinen vianden te gemoet ghinc 
ende seyde: 'Wien sect ghiT. Si seyden: 'Jhesus NaZarenus'. Eride hi seide: 'Ic bint'. 
Terstont als Jhesus sprae, sa vielen si te rugge neder ende Judas met hem. Daer-na, 
doe si weder opstonden, seyde Jhesus tot hem: 'Saect ghi ini, sa neemt mi ende laet 
dese gaen'. Och, siet hoe dat die verrader Judas tredet' tot Jhesum ende kusten 

60 hem, (f 169r) , seggende:. 'Weest gegruet, Meesier'. Ende Jesus seyde: 'Vrient, 
waer-toe bistu gecomen? 0 Juda, met een kussen leverstu den sone des menschen! 
Och, heb ic u dat geleertT . 

IT". Hoe Jbesus gevanghen, ghespannen ende den gantsen nacht gepijnicbt wort. 
«([ Capittel .xxXij.) 

65 8*. Te .xif. uren, 0 siel, verdrijft den slaep ende anmerct hoe' wreedelijc' dat die 
verwoede wolven hoer hande sloegen in dat sachtmoedige lam: die een tooch hem 
bi zijnen hayr, die ander bi sinen baert, dat si dat hayrmitten vel uut-toghen. Die 
somige sloegen hem in zijn gebe!ledide aensicht, dat hem dat bloet ter noesen' ende 
ten monde uutborst. Die somige toghen hem voor; de somige achter ende worpen 

70 hem onder die voete ende liepen over hem met hoeren voeten ende traden den Here 
der gloriën inder aerden. . . 
. . Ten anderen overdenct hoe de wreede wolven zijn geberiedide handen bonden als 
een dief op sinen rugge also stijf, dat hem dat bloet ten nagelen uut:ran. Och, wie 
soude mogen uutspreken aft scrijven dat verdriet, dat Jhesus in de- (f 169v) ser 

75 nacht geleden beeft? 
Ten derden och, wie soude mogen uutspreken de bangicheyt, de daer was.inden 

herten der apostelen, doe si sagen haren mirilicken Heren also trecken? Van groter 
vresen vloën si van bern. 

Aensiet met wat wreetheyt, dat si Jhesum getogben hebbendoer dat water'. 
80 Och, en vergeet !liet wat droefbeit dat die Moeder Maria bad, doe si hoorden van 

Johannes, dat Jhesus, hoer lieve Sone, gevangen was. 
Denct boe die wrede wolven Jhesus een. ijseren. ketten ~m sinen h,lIs wörp~nj ende 

toghen hem also voort ende s~eteri hem mèi gewapenden hariden op zij;'en 
gebenediden rugge, dat hem dat bloet af-liep. Och, denct hertelick wat Jhesus doe 

85 leedt. 

3 Dialectvonn-voor, heet. . 4 tredel: daar treden ook "een z:w. Ww. was = treeddet. Vgl. evênwel traden 
f.70. 5 noesen n~st.nose. nuése, neuse,·neus. 

b D.f:: hij,-vo:ör'wie'~f~n mij dek~opprijs betaald hebt. 
compleet, art. 5~"fol"I6v. j Vgl. Fasç., ib., föl. 15v. 
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7*. Te één ure na middernacht overdenct 6 hoe dat Jhesus geleyt wort buten om 
Jherusalem, om-dat dat gemeyn vole geen oploop maken en soude, ende presen
tierden hem voor Annas, den ouden priester, daer bi ondersocht wort van zijnre 
leeringe ende discipulen. Van zijn discipulen en wist bi doe nyet goets te seggen: 

90 daer-om sweech bi, ons tot een exempeL ([ 170r) Van zijnre leeringe antwoorden bi 
ootmoedelicken: 'Ic hebbe oopenbaerlicken gheleert inden tempeL Vraeeht dat den" 
ghenen, die dat ghehoort hebben". Wat vraecht gbi mi dat?'. Want Jbesus wiste wel 
dat si hem niet hooren noch geloven en wouden. Doe sloech een van des bysscops 
knechten Jhesum in zijn aensichte, dat hem dat bloetuut-borsten ende dat hem dat 

95 vuer uut zijnen gebèriediden ogen vlooch '. Ende die vinger bleven staen vander 
gewapender hant'", ende al zijn leden verscoten". Ende hl seyde: 'Gbi, verrader, 
salstu den bisschop so. antwoOJ:den?,. Leertverdraghen, lieve kinder. Jbesus seyde 
ootmoedelie: 'Heb ic quaIlc ghesproken, s(} gevet getuych vanden quaden. ete.'. 

8*. Te .ij. uren, 0 geminde siel, gaet ende siet hoe dat bi ghesent wort tot Cayphas, 
100 daer die scriben ende phariseën vergadert waren teghens Jbesum ende sochten raet, 

hoe dat si Jbesus ter doot mochten brengen. Gaet na mit Peter, ende siet hoe deerlîc 
dat hi geloechent wort van Petro. Mer doert ansien des Heren ([ I70v) ende 
gedachten der woorden is bi· uutgeghaen ende heeft bitterlic geweent. 

Ten anderen aensiet hoe dat Jhesus sittet op die blote aerde in dat middel der" 
105 geenre, die anders niet en dochten dan hem ter doot te brengen. Siet hoe verwoet 

dat opstonden .Ixxij.6bi' marmen ende seiden tot Jbesum: 'Ghi verrader, ghl 
moordenaer, ghl dief, segt ons. in wiens macht hebdi gepredict. ete;'. Denet hoe dat 
die goede Jbesus sadt met bloedigen oogen ende bedrueten herten ende en sprac niet 
één",woort. 

110 '. Ten derden overdencthoe dijn Hereende God nu ghetracteert wort van de 
verwoede Joden. Si spogen hem in sinen gbebenedijden mant, sa-dat hl by-na 
versmaori was, en had hep> zijn Godheit niet onthouden". Daer-om seyt sint 
Bernäert: 'Die craft .ende inogenthdt Gods is vanden crancken verwesen; die 
wijsheit Gods is vanden dwasen geslagen; die onnoselheit is bespoghen'. 

115 9*. Te drie uren, 0 mijn siele, of ghl nu u ogen ophouden· woudt ende besien ten 
eersten, boe Jbesus zijn.ogen bedeet worden met een bloedighen, be- ([ I7Jr) 
smitten doec, ende (si) sloegen' bern mit palmen' ende mit vuysten in sinen bals 
ende op zijn hooft ende seyden: 'Propbeteert OnS wie di sloeeh van ons'. Die somige 
liepen inet hoeren voeten op sirien rogge, dat by op zijn aensicbt viel teghen den 

6 Dil ~ur heeft maar 2 overdenking;n: is ~e ~ve~Jevering fout? 6bis Schrijffout voor .ij.? Vgl. evenwel 
p. 617, r. 209. 

-k .Vgl., Fase., metten, art. 1. fol. I8r. J -De lezing is duidelijk; versta: wegens de tinteling in zijn 
ogen. m De vingerafdrukken van de gewapende hand van de soldaat waren zichtbaar op Jezus' 
gelaat. D Versta: werden uit het gelid gerukt. 0 Nl. Petrus; vgl. l.c. 22.62. GedtJchten ... : door de 
herinnering aan Jezus'waarschuwende woorden. p Versta: ondersteund. inslandgehouden, q Versta: 
openhouden. r'palm of palme = handpalm. 
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120 harden steen, dat dat bloet gestrayt lach doer die carnet. Ende die somigesprongen 
hem op sinen gebenediden buyc, dat hem alle zijn'leden·schoeren mochten. 

Ten anderen, als die knechten afgelaten' hebben, sa is hl gelevert den marct
boeven': die hebben Jhesum genomen'metten'beenen ende'hebben hem gesleept op 
sinen rugge alle dat sael doei" ende liepen 'over zijn aensicht, ende stieten hem alle 

125 die steenen trappen neder ineenen 'kelder; dattet hooft Jhesu vjel, stoot op stoot, op 
die trappen, dattet wonder was dat die herssen daer nyet uut en vielen". Och, denct 
hier-op, de dat hooft begeert te vercieren. 

Ten derden aenmerct, höe die' onnosele Jhesus staeigestoten, geslaghen ende sa 
deerlic mismaect ende gebonden aen een pyleme, also dat'hi <nauwe) op zijn teen 

130 stont of rusten mocht': ende daer en lie' (f 171v) ten si hem geen ruste hebben. 
Denct hoe, dat Maria gaet" met Magdalena eode" Joannes na 'Jherusalem ende 

soect hoer lieve kint. Siet, doe si qua~èn voor dat huys, doe seiden de boeven tot 
Maria: 'Siet, dit is die verrader, de moordenaer, die dief, die verleider des voles. Nu 
sal hl loon ontfangen na zijn wercken'. 'Denct hertelic hoe der Moeder doen te 

135 moede was, doe si dat hoorden: 

10*. Te .Ui}. uren anmerct uwen brudegom staende aen 'een colonne inden kelre ende 
wort vanden boeven gbequelt sonder rilst. Gaet tot hem 'ende bidt hem, dat bi zijn 
gequetste hooft een luttel rustW op u schouderen 7. 

11*. Te . v. uren aenmerct hoe dat de princen vergaderen hoeren raet, hoe dat si 
140 Jhesum ter doot mochten brenghen. Ende als si vergadert waren, hebben si Jhesurn 

tusschen hem allen genomen, segghende:' 'Ist dat ghl Chiistus zijt, dat segt ons 
openbaerlicken'. Och, aen-hoort zijn minlijcke antwoort, seggende: 'Waert dat ict u 
seide, gbi en sult mi nyet laten gaen'. Si seiden:'Sijt ghl' dan Christus?'. Hi 
antwoorde: 'Ghi segt, ende ic bent'. (f 172r) Doe riepen si alle: 'Hi blasphemeert: 

145 hy is der doot schuldich'. Siet hoe die'bedruckte Moeder stont v()ordie duere, daer 
hoer lleve kint uut soude comen, ende vraget ho~r aft sy hoer lief kint ooc kenne 
ende helpt hoer droefheit dragen. 

lIl·. Hoe Jbesus voor Pilatus ende Herodes becl~ecbt'wort; (tI Capitfel .xxxiij.) 

12*. Te .vj. uren anmerct hoe dat de priileen der' priestefen metten anderen zijn 
150 geco men mit Jhesum; zijn handen gebonden hebbende alseeri dief, vaar den' rechter 

Pilatus, om-dat hi Jhesurn verwijsen' soude ter doot. Doe quam de verrader ende 
belijde' zijn misdaet voor al die werlt, dat hy dat onnosel bloet ghelevert had, ende 
bracht dat gelt weder ende seyde: 'Ic heb geso·ndicht'.Ende si seyden: 'Wat gaet 

7 Zijn de .gewone bedenkingen' hier door de zetter of door een kopiist weggelaten ?·Qok .bij de volgende 
nummers is er -weinig' ui~e.g: 

s Versta: opgegeven .. · 't' Niet ·in Verwijs:csçh~rkeD vall ~n ,·la·ger~.l-ategorie. D, R. 122-126:· vgl. 
Heym. P., r.423-431. " Versta: (nauwelijks) op zijn tenen stond aFrosten erop kon -.ezie .. verder 
r. 190). w Versta: laat rusten, x Versta: aangeklaagd, beschuldigd. y Versta: veroordelen. 
I belyde = belijdde van het zw. ww. belijden. 
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ons dat aen? Dat moechdi besien'. 0 mijn siel, en wilt niet cleynmoedich wesen met 
155 Judas', want Gods barmherticheyt gaet boven alle zijn wercken b. 

Ten anderen anmerct hoe de richter uut-coemt totten Joden ende seyde: 'Wat 
heeft dese mensche misdaenT (f 72v). Si seyden: 'Hi heeft dat volc verkeert' ende 
seit dat hi is Christus, die ghesalfde, conine der Joden'. Doe nam Pilatus Jhesum in 
zijn huys ende seyde: 'Ghi, boose mensche, wat segdy? Sidy een coninc? Waer is 

160 dijn rijc? Daer en is niemant, die di verantwoort!". Doe seyde Jhesus: 'Daerom bin 
ie gecomen- in dese werlt, mer mijD rijck en is van hier niet'e, 

Ten derden siet, hoe dat Pylatus uUI-gaet ende hoe dat Jhesus sit onder die 
boeven ende scharianten'. Aensiet wat pijnen dat si hem aen-doen in smijten', 
stoten ende slaen. Doe seyde Pilatus totten Joden: 'Ic en vinde geen sake des doots 

165 in hem'. Doe riepen die Joden: 'En waer hi nyet een boose mensehe ende verkerer 
des voles in Galileën, wi en haddens di niet overgelevert' . 

13*. Te . vij. uren, 0 mijn siel, aenmerct: na-dat Pylatus Jhesum andersacht had 
ende vernam dat hi een. Galileüs man was, sa sen den h hi Jhesum tot Herodes, tot 
vermeeringe der schanden. Siet hoe wredelic dat si Jhesum binden, leyden, stooten 

170 ende werpen met dreek, met s!eenen, ende. roepen: 'Siet den verrader, siet (f 173r) 
den bedriegher, siet den valsehen propheet. AiIet dat hi gedaen heeft, heeft hi met 
den duvel gedaen'. Och, also wert hi getogen ende ghestooten, dat die straten 
bloedich waren van sinen ghequetsten voeten! Och, hoe bedruckt was die Moeder, 
die hem sien noch spreken en machte! Staet hoer nu bi in hoere noot: si en sal u 

175 nemmermeer laten in uwer noot. 
Ten anderen anmerct, hoe booslic dat die Joden Jhesum beschuldichden voor den 

coninc, op-dat hi Jhesum verwijsen soude ter doot, ende hoe verduIdelic dat Jhesus 
stont ende sprack niet één waart, wat bern die coninc vraeehden '. Ende dát, om-dat 
ghi soudt leeren swijgen <ende) in allen lijden ooc verduldich te wesen. Q mijnsiele, 

180 die al,so geneyget zijt tot alre verheffinge ende te vliën alle scande, aenmeret wat 
scande dat u brudegom aengedaen wert vanden coninc ende van alden volcke . 

. Ten derden siet hoe Herodes Jhesum bespotten met alle sinen gesinne ende dede 
hem aen een wit cleet, want hi hem niet en antwoorde, ende seyde: 'Hi is een 
dwaes'. (f 173v) Och, de wijsheyt Gods wort dwaesheyt gherekent! 

185 IV'. Hoe Jhesus gegeesselt ende gecroont w.ort. (fI Capittel .xxxiv.) 

14*. Te .viij. uren anmerci dat Piiatus Jhesum woude laten gaen om der hoochtijt 
wil aft Barrabam.Do~ riepen si:'DootJhesum ende laet Barrabam gaen'. Och, siet 
nu an, hoe dat dat meechdelike lichaem wort ontcleedt ende staet naect voor alle 

a Weinig.vertrouwend op Gods bannhartigheid, zoals Judas. b Vgl. Ps. 11.9. c Versta: misleid. 
opgeruid. d Vgl. -Jo. 18.37c. e Versta: partij kiest voor. f schar;ant; nevenvorm van seriant 
(afgeleid van het Lat. servientem "> sergeant): krijgsknecht; hier in ongunstige zin. . g Versta: stolen, 
stompen. h senden ,;.. sende hem == zond hem: i Versta: wal de koning hem ook vroeg.· 
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die onscamel jogen. 'Siet hoe dat si 'hem bonden' aen een' colonne also stijf ende 
190 alsoe hoghe, dat hi nauwe staenen kcmde op zijn teen k • Doe namen twee knechts 

geesselen van coorden gemaect: daer;mede sloegen si Jhesu!ll van onderen op, om' 
dat men die wonden sien soude. Doe dese moede waeren,'quamen' .ij. anderen ende 
hadden roeden, daer scerpionen in 'wareri. Doe dese twee moede waren, quamen 
daer noch twee anderen mit' roeden, daer haecken aen waren, die dat vleesch 

195 vanden beenen af-haelden, da:tdatbloet in hoer aensicht spranc. ' 

200 

Och, denct hertelic hoe si' Jhesum (lTri-keerden ende slaen ti van vooren elide van 
onder weder op, oin-dattef (f. 174r) niet één'stede blijvensoude aen Zijn heilighe 
gebenedide lichaem ongequetst. Si' sloegen hem over zijn aensicht, over Zijn hene 
ende over sinen buyc, oOé over die teder ledekens, ende sloegen tot~dat alle ses 
moede waren: och, die één wonde op die 'ander; dat' één' gàt int ander,. die één 
schoer in dander. Och, bruitGods, keert ende wendet binnen ende buyten;'ende ghy 
en sult niet vinden dan dat dat lichaem Jhesu vollijdens was ende vol wonden. Och, 
siet hoe onmachtich dat die starcheitGods om uwen'wil gheworden is! Als si hem 
ontbonden, so seech hi neder in dat bloet, dat hi so overvloedelick uutghestort 

205 hevet uut so bernender lief ten '. 

210 

215 

220 

225 

" \ 
Ten anderen, {J bruyt Godes, .iethoe dat si namen den minneliken Here; die"nu 

aenghedaen had een root deedt Zijns gebenedijden bloetsm, ende setten heni neder 
op eenen steen, ende sloegen hem omrne een oude manteL' Ende daer vergaderden 
wel vijf hondert boeven ende waren Pylatus" ridderen; endé namen 'een croone 
(f. 174v) ende setten si uwen bruidegom op zijn hooft; ende smeten daer-op mit 
stocken, dat die doornen tot sinen herssen toe 'inghingen ende tot ~ineli wijn
brauwen ililt-staken, dat hem dat bloet 'liep over zijn gebenedijde aensichte.Ende si 
gaven Jesumeen riet in zijn gebenedide handen voor een sceptrum, ende knielden 
voor hem ende seyden in spot: 'Weèst ghegruet, coninc der Joden', ende sloegen 
hem in zijn gebenedijde aensicht ende op sinen 'rugge. Ende si' spogen in Zijn soete 
a<e)sicht:daer die engelen begeerden ',in 'te 'schouwen", 'dat ontreynden ,si, 'mit 
hoeren speecsel. 

Och, aenmerct die oneer, die hem hier gedaen wordt, 'want alle die bespottinge, , 
die de Joden Jesus deden in Oiïphas' huys, dievernieuden si hier. 

Ten derden a<e)nmerct, hoe Pilatus Jhesum toonde den Joden' ende seyde: 'Siet 
eenen mensche'. Ende doe si sagen dat onnosel lam also mismaect, riepen si: 
'Cruystem, cruystem. Dunct u dat wiGod niet en ontsien? Waer hi niet een boose 
mensche, wi en hadden hem riyet' gdevert'. Doe Pilatils dat 'hoorden; nam' hi 
Jhesum ende seyde: 'Wan ([ 175r) sidy?'. Ende want hem Jhesus niet en antwoor
den, sa seide Pilatus: '0 ghi,snóde'niensche;wà~r-om en 'antwoort· ghi mi niet? En 
weet ghi niet dat ic machfheb u te:veroordeIen 'ofte'laten gaenT. Och, hi en h'oort 
niet troosteJics: hoe macht comen;'dàt wi' sa geern troost begeereri varideil' men
schen? 

j Versta: .. schaamtelqos, on7edig._ k.VgJ. p. 6"iS, n. ~ ,,;, Fase.; Tercie>art. 3, f. 24v. I R. r87~205: 
vgl. Heym. f:. 'r. 72Q~851. .. m"Versta: een ~leed dal fO.oJ lYas'va~weie zvn (uitges"!ort) bloed. : ' n Vg1. 
I Petr. 1.12, 
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Och, wie soude mogen uutspreken die verhertheit der loden? Als si saghen dat 
230 Pilatus noch arbeyden om Jhesum vrij te laten, so riepen si: 'Ist sake dat ghi desen 

misdadighen bosen verrader laet gaen, gbi en zijt gheen vrient des keysers, wanttet 
is openbaer dat bi den keyser contrarie is'. Als Pilatus dat hoorden, so vreesden bi 
meer den mensche dan God. Och, wie gbi zijt, wachtet u daer-voorJ' Want wie 
Jhesus quyt wort, die verliest alle goet. 

235 V*. Hoe Jbesus wort veroordelt, zijn' cruyce droecb ende daer-aen genagelt wort. < Cl 
Capittel .xxxv.) 

15*. Te .ix. uren, doe Jhesus veroordelt wort van Pilato, seyde Pilatus: 'Ic, Poncius 
Pilatus, sit<ten)de in des keysers stede, verwijse voor een oor- (f 175.) de1, datmen 
sal nemen desen Jhesum van Nazarenen, Mariën sone, ende hangèn hem aen een 

240 cruee, Ende bi sal eerst ontfangen .xl. slage, voor die voeten des richters opdat 
doerwondelichaem: na die wijt, vanden handen des richters'o. 

Ten tweeden, doe die sentencie des doots was gegeven, doe namen si .ij. 
moordenaers, daer bi tusschen soude gaen. Siet hoe si namen .ij, stocken ende 
stieten die crone uut zijn gebenedide hooft, ende togen hem zijn selfs eleder .. n weder 

245 aen, om-dat hy te bat bekent soude worden'. Doe setten'si die crone weder 'op zijn 
gebenedide hooft. Denct hertelic hoe wee dat 'hem dat dede. Doe namen si- dat 'cruee 
ende leident op zijn gebenedide scouderen. Doe riep daer een boeve:'lc gebiede u 
van, der prineen weghen, dat ghi sult gaen, oudt ende ione, rijc ende arm, op den 
berch van Calvariënende sien Jhesum, Mariën sone, crueen '. 

250 Ten derden, siet hoe de soete Jhesus gae! bucken onder dat swaer cruyee: Ende si 
beworpen hem met slijck ende steenen, ende seyden: 'Hiheeft den doot wel 
verdient'. Siet hoe milllijc (f 176r Jdat Jhesus zijn bedroete Moeder groeten, onder 
dat cruee neygende. Met dien quaem daer die sondige hont Malchus: die 'Sloech 
Maria aen hoer aensicht, dat si ter eerden vieL Ende dat siende, die Sone wort also 

255 bange, dat bi neder-seech. Och, wat bangicheit was in desen tween herten: dat lijden 
en was niet uut te spreken! Daer-na siet hoe wreedelijc dat si Jhesum stooten ende 
slaen, doe bi onder dat eruee lach, ende altijt worthy metten hayr weder opgeruct. 
Nu wert bi also eranc, dat hi dat eruee niet meer dragen en konde. 0 gelovige siele, 
neemt dat cruee op uwen hals, want om uwen wille wil bi den bitteren doot sterven, 

260 ende neemt williehlijc 'die 'temptacie', die God over u gehenget, ende draecht 
vromelic, ende wilt nye! moede werden, want ghy helpt Jhesum zijn cruee dragen. 

Siet hoe minlie bi de vrouwen troost, die zijn lijden beweenden. Begeerdi van 
Jhesus troost der sielen, beweent zijn lijden ten minsten met inwendigen tranen. '0 
gbi, dochteren van Jherusalem'. etc. 0 wat (f 176v) saligher leer! 0 wie ghizijt, die 

265 God begeeret te behagen ende genade van uwen sonden te vererijgen, weent eerst op 
u, dat is: op u sonden, ende op u kinderen', die ghi moecht oorsake gegeven hebben 

€I R. 237·241 = Fase" Tercie, art. 7, f. OIr. - wijt: Versta wet. p R. 244-5 = Fase., Tercie, art. 7, f. 
02r·v. ~ Versta: beproeving. r Vgl. Lc. 23.28. 
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tot sonden aft altijt niet gestraft, die ghi straffen (sandet) :daer moet ghi reden 
voor geven voor den rechtvaerdighen.richter; ende dán beweent dat lijden CIrristi. 

Climt ap denberch na den'Here ende.be,iet neerstelic, alle dat gebueren sal. Si 
270 namen den sachtmoedigenlbesum ende toeghen hem zijn eleder uut over zijn hoaft. 

Ende bekent ende wetet dat de crone eerst uutgestoten was, endedaer-na weder 
opgeset, ende also (werden) nieu wonden gemaect. Daer-am seyt .sinte Bernaert, 
dat die Here wel dusent wonden had in zijn hooft'. Och, leert dat hooft simpel 
dragen ende ootmoedich! Meret ooc hoe dat de minlijke Here stont voor alle die 

275 werlt overgaaten mit bloede, want die:uuttreckinge der cledere!1 hadden hem dat vel 
vanden vleesche getoghen. Siet hoe bereyt dat hy geweest is om onse (j.. 177r) 
sallcheit te wercken 1 

Ter-stontalst eruce gebaert wa'" sa ston; hy' op ende si na!llen hem ende worpen 
hem op dat harde cruce, dat hem· zijn 'wonden ende leden schoeren masten. Ende 

280 terstont namen si zijn rechterhant ende si sloeghen die naghel daer-doer met 
alsulcken ghewelt, dat dat vleesch metten naghel in dat eruyce dronghe .. Och,siet 
hoe minnentlijek dat hi u aenmerckt, recht aft hi zijnbruyt om-helsen woude. 

Dae namen si zijn luchterhant ende, want dat gat te veer ghebaort was; soe 
namen si touwen ende reekeden die armen uut alle die leden Ons Heeren eenen 

285 halven vaet veere u dan die natuerlike lede, mochten comen. 
Och, nu meret hae iammerlicke naeet dat hi lachende en had. nyet ."Iso veel van 

allet dat hi gescapen hadde, daer hi zijn scamelheit hadde mede moghendecken. 
Doe Jeydehy dat eene been aver dat ander ende,alsae bedectenhi'dat,so hi,·beste 
machte. Ende, doe si quamen el).de vanden ,hem also liggende, namen si zeelen ende 

290 toeghen zijn voe- (f 177v) te also te samen dat alle zijn aderen schoerdenende zijl). 
zeel).el). brakel). ende. al zijl). lede gil).ghel). di.e eel). uUI del). al).derel)., waIl,t hl wortbden 
cruyce twee voetel). ghelel).ghet. ' , 

Als lbesus lach aldus uutghereckt, so sloech hizijn heillghe ·aaghen ,inden. hemel 
ende. sprack: 'Ohemelsehe Vader, het hevet.u belieft dat ghy uwen enygheIl, Soon 

295 senden soudt il). ,dit dal der tranel).; op,datick my selvel). offerel).soud,e indeil autaere 
des cruyçes, op-dat ick doer mijnen wiIlighen doat soude vedassen d,at, menschelicke 
gheslachte vander macht der vial).den ende uwen vaderlijeken toam neder-Iegghen, 
ap-dat die menschen souden comen tot dat ghebruyken ,des godlijcken 'anschijns, 
daer-toe datsi gheschapen zijn. Och; mijn Vader, si.et nu aen die sacrificie dijns 

300 Soons, de hem selven offert voor alle die werlt'. , ., ," ' . ' 
Och nu boert op dat hooft derbegheerteIi W lende :siet mit Wat .groter'wreetheyt 

ende versmaetheit ende .. blijschappen si 'dat efl,lYce' op,boerden, :,daer: dat.lichaem 
;'". 

:,;: ',' 

s Vgl. Heym. !., r. 82,3~825. t Versta.: gereed ge~akl. NB. De tekstoverle"ering is hier gebrekkig. De 
voorgaan~ beschrijving omtrent de doornenkroon zou'nomàaJ de episóde van Christus':oP-d.e-louden· 
steen moeten 'inleiden en situeren: zij is hier weggevallen. -Tijdens dit 'ziften-op-de-steen' 'gebeurde de 
voorbereiding yan het kruis. Welnu, wanneer· het kruis klaar.·is, zegt het verhaal: 'SO ston! hy (= Chr.)- op 
(nl. nà het zitten-op-de--steen), en de beulen wierpen Christus op 'het klaargerpaakte kruis enz. Daarom 
moet men logisch het verhaal van -Christus-op~de-s,teen veronderstellen op zijn chronologische opeenvol
ging;. . lt Versta:·. verder~ comp; van verre .... veer ,= ver.' v._Versta: schaamdelen van· een mens. 
w Versta: de kern. top van UH' begeerte. 
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Jhesu aen hinck. Ende, ([ 178r) als si dat int alder-hoochste hadden, lieten si dat 
vallen myt grooter onwaerdicheyt teghens die' steenen, also sommighe heylighen' 

305 ghevoelen. Ende in dien val schoerden hem alle zijn lede ende al zijn wonden 
vernieuden Y. Och, dit moste die alte-bedroefste Moeder sien, dat si hoeren Soen 
aldus deerliken tracteerden! 

VI'. Hoe Jbesus drie uren levendicb aenden cruce benek. (tI Capittel .xxxvj.) 

16*. Te .x. uren siet hoe Jhesus hinckdrie uren levendich' aenden cruyce om onser 
310 aller salicheyt. 'Siet, als bi zijn ghebenedijde lede roerden, hoe hem dieeroone van 

doornen dructen in zijn heylighe hooft>. Siet hoe dat Pylatus gescreven heeft den 
tytel: Jhesus Nazarenus, coDinc der Joden, ende heeft dien gheset boven Jhesurn 
aent cruyce. Waer dat gbi zijt, teykent u daer-mit. Siet hoe bi hanget tusscheu .ij. 
dieven als hare prins, tusschen hemel ende aerde, de hemel ende aerde gemaeel heft. 

315 Hoort hoe si u Here, u God bespotten. 
Och, nubi,'hanct in bangicheyt, ([ 178v) sa en heeft bi nye! vergeten der' 

geenre, daer bi om geeomen was uuten scoot zijns. hemelsehen Vaders ende· daer~ 
om, dat bi hem selven in aldusdanigen onsprekeliken lijden gegeven heeft, ende heft 
geroepen met luder stemmen, ende sprae dat eerste woort': 'Vader, vergevet hem, 

320 want si en weten nyetwat si doen', als-aft bi seggen woude: 'AI ist dat si dat nyet 
verdient en hebben, dat gbijt hem vergeven sult, so doet dat nochtans om mijns 
!idens wille'. Ende, want bi dat were niet 'ontseuldighen en coste, sa ontschuJ.. 
dicMen bi die meininge, segghende: 'Si en weten niet wat si doen'. 

Ten anderen aenmerckt hoe dat die verwoede honden den goedertieren Jhesurn 
325 bespotten, dat doch dat alder-deerlijcste was. Die moordenaers, daer Jhesus. tus

schen hene, bespotteden hem ooe; maer, doen die eene saeh die mirakelen, die daer 
geschieden, so wort hi bekeert ende haddegroot berou ende sloeeh zijn ooghen 
·opden barmhertighea Jesurn met groter eompassiën ende betrouwen, om te ver
erijghen vergiffenisse van sinen sGaden,ende ([ 179r) seyde: 'Here, gedeDet mijrire, 

330 alstu comest in dijn rijck'. 0 wat ghelove was in desen sondaer: dien bi saeh hangen 
als een prince der moordeners ende bespot van alder wedt, dien belijt die moorde
naer te wesen een eoninek der eewiger gloriën1 

o gelovige ~iel, hoe veer dat ghi van God zijt geweest, keert u herteliken ende 
trouwelic tot uwen brudegom, op-datgy moeeht hoeren dat woort der !ieften ende 

335 vol ontfermhertieheiden, dat die schekerb .hoorden. Want Jhesus antwoarden hem 
goedertierlicende sprae dat anderde woort ende seyde: 'Vorwaer seg ie u: du salste 
noch huden mit my wesen inden paradise'. 0 soete woort voor die-ghene, de genade 
begeeren: die niet alleen en ontfangen verlatenisse van hoeren sonden, mer ooek 
meer dan si begeeren oft van God derven bidden, als die 'glorie des hemelscen 

x Versta: gewijde schrijvers zijn van mening... y Versta: zich vernieuwen. z Versta: nog levend. 
a Versta: hoe de doornenkroon zich indrukte; b Nevenvorm van schaker = moordenaar', dief. 
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340 paradises tegebruken. Die scheker wasvan dien dage inden paradijse. Want hy was 
bi onsen Here,de selv~ was ,al die genuechten vanden paradise. 

Ten driën anmerct, hoe dat stont onder den (f. 179v) eruyce die alre-droeviehste 
Moeder Maria mit hoeren tween susteren ende anderen vrienden. Ende als de soete 
Jhesus neder-sach op zijn alder-bedructste Moeder, die daer was in dat alder-meeste 

345 lijden, daer oy! menseh in mochte wesen, ende bekenden hoeren moederlijcken 
rouwe, so sprac hy tot hoer dat .iij. woort ende seyde: 'Wijf, siet u soon'; ende tot 
sint Johannes, die daer-bi stondt, seyde hy:'Johannes, siet u moeder'. 

o Maria, wat wissel is dit, den Gods Soon te laten ende der menschen soon 
tontfanghen, den meister te laten ende den discipel tehouden~! 0 Jhesu, wat wil dit 

350 zijn, dat gbi de bedructe Moederalso toesprect: wijf? 0 brui! Gods, bekent dattet 
niet en betaemde als doen soetelick te spreken .. Want, had si gbehoort dat woort,der 
moeder" noemen, hoer hert en hadt nyet, mogen dragen. Dit was dat woort der 
vereeninge, want [in]' dat woort verenicht Maria ende Jhesus, die moeder ende die 
kinder, die onder tcruyce staen. Och, wat sekere toeganc hebben wi totten Vader! 

355 Want die Soon toont den Vader (f. 180r) zijn wonden ende die Moeder den Soon 
hoer bursten'. . 

o bruyt Gods, slaet op u ogen ende siet hoe dattet hooft des eoninex gestelt is. 

17·. Te .xi. uren anhoort dat roepen des-geens, die daer ,hangt in so groter 
bangicheyt. Ende, als bi anmercten dat die, menichfoudieheit der, mensehenondane-

360 ber wesen soude des bitteren lijdens, daer bi in henek, so sprac hi ende ,riep dat .iiij. 

8 Wij zien niet dat men met in aan deze zin een betekenis kan geven.' 

c Versta: omwisseling. De gedach:te·fs ontJebnd aan Bernardus; Serino d~ 12ilellis'(zie PL.183, Î::ÓL 438), 
tekst die in de vróegere liturgie als lectio 4-6 gelezen werd op de Vrijdag na passiezondag en op] 5 sept., 
feest van O.L.V .. van smarten. d Versta: nel woord. 'moetJer', dat .deze passus draagt.. De speculatie 
daaromtn~~t heeft reeds een lange geschiedenis. Corne1ius a Lapide, s.j .•. ~gt in zijn.co~entaaJ.van)o. 
19.26:·'Dicit Christus, Mulier, non Maler, ne nominando matrem, ipsius animam rriaiore dolore affiCiat. 
Ne, ut canit Baptista Mantuanus, maternopium lacáarei viscera'nomen'''WelIicht helpt Bernardinhs·van 
Siëna -(zie hiervoor C 40 a 7, n. e)..ons deze redenering verstaan. Bij. betzelfde . kruiswoord zegI.;;hij: 
'Mystice igitur intelliglmus in Joánn~ omnes .animas electorum Q\1onun pçr dilectionelP. PeRta VirgoJacta 
est mater. 'Fïlius' enirD. in graeco nomen amori!; est. Omnis enim Christi 1unator in amorerri Viiginis 
transit, ut merito 'filius' id est 'amor virginis' nuncupetur. magisque Virginem habe"at:matrem, quam . 
illam quae iHum ex peccato damnatum .munçlo" suscepto seminej gen~ravit' {o.ç:, Ser:mo LV,.cap~ lIl, 
p. 247). Hij interpreteert fi/ius als nomen amoris. (vgl. wootl der vereeninge) vanuit h~t Griekse woord 
tp1.Àia = liefde. - Vgl. A. FElJILLET, lA Vierge Marie' dans·te Nouveatif~tdnwjt; in"Maria:'ed."H. du 
Manoir, 1. VI, Pans, 1961, 54-61; J. DE LA POTlEltIE, Das 'Wort Jesu. 'Sieh deine ·Multer' Wui die.Annahme 
der Muller durch den Jünger (Jon. 19.27b), in Neues Tes.tamenl un~ Kirche·(Für- Ru401fSchnackenbwg), 
Herder, s.d. ± 1974, 1~1~219, vo!,ral 2p-219... .e HC\. !I"!Çle9.erschap. vaD, Maria .t~geDover, alle door 
Christus' . lijden' verlosten', waannee zij verbonden en' vere'nigd' is' door' ChristUs' 'ópdiacht: slUit in dát wij 

"een sekere toegane' tot de .vergevende en Zaligénde VaCier 'hebbén.··Marhi's rol in de verlossing-en, de 
toepassing der verlossing .onder Maria ligt, gegrpndvest"in' h!l3! moederschap' (vgl. bP1:s(elJ)~ . zoals 
Christus' rol wortelt in zijn menswording, die in zijn. lij4en uitmÇ)ndt (wonden, en .pregn~t in zijn 
hart-wonde). Deze thematiek kreeg in de middeleeuwen soms pregnante literaire uitdrukking (vgl. 
P. OCHSENBEIN, -M.arias Fûrbitte im Churer·· Weltgerîi:hlsspiel von- 1517,. in Geschicnte··unfJ· KUltur 
Cnurrätiens. Fes/schrift for Pater Iso Müller aSB ·zu seinem 85. Geburtstag, ug. U. Brunold und 
L. Deplazes, Münster. 1986, p. 603~611). Luther ve~tte zich tegen dit parallellisme; zie Jürgen 
KUHLMANN, Kamp! oder Versöhnung der Heilsbilder? tJkumenische Gedanken heim Gang duren die Lulher~ 
Aus$teltung in Nümberg, in Geisl und Leben, ,56, 1983, 366:-3n. Ee~.vergeij.jking is tqch geen ge1ijkschake~ 
Iingf ~Vgl. C C. 9' r, 53-62 en n.l, p:34gen ,B c.'16, r. 22,25. , 

· .~ 

:;, 

I' 
1,1 
1I 
; I 

I 
! 
\ 

t 

I 

r 



622 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

waart ende seyde: 'Mijn God, mijn God, waer-om hebdi mi ghelatenT. Och, oft ghi 
dit begrijpen kosten, dat die enige Soon gelaten is vanden Vader, om-dat' ghi 
nemmer van hem scheyden souden '. Och, bidt hem dat bi u niet en late in die ure 
uwes doots. 0 devote siel, merct nu aen uwen troostelosen bruydegom hangende 

365 aenden cruyce, daer bi volbracht dat hoochstewerc der minnen, hoe hi gelaten was 
van sinen hemelschen Vader, ende leer di liden h, wanneer du van hem ghelaten 
werste. 

Ten anderen openbaerden bi ons zijn lief te, in-dien dat bi riep uut grooter 
begheerten derlieften, ende sprack dat .v. woort ende seyde: 'Mi dorstet'. (f 180v) 

370 Och, die die fonteyn des levens ghescapen hevet, die roept van dorst inden eruee! 
Voorware, die bedructe Here hadde doe natuerliken j dorst, want zijn heilige herte 
ende aderen waren 'alle verdrooeht vander grooter bangicheit ende uutstortinghe 
des bloets, soe datter luttel vochticheden in hem was ghebleven. Doe sprae Caïphas: 
'Na dien dorst heb ic gewacht: schenct hem drincken als een conine toebehoort'j. 

375 Terstont namen die knechten een onreyn spongie, die si gooten vol edicx, ende 
deden daer-toe ysop· ende galle, om den dranc bitter te maken, ende staken si aen 
een riet, ende setten si voor Jhesus' mont, sa-dat die bitterheit quam tot zijnre 
tongen, die tot noch toe ongepijnieht had' geweést ende wert barstende vander 
bitterheit des dranes. 

380 0, de daer is alle soetieheyt, wort nu vervult met bitterhe't; alle die edelheyt wort 
versmaet, alle goetheyt wort bespot ende al onse troost bleer onghetroost aenden 
heyligen cruce. 

Och, of wi altijt onse spijse ende dranek mengeden met den ediek ende galle, die 
(fJ81r) Jhesus gesmaect hevet, wi en souden. sa seere niet uutgestort wesen ende 

385 souden dicwil niet eeten oft drineken mit alsulcken ydeJheyt, als nu ghedaen wort; 
aIJe spijse soude ons ooe smakelic wesen; wi en souden dicwijl die leckerheit' niet 
soeeken. Diet smaeet, die smaketm, etc. Al vasten wihondert iaet te water ende te 
brode, wi en mogen hem noch niet betalen de bitterheit van die gal ende ediek. Dit 
is den sinlijcken menschen, die hoeren buye voor hoeren god hebben', swaer. 

390 Ten derden aomeret met medelijdenden herte: doe de soete Jhesus ter doot 
begonst te genaken, neygeden bi een weynich zijn ghebenedide hooft ende sprae dat 
.vi. woort, seggende: 'Het is volbracht'. Denet hertelike wat grooter inwendiger 
pijne ende droefenisse Jhesus gheleden heeft, doe hy dit woort sprack. Want, doe 
Jhesus saeh dattet in hem vollenbracht was. ende nye! meer en was te doen dan die 

395 siele uut dat liehaem te scheiden, so overleydeo ende bedacht hy in zijn herte alle die 
pijn ende' verdriet, alle den smerte,'armoet ende droefe- (f 181v) nisse, de bi om 
onser wille geleden had, ende nam die in een sonune, ende offerden die sinen 
hemelsehen Vader, seggende: 'Tis vervult'. Recht aft hi seggen woude: '0 

f Versta: opdat. g kosten = kondet; soutien = zoudet h -Versta: in uw beproeving 'geduldig 
zijn. i Versta: lichámeiiJke. Vgl. Dat Iyden ende die passie ons heren jhesu christi, ug. A. HOLDER, 
Leiden, 1877, p. 44-45. j drincken ... : als spreuk bekend, uit welke herkomst? Deze (en volgenóe) 
tussenkomst van Caiphas valt op. Uit welke Passie? k ysop of isop: hysop als plant of als 
goedsmakende hysopolie; en deze wordt door edik en gaDe verzuurd. I Versta: zinnelijke eet-
lust. m Misschien" te verstaan als: Wien die lekkernij in de smaak valt. die smake er maar van", 
enz.! n Vgl. Phil. 3.19. 0 Versta: overlegde. " 
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hemelsche Vader, al dat-ghene, dattu my bevolen hebste ende daer-om du mi hebste 
400 gesent opter werelt, dat heb ick alle vollenbracht' . Doe sprac Cayphas: 'Noch en 

laet dese valsche propheet ,niet af te spreken van sinen hemelschen Vader. Du, 
verleyder des volcx, en waerstu niet gheçruyst, wi souden di noch crueen, wa'!ttu 
nyet en laetste dijnen Vader God te noemen, dat-welcke wi nyet hooren en willen'. 

Doe henc de ellendige Jhesus inder alre[r]-meester pijnen, van. buten vol wonden 
405 mit gheschoerden aderen, mit ghespannen zenuwen ende myt doerwonden hoofde, 

mer van binnen inder alder-grootster bangicheyt, die al zijn uutwendige lijden seer 
te boven ginc. Ende als die volmaeeste Jhesus zijn geho.orsamheyt trouwelic ten 
eynde al volbrocht had ende die hemelsche Vader den strijt" zijns enigen Soons wel 
aengemerct, - want die.soete Jhesus. (f 182r ).niet ledich en was aender galgen des 

410 cruees, noch en hielt nyet.op te.bidden sinen hemelschen V~der voor dat mensche
like geslachte, - soontfermden hihem daer-over ende ontfenek dese offerhande in 
een voldoen voor alle die sonde der werlt. 

VII*. Hoe Jbesus den bitteren doot starf, zijn herte opende ende drie uren doof henek. 
< (I Capittel .xxxvij.) 

415 18*. Te .xij. uren denct mit droeviger herten hoe de fonteyn des levens alle zijn" 
soeticheyt verdorret ende verdroocht is, ende hoe dijnen bruydegom Jhesus, na-dat 
'alle zijn bloet uutgheputtet is, zijn crachten beghinnen te ontghaen,sijn ooghen te 
breken: zijn aengesichte wordt bleeyck, ende liet' zijnbooft neyghen nae· zijn 
bedructe Moeder, ghevende hoer eenteyken van seheyden, wanthi nader eracht .der 

420 naturen overmidts onuutsprekelijek medelijden metten mont nyet en mocht 1l;ut
spreken, bevelende hoer mil dat selveteyken zijn liehaem, dat so deerliedoerwont 
ende gescoert wás, ende heeft ten lesten dat (f.182v) leste woort geroepen met 
luder stemmen. ende met bitteren tranen, seggende:.'Vader, in.dinen handen beveel 
ie mijnen geest'. 

, 425 . Dese roepinge was so stare, dat si inder hellen gehoort wort' ende dede, den 
hemel ende aerde beven: daer-om t dit roepen en was nyet van natueren, mer was 
doer mirakel.. Want na der naturen soU wast onmoj;elic, dat ,ee~ mensehe, die so 
lange ende so swaerlie gepijnieht. was, soude soe .starekelie mogen roepen. Ende, doe 
hi dat woort geseyt had, gaf hi mit geneyehden hoofde sinen geest. Onder alle die 

430 pijn, die Christus geleden heeft, .• o. was dit. die alre-swaerste, .want. de. doot is dat 
verveerlieste dine, dat.een ereatuere lijden mach, .ende dat. overmits. die natuerlike 
toeneygelieheit ende lief te des liehaems: en.de der sielen'. 

p Nl. de doodstrijd, die reeds Qegonnen is en. waarin .Jezus zich onl~ig hield (= ·niet fedich es was), .. rlch 
inspande.-om.... q mann., omdat defonteyn op Je~ wijst. i Versta: (hij) 1!el. . s.NI. ~a.t 'de 
zielen in '1 voorgeborchte.( = helle) ln.terpreteerden ,als voortekenen der komst van de messias, Vgl. 
Heym. f., f. 1764-67, 1773-79.. t Versta: omda~. . u.Onnodig t.o.v: Lmmogelic. v Versta;, lUssen 
lichaem en zieL - C c. 37; p. 62.3 e.v.;.een ander~ uiteenzetting der 7 kOli.swoorden geen Schr. in Cc. 41-
44, p. 429 e.v. ".' '. . 
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624 E. DAT BOEC DER AENBEDINGHE 

Ten anderen anmerct in wat last u ges,mtmaker gehangen heeft drie uren 
levendich inden cruyce. Siet nu wie hy is, hoedanich hi is ende hoe groot hi is, wiens 

435 doot hemel ende aerde beschreyden. Wie ist toch, deden doot lijdet, den W hemel 
ende aerde be- (f 183r) screyden, wes 'doot die dooden levendich maket?Och, 
mochtet nyet wel een versteent herte zijn, dat tot die gedenckenis van suJcken 
pijnliken doot niet en verschrict van verveernisse ende nyet bemorwet en wort tot 
uutstortinge der tranen? 

440 Och; hoe hebben zijn leden gereten' van pijnen? Hoe heeft dat leven tegen den 
doot ghestreden ,? Het was in zijn macht zijn siel te houden", mer dieliefte tot ons 
verwan hem', dat hi zijn ziele met sinen vrijën eygenen wil van hem settenb • 0 
onsprekelike liefte tegens ons! Tis wonder· dat een mensche niet en smelt int 
mercken· deser lief ten ende dat herte niet en borst van dancbaerhè)1 ende mede-

445 lijden".. Die' sonne ende alle elementen hebben hem bedroeft inden 'doot hoers 
scheppers: waert wonder dat ghi u bedroefden? Die vrouwen ende die ander 
vrienden screyden d • Mer och och, alle verganclike dingen worden bescreit, mer·die 
doot ons Here.n wort weinich bescreyt! 

Ten derden, bedroeft (u) ende bescreitden doot dijns geminden brudegoms. Wie 
450 en s.oude hem niet bedroeven aft screyen, (f 183v) daer die engelen des. vreden 

bitterlic screyen? Siet of daer eenich geweest is, die den doot dijns brudegoms nyet 
bescreyt en hebben uut medelijden dan die duvelen, die Joden ende de werlt.Ende 
daer-om; ·die dese drie volgen ofte dienen; die en kannen den d.ool Christi niet 
bescreyen, dats: die des duvels rae! volgen, de der werlt genuechte ende der Joden 

455 nijdicheyt volgen, die en kannen geen medelijden met Christocrijgen·. 
Mercthoe u brudegomblijft drie 1ll'en hangen irit cruce. Ende alle dat vale ghaet 

en,wech. Die droevighe Moeder ende die ander vrieaden blivenhi dat cruyce. Och, 
in wat droefnisse is Maria gheweestl Denct ende ondersoect u selven seer scherpe
lick, aft ghi .oae arbeyt aHe dage meer te sterven uut lief ten, als.hi uut lieften voor u 

460 gestorven is. Siet aft ghi alk u begeerten heel gheset hebt inden wille Gods ende 
. hem ·de bevolen hebt, sa-dat ghi u setven heel overgegheven hebt, als u brudegom 
om uwen wil hem overgegeven heeft in 'de handen zijns Vaders. 

19'. Te een ure anmerct hoe dat anno- (f 184r) seHam Jhesns aldus deerlic gedoot 
was opten .oulaer des cruces.. Sa sach dat wrede vale zijn mant noch open-staen, die 

465 alsoe bestorven was inder lester bedinge: doe riepen si myt luder stemmen: 'Siet, 
dese verleyder leeft noch ende verhoudt hem selven: wat sullen wi hem doen?'. Doe 
sprac daer een van hem: 'WIsuIlen hemdoersteken in zijnre siden, ende sae sullen 
wi •. ien aft daer leven in is aft nyet'. Doe was. daer een ridder, Longinus gehieten, 
die. een base mensche was, na der bekieringe heilich ende goed van leven. Dese, om 

w Versta: -dien ... de hemel... x gereten van het wW. riten, rijten; intrans. scheuren. y Vgl. Victimae 
pÇlSchali; Mors el vila duello conjiixere mirando. z Vgl. Jo. 10.17-18. a Versta: zijn liefde tOl ons 
':Vos sterker dan zün liefde voor zijn leven, zodat hij... b seUen ter vertaling van ponere vitam; zie vorige 
n. z. (: Echo van de invloed van FascicuJus waaruit Schr. excerpeert in P III.50;-zie hiervoor E c, 25, 
p. 596. d R. 456-480 = Fase., Noon, art. 7, f. SIr-v. e R. 449455 = ib .• f. S2r-v. r R. 456-462 = 
ib., f. S2v, 
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470 den bosen Joden te behagen, begeerden dat men hem een speer soude setten op 
Jhesus' rechter side. Endé niet al zijnre erachte 'styet hy dat doer die rechter side ons 
Heeren met so grooten ghewelt, dat dat· ghebenedide liehaem daer-af craecten, dat 
al verdroocht was, want, onse lieve Here drie uren levende ende drie uren doot 
aenden eruyce henek . 

. 475 Ende, als sinte Bernardus seyt, met desen speer en wort niet alleen doersteken die 
rechter side ons Heren, maer (f 184v) dat alre-heiliehste herte wert iammerlijcke 
doergraven, want dat speer ghinc midden daer-doer metten punt. ende maecten 
daer-in' een diepe wonde. Doe vloeyden' daer mildelic uut 'die sacramenten der 
heiliger kercken tot onser salicheit, 'als water om dat doopsele mede te heiligen, ende 

480 . bloet in verlatenisse onser 'sonden ': 
Och, ten was den wreeden Joden niet genoeeh .den onnoselen' Jhesum so wredelic 

te pijnighen in sinen leven: si en deden hem noch nieer lastersaen na zijnredoot. 
Denet 'hertelic of dijn herte ooe gewont is metten speer zijnrer godliker minnen, 

dat is: oft ghi hem uut alle dijn erachten der sielen oae liefhebt, ende aft ghi 
485 neerstelic arbeit doer stadige oeffeninge der duechden ende ·der heiliger gedachten 

ende vueriger ghebeden hem lievene crijgen'. 

495 

20'. Te twee uren denct hoe dat onsen lieven Heren al zijn natuerlike voehticheyt 
ontlopen was; also dat hi nyet éénen dropel bloets behouden heeft tot een teiken 
zijnrer groter minnen. 

Daer was een centurio, dat is: een ([ 185r) hooftman over hondert knechten. 
Want hy mercten dat onse Here in zijn uuterste so starekelic roepende sinen geest 
gaf, sa geloofden hi hem ende wordt daer-doer bekeert; Ende daer-om:sprac hi met 
groten geloven: 'Waerlie, dit is die Sone Gods'. Ende daer waren veel vlinden 
loden, de tot kennisse quamen-overmids dese wonderlike dingen ende 'Sloegen' met 
groten berouwe voor hoer bursten. Want si sorehden datdaer wrake .af. eomen 
soude ende seyden: 'Wi hebbengrotelic, misdaen. Waer-om hebben wi consent 

I 500 

ghegeven, datmen den goeden Jhesum so seandelie soude dooden 1'. Aldus dagende 
ende suchtende zijn si weder'gekeert ,in Jherusalem. Als die wrede ,princen . dat 
saghen, soe spotten si daer-mede ende wijsden op hem mit vingeren . 

Ende die ongenadighe Cayphas verblijden hem alte"seer van ons Heren dooIende 
seyde al lachende: 'Wi hebben ons desen valschen prophëët quytgemaect ende ,zijn 
nu vrij'. Aldus reden si al lachende ende spottende 'ter stadt wert ende verblijden· 
hem in hoere boos- ([ 185v) heit. 

, 

Och, doe bleef die cleyn menichte ons· Heren vrienden metter droeviger- Maria: bi 
505 den cruee. Al ist dat daer so luttel menschen'bleven bïöIisen lieven Heren; nochtans 

so waren daer so menich dusent der heiliger engelen, de hem met groter weerdicheyt 
aItijt bewaerden ende hem nemmermeer af en ghingen, want dat wel behoorlic was. 

. 510 

Daer-omme, 0 devote siele, blivet nu mede bi uwen brudegom onder. den cruyce 
ende slaet u· ooghen dicwil opdèn ellendigendooden Jhesum met groter minnen 
ende, hertelic' medelijden. Want hoe dijn minne meeder is, hoe dat het medelijden 

". -.' 

g R. 49: vgl. Heym. P., r. 1827-1847. hR. 483-486 ~ Fase., Vesper, cap. 8, art. 1, f. S5v. 
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626 E. DAT BOEC DER AENBEDlNGHE 

meerder wesen sal. Siet hoe deerlijeken hi hanget aenden eruyee ende hoe bereyt dat 
hy is dy te ontfanghene tot zijnre uutvereorenre bruyt. Hi heeft zijn ghebenedide 
hooft ootmoedelijck neder-gheneyeht, om di te eussen. Hi heeft zijn armen wijde 
uutgespreyt, om di te omhelsen ende tontfanghen. Ri heeft zijn handen ende voeten 

515 so wredelick laten doersteken, op-dattu hem altijt in- (f 186r) den eruee soudeste 
vinden, bereyt di te onfermen ende te sparen. Hi heeft zijn heilighe side laten 
doergraven, op-dattu daer-in soudste sehuylen voor alle beeooringhen ende laghen 
des viants. Ende bi heeft di ghesehenet zijns herten bloet, op-dattu altoos droneken 
soudes werden van zijnre minnen ende lief ten ende vergheeten alle teghenwoordighe 

520 liden ende verdriet, dat u overeomen mach i .. 
Hier-om en ·seeyde nemmermeer uut dese bruloftlijke carner des lieven ghesel

scaps, maer slapet ende rust altoos daer-in, so lange bes dijn gheminde selver coemt 
ende neemt di met zijnrer rechter hant ende leydet di in sinen wijnkelder, daer hl di 

. alte-mael droneken maken sal van zijnrer soeter minnen. Ende, alstu aldus ruste-
525 lijeken gheslapen hebste inder oopen siden Jhesu Christi, so ontspringhet weder met 

devoten· tranen ende gaet ootmoedeJieken sitten onder dat eruyee ende helpet Maria 
beweenen den bitteren doot hoers lieven kindesJ• 

vm·. (f 186v) Hoe Jbesus afghenomen wort vandencruycè ende vanden druck zijnre 
Moeder ende vrienden. «([ Capittel .xxxviij.) 

530 21 *. Te drie uren so keert u selver·inwerts ende overdenet mit eenen mededogenden 
herte; hoe die alre-droeviehste Moeder Jhesu Maria was sittende onder dat eruee 
hoers Soons metter bedrueter gesels.eap, niet wetende van groten rouwe wat si 
souden beghinnen. Si hadden grote begheerte om dat doode liehaem ons Heeren 
vant eruyce te doen ende eerwaerdelie te begraven, mer si en hadden die eracht niet 

535 noch enige instrumenten,daer si dat mede souden mogen volbrengen. 
Meret nu, 0 minnendesiel, in wat groter lijden ende bangicheit dat si doe waren. 

Want van hoeren geminden Jhesum te seeyden ende zijn lichaem daer alleen te laten 
dat was hem swaer, ende lange daer-bi te blijven en was hem niet gheoorloft. Ende 
hier-om waren si al seer·bedroeft, ende sonderlinge die Moeder Gods. Si sloech dic 

540 haer bedroefde ogen op tot hoeren geminden (f 187r) Soon ende seyde: '0 mijn 
alre-liefste Soone, een troost mijnre sielen, hoe lange sal iek d)' hler sien doot hangen 
voor mijnen oghen? Mijn· moederlike herte en mach· nyet langer verdragen'. 

Hier-en-binnen quam Josel'h van Aromathia, (de) een wel-gesien man was ende 
begeerden oorlof van Pilato, om Jhesus' liehaem van den eruyce te doen ende te 

545 begraven. Ende Pylatus hengeden dat. Als hi oorlof hadde om dat heylige lichaem 
af te doen, so ghlnck hl ende kofte een schoon reyn wit linnen cleet, om dat lichaem 
eerwaerdelie daer-in te leggen ende in te winden. 

9 Zou men niet verwachten: macht = mach het (= kan he!)'! 

iR. 490-520: vgl. Heym. P., r. 1885·191'1. j De r. 521·527 herinneren sterk aan de uiteenzetting van 
Schr. uÎt Dal eerste dille, P III.48-49, met het motief van ontslapen en ontspringhen (= ontwaken). 
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So guam noch tot hem een ander. heimelic discipeJ. ons Heren, geheeten Nico
demus. Dese brochte mit hem omtrent hondert pont costeliker salven ende ander 
costelike. "ruden,om dat weerde lichaem mit. te besalven.· 

Merct nu: Joseph ende ,Nicodemus,·die te vooren niet en dorsten belijën te wesen 
discipulen van Jhesus; om-dat si: sorchden geworpen te werden uuter synagogen, dat 
bi den loden seer scandtlic was: nu. zijn si gemoet ende gesterct doer die eracht van 
(f 187v) dat bloet Christi ende hebben allen. anxt achter-gheset.. Si en hebben niet 
gedacht: wi sullen onse goet guijt worden; wij sullen onteert worden, ist sake dat wi 
desen Jhesum, die voor· eenmisdadieh· !11en.sehe totter· doot .veroordeltis, zijn 
liehaem vanden eruee nemen ende begraven[t], mer die viantsehapder.loden, hoer 
goet, eer ende leven. niet achtende,· uut dat exempel Christi inder lief ten gestarct, 
belijën nu oopenbaer milten wercken te wese.n discipul.en Christi. . ,.'. 

Siet in u selven ende· eXaJllÎJ1eert. u,. of ghi a1so gemoet endegesterct . zijt. in die 
lief te doer dat bloet ende den doot dijns brudegoms, dattu omsinen wil ende Dm 
zijn waraehtige dienstmaget te wesen woudest oae achter-setten· alle die vrientscap 
der menschen, alle dijn goet, alle dijn tijtJijcke· eer ende dijn levenk .. 

Ende aldus sa genck dat lieve gheselscap metvnerigher devociën totten berch van 
Calvariën ende sprack onder-weghen van dat swaer ende onsprekelike Iiden ende 
bitteren doot ons Heren Jhesu Christi. Ende, als si (f 188r) genaecten dat heilige 
cruee, daer si den onnoselen Jheswn sa .deerlic (aen sagen) hangen, sa vielen si 
neder op hoer kniën ende aenbeden hem myt veel tranen. Ende si groeten die alre' 
droevichste Moeder minlick mit grooter weerdicheit. Ende si (groete[n] si) minlike 
weder ende hiet si wilcomen ende. si .danctel1 siseer; dat si hoeren Sone aldus 
gedachtich waren in deser noot. Dare spraken si tot hoer: 'O.eerwaerdigevrouwe, 
wi zijn sa seer mit u te lijdeJ1l, dat al des" dinghen aldus gheschiet zijn leghens 
dijnen .enighen Soon. Wi hadden hem .so geerne. verlost, maer wy en mochten odes 
niet. vollenbrenghen' . 

Doe wordt alle hoer rouwe vernieuwet. el1de si wort .seer. schreyende ende alle die' 
gene, die bi hoer waren. Ende als Joseph ende Nicodemus met hoer ghe~elscap 
desen groten rouwe saghen, sa en mochten si hoer tranen nyet . .onthouden, mer si 
weenden ooc mit. hem, sa dattef niem.ant val! hem allen spreken en .konde. Ten 
lesten seide Nicodemus: 'Ogqede V.fouwe, ghi. weten (!l.wel dat Jhesus alle (f 188v) 
dese dingen behoorden te lijden,' souden wi.· plet hem .. comen . in zijnglorie'm. 
Overmits dese woorden wort die droevige Moedeceen weinich ghetJ:.oost .. 

Doe namen si dat heilige lichaem van dencruce.· Als dan. dit heilige lichaem 
ontnagelt was .ende.Joseph ende,Nicodemus dat eeI:Waerdelic vanden.eruoe broch
ten, sa ontfenc die. droevige Moed.er dat :lichaemhpers Soons seer minlic.k .. Wie 
soude nu kannen· bedel1ckenoft .begrijpen ·in zijn herte al die· bernende .. lieftè ende. 
eerwaerdige revereneie,. die die lieve Moeder doe·toonden?·Si ontfene hem sO,minlic 
in hoer moederlijke arme ende custen. diçwils zijn heiligelecten,.die sa deerlijc waren 
doerwoJ11 ende verdroocht aender galghen des heiligen cruees. 

k R. 543-563 = Fase., Vesper, cap. 8, art: 'i, f. S6r-7;. I Versta:' Met u lijdeti ",jj erg eronder da/ ... 
('])., . m Vgl. Lc .. 24.26. Het is wel.vreemd;-.dat'deze woorden van:Jezus in Nicodemus"mond worden 
gelegd. . , - . 

:; .. 
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22". Te .iiij. uren denct hoe de bedroefde Moeder hoer setten onder den cruce ende 
590 Joseph metten anderen vrienden spreyden dat eostelike witte cleet, dat hi met hem 

gebrocht had, op onser liever Vrouwen seoot ende voort opter aerden, ende si 
leydendat aIder-heilichste liehaem met groter weerdicheyt (I 189r) opten schoot 
zijnre liever Moeder. Doe die bedroefde Moeder hoeren lieven Sone aensach, soe 
deerlic mismaect over al zijn lichaem, soe-dat daer eenen steenen herte af bemorwet 

595 mocht worden tot medelijden, doesprae die bedructe Moeder tot hoeren Sone: 
'Och, alre-liefste Sone, hoe bitteren scandeliken doot hebdi willen sterven om de 
verloren menschen weder te brengen totten eewigen leven!' Wie soude uut mogen 
spreken den groten rouwe ende dat bitter ween en der alre-droevichster Moeder 
Maria, daer men af seyt, dat si sadt opten serek, dare-mede men soude besluten dat 

600 graf ons Heren, ende Jeedt sa grote martelie in hoer moederlijke herte, dat si aHe 
martelaere boven-ginc inder pijnlicheit, ende mocht wel te rechte gehieten werden 
dat hooft van hem allen. Die tranen vloeyden sa mildelic uut hoeren moederlijken 
oghen ende over hoer soete wangen, soe-dat si neder-storten opten steen, daer si op 
sadt, ende m;;ecten daer putten inden herden steen, overmits dat de hiete tranen 

605 daer sa dicwil (I 189v) ·op vielen, sa-dat men noch huden des dages daFe-in siet die 
warachtighe lijcteykenen der tranen, die onse lieve Vrouwe daer-op storten. 

Doe verschoende die almechtige Here 
zijn heilighe liehaem tot troost der droe
viger Moeder ende der ander vrienden: 

610 sa ginghen alle die wonden en-wech, die 
die goede lbesus om der mensenen wille 
hadde ontfanghen; ende daer en bleef 
soe veere als één wonde niet in alle die 
leden ons lieven Heeren, uutgheschey-

615 den die heilige vijf wonden. Doe die 
lieve Moeder ende alle, die daer waeren, 
dit groote wonder saghen, soe worden 
sy alte-seer verblijt ende sloeghen hoer' 
handen ende ooghen op inden hemel om 

620 dat groote mirakel, dat die mogende 
Godheit op hem dede. Ende, als si 
weder-omme op dat heilighe lichaem 
saghen, sa wordt zijn Soete aensicht soe 
schoone ende clare, dat si niet en moch-

625 ten versadet worden hem aen te schou-

(I 2r) Dit es de neime/ike passie ons 
heeren lhesu Christi. 
(I 70r) Te vesperen. 

(I 73v) Och doe de weerdeghe moe-
der gods. ende al dat lieve gheselscap 5. 

was in groete droufheit, (I 74r) doe 
verscoende ons lieve heere zijn helich 
lichame van al sinen heleghen wonden, 
tot eenen minneliken troeste sijnder lie-
ver moeder ende sijnen lieven vriende- 10 
kins die sa seere hedruct waren, sa dat 
in sijn lichaeme gheen wonden en toech
den (= zichtbaar waren) dan die he
leghe .V. wonden in handen ende voeten 
ende in sijn heleghe rechte side. Die hilt 15 

,ons lieve heere tot een teeken der victo
rien, ende dat nijse sinen hemelschen 
vader toeghen saude, als hij bade voer 
den armen sondare, ende dat hijse ten 
oordeele toeghen saude ter heeren sijns 20 
hemels vaders 



1 

i 

I 
i 
I 

I 

I , 

I 
I , 

I 

630 

635 

640 

E c. 38 629 

wen, desghelijcks alle dat' hèylige 
lichaem, uutgenomen die heilige vijf 
won- ([ 190r j den, die hibehouden 
woude om te toonen in den' dage des 
oord els, ter eeren ende' gloriën' zijnret ' 
uutvercorener vrienden ende tot 'schan
den der verdoemder menschen n. 

o siele, coemt ende verselt u mede mit 
aHe ·dese lieve gheselschap als met die 
alre-salichste maghet Maria, metten 
anderen vrienden ons Heren, ende helpt 
hem mede beweenen den bitteren doot 
dijns gheminden bruydegoms, wanttu 
biste die sake, waer-om hi al dese din
ghen heeft gheleden°. 

ende ter glorien sijnder 
'huutvercorender ende tot scanden der 
verdomder meinschen dat sij der minnen 
die hem god ghetoecht heeft totter doot 25 
des crueen hem so ondancbaer gheweest 
hebben: 

Och doe sij saghen dai helieh 
lichaem also 'scoene ende gheheeI' dat 
nieuwersquetsure èn openbaerdein al 30 
sijn helieh lichaeme dan sijn heleghè .v. 
wonden, Och ,doe waer! die weer(f 74v j-
de moeder gods ende die ander zeere 
ghetroest: 

o mijn ziele, comt oec tot 35 
onsen heere want ghij sijt daer hijt al 
om leden heeft, ende weent metter he
legher bedrueter moeder, ende met dien 
bedructen gheselseepe die nu van allen 
troeste ghelaten sijn, ende meeret an sijn 40 

heleghe .V. wonden ende neemt daer in 
hu ruste. 

(Hs. Fond. Lat. 9216, Rome, Vaticaanse 
Bib!.; ug. door P. Straeke, OGE, 11, 
1937; 183,r. 2062-2085). 45 

Q R. 607-632 en n. n: deze anticipatie van Jezus~ 'verschoning' verheerlijking -in de apocriefe 
lijdensvèrhalen (reeds aanwezig in Heym. P.; ife 'volgende n:'o)~ die S. Jan eerst in zijn ,verrijzeni~erhäaI 
op 2e paaszondag aanhaalt, is merkwaardig (vgl. Jó. -24-28; &f:'GWTIN~ Valeur calé~héti4ue a'~ signe . 
symbo(ique: Ie GtEur blessé t!e Jésus-Christ.-in Lumen vitae, -16; 1961, .p. 746-757). Hoe eil waar"is' dit 
anticiperend verhaal ontstaan? Het waàrom van he~_ behoud van Jezus' wonden, is. in zijn tweezijdigheid 
sterk emotioneel ingrijpend (zie'hiervoor on: e; p: 6il). NB. De voornoemde 'verséhoning' wordt ook, in . 
verzen; verhaald in Het Zutphensch.Groningsc}je Handschri/t:'zje F. LEENDE1('I-Sjr. in TNTL 15,1896,91- . 
92, VVo 381-438,-met Q-,:oJ;1vermeJding in Beati Anselmi dialogus'de.passione Domini •. t-.a.p. p. 94-95. Vgl. 
Een goede oefeninghe vanden leven ons heren ihesu cristi, Leiden, Hugo}ansz. van Woerden, 1498, [.146r-
v. 0 Simpele maar pregnante uitdrUkking ván he{ molivum. -incarnatiqnis el passj!!~-iS, dat i~dere "mens . 
persoonlijk raakt: propter me. 
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IX·, Hoe Jhesus begraven wordt. (<<I Capittel ,xxxix.) 

23*. Ter vijf ter uren denct hoe dat Johannes Mariën ootmoedelicken badt, want die 
nacht aen-quam, dat si doch gehenghen woude, datmen dat lichaem Jhesu mocht 
bereyden ende begraven. Maria,. denckende datsi Johannes bevolen was, ghehen-

645 gede dat goedertierlick. Ende si hebben dat ghebenedijde lichaem Jhesu gesalft ende 
gewonden in dat schoon linnen c1eet, dat Joseph gecoft had. Maria, merckende dat 
si dat nyet langer en (f 190v) mocht vertrecken, leyde hoer aensicht op dat aensicht 
van hoeren lieven kinde, ende mit overvloedicheit der tranen heeft si dat ghewas
schen ende ghecusset, ende hevet dat gewonden in een sweet-c1eet. Ende doe zijn si 

650 alte-samen op hoer knyën gevallen ende hebben hem angebedet ende ghecusset. 
Ende si hebbent gedragen vanderiberch van Calvariën. Maria, de Moeder Jhesu, 
droech zijn ghebenedide hooft, Magdalena die voeten elide die anderen droegen dat 
lichaem int midden, ende begroven hem so eerwaerdelic met veel droefnisse ende 
met ghebuychden kniën; ende met veel tranen so hebben si den here des levens 

655 begraven". 

24*, Te . vi. uren denct hoe Joseph ende 
Nicodemus hebben van·· Maria oodof 
genomen ende zijn weder in die stadt 
ghegaen. 

Fasciculus myrre 
(f Tlv) Hier beghint dat leste com
pleet ... 
(f T3v) Dat .ij. artijkel is. ditt Marie 
gegaen is van dat graf metten anderen 5 
binnen Jherusalem. 

Joseph ende nicodemus wouden 
weder nader stat van ierusalem gaen 
ende hebben tot maria geseit: maria 
gaet met een van ons beiden in des.en IO 
huse met wien dat u belieft ende 
gebruyct al dat wi hebben als u eyghen . 
Maria heeft hem gbedanct met ee.baer
beyt ende heeft geseyt dat si ioannes 
bevolen was. Ende doe si aenstonden 15 
ende baden maria noch meer, soe heeft 
ioannes geseit: si is mi bevolen. Ic sal 
haer leyden int huys daer haer lieve kint 
gister'ä yoni sijiiavöntmaeiadtmët 
sinen discipulen. ioseph ende nycode- 20 
mus hebben van maria oorlof genomen 

P R. 564-650: vgl. Heym. P., r. 1942-2135 (zie onze gedeeltelijke parallel-transcriptie). Hef parallellisme 
tussen beide teksten is opvallend. Maar er zijn passages, die laten verondersteHen dat p niet rechtstreeks 
van Heym. P. is afgeleid, maar dat beide teksten vanuit een gemeenschappelijke bron zijn bewerkt, die 
uitgebreider was. 

:; .. 
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660 0 Maria, hoe ellendich zijt ghl 
nu, een verlaten wedue vol droefenisse, 
want Jhesus u kint, u bruidegom ende 
alle uwe ghenuechte was! 

Ten: lesten 
665 heeft sint Joannes geseyt: 'Tis tijt, dat 

wi in die stadt gaen, want die nacht 
coemt aen'. M aria is (f 191 r) op-ge
staen ende heeft dat graf ghecusset, seg- . 
gende: '0 mijn kint, ick en mach hier 

670 nyet langer bliven. Ic beveel u uwen 
hemelsehen Vader'. Ende si zijn wech-
gegaen. 

ende sijn weder inde stadt van ierusalem 
gegaen. 

o maria hoe ellendich sijt ghy 
'nu verlaten weduwe vol droefnis, want 25 
ihesus u kint u brudegom ende al u 
ghenoechte was. 

Ten lesten heeft ioan-
nes geseyt: tistijt dat wy in dye stadt 
gaen, want die nacht comt aen ende ten 30 

behoort nyet dat wi bi nacht souden 
inde .stadt,gaen of dat wihier souden 
blijven. 

Maria is op·gestaen ende heeft 
dat graf geeust seggende: 0 mijn kint ie 35 
en mach hier niet langer bliven, ie beveel 
u dinen hemelsehen vader. Ende si sijn 
wech ghegaen. Ende hebben marien tus
seen hem geleit want si was aelmachtich 
(= amachtich) geworden van droefnis, 40 

van screyen, van arbeyt ende anderen 
suchten ende kermen dat si niet alleen 

Doe si quamen bi dat cruee, is en mocht gaen. Doe si quamen weder bi 
Maria op hoer kniën gevallen ende heeft·" dat cruys is maria op haer knien geval-

675 dat aenghebedet, seggende: 'Hier is mijn len ende (f T4r) heeft dat cruis aenge- 45 

lieve Soon aen gestorven. Siet, hier leyt beden seggende Hier is mijn lieve kint 
zijn gebenedijde heilige bloet'. Ende die aengestorven hier leyt sijn gebenedijde 
anderen hebben des-gelijcs met Maria costelike bloet Ende die ander hebben 
dat heilige cruee aengebedet, des gelijcx met maria dat heilige cruis 

680 ende si zijn 
voortghegaen na die stadt. Och, hoe duc 
sach Maria om na dat graf ende na dat 
cruee! Al ginc si met denlichaem van 
dat graf, hoer herte ende siele had si 

685 gelaten bi hoer lieve kind!. 
Doe si by der stadt quamen, alle, die 
Maria . sagh~n, worden beweghen toi 

aengebeden. 50 

o maria ghl sijt de eerste 
geweest de ihesum aenbadt doe hl opter 
werelt quam ende van u geboren was 

"Ghl sijt die eerste die dat heilige cruys 
aengebeden ende eer bewesen hebt Ghi 55 
sijt ooc de eerste die hem na sijn verrise
nis gesien hebt(!) Ende si sijn voort 
gegaen na de stadt van ierusalem. 

Och hoe die sach maria om na dat 
'." graf, ende na dat cruis metten lichaem 60 

al ginc si. na de stadt haer hert ende 
sielle had.sLgelaten bi haer lievekint. . 
Doe sibyder stadt quamen; al die 
mariám sagen &e word~n'bewegen tot. 
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medelijden ende sereiden seer bitterlic. 
Ende veel goede vrouwen volchden 

690 Maria ande troosten si, ende screyden 
seer bitterlic. 

Ende doe Maria quam bi 
dat huys,daer si in wouden gaen ende 
bliven, heeft si hoer omme-ghekeert tot-

695 ten vrouwen, die haer volehden, ende 
heeft si eerberlie toe-geneyget ende ge
(! 191v) danet. Ende die vrouwen heb
ben des-ghelijes Maria toegeneieht ende 
zijn en-weeh gegaen, seer bitterlie screij-

700 ende. 

Ende Joannesheeft Mariën sorchfoude
He bewaert ende mit nerstieheit gedient 
ende boven allen uut ghanssen herten 
lief ghehadt naest Jhesum Q. 

medeliden ende sereyden seer(!) bitterlic. 65 

Ende vele goede vrouwen ende maeeh
den die volchden mariam ... ende troos
teden haer ende sereyden seer bitterlije. 
Die goede menscen daer si voorbi gine 
die sereyden ende beeaJechden(!) ma- 70 

riam segghende Och wat groter onreeht 
is heden gesciet door onsen oversten 
tegens den sone van dese goede vrou. 

Doen maria quam by dat huys. daer si 
in woude gaen ende blijven heeft si haer 75 

. om gekeert totten vrouwen die haer 
volchden ende heeftse eerbaerliken toe 
geneycbt ende ghedanet Ende die vrou
wen hebben des ghelijex Mariam toe 
gheneyeht ende sijn weeh gegaen seer 80 

bitterlijck sehreyende. 
Maria is ghegaen 

in dat huys daer ihesus sijn avontmael 
gheten hadde ende is daer ghebleven. 
Johannes heeft Mariam sorehfuldeliken 85 

bewaert: ende met neeystieheit ghedient 
ende boven al uut ganser hertennaest 
ihesum lief gehadt. .. 

(HIER ENDET DAT BOEC DER AENBEDINGHE) 

q R. 651·690 =.Fasc., Ie compleet, cap. 9, art. 2, f. T3v-4r. - Hiennee is Dat derde djnc uit P. c. 36 
beëindigd. Maar de-vraag, hoe Schr. haar traktaat E besloot, valt niet te beantwoorden. Zie hierna Die 
Narede, n. 1; p. '6~5 e.v. 
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(DIE NAREDE DES BOECX)1 

[DAT .XXXVIJ. CAP.)' DIE DEVOTE SIELE DANCKET GOD, DAT SI VERLICHT IS', HOE' SI 

DIE FONTEYN DER GODHEIT IN HOER SELVEN VINDEN, GEBRUKEN' ENDE BEWAREN _ 

SAL. (tI CAPITTEL J. "') 

1. 'Die devote siele' deelt voorafgaandelijk mee, dat zij de in deze druk meegedeelde 
leer over 'de weg naar binnen' van een harer medepelgrims meegedeeld kreeg en hoe 
deze weg in echte pelgrimsgeest bewandeld moet worden.' 

o alre-liefste 8.', ie heb vernomen van een van onsen pelgrimsUen alte-bequamen 
5 inwendigen wecb· tot onsen conincrije; ende aen dat eynde van desen wege leyt'° 

die poorte van Siond , dats: dat edelste deel der sielen, ende leyt" met die een side 
in die conincklijeke stadt der eewicheit, ende metter ander siden aen dat lantschap 12 

des lichaems der verghanclieheyt. 
Willen wi nu doer desen wege comen in onsen oorspronc der eewicheyt, soe 

10 moeten wi ons ontbloten 13 van alre verganclicheyt, ende doerbreken 14 die natuer, 
ende keren (f 192r) in 15 desen weghe inden binnensten gront der sielen, ende gaen 
doer die poorten 16 van Sion, als dese pelgrim seyt. Want de17 is hem seer wel 
bekent, want hi is denconine seere heimelic ende houdt alle daghe sprake met 
hem 18, de daer is dat opperste goet, overmits welcken hi seer doerluchtich is ende 

15 claer, so-dat hi ,. ons mede verlicht hevet doer zijn nieuwe tijdinghe ende blijde 
bootschap, die hy'· ons van hem" brenghet'o.,. 

ODe so heb ie van hem ,. vernomen, datonse siele niet langer in dorricheit oft 

1 Als beantwoordend aan Die voorrede, zowel in p a1s in P; zie hiervoor p. -5. Deze Narede sluit materieel 
rechtstreeks aan bij het voorafgaande traktaat. In feite' dient zij inhoudelijk als afsluiting van de gehele 
bundel. Zie p. 632, n. 7. 2 Getuigen:..p].7'l,J. 19Iy,J25.!;J'J!I"~~,I.2?~:.71iG.~~.11Q,J. 280,-
281v. 3 p add. 4 Die ... : P Hoe die ... (of is dit 'oorspronkelijk?); L Devota(e) animae pro sui 
i1/uminatione gratiorum aClio. 5 hoe ... : Let quomodo ... debeat. Versta: omdat zij erover verlicht is, hoe 
zij... 6 Lom. 7 P add. 8 L dilectissime. Zie hierna n. b. 9 alle ... : L viam aptissimam, 
compendiosam imernam vlam. 10 ende ... : L in cuius viae eXlremilale ... eonsistil; leyt "'" ligt. 11 L 
jaeel; vgl. n. JO. 12 L terra. 13 P blool maken. 14 doerbreken ... : L propriamque naturam 
frangere. IS PL door. 16 PL poorte (enk.). 17 de = die, nl. deze pelgrim. ]8 Nl. de 
eonine. 19 Nl. deze pelgrim. 2(1 als dese ... : p al1een geeft deze belangrijke zin over de persoon van 
de 'pelgrim'. 

a Zie onze verantwoording aangaande de tegenstelling tussen 'Die devote sieIe', de Medepelgrim (= M.) 
der Schrijfster als tekst-mededeelster, medezuster en de Schrijfster der PeerIe p. m. De voorrede en de 
narede zijn oj. opgesteld door de 'Medepelgrim' .( = M). b De M, richt zich in deze lange paragraaf 
allereerst tot haar huisgenoten, om hun de tekst van de Peede voor te steDen· als het werk van één harer 
huisgenoten, en, over deze heen, tot aUe lezers van de Peerie. De aanspraak is dus in 't meervoud (vgl. 
onse). Zie de verantwoording van deze interpretatie hiervoor p. c De term wordt gekozen i.v.m. de 
hierna gebruikte metaforiek van de weeh naar het rijk Gods (vgl. 1 Par. 29.15; Hebr. 11.13) Zie onze 
verklaring van het begrip pelgrim in P hiervoor p. d Het motief die poorte van Sion klonk onder de 
pen dei Séhrijfster zelfs reeds in D c. 42 en in E c. 7. ,e R. 12~16.1etter1ijk begrepen, laten verstaan dat 
de pelgrim nog leeft en hoe zijn persoonlijk leven ontwikkeld is. Zie n. b. 
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drooeheit en derf blijvenZ>. Want in hoeren gront leyt ' ° die ader der levendigher 
wateren ende die oorspronclieke fonteyne der Godheyt ende den afgrondigen putte 

20 des godlijeken wesens. Mer dese wateren zijn sa seer toegheleyt 22 met desen 
tijtlijken dingen, soe-dat over henne 23 gewassen zijn die oneruyden van alrehande 
gebreken, so- '4dat ons dat onghelooflieken is ende men ons dat nyet <vroet 
maken)Z5 en kan, dat dese levendige fonteyne in ons is, overmits'O die (f 192v) 
oDcruden, die doer die natuer gewassen zijn als: ongeloove, blasphemie, loeghen, 

25 achtersprake", murmuraeie, onruste, wanhoope, bitterheit, onweerdieheyt, spij
·ticheit, kijvinge, benijdinge, .<Iiefde ende lust in creaturen)"; ende uut alle dese 
eoemt quade droefbeit ende noch veel meer dier-gelije, die te lange zijn te bescriven, 
daer-van'· de wortelen so diep liggen inden gront der natueren, in dat binnenste 
des herten, daer die drie nederste erachten hoer oorspronclike stede hebben, daer 

30 die .vij. dootsonden' onder gewortelt zijn. 
Die begeerlike eracht heeft onder hoer drie hooftsonden als: gulsicheit, oncuys

heit, ende traecheit'o Die toomlike eracht heeft onder hoer (drie hoóftsonden 
als)31 giericheit, haet ende nijt ende toorne". Ende onder die reden leyt'o die 
scaemte, ende hevet onder hoer de hoverdie, die wil alle dese oneruden bedecken 

35 ende ontsehu.ldigen, ende. weITet 33 si alte-mael onder een als <onder) 34 een 
hagedoom, so-dat de mensehe zijn natuerlike reden niet gebruken en kan. 

Dèzeoncruden moeten wi uutraden 3S mit (tegengestelde deugden als>'" mil 
<lief te)", soberheit, reinicheit, wae- (f 193r) kerheit 3 ', armoede, vreedsamheyt, 
verdüldieheit ende ootmoedieheit, - diedaer eeB moeder 3 • ende verwaerster is40 

40 alre duechdeB, - ende voort mit allen sedelieken duechden. Op-dat" de putte der 
levendiger wateren weder in ons ontdecl mocht worden, so moeten wi nerstelijc 
ende strengelic daer-Ba graven doer dat aertrijcke ons herten. Want, ist dat wi nyet 
diep genoech en graven, so en kan daer geen water in comen ", men en moet dat 
van buten daer-in dragen, welck ingedragen water' terstont weder en-wech-

45 sinckende43 vergae!. Dit water is alle uutwelldige wijse ende al datmen mitten vijf 
sinnenindraget. Ende" hoe claer dat water is, het vervuylet ende stiBcket, ist daltet 
in die eertsche natuer blijft staen. 

Hier-om lae! ons vorder graven doer die eerde des. herten eBde doer dat sant der 
sielen, bes" opten wel'o, dat is: inden weselijken pueren gront, waer-in gelegen is 

21 Ooe ... : als een tweede punt in de mededeling; PL ondeFSCheiden niet en zeggen: Onse skie en derfnyet 
langer in dorricheyt blijven. Versta: ... hoeft niet langer. 22 L obrutae: toegedekt; loege1eyJ van het Ww. 
loe/eggen. 23 NI-. over, boven deze (wateren); P daer over; L desuper. 24 P om.; Lila uI. 15 P 
wijsmaken = doen aanvaarden. Niet in Verwijs. 26 Nl. wegens. 27 P achterclap. 18 lîefde ... : 
PL add. 29 P daer af (relatiefzin); L quaè el;am pro d%r a/te ... radicatae sunt.,,_ 30 L ace-
diam. 31 drye ... : P add. 32 ende loome, .. : L om. ~~ L mvo/vit: verwarren, v~rstrengelen. Vgl. 
werelt. 34 P add. 3S P uutroeden (= uitroeien); L eXtirpanda:----36Lcontrarus'"Viiiurihus ... ut-
pale... add. 37 L charitate add. 38 L slrenuitole. 39 L base (!). 40 daer ... : P die doer 
is ... venl' . ... : trp. 41 L Etenim si. 42 L scaturire. 43 P wech sinekende. 44 P om. 45- P 
loi; L usque ad. 46 P dat drifiam; L arena pura. 

f D.i. de hoofdzonden uit de traditie. g Dj. tegen de eigen aard in bijgebracht, in tegenstelling met 
het water dat uit eigen bodem opborrelt. Vgl. Jer. 2.13 met de veel gecommentarieerde tegenstelling 

. tussen fons aquae vivae en cisternae dissipatae. Alles is volgens eenzelfde metafoor uitgewer~t. 
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50 die ader der levender wateren ende die oorspronclike fonteyn ende die afgrondige 
putte des godliken wesens, soe-dat altijt van (f 193v) binnen vloeyen sullen die 
aderen des levendigen waters, so- 47dat wy van buten geen water in en dorven48 

dragen, iner'· selven altijt mildelick vloeyen sullen ende onse naesten mede-deylen, 
ende dit is: in ons allen. 

55 Ende wie dit gewaer wort in hem, die bevint daer-in alle goet ende eewich leven 
ende meer sekerheit ende waerheit dan ons alle doctoren leeren mochten. Ende'o 
die van dit water drinct, dien en sal niet meer dorsten " nae eertschen dinghen. Dit 
is dat water, daer onse Heere van sz seyt: 'Dat water;datick u gheve, dat maect in 
·di een springhende fonteyne in dat eewighe leven"; ende: 'So wie in mi ghelooft, 

60 vansinen buike sullen uutvloeyen levendighe wateren". 
Dit water is also soet ende reyne, ende is so crachtich, <dattet)" verdrijft alle 

bitterheyt der ghebreken, ende is also starck, wanneert gheweldelicken vloeyt, dattet 
verdrijft alle teghenheit 5. der naturen, ende vloeyt doer alle dat rijck der sielen ende 
lantschap des Iichaems, ende maeckt si vruchtbaer. Dit is (f 194r) die piscijn, 

65 wanneer" si vanden HeiIighen Geest beweget ende beruert wort, so gheneestsi ende 
maect gesont alle die erachten der sielenJ• 

Ende '6, willen wi nu, dat dese fonteyn bewaert si, ende niet meer toe en 
<leyte)" noch bestopt en werde, so moetmen si ondervatten'· ende op-mueren'9: 
metten fondamente des vasten gheloves, met dien marmoer-steen der inwendigher 

70 ghedachten 00, so- 61dat die memorie so <vast) 62 aen de fonteyn ghevestighet 
werde, dat God <daer-in vloeyen)6' mach mit godlicken ghedachten; ende met den 
carbunckelsteen6', so-dat dat verstant also ghevestighet werde aen die fonteyne, dat 
God da~r:.:~. vloeyen mach met godtlichm bekennen; ende met elpen-beenen 05 

<inden vrijën wille) 66, so-dat <die wille ghevestigetwerde aeitdie fonteyne 07 ); dat 
75 God daer-in vloeyen mach met godliker minnen ende werden aldus in-een-gevoeget 

met minlicker vereeniginghen, soe-datdie fonteyn op werden O. geleit O. om te 
vloeyen in dat rijck der sielen <ende) 70 om te maken die reden simpel ende verlicht,· 
ende den toren" sachtmoedich ende oetmoedich, ende (f 194v) alle de affectiën 
bequaem ende ordineerlic, ende die consciëncie puyr 72, ende dat herte reyn, ende al 

80 .. dat eertrijek des lichaems vruchtb<a)er. 

47 P om. 48 P derven; L ne ... cogamur. = (fliet) beho"even. . 49 L magis aulem. 50 'PL 
om. SI meer ... : P dorsten m . ... : trp.; dorsten met datief .. _52 P aj. 53 P; pende. S4 L 
resistentiam. 55 P dot add. 56 P om.; LPorro. '. S7 ioe: .. : P lOe en ga; L obslrualur; p loe en 
Ieme: wij verklaren: aangaande' de eind~e 'van lente: zie, het volgende' werde; /ent = _ verschrijVing' voor 
leyr, 3~ pers. enk. praes. van liggen; toe~liggen' = dj9htIigg~n; vgl.,n:-IO, 11 en 22.' 58 ,van onderaan of 
rondom versterken. S9'P metssen:= metse1en .. 60 onder-vatten ... : L solidumfundamentwn..circa 
ipsam iacere debemus et ex marmore ... extruere atque mUnir~: de woorden zijn herséhikt. 6t PaIs; L 
quo videlket. 62'P add. 63 daer: .. : p daeiinvloeyen; vgl. L.71. 64 Men verwacht. een genitjef~ 
bepaling zoals in ·r. 69-70. 65 P yvoren beenen; ~Cöiilbus eburneis;' vgl. n. 64. . 66 in .... : P 
add. 67 die wille ... : P add.; L quo videlicet et ipsa vo/untas iIa ad huncfontem slabi/iatur ut Deus .... 
add., 'in harmonie·met vorigé constructie. 68 P wenJe (enk.). " 69 soe dat .... : L ut ipsefons in óilUm 
ductus> Wij vetstaari: zodai dejonlein open (vgL Verwijs·s.v., 11 5) wordt gelegd. 70 L et add.' '71 P 
lOom; L irasCihiJem,'· 72 P puer. . 
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Ende want dese fonteyn so dierbaer ende eostelie is 73, so moet si bewaert ende 
besloten zijn ende overdeet toetten tabernakele des ghewonden liehaems Christi. 
Want dit is die vaste steerIk, ' sonder welcken geen timrnerasie noeh duechden 74 

staende en blijven, ende doer welcken alle dueehden ende goet vereregen worden 
85 ende bewaret. 

73 f!nde .... : P is ende c. .... trp. 
hendiaduoin 1). 

74 p1 timmeraige; p3 timmeragie; L structura viTtuturn (= 

h Jo. 4.14. i Vgl. Jo. 7.38. 
Christus = steen. 

j Vgl. Jo. 5.2-4. k Vgl. 1 Cor. 10,4; 3.11: het 'bijbels' begrip van 
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2. De dankende Medepelgrim beschouwt het als Gods grootste weldaad aan haar, dat 
zij de aldus medegedeelde leer als grondslag van haar geestelijk. leven heeft mogen 
leggen' 

p, f. 194v' 0 wonderlieke goetheit Gods', hoe ontallic zijn dijn weldaden, die ghi mi 
ghedaen hebt! Hoe soud<e)men die mit herten ende mit monde uut mogen deneken 
oft uutspreken, die <U)2 goetheit in mi gestort heeft ende3 aen mi bewesen heeft! 
Mer nochtans, 0 Here, belye ie dat mi meer beweecht ende ontsteect, als dat ghi mi 

5 bekent gemaeet hebt ende toegevoeghet desen pelgrim, il uutvercooren (vrien
dinne)4. Want ie weet wel, dattet u niet tegen en is, mer minlijc te hooren, datmen 
dijn bruyt' loovet, ende seer hertlic is, datmen dijn dienresche 6 ([ 195r) prijst, 

~ 
ende seer behaechlie is, datmen dijn heiligen eert'. Want dese pelgrim is wel met 

: 0 recht te prijsen ende te loven, daer ghi mi mit uuter' dwalingen geleyt hebt ende 
dijn weldaden bekent gemaeet hebt. 

Want ie had ogen ende (en)9 saeh dijn licht niet. Ic had ooren ende <en)9 
hoorde dijn stemme niet. Ic had handen ende <en)9 gevoelden noch en wrocht dijn 
wereken niet. Ic ha4. voeten ende <en) volehden dijn exempepo niet, noch en 
wanderde die weghen dijnre gheboden niet. Ic had gelave ende 11 geloofden di een 12 

15 God te zijn; ende dat geloven ooe die Joden ende ooe somige onghelovigen; mer ie 
en geloofden noch en gevoelden 13 niet, di in mi te wesen. Ic gheloofden ooe in 
Christo, mer iek en dede Christus' wereken niet 14. Ic geloofden dat die heilige 
kereke gelooft ende vierden <wat die heilige kereke viert)lS, mer ie en vierden noch 
en hielt dat in mi niet, daert alom begaen wordt 16. 

20 Ende dit hebdy mi doer dese verlichte pelgrim, uwen ghetrouwen bode"', ende 
doeT u hulpe ende graeie ontdect, ende hebt en-"'wech-ghenomen die seubben 1. 
van mijnen oghen, de doofheit 20 van ([ 195v) mijnen ooren, ende die verhert
heyt21 van mijnen monde", ende die traeeheit van mijnen handen, me onsta
dieheit 23 van mijnen voeten, ende die ongelovicheit van mijnen herten, sa-dat iek 

1 Getuigen: p.37b, f. 194v-198v; P III.56b, f. 234r-2.16r; L 3.71, f. 282r-284r. Alleen L heeft bier een eigen 
hst. en titel: ConJessio & gratiarum actio ou/oris (I) pro sui illuminatione (vgl. p. 635, n. a). 2 p uut; L 
o aelema er immehsa bonilas contulisti. 3 in ... : PL om. 4 P; p vrienr; L amÎCUm. 5 pP; Lamicum 
tuurn. ti p; P dienstmaget; L amicum tuum. 7 mer ... : PL datmen d. hr. 1., mer behagelic is tJa/men 
dijn diens/maghe! prijst 8 pl lotter. Deze titels werden helaas door de kopüsten, resp. zetters, ergerlijk 
geradbfaakt, wdat een verwarring. yanjee.welste ontstond. In de Latijnse vertaling werd alles in het mannelijk 
gezet: amicus Dei enz. (zie ruervoorJ5: 51'-). 9 P add. 10 p3 exempelen. 11 had ... : PL om. 12 L 
unum. 13 noch ... : PL om. 14 L Vana ergo e~atfides ista add., wat authentiek kan zijn, vgl. r. 20 
en 26. 15 ende ... : PL ende viert. 16 daert ... : L in quem tamen finem omnia joris obser-
vanlur. 17 uwen ... : PL om. Zie n. a. 18 P om. 19 P schellen; L squamas. 20 L surditatem; 
P droejheit. 21 L obslinationem. 22 P mijns moms; zo ook verder. 23 L instabilitalem. 

a In een (tweede) uiting over zichzelf, die eigenlijk aan de algemene beantwoordt, verklaart M., d.i. de in 
de inleidende rubriek vernoemde 'devote siele', dat onder alle Gods gaven aan haar deze weJ de grootste 
is, dat zij de leer van dese pelgrim mocht ontvangen: hierdoor komen wij te weten wat die leer in haar 
leven -heeft ·betekend. Meteen. en tot het -einde' toe, wordt de pelgrim nu bovendien genoemd: Gods 
vriendinne, bruyt, dienersche, zodat het ons duidelijk moet worden dat het om een vrouw gaàr. Màar, 
wanneer M. over de Pelgrim, een mannelijk nw., spreekt, gebruikt zij wel mannelijke qualificatieven, 
zonder zich zakelijk te láten miSleiden. De lezer van het Diets zij gewaarschuwd, ·ook t.o:"\[. van· de 
ta"tiJrise verialing~n: -' _. . . . . 
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25 nu mach sien dijn licht mit dat inwendige oghe des geests, ende <horen dijn stemme 
doer die inwendige ooren) '4 mijnre sielen, daer-mede du mi verweeste" dat ie in di 
bliven sal. 

Want wat soude my geh01pen hebben, dat ie ewieh ongheseapen in u gedachten, 
bekennen ende lief te had gheweest, ende dat ghi mi na dijn belde ende gelijekenisse 

30 gemaeet hebt ende u daer-in vereenieht hebt, ende dat ghi mi verlost hebt, ende dat 
ghi u selven mi tot eenre spijsen gelaten hebt, ende dat ghi mi, so uutvereoren uut 
duisenden, tot deser steden geroepen hebt ende mi aen siel ende aen lijf besorghet 
hebt ende so duek tot dijnre tafelen genoedet hebt b, ende veel dier-geliken weldaden 
<gedaen)", die niet uut te spreken en zijn? .. 

35 Wat soude mi dit geholpen hebben", dat ie ewieh in u geweest had, <en)'· 
haddi mi niet geleert ende onderwesen doer <uwe vriendinne)'·, hoe dat ie ghe
(f 196r) heelie in u weder-vlieten soude, <ende dat)'O doer u heilighe verdienst'>' 
ende houden di in mijn ghedeneken ende bekennen 32 ende lieften, ende -want ghi in 
mi blijven wilt-, dat" ie ooe doer u heilighe verdienst in u vereenieht moet" 

40 worden ende blijven in uwer teghenwoordieheyt mit die hemelsehe geesten, u altijt 
te dienen 35 en,de gehoorsaem te wesen, ende den menschen' om uwen wil in allen 
goeden bedienstachtieh'· te zijn: ende dat ,om niemants gonst ende vrientsC;lp, 
mer" alleen om uwer lief ten blijdelie ende simpel een yegelije behulpelick te wesen, 
al wort datduek ondanebaerlie ende qualic ghenomen, dat iek daer-orn niet 

45 ophouden en sal wel te doen, als die engelkens'· doen, die alsulcke'· bedienst
aftighe gheesten zijn ende so simpel gehoorsaem, woude God dat si die blader 
vanden boornen souden lesen 40, si waren bereyt: aldus dienen sy God ende den 
goeden ende den quaden menschen; ende41 hoe ondancbaer die mensehen daer-van 
zijn: si zijn nochtans al even bedienstaftich42 (d2 

50 Ende ooe43 so hebdy mi gheleert ende onder- (f 196v) wesen doer <u vrien-
dinne)44, hoe dat yc één geest. met u soude" worden ende versineken in dat 
afgront dijnrer godliker minnen, daer die geest ghedoopt wort ende vrij ghernaect in 
uwen geest, ende dat mijnen wille daer starft'· in uwen godlicken wille, a1so dat ie 

24 horen ... : PL; p hoor di dóer die inwendighe stemme. 25 L excitas = de kennis in mij doet 
ontstaan... U'PL add. 27 Wat ... : L Quid (inquam) prodesset ... ; hiennee wordt de vorige niet 
afgewerkte zin opnî~uw hernOIl:l.en en voltooid. 28 P; P fnde. 29 uwe ... : zie hiervoor r. 000; pP 
vrient; L amicum. 30 ende ... : P add. 31 ende ... : Lom. 32 pp. 33 L El quia .... -docuisti 
me. 34 P mocht. . 35 Ie ... : L ad serviendum. 36 P dienstachtich. 37 L itemque ad ... ; mer 
vervolgt eigenlijk de reeks prestaties samen met de engelen, na de negatieve uitdrukking: om niemams ... 
In 't Diets loopt de zin gewoon verder met de begonnen constructiè; het Latijn begint een nieuwe zin, die 
opgebouwd is vanuit een bijgevoegd me docuisti. Zie n. 42. 38 PL engelen. 39 P aJso; L tam 
obsequiosi ul ... , si ... ; vellent... 40 L-colligere: samenlezen.plukken. 41 P om. 42 De zinsbouw 
van deze langlopende periode is enigszins ondoorzichtig wegens de vele schakeringen van een innerlijk 
goed samenhangende gedachtengang. L is klaarder in het weergeven der logische sChakels. 43 Ende ... : PL 
Voort. 44 u ... : P; pL uwen vrient. 4S L debeam. 46 L quodque ... mori debeat (afhankelijk 
van ... : hebdy mi gheleert). 

b Dese stede kan blijkbaar niets anders betekenen dl;tD de kl~osterlijke staat, di~ verzorging naar lichaam 
en ziel verzekerde. ,e De opsomming in deze paragraaf krijgt hierna haar verklaring door de gekregen 

, leer van de pelgrim, die de juiste beleving van die punten verstrekte. d R. 41-49;- vgl: HebT. 1.14. 
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niet en soude konnen ghewillen dan uwen godliken wi147 , - ende dat is de wortel 
55 der rechter charitaten - ende dat ie so uuten gheest soude worden" ghebooren 49 , 

so'O-dat mijnen gheest inder minnen ende in-(der)'" godlijeker vrij heit verheven 
soude worden boven alle sorghe ende vrese der doot, der hellen ende des'vegeviers 
ende alles, dat opter sielen ende opten liehaem in tijt ende in ewieheyt vallen mach: 
lief ende leedt, leven ende sterven, dat '2 iek sal bliven onder die minlieke, vredighe, 

60 vroolicke vrijheit ende· blijven altijt arm 'van gheeste, so-datin mi niet en soude 
leven dan die minne Gods, ende wesen ·aldus arm van gheeste ende verheven van 
ghemoede, ende wesen altijt vreedsaem; saehtmoedich, 'ootmoedieh ende ghehoor
saem inder sielen, ende ([ 197r) reyn, soete ende vreedsaem endeminnelic 
ingekeert van herten, duechtsaemendeeefsaem' van liehànie; so-dat alle mijn 

65 wereken mit uwen wereket('vereenicht ende 53 veredelt mochten worden; op-dàt iek 
y also navolgende ende medefcirmieh moehte worden uwer heyligher Mensebelieheyt, 

in-dien '4 dat iek also reyn ende verduldieh van lichaem, ende ghehoorsamièh ende 
vreedsam inder sielen, ende vrij ende arm van gheest worde-ende blijve. 

Ende ooek hebdy mi gheleert doer ·(u vriendinne)", hoe dat iek in dat 
70 gheestlieke leven mijn natuer sal bedwinghen, ende mijn sinnelijeheyt ende quade 

gheneyghelieheyt salleeren sterven, also dat dat vleyseh ondérdanieh wort den 
geest, ende leven na die edelheyt ende eysinge des geests, op-dat iek den schijn '6 des 
gheests 57 niet ydelijck en draghe, ende wesen altijt ingekeert, ende woonen inde 
poort van Sion', ende neyghen my duek inden oorspronek des godlijeken wesens, 

75 ende houden sprake" mit dat opperste goet, dat ghy selven zijt, daer ([ 19?v)ghi 
mi altijt leert, hoe dat ie in mijnen herten dragen sal'· al dat-gene, dat ghi om 
mijnen wil gedaen, gelaten, geleden' ende geleere! hebt,' ende altijt overformt <si) 6. 
in dat beelde dijnre heiliger Mensehelieheyt, endedraghen altijt in mi die verheven
heit dijns geests ende die heilieheyt dijnre sielen ende die reinieheyt dijnsliehames, 

80 op-dat ie also volghe dat voJcomen' exempel ende die heilieheyt uwer dueehden, 
ende in de ghedenekenisse di}ns bitteren lijdens mijn tijt vruehtbaerlieken toe [tel' 
(brenge) 61. 

Ende ooe so hebdi mi geleert doer (u vriendinne)62, dat iek u sal bidden, 
wanneer mijn siel belast ende beswaret wort 63, dat ghy dan mi wilt spijsen met u 

85 selven inden heiligen Sacramentè, op-dat ie so geheel verwandelt mach worden in di 
ende werden van graeiën dat ie nieten ben van naturen, ende wesen só een menseh 
na uwen herten. 

47 pl om. 48 soude, .. : P wer4e..- .49 .. L re.nasc:;i. 50' P. om.. St p3 add. 52 L" ut. 
53 vereen . ... -: PL om. . 54 L in eo. videlice! quod.- 55 Zie r.' 69; pPL' uwen vrient. 56 PL 
naem. 57 L spiriIl,IS, .wel in de zin _yan.beoefr;D_aar ·van geestelije leven. 58 houden.' .. : L conJabu-
lari. 59 P soude; L. debeam. .6P p, si; p om.; ·L lransJo.rmatus esse. 61 P; P te' brengen. 
62 Vgl. r .. 83; p uwen vrient. 63·ooc ... ~: P hoe. iek, (als mijn siele belast ende'beswaert is) bidden sa!; L 
Qualiler demum .... 

eR. 69·73: de termen gheeslelije leven ... den sehijn des gheests (0: het uiterlijk kader van het gheestelijc 
leven) slaan op het k1oosterleven, waarvan M. tot dan toe slechts de uiterlijkheid beleefde, maar dat zij nu 
dank zij de leer van 'de pelgrim kan verwezenlijken 'in de" poort'van Sion' (= de Gheest; ,zie" n. d)'; Alaus 
zijn M. zowel als,de pelgrim te beschouwen' als' klooslérlingen: IIi welk 'klóoster? In welke functie staat M. 
dan ~el"tegenover;de Schrijfster, de'pé/grim? . . 
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Ende 6' ooe so hebdi mi geleert doer <u vriendinne)6', hoe hèimelike ende 
verborgen 66 die ghebreke in my liggen, ende waer die wortelen hoer stede hebben, 

90 ende zijn also diep gewortelt inden diepsten (f 198r) gront mijnrer natueren, ende 
dat ghi zijt inden !liep sten weseliesten 67 <puersten) 6' gront mijnre sielen, om mi 
altoos te helpen dese gebreke uut mi te raden 6' ende die duechden daer-in te 
planten. 

Ende aldus veel weldaden ende veel meer goets hebdi mi <ghedaen ende) 70 
95 bewesen, ende hebt mi selver geleert van binnen ende doer u < vriendinne) 71 van 

buten; daer ie so weynichvruchten van 72 doe ende so ondanebaer af ben'. 
Dat wilt my doch vergeven endelt <quijt)-sehelden doer n u bitter lijden. Ende 

wil al dijn gaven vruch<t)baer in mi" maken, op-dat ic dit niet te vergeefs ontfangen 
en heb 74: Want die den wille des Heren weet ende niet en doet, !lie sal geslagen 

X\ 100 " worden mit veel slagen; ende die veel ontfangen heeft, de sal veel reden gheven. 
Ende op-dat die margariten voor die vereken niet gestroeyt en zijn h, 0 ghebene

dide God, so bid ie u doer dat verdienst uwer heiliger Menscheit, wilt mi helpen, dat 
ghi mi doer u <vriendinne) 7S gheleert ende onderwesen hebt, dat ghi dat in my 
ende doer my vollenbrengen wilt, want ie mi tot deser tijt (f 198.) so bequaemniet 
"geinaect en heb; mer, want ghi in mi zijt, so wilt doch dat mit mi, in mi ende doer 
mi doen~ 

105 

Ende want ghi ooc in <haer) 76 zijt, so wilt dat in <haer) 76 ende doer <haer) 76 
beleven, dat doch sonderlinghe u <vriendinne)77 altóos van my begheert heeft 78

• 

Ende wilt doch <dese vriendinne)" ende alle u <vriendinnen)'o,! in desen staet 
110 altoos gheven voort te ghaen, ende bewaert si langhe in dijnre lieften ende graciën, 

to(uwer eeren ende gloriën, ende tot profijt der-gheenre, die teghenwoordich zijn 
ende na-comen sullen, op-dat wy dit inwendighe wegheken ., tot onsen oorspronek 
mochten wanderen ende die aderen des levendyghen waters in ons mochten'2 

gbewaer worden. 
115 Hier-toe helpe ons God. Amen. 

64 PL om. 65 u ... : p uwen vriem. 66 Ende ·ooe ... : PL ooek dal jek bekennen sol hoe ver. e. 
heim. 67 P 3 weselijcken. 68 PL; P pueTen. 69 desè .. ,: L vitia cuncta evel/ere. 70 gh~daen ... : 
P add, 71 P; P u vryenden (vervonning van ·vriendin·ne?); L amicum.· 12 P af. .73 P overmits. -
quyt-schelden: p quijcschelden. 74 P moet hebben. 75 P; p vrienden; L amicum. 76 p hem: vgl. 
de context. 77 p vriem.: 78 Ende wánt , .. : PL om, 79 dese ... : zie r. 88; pPL desen vrient. 
80 pPL vryenden. 81 P weeehsken; zie inleiding Narede, eerste deel, n. 9. 82 P mochte. 

{Na het overzicht van Dods leringhe komt"M. tot" het besef van haar tekortkomingen. g Vgl. Lc. 
12.47-48b. b Vgl. Mt. 7:6: hier pàst M. de leKst op zichzelf toe: zie ook voorrede. i R.I07-109: zie 
n. e. Wie "waren die vnéDdinrien, die, zoals M., de leer (en de geschriften) van de pelgrim ontvingen en 
beleefden? Toch wel allereerst de medebewoonsters van "hetzelfde 1dooster?" 

. .~ 
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[DAT .xXXVIIJ. CAPITTEL.l'. HOE WJ DIT BOEC EENVOLDELIC VERSTAEN ENDE OEF

FENEN SULLEN. (Cl CAPITTEL .H.)' 

Dese voorscreven matojie ende oefeninge zijn in somige dinghen duck' ende 
menichfoudelijc 5 geroeriVEnde dat daer-om, op-dat men dat verstant te bat daer' 

5 van mocht hebben, (f 199r) niet datmen dat sa menlchfoudelic sa! oeffenen, mer 
men salt eenvoldelic ende simpelic oefenen. Mer niemant en mach comen tot die 
eenvoldige oefninge, hy en si eerst met dat verstant ende bekennen ende minnen 
doer-ghebrooken alie menichfoudicheyt der wer(l)tlicker dinge!\9[mach comen]. 

Sa moet" een yegelijc zijn sinne, verontledighen' met menichfoudicheyt des 
JO <geesteliken) 8 goets, ende, als hi, met de minnende siel, den cirkel heft ghelopen al' 

om, dats: ciat hi bekent ende weet die ghe1;>ode ,end~ raden Gods ende die geestlike 
ordinancie· ende die uutwendige ende mwendige 'O oefninge in vasten, waken ende 
bedinge, ende al dat den mensche noot is te weten ende <al) 11 dat de heilighe 
Drievoldicheit inden ouden ende nieuwen testament gewrocht, heeft, ende als de 

15 mensche dese kennisse heeft ende hem hier-in geoeffent heeft, ende noch gheen 
weselike rust ende eenicheyt en vindet, soe werpet hi hem 12 in dat punt, dat is: in 
God, in dat eenvoldighe goet, met simpelder. inwendigher oeffeninghe, ~de soe 

. wordt hy [soel~3 eenvoldich in (f 199v) alle menichfoudicheyt ende gerustich in 
allen onleden'. 

20 Ende" ooc sa is in dese vOQrscreven oeffeninge duck geseyt, dat wi niet op onse 
eygen wercken ende oeffeninghen en suÜen 15 staen, mer laten God in ons en<;le doer 
ons wercken. Ende'· dat ensaImen alsoe niet verstaen noch meynen, datmen ledich 
soude zijn van " enyge wercken aft' in 'dat-ghene18,' dat ons nader règel ende'· 
statUten behoort te doen, of datmen S020 gheen inwendighe 'oeffeninge en soude 

25 hebben'\ ende soude slech<t)s22 wachten, 'dat d~t God doer ons doen soude ende 

1 Getuigen: p., c. 38, f. 1~8v-204r; P 111.57, f. 236r-239r; L 3.72, f. 284v-287v. Dit hst. r";gschikken wij 
hier als tweede capitlel van Die narede. 2 p Dal ... add. 3 Dat ... : P add. 4 P dicwils; zo ook 
elders. 5 ende ... : PL om. 6 mach ... : P so mach; L ut sic ... occupare va/eat. 7 P veronledigen; L 
occupare. 8 p3 add.; L bonorum spiritualium utili multipJicitate. 9 L slatuta superiorum ma--
rum. 10 ende ... : PL om. 11 P add.; L et quicquid ipsum scire oportet quae. 12 werpet ... : P sal 
werpen; L sese proijciat. Is werpet te lezen als werpe (conj.)? 13 PL om. 14 PI om. 15 L 
debeamus. 16 L Quod projecto. 17 Pin; Lab; vgl.ledich van. 18 L aUlem eliam negligere ea ... 
(te vertalen met: nalatig zijn in?). 19 PL oft. 20 P om. 21 P doen. 22 P slechts. 

a Deze vaststelling moet ons oog openen voor een redactionele feitelijkheid. Wat M. hier nader 
bespreekt, gaat nu precies DIP. de tegenstelling tussen (k menichjuldighe{yolgens .de lagere ve~ogens) en 
de' eenvoldige oeffeninge (in het wesen). Dit 11,st .. is sterk.apologet;sch.opgesteldi.v.m. de krachtpunten van 
de mystieke leer der Peerle, in bevestiging vap. h~ ·r:oorrede; di~.vaak opgeroepen wordt., '. b De 
overgang"van de ene: n~r- de andere··oeffeninge .. Iigtjn .de·.doorbrake, he' .doorbrèken JteÇhniscJle. term 
terzake) van het lagere. Naast d~ verscheidenhçid binnen de vereniging.in-middeJ iS'er de vereniging met 
God sonder middel, die eenvoldige Qe.ffeni~ge,. die rnçn moet (1çren) beoefenen te midden van het actieve 
leven (onlede). -c Uitgaande van Cant. 3.2a stelt.M.,·volgens· het neoplatoonse beeld van cirkel en punt 
(v~ . . D c. 9 .• _ r .. ·3 ·.e:v. e~. n,_ ,x). de, activiteit .der ziel.bint;ten de cirkel Jgheschapenheyt) tegenpver het 
.rustnioment in 'het (!enh.eidspuqt. waarin het Wese" .des- mens.éhen hét wesen Gods 'raah en 'ee~vuldjch 
p.~ferl_i; ·i.n ~ddel1oZe ~nhei4 .met" Go.d .. De. overgang va~ '!tet eD~' naài: het andere ligt in de doorbrake van 
alle menichjuJdicheyt (van alles .dat ?~~i:.·God,:in-zich. is).' . . 
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wi ledich wouden zijn ende niet mit God wercken. Dat 23 waer God getempteert, 
ende waer meer een ongelove 24, ende souden" (wi?) daer-doer comen in grooter 
traecheit ende blintheyt d• 

Want God wil, dat wi medewerckers souden zijn'·, ende wercken met God ende 
30 God mit ons. Want hi heeft ons ghescapen sonder onsen toedoen, maer hi en kan" 

ons niet salieh maken sonder onsen toedoewpod is alles dinges 28 maehtich te 
dOl'n, mer een(s) eyghenwillieh mensehe'· en is hy niet (f 200r) maehtich. Ende 
anders en sal inder hellen nyet bemen dan eygen wil '. Wie "dan hem selvennyet 
helpen en wil ende wercken mit Godt, die(n)30 en kan " God niet helpen noch alle 

35 die gebede der heiligen. Daerom sullen wi (in) ons selves God beeden 32 mit 
stadigen vlijt 33 ende onS selven Godt geheelie overgeven, met ons te wercken wat 
hem belieft, ende" so wort· hy onser gheweldich, me! ons te wercken" zijn 
godlicke werc, in-dien dat wi al onse hulpe daer-toe doen. 

Ende, al ist dat wi onderwijlen dat inwercken Oodes ~oe niet ghewaer en worden, 
40 so sullen wi mitter hulpen Gods a1tijt wat goets wercken in dat-ghene, dat wi weten 

dat God alder-aengenaemst is, op-dat wi niet en cornen tot schadelike· ledicheit. 
Want die ledicheyt is een oorsake alre sonden ende temptatiën f. Ende hier:om en 
sullen wi nemmer (-meer)'· ledich zijn, wy en hebhen altoos mit hemender liefteB 
ende mit vueriger begeerten God in onsen gedachten ende in onsen sinnen ende dat 

45'- werck in den handen. als dat behoorlic ende noot is, ·op- (f 2OOv) dat wi voor den 
viant der ledieheit hescermet moghen zijn. Want niemant en mach God behaghen 
noch heilieh werden sonder goede wercken; niemant en mach vrij zijn sonder 
houdinghe'7 der ghebooden ende navo1ghinghe der raden Gods noch sonder 
godlijéke vereenipghe in miBnen ende begheerten. Ende memant en mach leedich 

(f ... ·... 50 we~~~~~;s;~~e~~Js~~~::r ~;~~::,n:dersi werct oft si. wordt gewrocht '8.'. 
J) Want de hemelsche geesten en zijn nemmermeer ledicn in Godt'te daneken ende te . 

loven '., hoe-veel te meer sullen wi, arme wormkens, (dao)40 nerstic" zijn, dat goet· 
te doen, die hier zijn gheset inden camp des strijdens, daer niemant saliclrlic uut 

55 comen en mach sonder wiltelic" te strijden h? Daer-om moeten wi manlijc strijden 
ende verwinnen: mit die41 .• scharpe strengicheyt ende doodinghe onses vleyssches 
alle wèIlust,ende mei'der sooberheYt àlleovervl'oedichêyt, ende iîUitéioètmoedi-

23 L Hoc sane. 24 ende ... : L magnaque prorsus infidelitas. 25 P soude. L pervenerimus. Bi-j te 
voegen: (ende) wi ... ? 26 Want ... : -L Vult nanque Ileus omnîpolens, ut graEiae ipsius cooperalores 
simus. . 27 PL sal. 2S P alle dinc. 29 eens ... :-P; peen e. mensche; L eius qui propria voluntate 
ducitur. .30 P dien. 31 P -sal. 32 in ... :.p om.; PL add.; selves: p; PL selven; beeden: p (bidden 
om iets te bekomen); PL adorare. 33 P neersticheit. 34 P om.; L Sic etenim. 35 met ... : L ad 
operandum. 36 P add. 37 P onderhoudinghe (vgl. houden = onderhouden). 38 want ... : PL 
om. . 39 pJ leven: 40 P add. 41 P wettelic. 4la p add. 

d Het juiste inzicht in dit geestelijk gebeuren wordt afgebakend door een omschrijving van het werc van ~ -
God_en--van de mens in de verschillende zielstoestanden, r. 2Q..]40. Hierdoor is deze tekst zo belangrijk 
voor het juiste begrip van de PeerIe. e Een bemardijnse gedachte. . -f Toepassing van een bekend 
spreekwoord op een geestelijk gevaar. maar hier in de mystieke sfeer betrokken. g Ontlening aan 

.Gregorius. Zie Ac. 29 en n. e; p. 90. b Vgl. 2 Tim. 2.5. 
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cheit alle hoverdie, ende. soecken ende(f 20Jr) meynen in allen dinghen de glorie 
Gods. Ende ist dat wi dus" manlic" strijden, so sal onse hert van die eracht Gods 

60 gesterct worden ende van hem verwacht werden, om ons te croonen··mit zijme 
gloriën'. 

Hier-om laet ons doch· naerstich ende waeker zijn altoos inden goeden te 
wercken 44, dat" wi van· God gewrocht werden, op-<6dat wy van God nyet 
onvruchthaer noch ledich gevonden (en)<7 worden inden wijngaert des Heeren' ... 
Want de Soon Gods en was nie.! ledich, bi .en sochte ende wrocht altoos die glorie 
ende (die)" wercken zijns hemelsehen Vaders'. ·Want zijn ghemoede was ende 
bleef altoos vereenicht in dat godlijke wesen: in stadiger vruchtbare gebruken, vol 
vruechden<9, in eenvoldigherrusten in die claer overscbijnende Godheyt; ende zijn 
siele was stadelic gebuyget onder die Godheit ende:opgericht '°mit bemender lief ten 

70 ende begeerten in daneken ende in " loven; ende in sinen lichaem was bi altoos 
werckende: in beden, in vasten, in waecken, in prediken, in leeren, in troosten, ende 
in arbeyden ende bediensticheyt (f 201v) eenyegelie behulpelijc ende onderdanich 
te wesen: (hy)", die die Soon Gods ende een schepper alder creaturen was. 

Heeft hi aldus nerstelic ende arbeydelijc geweest om onse sàlicheyt, hoe-veel te 
75 meer sullen wi, arme cr.ancke vàetkens S3.I, God altoos aenhangen ende bidden myt 

inwendigen gemoede ende verhevenheit des geests, in dat "l'uchtbaer gebruken, in 
eenvoldiger rusten; ende onse sielen buyghen voor die· hoghe moghentheytder 
Godheyt, ende wesen ghestadelic opgherec(h)t mit lieften . ende begheerten in 
dancken ende in looven; ende indenlichame myt beden", vasten, enele wakirrghe, 

80 ende in arbeyden, so-veel alsdatnootlick SS is tot dievrijheyt des gheests, ende 
wesen eenen yeghelijcken bedienstachtich '6 inder ·sielen ende inden lichaem, ende 
buygen ons onder God ende onder alle creaturen, ende· blijven altoos în die" 
armoede des gheests m ; als dat wy van ons selves niet goets sa en hebben, noch en 

c) 85 

vermoghen n ? 
Dan '9 mitter hulpen Gods vermogen wi alle dinghen°. Ende dat goet, dat Godt 

met ons (f 202r) weret, dat (en) 6°zijn wi niet. Ende6' dat tuyghet bns: die 
heyIighe schrift ende dat evangelij·2, dare Christus, die Soon Gods·', seyt: 'Die 
wercken,die iek doe, die" en zijn mijn nyet, maer des Vaders; ·die . mi ghesent 
heeft', ende: 'Buyten mi en vermoeghet ghi niet'p. Hier-ommehoort alle goet God·' 

42 Paldus; 43 PL om. 44 altoos ... : p; :versta: in het goede Ie werken; P altoos in goeden wercken; 
L in bonis actibus .... iugiter. 45 P. opdat. 46 Pende. 47 P add. 48 P add, 49 P 
blijschappen. SO Popgerecht. 51 P óm. . 52 P; L il/e videlicet; p·,om. 53 P '(vgl. Verwijs s. v. 
vat 4, laatste deel, en hiervoor, p. 11?); L vermicu/i (ygl. hiervoor r. 53). 54 P- bidden. - 55 p. van 
node. S6 P gedienstièh. S7 P om. 58 P om.' S9 P (=' Maar); L e"t nihilo minus.' 60 P 
add. 61 P om. 62 P Evangelium. 63 die;' .. ; PL om.' 64 P om. 65 alle ... : :p -Kl a. goel trp. 

j ende van hem ... : anak.-; en'ons-hart mag, van hem verwachten dat,hÜ ... zal"kronen: . j Vgl. Mt. 20.6. 
k ygl. J9. 5,17." 1 Vgt.Verwijs s.v .. vat. 4). m Terugkeer op de armoede:des' gheeile"s als 
t~genh;rnger, van· ons_ Werk. n', R. ,74.84: alle-· infinitieven hangen. af van ·sul/en- -wi. leF op de 
.trichg~omie. R. 79: ende inden-lichame,(God.dienen).myt ... ende-wesen. - oVgl .. Phil. 4<13: "p Het 
eerste citaat is wellicht Jo. 7.16; het tweedejs Jo.' 15.15. 
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90 toe, want God dat mit ons wercke!, ende'. hy en werckt dat goet niet sonder onse 
hulpe. 

Ende hier-om moeten wi mit al die levendicheyt onser memoriën, ende mit die 
subtijlheyt des verstandes ende bereytheyt66 des willen, ende mit alre naersticheyt 
ende vlijticheyt, al die erachten onser sielen ende ons lichaems tot God vueghen 

95 ende medewerckers Gods zijn. Ende6' sa zijn wi bequaem, dat God mit ons 
wercket. Want Godt en is niet aenghenamer dan zijns selfs werc, ende en wil niet 

\' (loonen) 68 dan zijn eighen werck, dat hi doer den menschen ghewrocht hevel. Die 
propheet seyt: 'Heere, alle onse wercken hebstu ghewrocht".-

Ende om hier-toe te comen zijn alle (f 202v) geestelike ordinanciën ingheset ende 
100 alle giften (hier->. 69 om gegev~n, dat die menschen een instrument Gods souden zijn 

ende hoers selves te niet worden ende [te)'o sterven hoere natueren, ende dat God in 
hem soude leven. Want uut dié doodirige ende scherpheit71 der natueren coemt dat 
leven ende soeticheyt des geests; ende uut die toom ende (be)dwanc 72 der regulen 
ende disciplinencoemt die minlike vrijheyt des geests. 

105 Ende so en soudemen 73 niet zijn als die knecht onder die wet, mer als die vrij zijn 
geset" onder die gracie'. Want daer de geest des Heren is, daer is alsulcke vrijheit" 
dat 1ri niet over en tredet die geboden der oversten noch de gesette ordinancie 75; 
mer overmits'6 die crachtdes geests overgaet"" ende vollenbrenct" hi alle 
gesetheit '. ende (geboden) 80 uut lief ten, dat een ander doet uut vresen ende 

110 bedwanc. Want dat is dat werek des Geests, dat onse geest altoos vanden Geest 
Gods wort geleert: één geest met God te zijn ende hem altoos aen te hanghen ' met 
minlijker vrijheit van binnen ende dat ghe- (f 203,) eruyste be( e )lde ons Heren 
Jhesu Christi te volgen van buten, ende hier-do.er worden gevestighet ende bliiven 
stoende alle geestlike órdinanciën. 

115 Mer, want wy nu dat inwendige so seer vergeeten ende soeeken dat uutwendighe 
profijt ende houden die wijse van buten ende verlaten ons op die uutwendige 
heilicheit, daer-om so wort die geestelike religie sa seer verslapt 81•w• Hier-om lae! 
ons doen na den raet des heyligen evangelijs ende soecken vóór alle dingen dat 

~ rijcke Gods ende zijn gerechticheit, ende alle dingen sullen ons toegheworpen 
("IJ 120 worden', ende werpen onse gedachten in Godt, ende hl sal ons voeden'. Ende dóe 82 

66 p1 bereyt. 67 P om.; L uT sic efficiamur. 68 L remunerabit; pP /Doven. loven. 69- P add.; 
geestelike ... : L reUgiosi ordines instituti sunt el in hunc jinem omma dona gralwrumque charismata 
conferumur. 70 P om. 71 L asperitate. 72 P; p dwanc; vgl. r. 109-110. 73 Ende ... : L 
ldeoque jam non ... esse conemur. 74 zijn ... : P gesel zijn trp. 75 gesetle ... : L ordinis statula. 
76 P door. 77 L transeendac. 78 P volbrenct. 79 Llegem. 80 P; P geboder; L omne 
mandmum. 81 Mer ... : L Sed quia proh doJor usqueadeo nunc interiorum nostrorum obliviscimur, atque 
ad exrerna Joris commoda anhelamus, exterioresque modos et consuetudines utcunque observasse content; 
sumus ae exteriori sanctitati (!) nimis inniIimur, ideo fit, ut tantum omnis [ere religio deficiat atque 
tepescat. 82 p weg~ns verbinding in de uitspraak, .met de rin: doen. 

-q Versta: maar anderzijds. r Vgl. Is. 26,12 s Tegenstelling van de wet (die knecht maakt) en de 
.genade (die vrij maakt). Vgl. Jo. 1.17; Rom. 6.14. t Vgl. 2 Cor. 3.17. u Overgaen = in acht 
nemen, overs'chouwen. Vgl. Verwijs s.v., Trans., 8. v·Vgl. 1 Cor. 6.17. w Krachtige tegenstelling 
tussen uutwendighe heîlicheit (gheestelicheit enz., waarbij men in de uiterlijkheid blijft steken) en geestelike 
religie (inwendighe oefeninghe, die aan de uiterlijkheid wel haar specifieke waarde toekent). Vgl. Die 
voorrede. x Mt. 6.~. Vgl. E c. 14-17. . . _ 
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wy dit ende setten onse herte ende onse siel ende onse gedachten in God SJ, so 
souden wi van binnen verlicht 84 worden ende doerschenen ende ombevangen mit 
die godlike waerheytende beschermt worden metter eracht Gods, sa-dat ons 
niemant soude mogen verstooren aen onsen voortgane. 

Also souden wi versamelt 8 ' zijn iD: die eeniCheit 'des geests, inden baridt der 
lief ten ende des vreden z, Ende soe (f 203v) mocht dat geestlike leven hieten wel een 
paradijs, want God is int middel van hem: Ende sa zijn si 86 als en starek ghewapent 
heer"' teghenalle macht dervfande. Ende dese menschen zijn verbidderschen der 
werlt, want mit <lat ghemeyn ghebet 88 sa doerdringlien sy 'den hemel'. Eride een 
yeghelicke van hem 89 soude zijn een' borgher des hemels ende èenen huysghenoot 
Godes 90 'ende een ghesellinne 91 derenghelen ende een (hroon92, daer Godt inne 
begheert te rusten; , ende' een rijek, dat God begheert te regieren, ende eenen 
tabernakel, daer God begheert in te woonen, ende een instrument, daer God 
begheert in ende doer te wercken gheestlick, als bi doer zijn heylighe Mellscheyt' 
gewrocht heeft. 

, Och, mereten wi dit te-recht aen, tot wat stae! wi gheschapen zijn ende wel 
lichteliccomen mochten, de lief te Soude ons dwinghen 93, af te scheyden van' alle 
verganclicheyt 94 ende in te gaen in die ewicheit ende trecken ons in die salicheit9 '; 

ende die anxt soude ons doen beven, als wy ons tot (f 204r) aertschen ghenuechten 
keerden. Ende so souden wi wel in salighen vrede 96 leven. 

Dat 9 ' moet ons die Vader, die Soone ende die Heylighe Gheest ghevendoer den 
vrede, den 98 ons die 99 Here Jhesus gèmaect heeft aenden cruce, ende doer dat 
verdienst ende ghebet' zijnre ghebenedijder Moeder ende aller zijner liever vrienden 
inden hemel ende opter aerden mit hem vereeni'cht' wesende. Amen. 

83 ende hi ·sa} ... : PL om. 84 so .... : L et tuhc.~.lliu~'~iniur;· p souden .. ;: PL sul/en... . .8S P 
versaeml;"L Sic namque ... religfosi congiegoti esse deberenl 86 so.~.: P:si zijn. 87 P heyr; L 
exercitus. 88 ghemeyn ... : verWijst naar hef voorafgaande werlt (= algemeenpcatholicus); L .oralione 
commuf!i. 89 een ... : L quîlibet religiosus.. 90 ende eenen ... : PL om, 91 P gesel; -L socius, 

"92 een ... : L thronus altissimi. 93_ soude ... : L fa.cerel. 94 alle; .. : L temporalia "cuncta. 95 ende 
Ir . ... : PL om .. . '" . 96 Lel ineffabili menlis lranquillitate add.. 97 P Dit.' 98 P die; L quam. 99 P 
om.; L dorfiinUf nosIer. .1 verdienst.,.: PL gh.~ .. v. trp." 

y Ps. 54.23. z VgL CoL 3.14; Eph, 4.3, a Vgl. Tempel, ug. AMPE, 634·648, vooral p. 635-640. 
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648 DIE NAREDE DES BOECX 

(DIT IS DIE BESLUYTINGE VAN DESEN BOECKE.)' (cr CAPITTEL .IIJ.) 

3.1. Een samenvattende beschouwing over de leer van het werk" 

God almachtich, sonder wiens gracie ende ghenade wy niet en vermoghen, 
verleene' alle den-ghenen, die dit begheert hebbenS) dat si hler-van ghebetert 
moeten worden ende dat beleven 4, ende niet en bliven staen op eyghen wille ende 

5 vernuft ende op die litter 5 van buyten, mer keren hem in totten Gheest, die die litter 
levendych maket€tnde stort 6 in ons die rivieren zijnre leeringhe 7. 

Als wi ons van binnen tot hem keren, so en dorven' wy niet veel boecken, 
booven dat ons nootlick is,doer-soecken 9. Want de menichfoudicheyt verstroyet 
ende wort gelaket in allen gheestlicken boecken '; ende selden konnen si tot dat 

JO eenvoldighe licht comen, die daer altoos blijven by hoer eyghen (f. 211r) ghe
dicht"°. 

P III c. 58, f. 239r <Alle menichfuldicheyt der oeffeninghen met allet, datmen van God ende van 
inwenäighenoeffeninghen schrijven mach, wort alte-s.amen vercreghen in· eeneH, 
ende daer-in eist al besloten, dat is: in dye ledicheyt <oft armoede) 12 van bimien, in 

15 die afgescheydenheyt"3 alre dinghen d , ende God alleen om .te helsen inden Moten 
gront der sielen, ende hem met gheest, siele ende lijf, herte ende (f. 239v) sinne te 
verberghen 14 in zijn lieflijcke Menscheyt ende dier" in a:Iien te gelijcken.d , Wye dit 
doet, die oeffent allet dat voorschreven is, ende hl wort van Gode gesterct. 'So wie 
verwint', spreect God, 'dye salt al besitten, ende ick sal zijn God zijn, ende hy sal 

20 mijn soan zijn'e. 
HieHoe help-ons God, inder eewicheyt ghebenedîjt"6 ) <Amen)", 

1 Getuigen: P. f. 21Ov-211c; P III.sS en -L 3.73: deze beide laatste getuigen bevatten een authentieke 
plustekst, die p weglîet en die behoort tot de beëindiging van de Peede. In aansluiting met de twee 
voorgaande pericopen van de Narede, beëindigt M. haar. voorstelling der Peerle, vooreerst met een 
smeekbede tot God, opdat de lezers, die inzage van het werk gevraagd hadden, door de lezing hiervan 
vooruitgang in hun geestelijk leven mogen ondervinden, en vervolgens met opnieuw te bevestigen -dat de 
kern van de geestelijke leer in dit werk vervat ligt. nl. in de afges.cheidenheid door inkeer tot God in de 
zîe1egrond' en de gelijkvormigheid met Christus' Mensheid. 2 Di'l ... : komt alleen in P en L voor, met 
een kapittelnummering (resp. P In- Cap. lviij en Ll Cap. lxxiii)~ die dUidelijk als een derde paragraaf de 
tekst in het werk der M. inschakelt. 3 P verleen; L praestel. - Alles ,is uitgedrukt als een wens voor 
de 'lezers', die ligt in het verJengde van Narede, c. 2, omtrent de verhouding tussen menicJifoudieheit en 
eenvoldieheil. 4 L vila curen! exprimere. S- Pletter. 6 L effundit. 7 P leermghen; L 
doetrinae. 8 P behoeven. 9 b%lven ... : versta: onderzoeken meer dan ons nodig is; P dye ons van 
node zijn door te soeeken. 10 Versta: eigenzinnige opvatting of vooroordeel; L adinventionibus. 
11 Versta: in één enkele prak,tijk; Luna: 12 of!...: L sive pauper/ale add. 13 L ahstraetione. 
14 ende hem ... : versta: en zieh in haar (Mensheid) te verbergen. 15 ende ... : versta: en zich aan haar 
(== Mensheid) gelijkvormig te,maken. L eique. 16 R.l2-20: P lIJ c. 59, laatste paragraaf, en L3 c. 73, 

. vanaf Breviter ergo ... Deze tekst ontbreekt in p. 17 L Amen add. 

a Dit wijst 'op personen, die bij Schr. aandrongen, om bet werk af te schrijven of (in druk?) uit te geven 
of die bijdroegen tot de verspreiding. Wie zijn die? b Vgl. 2 Cor. P,J3-.=- c Voorbeelden hiervan 
zouden licht brengen. Ligt hier niet een venvarde en goedkope verwerping van boekenlezing voor, na de 
ontledingen in Narede, c. 2? d De aaneenschakeling van deze 3 termen, die negatieve waarden 
aangeven, is merkwaardig: 't rijn wel gelijkwaardige motieven uit de leer der Schr. e Vgl. Apoc. 21.7. 
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3.2. Een afsluitende biografische toelichting over de Schrijfster van het werk' 

Dese voorscreven materie ende oeffe· 
ninghe' is uuten Heylighen Gheest ende 
uut eygen ondervondenheyt' gheleert 
van eenen verluchten 4 mensche, die dit 

5 selve wel vijftieh' iaeren geoeffent heeft, . 
so·dat' bi by der. hulpe ende' graciën 
van God eenen groten 7 voortghancder 
duechden vercreghen hevet, als zijn 
dageIijcsche uutwendigbe 8 wanderingbe·· 

!O ende leven wel uutwijst', 

dattet' wel te 

Praefata exercitia atque materia ex 
spiritu sancto et propria experientia a 
quodam iIIuminato Dei amico' tradita 
sunt atque conscripta, qui' haec eadem 
multis annis exercitaveral 3, et per Dei 
gratiam, .opem, auxiliumque mirabiliter 
in omni virtute profecerat, prout quoti· 
diana eius conversatio <et vita), - dum 
adhuc viveret, vïxü autem adhuc brevi" 
- satis probabant' , ex quibus liquido 
apparebat hominem eum' secundum cor 
Dei fuisse, et spiritu[i]' divino actum 

mereken is, dat hi is een mensche 10 na atque 8 directum. 

1 Getuigen: p, f. 21lr-v; P III vervolg van c. 54, f. 
239v-240r; L3 vervolg van c. 73, f. 288r-v. -IJ): de 
linkse t.olorn geven wij de, Dietse tekst.(met eigen. 
noten); in de rechtse kolom drukken Wij de 
Latijnse vertaling uit 1545 (met eigen noten) af. -
De besluytinge, die allereerst de inhoud. der Peerle 
beschouwt, gaat als vanzelfsprekend verder met 
een bescheiden verwijzing -naar de Schdjfster der 
Peerle, om te eindigen met een onderwérping aan 
het kerkelijk gezag. NB. Het tweede deel noemen 
wij het persoonsber.icht over de Schrijfster. 2 
Dese: .. : deze uitdrukking herinnert aan de begin~ 
woorden der narede, c. 2. Deze pregnante herha
ling bewijst meteen de innerlijke samenhang van 
de Narede, alsook de uitzonderlijke geloofwaar
digheid van:dit getuigenis, aangezien het stamt van 
dé Medepelgrim. 3 'L experientia. 4 P ver
lichten; L· Üiuminalo ... Deze op zich polyvalente' 
term is na de voorafgaande (gerestaureerde) dank
zegging van de Medepelgrim in 1535 nog vol
doende om de 'pelgrim' als vrouwen schrijfster 
van de Peerle te laten voorkomen. De ~tdrukking . 
kan men wellicht weergeven met: een voornaam 
(voortreffelijk, hoogstaande) persoon, wat _even
goed op een vrouw als op een man kan Wijzen. 
Moet 'men vertalen illumÎnalus of illusIris? 5 P 
veel: wat is eerst? 6 sO ... : P so, 7 eenen ... : 
L mirabiliter. 8 P om---:--9(Jàitf!l...: L .ex 
quibus liquido; versta: zodat. het. 10 hi...: P 
dallel e. m. is. 

1 Getuigen: L 3.73b, f. 288r-v en in de heruitga
ven (1) en vertalingen. 2 L Qui-, als in een 
ho.ofdzin. 3 Wij. cursiveren hier en verder de 
woorderi~ die gewijzigd werden wegens de noodza
kelijke chronologie-aanpassing der feiten vóór en 
na de dood der . Schr., zoals dit in het volgende 
tussen - ... - geplaatste zinnetje aangegeven 
·wordt. 4 De tussen - ... - geplaàtste woor
den betekenen: toen zij.nog leefde: zij leefde nog 

.Iot vóór kort'. 5 P ende leven: het ww. proba
bant bewijst dat het onderwerp in het mv. moet 
staan: daarom voegen wij ae .vila bij, zoals in 't 
Diets. 6 eum is -zonder meer overbodig,. tenzij 
men leest: eum ·hominem .. .fuisse ... : dat hij een 
mer;r ... was. 7 De zin eist een ablatief; correc
ter ware: a spiritu .... direelum fuisse. 8- Bijge
voegd,: ae~um atque. 

a Translator- beschikt in 1545 over, Eschius' in 
1542· gedrukt levensbericht van 'de .doe,ehdelike 
maget, de schrijfster der Peerle, die. in 1540 stierf, 
en weet dus dat de door hem gebruikte termen a 
quodam Dei ·amieo .. ,.eonseripta op een schrijfster 

a Vgl. Ps, 88.21 par. Deze karakterisering, nog slaan. De vraag is echter welke doorsneê-Iezer deze 
vóór haar dood, lijkt wel van ooggetuigen (huisge- draagwijdte der' woorden, kon vermoeden... In 
noten 1) te stammen; die over haar J~vens'Yandel en feite is de reële achtergrond omtrent de Schrijfster 
gescbpfte:n"'kpnden weten en ge.t~igen" zç:>als -de e~ de P~rl~·op ergerlijk~ wijze vervalst en on~en-
Medepelgrim .dit ,wegens haar, relaties met de . b~ gemaakt aldus in de Latijnse vertali'ng. Zie 

,Schrijfster-.pelgri!D. op, uitzonderlijke; wijze .-,.kon,__ daartegenover de identificaties .van M. in ,c. 1,2, 
.' p. 639, n. a. . ervaren. 
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650 DIE NAREDE DES BOECX 

)f den herten Godsb, ende wort vanden 
Gheest Gods gheregeert. 

15 Want dat licht en kan sick niet ver-
bergen inder duysterheyt ende" op-dat 
hi '2 . '3 des Heren woort vervullen 
mach, daer bi seyt inden evangelio: 'U 
licht salluchten voor den menschen', so 

20 en hevel bi 12 dese oeffeninghe nyet wil
len sellen onder een muddel', mer' 
opten 15 candelaer',ende heeft dit, om 
sinen even-menschen 'te vorderen, uut 
ghedrange der lief ten, openbaer gemaect 

25 voor die-gene 1., die God begeeren aen 
te hanghen ende één geest met hem te 
worden ende God 17 inden gront der (f 
21 2v) sielen te kennen nae der naester 
waerheyt ende hem inden gheest aen te 

30 beden 17, op-dat si hier-uut mogen wor
den geleert ende informeert 18, den rech
ten wech na Gode te wanderen, weJc 
dare'9 (gheleghen)20 is in minnen, in 
laten ende in lijden, als dese materie 

35 daerlic bescrijft 21!~1 
Ende want dit niet gescreven en is uut 

vermetelheyt ende eygen begrijpe 22, mer 
uut minnen, so wilt doch elck, die dit 
leest 23, doen als die bye, die dat honich 

11 Want ... : PL om. 12 dye ... : P; p hi (na het 
voorgaande mensche); P dye persoon. 13- We1 
meervoudsvorm: de oefeningen uit het boek; L 
haec eadem. 14 L modio = mud (maat, koreD~ 
maat). 15 P op eenen. 16 om.,,: L ad utili~ 
totem proximorum. quam vehementissime sifiebal. 
11' ende God ... : Pinden gront d. s. nae... 18 P 
gheinfonneert. 19 P om. 20 P add. (verdedig· 
baar). 21 dese ... : PL in dit boeck cl. geschreven 
slael. p materie: zie n. 2. 22 ende ... : -L vel 
propria cap!u. 23 e/ek ... : L studiosus lector. 

b VgL 2 Cor. 4.6. c u licht ... : vgl. MI. 5.1-16. 
d De publicatie der geschriften van Schr. wordt 
amankelijk, gemaakt van Mt. 5.14-16 en van haar 
apostolische intentie. De tenninologie is duidelijk 
uit de Péerle genomen. R. 00-00 zijn een verwijzing 
naar Jo. 4.2&, dateen blijvend grondprincipe van 
de Peerle is; zie A c. 7, r. 49 en n.j met referenties. 
Speciaal de laatste regel herinnert aan de laatste 
regel van de titel van P Il.42. nu A c. 50. 

Qui nihilo minus, 

ut sermonem illum 15 
dominicum adimpleret, ubi ait: 'Luceat 
lux vestra coram hominibus', noluit 
exercitia ista sub modio pon~re, sed 
super candelabrum, et ex amoris 
impulsu ad utilitatem proximorum, 20 

quam vehementissime sitiebat, ista 
manifestavit, illis nimirum consulere 
cupiens, qni Deo adhaerere, et unus 
cum ipso spiritus in nudo animae fundo 
iuxta proximam veritatem emei deside- 25 

rant, quatenus hinc instrui et informari 
possint, qualiter recto ad Derim suum 
itinere ambulare debellDt, quod potissi
mum consist~t in amando, resignando et 
patiendo, pront liber iste manifestius 30 

dO.cet. 

Et quia haec non ex praesumptione 
vd propria captu, sed, ut dictum est, ex 
amori. impulsu ab eoscripta sunt, stu
diosus lector ad apis imitatiollem non 35 
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40 trect uutter bloemen, ende nyet dat 
fenijn'. 

Ende isser watgescreven dat yemant 
mishaget, die toescrijve dat der eenvol
digher simpelheit ende ongeleertheyt 

45 der-geenre, diet voort over-ghescreven 
hebben'. 

Want dit staet altijt tot verbeteringhe 
der prelaten ende doctoren, dien Godt 
zijne heylighe kerstelicke 24 kercke te 

50 regieren bevolen hevet: onder· welcker 
ghehoorsamheyt wi doer die gracie 
Gods leven ende sterven willen'. Amen. 

24 P om. 

e Bescheiden vraag naar welwil1end begrip voor de 
tekst en de intenties der Schr. met het traditionele 
beeld van de bij. f Gelukkige verwijzing naar 
de veelvuldige' verspreiding der geschriften, nO'g 
tijdens het leven der -Schr. g Uitdrukkelijke 
onderwerping aan -de leer en het oordeel der kerke
lijke instanties. Zie volgende tekst. 

c.3 651 

venenum, sed meI colligere studeat: 

qUl 
nihilo minus, si quid forte quod sibi 
displiceat, occurrerit, simplicitati et in
scitiae eorutn, qui haec transcripsere, 40 

imputet. 
(f 288v) Enimvero praelatorum 

atque doctorum, quibus omnipotens 
Deus ecclesiam suam regendam commi-
sit, ista omnia correctioni subiacebunt: 45 

sub quorum etiam·· obedientia vivere 
simul ac mori statuimus et desideramlis. 

_., 
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PIJl 58c, f.240,' 3.3.* De ajlaatvergunning door de wijbisschop van Utrecht Laurentius van Herten*. 

Intjaer ons Heren .M.CCCCC<-> ende .xXXiiij. heeft-Dye eerweerdige Vader in 
Christo heer Laurentius van Herten, bisschop van Ebron, suffraganeus des bischops 
van Uutreeht', ghegeven allen kersten ghelovigen menschen, die vlijtich zijn om te 
vercrijghen een inwendich ende ghestorven leven ende oae leeren verstaen hoemen 

5 den almachtigen God met inwendighen verstande ende beschouwen inden gheest 
ende inder waerheyt aenbidden sal, als dit boeck inhoudende isb,ende diet te werck 
stellen aft oèffenen, aft diet den anderen leeren ende behulpelijck < daer- ?)in zijn, 
voor een yeghelijc van desen .xl. daghen aflaets. 

Item yemant mocht vraghen': Als ick mijn schultghequeten hebbende ghevrijtd 

JO door dye verdienste ende passie ons Heeren' met verdientlijcken werckenoft groten 
aflaten, wat behoef ic dan meer aflaten te verdienen? 

Daer-op is te antwoorden: Want nyemant en weet aft bi weerdich is des haets aft 
der liefden Gods' ende wij zijn altijt cranck ende broosch ende en kannen nyet leven 
sonder sonde, ten minsten dagelicxse sonde, hier-om sa behoeven wij altijt dye 

15 remedie ende boete, dye ons door dye verdienste ons Heeren Jesu Christi ghe- (f 
240v) vloten is'. 

Ende al konde hem dye mensche daer sa heel in versincken b dat bi alle zijn schult 
quijt warde, nochtans soude bi altijt vlijtich zijn ende begheeren afiaet te verdienen, 
op-dat bi overwinninghe doen mocht'. Want sa dick yemant verdient .xl. aft .e. 

20 daghen, dat sal hem zijn voor God, aft bi sa-veel daghen aft jaren in penitentiën 
gheleeft had. Hier-om en sal nyemant versuymen aldus groten ghenade te verdienen 
ende uut dye verdienste Christi zijn scult te betalen in deser tijt, dat een tijt is van 
barmherticheyt j. 

1 Getuigen: P III.58d, f. 240r-v. Vgl. onze voorstelling van de tekst p:??? Deze tekst komt voor in -P rn 
van 1537/8 tot 1626. 2]n P volgt nog het citaat van Lc. 10.21, met de bewering, dat deze g.(ldlijcke 
wijsheit in dit boek te vinden is. Oorspronkelijk stond deze -tekst passend op het titelblad van p. De 
bewering is volledig in de geest van Die voorrede van Medepelgrim. 

a Over de aflaatverlener: zie lnfeiding, p. m. Over het belang van deze datering zie Inleiding, p. ?rI. b 
Deze verwijzing houdt in dat de aflaatverieniBg formeel voor de Peerle gebeurde (n.a.v .. de voltooiing der 
Peerle-afschrîften door Medepelgrim?). De aflaatvergunning uit 1534 komt niet voor in de 1535 gedrukte 
tekst, wat geen negati,eVe'15es~ toelaat: het blijft mogelijk dat de bloemlezer van p of een kopiist ze 
weggelaten heeft. In NII 153~omt zij wel voor in onmiddellijke aansluiting bij de Narede-teksten. 
Dit maakt aanvaardbaar dat zij reeds voorkwam in de oorspronkelijke PeerJe-tekst, die de Schrijfster ter 
verspreiding aanbood en die Medepelgrim aan het publiek voorstelde. Overzichtelijkheidshalve laten wij 
de aflaatvergunning aansluiten bij de teksten van de Medepelgrim in 'Die narede': al is die niet formeel 
van haar hand, zij zal ze wel gevraagd en gesuggereerd hebben. Maar inhoud, geest en strekking, behoren 
essentieel tot de Narede. c De vraagstelling wijst op de destijdse discussies omtrent de aflaten. 
d NI. aan de opgelegde penitentie bij de biecht voldoen, zodat men er vrij 'Van is. e Verwijzing naar 
het motief van de Gulden berch. fVg1. Eccle. 9.1. g Versta: loegevloeid is. b hem ... : zich laten 
doordringen/overtuigen van een gedachte. i óverwinninghe (doen): uitzonderlijke, bijkomende ver
dienste of gewin, hier in gunstige zin te verstaan. j Vgl. de traditionele tegensiç:lling tussen tempus 
misericordiae (tijdens het leven op aarde, wanneer de mens door berouw op Gods barmhartigheid mag 
rekenen) en tempus justiliae (bij het oordeel op het einpe van het leven op aarde, w:aarbij God oordeelt 
naar wat gebeurd is). 
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Bijlagen 

Verantwoording 

De hierna in de Bijlagen chronologisch opgenomen teksten betreffen de hiervoor 
afgedrukte teksten van de Dietse Peerle zelf, met als grondkern het werk der 
Schrijfster zelf volgens de vijf traktaten ervan, en met daarnaast de Voorrede en de 
Narede, die wij aan de Medepelgrim der Schrijfster toeschrijven. 

Met deze teksten zijn ·eigenlijk bedoeld verklaringen, die de drukbezorgers bij 
hun uitgaven der voornoemde teksten meenden te moeten als verantwoording 
toevoegen. 

Zo bezitten wij drie onderscheiden, maar onderling afhankelijke prologen, die 
drukbezorgers vooropstelden ter verantwoording van hun onderneming bij de· 
drukken van p uit 1535 en P vanaf 1537/8 en 1542. Wegens hun onderlinge 
verhoudingen drukken wij die drie teksten in drie parallelkolommen af. 

NB. I. In de plaats van de prologen in p en P vindt men in L de opdrachtbrief 
van Eschius aan Burchardus Montanus: die moet in 1545 gedateerd worden. 

2. Op de laatste bladzijde van de Latijnse Peerle-uitgaven en van de vertalingen 
ervan in de landstalen staat een te weinig opgemerkte korte tekst, die met een vrij 
banale opdracht van het werk aan de amici Dei het boek afsluit, om hen tot 
dankbaarheid. te manen. De tekst noemen wij de 'epiloog van 1545'. Kleine 
wijzigingen in de overlevering daarvan kunnen wellicht verrassen. 

3. Van zijn kant heeft Adam Meltzer uit Dillingen, de drukker van de in 1610 
effectief gerealiseerde herdruk der Margarita evangelica, zijn mecenas Albertus 
Fugger, die de uitgave financieel mogelijk maakte, met· een knap geformuleerde 
opdrachtbrief bedacht en ingeleid. Deze opdrachtbrief, gedateerd 8 maart 1610, 
werd vóór Eschius' opdrachtbrief afgedrukt. Het is uiet duidelijk wie de opdracht
brief uit 1610 opgesteld heeft: de. drukker of zijn raadgever of een ondergeschikte 
van Fugger. Het Latijn zelf is allesbehalve helder. Men kan hopen dat velen de 
lofrede op de Matgarita ontleed en begrepen hebben: 

Die teksten behoren niet tot de inhoud van de Oorspronkelijke Peerle, maar wel 
tot de geschiedenis ervan; zij verklaren ·elk op hun wijze, langs welke schamele 
tussenschakels wij opnieuw aansluiting gekregen·hebben metdé Oorspronkelijke 
PeerIe, zodat de reconstructie der OorspronkelijkePeerIe mogelijk is geweest, zoals 
wij dat in onze Inleiding hebben uiteengezet. De onder I, 2 en 3 vernoemde teksten 
belichten uiteraard de Dietse·Peerle zelf niet, maar tonen aan hoe deze sinds het 
M afga ri ta-stadium misvormd. werd. Dit verschijnsel wordt in onze Inleiding 
onderzocht. 
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De prologen van p 1535, PI 1537{8 en Pl542 

De 3 prologen worden in 3 kolommen ondergebracht, zodat hun onderling 
parallellisme aangegeven wordt. 

De 3 kolommen zijn op 2 tegenover elkaariiggende bladzijden aangebracht: 
• de linkse blZ. geeft op haar rechterhelft de proloog van p; 
• de rechtse blz. geeft in haar twee helften resp. de proloog van P' 1537{8 en van 

P 1542. 

Dirc Loer', proloog Uil p 1535 

p, f 2r - B<poeoep> Diederick Loer, 
Vicarius Cathuser ardens in Coelen", 
den goetwillighen leser, den vrede Gods, 
die alle sinnen te boven gaet'. 

Want ic somige iaren ter eeren Gods 5 

uut mijnre overster beveel in stadiger 
arbeit geweest ende noch hen, om goede 
oprechte boecken, latijn ende duyts, 
doer de<n; druck int licht te brengen, 
onder weleken sonderlinge oac uutghe· JO 

comen zijn die oaecken des verlichten 
godschouwenden Dionisij Cartnusiensis, 
die welcke in veelheyt schoonre devoter 
boecken onder alte doctoren der heiliger 
kercken (als condich is) geenen zijns' 15 

gelijcken heeft, op·dat de luyde daer· 
mede tegen de menichfoudicheit der 
luterscher boecken, die nu in allen hoe· 
cken opstaen, om die sieten (Godt 
betert) te verlèyden, in den rechten ghe· 2a 
love ghesterct ende inder liefden Godes 
weder ontsteken mochten worden, die 
nu te·hants by.nae over·al inder luyden 
herten vercout is doer tijtlike liefden 
ende sinlike wellusten, daer si <toe). 25 

1 De noten b bij de nu volgende bladzijden vindt 
men achter de teksten, ingedeeld volgens p, P 1. en 
p 3. We lieten .de noten a weg. 

1 De hier uit te geven prologen werden verklaard n.a.v. onze bibliografische voorstelling van de bronnen, 
waarin zij voorkomen. Zie de opgave hiervan bij de hierna genoemde-titels. De noten bij de teksten vindt 
men na de teksten. 
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Dirc Loer's proloog in PI, 1537/8 

- Broeder Dierick Loer, Vicarius van
der Cathuyser oorden tot Cuelen, den 
goetwillighen leser den vrede Gods, dye 
alle sinnen te boven gaeta. 

5 Onder menigerley devote boecken, 
latijn ende duytsce, die ic door die hulpe 
Gods, uut mineT overstef beveel, binnen 
dye naeste .vij. oft .viij. voorleden jaren 
door die druck int lichi gebracht hebbe, 

10 ter eeren Gods ende salicheyt der zielen, 

Nicolaus Eschius' proloog uit p3, 1542 

- Nicolaus van Ess, Priester': den 
goetwillighen leser, den ouden mensche 
uut te trecken ende eenen nieuwen aen 
te doen, die nae Godt gheformt is". 

Onder veel boeeken, latijn ende 
duytsch, die ter eeren Gods ende der 
sielen salicheyt in die print gecomen 
ZIJD, 
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gevueeht) zijn, (I 21') - so is mi ooe 
desen' navo!ghenden Evangelischen peer!e 
oft matgarijt te vooren geeomen, daer 
iek mi seer inne verblijt hebbe, ende 
dunet my waerdich te wesen om allen 30 
goeden mensehen ghemeyn te maken'. 

Want dit boecxken wijset ons den 
alder-costeliesten sehadt te graven, daer' 
om wi billiex alle sinnelike begheerten 
behooren te vereoopen, om desen 35 

- .~ 
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so is Doe uutgegaen een boecxken, 
geheeten dye Evangelisc~e PeerJe, vol 
godliker leeringen, om een heylich leven 
te vercrijgen ende onsen gheest, ziel 

15 ende lichaem in God te vereenighen 
ende over te setlen b. Welc boeexken van 
vele(r) goeder mensehen met groter 
begheerten gecoeht ende ghelesen is, 
also dattet anderwerf tot Antwerpen 

20 gedruet werdt'. 

Ende als ic inder waerheyt anders niet 
en wiste, dan dattet selve boeexken in 
hem selven volcomen waer t sa is my 
nader hant dese grote Evangelische 

25 Peerle te handen comen, daer dat voor
seyde boeexken een stuc af is, ende en is 
nyet meer (als nu claerlic blieket ende te 
sien is) dan sommige capittelen, hier 
ende daer uut deser groter Peerle geto-

30 gen·. 
Daer-om wast my herteliken leet, dat 

ie van dit originael rechte boeek te 
voren niet en wiste, op-dat iet in siner 
rech-ter volcomenheyt hadde mogen 

35 laten uutgaen, oft te minsten die inwen
dige vierighe gebeden ende devote oeffe
ningen ende somige leeringen, die hier' 
in staen ende dat beste deel wel mogen 
heeten, dye int voorseyde eerste 

40 gedructe boecxken uutbleven zijn, daer' 
by hadde mogen laten drucken. 

Mer, want dat nu te laet is, so ben ie 
gebeden dese tegenwoordighe grote ori
ginael Peerle in haerder rechter formen 

45 allen menschen ghemeyn te maken. 
Dwelck ic so veel te liever gedaen heb
ben, dat so-veel costeliker zielen-schat 
ende godlike wijs heit hier-in waerlick 
verborghen is. 

50 Wantboven. veel boecken, latijn ende 
.duytsch, dye ic dus lange gelesen . heb, 
dunct my dit boec een devote ziele won-

so is ooc uutgegaen dese Evange-
lische PeerIe, 10 

die-welck den luyden also 
wel behaecht heeft, sonderlinghe den 
devoten menschen (dier veel in Nederlant 
in desen duysteren, quaden tijden luchten 
als sterren in der heyliger kercken)', dat si 15 

haest vercocht ende drie oft viermael 
daer-na, groot ende cleyn, herdruct is·. 

Want boven veel boecken, latijn oft 
duytsch, dunct mi dit godlijc boecxken 
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sehadt (dat God selver is) te vererijghen. 
Het leeret ons die ware godlijeke wijs
heyt., waer-teghen alle ander wijsheit een 
ydele dwaesheyt is. Het toont ons die 
heymelieke weghen tot God, die God 40 
den armen ootmoedighen leere! ende 
den grooten wereltwijsen gehee-lie ver
borghen bliven '. Het drijvet f den men
sehen, dat bi die teghenwoordieheit 
Gods ende hem selven altijt scherp sal 45 

waememen ende alle zijn ghebreken 
bekennen ende verwinnen, ende met 
eenen bloten verheven geest, met onser 
heyliger vueriger sielen ende met eenen 
reynen Iiehaem Godt altijt sal aenhan- 50 
gen, ende (I 3r) Christurn uutwendieh 
ende inwendich voleomelie navolgen h

, 

om weles te vererijgen alle serifluren
gemaeet zijn. 

Daer-om, so wie begheert zijn hert 55 

voleomeJie met God te vereenighen, 

die 
lese dit boeexken ootmoedelick ende 
verstae dat goedertierJic, als men alle 
seriftueren behoort te verstaen. 60 

Ende, 
wil hi ymmermeer des duvels strieken 

. ontgaen, soe moet hi altijt staen in die
.per ootmoedieheyt, in een grondieh 

.: ... _.~ 

:; .. 



, 

J 
! , 
I ~ 

, , 

I 

1
/) 

J 
BIJLAGEN 659 

derlic verlichten ende, ontsteken inder 
liefden Gods, om te bekennen dat rechte 

55 toepayken' tot God ende boe si haer 
selven wasschen sal inden bloede ons 
Heren van allen vlecken der sonden, 
ende door dye verdienste zijnder heyli
gher Menscheyt wederkeeren tot God, 

60 haren oorsprong, dyen si in haer selven 
tegenwoordich vinden sal, ende hoe si 
met Christo altijt (I 2r) salhebben een 
vrije, vreedsaem gemoet, boven alle ver
ganckelicke dingen in God verheven 

65 ende God sonder middel aenhanghende, 
met vereeninge des geestes, ende een 
vierige gestorven ziele met allen duech
den verchiert ende met allen erachten op 
haer stede wel geordineert ende in God 

70 vergadert, ende een ootmoedich, soete, 
ingekeert hert ende een reyn, eersaem 
lichaem met bedwangenheit der vijf sin
nen, altijt bereyt wesende totten dienst 
Gods ende alder menschen, ende also 

75 Christurn uutwendich ende inwendich 
o volcomelic navolge(nde), op-dat God 

vruechde mach hebben in onsen geest te 
rusten, vrede jn onser sielen te sitten 
ende genuechte in onsen lichaem te 

80 wonen, ende door ons te wercken na 
sinen wille, begeerte ende meyninge, om 
dwelcke te vererijgen alle scrifturen 
gemaect zijnr. 

Daer-om, sa wye begeert dat eewich' 
85 duerende goet in hem selven te vinden 

met cleynen arbeyt, dye vercape alle zijn 
sinlike begeerten ende gebreken, ende 
cape die godlike wijsheit in dit boec met 

J simpelen woorden uutgesproken " eer 
90 hem dye gratie ende tijt benomen wort, 

ende lese dat ootmoedelic, ende verstaet 
goedertierlic, alsmen alle scriftueren 
behoort te verstaen. Ende, wil hi 
emmermeer des duvelsstrieken ontgaen, 

95 . sa moet hy altijt in dieper ootmoedi
cheyt staen, ende bekennen te gronde 

sonderlinghe onse verstant verlichten, 20 
ende onse hert ontsteken inder liefden 
Gods, ende eenen corten toepat tot God 
leeren, die so menigen geleerden wijsen 
deser werelt verborgen is', te weten, hoe 
die siele haer wassen sal inden bloede 25 
ons Heeren van pijn ende schuIt aller 
sonden, ende door die verdienst zijnder 
heyliger Menscheyt wederkeeren m 
God, haeren eewigen oorsprone, dien si 
in haer selven tegenwoordich vinden sal, 30 
ende hoe si met Christo altijt sal hebben 
eenen verhaven geest in God vereenicht, 
een memorie onverstroeyt, altijt op God 
denekende, een verstant onverbeelt God 
altijt beschouwende, eenen wille onver- 35 

middelt altijt met Gods wille verenicht, 
ende inder sielen die reden onverduy
stert, dat goet vanden quaden schey-
den de, een begheerte ongehindert, altijt 
God begerende, een meyninge onghe- 40 

crenct, Gods eer altijt soeckende, eenen 
weseliken haet van allen quade, een vie-
rige liefde Gods onbecommert van tijtli-
ker liefden, een ·ootmoedich soete hert 
ende een reyn, eersaem lichaem, met 4S 

bedwongenheyt der vijf sinnen, altijt 
bereet totten dienst Gods ende aller 
menschen, ende also Christurn uutwen-
dich ende inwendich voleomelic nae
volghende, op-dat God vruechde mach 50 
hebben in onsen geest te rusten, vrede in 
onser sielen te sitten, ende genuecht in 
onsen Iichaem te woonen, ende door 
ons te wercken na sinen alder-liefsten 
wille, om dwelcke te vererijgen alle scrif- 55 
tueren gemaect zijn. 

Maer in allen desen oeffeningen moet 
hem een mensche strengelic houden 
inden wech der duechden, met een gron
dich sterven aller passiën ende gebreken, 
ende bisonder in dieper ootmoedicheyt, 
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bekennen zijns selfs snootheyt, ende 
wachten hem voor alle eygen-behaechli
cheYl ende van eens anderen leven te 
oordelen, ende en verderve zijn lichaem 65 
niet doer onbescheyden vuericheyt, mer 
volge den Geest Gods van binnen ende 
goeder menschen (sonderlinge siner 
oversten) raet van buten, ende en stae 
niet op zijns selfs wille ende goetdun- 70 

cken. So mach hi den we.ch der duech
den wanderen sekerlic. Anders sal hi 
vallen gewislic, als ic duc gesien heb in 
verscheyden personen iammerlic. 

. ~ '. 
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zijns selfs snootheyt, ende wachten hem 
voor eyghen-goetduneken-heyt, ende van 
eens anderen leven te ordeelen, ende en 

100 verderve zijn lichaem niet met onbe
seheyden viericheyt, mer volge den 
Geest Gods van binnen ende goeder 
menschen (sonderlinge zijnderoversten) 
raet van buyten. So mach hy den wech 

105 der duechden wandelen sekerlie: anders 
sal hi vallen gewisselic, als ie in ver
seheyden personen gesien heb iammer
lie". 

Dye dit boecxken gemaee! hevet, is 
110 een notabel, verlicht mensche, nyet 

alleen van geslachte, mer vee] meer van 
duechden edel, wyens name inden boee 
des levens gescreven ende bekent moet 
wesen, ende is van ioncx op tot inder 

115 outheyt in dit geestelic leven wel gepro
beert, ende heeft dit uut eyghen onder
vondenheyt beschreven. Daer-om en is 
daer niet aen te twijfelen: dit boec en is 
uut den Heyligen Gheest ghemaeet tot 

120 veel menschen salicheyt', 

hem selven alleen te veroordelen ende te 
verachten als den alder-snootsten 
mensche, die leven mach: anders sou
(f 2r) de hy lichtelie vallen In sware 
strieken des viants. ·65 

Dit boeck is gescreven uut ingeven 
des HeyIigen Geests ende uut eygen 
ondervondenheyt door een doeehdelike 
maget, die van haere ioecht tot in haer 
doot den conine der gloriën tot haeren 70 

bruydegom vercoren ende door lieve 
ende leet stantaftieh gevolcht heeft. 

Sy woonde in haers vaders huys, ende 
hadde in haer ioncheyt eenen geesteli
ken vader gehoorsaemheit geloeft, ende 75 

heeft met vasten, beden, waken ende 
ander penitentie haer lichaem gehoor
saem gemaect den geest, ende a1so voort
aen door veele scherpe temptatiën ende 
stricken des viants ende door menich 80 
bitter sterven, door craehtich wederstant 
ende vierieh gebet, door die gratie Gods 
veele passiën ende aenvechtingen over
wonnen ende vele dueehden vercregen. 

Sy bleef dick veel dagen achter-een 85 
met God becommert ende met haeren 
gemoede God aenhangende, dat si alder 
uutwendigher dingen ende wercken lee
dich stonde ende nye op bedde en 
quam, ende dat docht haer maer eenen 90 
dach aft ure geweest zijn. Ende, want si 
reynicheyt des herten aitijt so scherp 
waer-nam, daer-af was si so vol godlics 
lichts ende vruechden, dat si alle ander 
dingen vergat. Si was also doorproeft 95 
met lijden, verachtinghe ende vervol
ghinghe, als gout int vier, van geesteliken 
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ende weerliken menschen. Maer hier-in 
riep si aen die hulpe Gods ende bleef 
altijt stantaftieh in desen verborghen 100 
weeh, ende al-gelijeken soet, goedertieren 
ende vrolic, ende badt God voor hen. 

Ic gheswijge dat inwendighe lijden 
ende cruyee, dat si droech om die dwa
linge der mensehen ende die schaede der 105 
sielen: dat is Godt alleen bekent, wat si 
daerom leet[. 

Sy ontfinck alle daghe ghemeynlick 
dat weerdige heylige Sacrament, ende 
dat op haers bruydegoms verdiensten 110 
ende na zijnre begheerten. Ende daer-
op stonde al haer oeffeninge, als dat 
God glorie, vrede ende genuechte in 
haer mocht hebben '. Ende dat waart 
pI ach si diek inden mant te hebben; 115 
ende oae in haer doot". 

Als si gesproken hadde: '0 Heer, 
haddi vruechde, haddy vrede ende ghe
nuechte in my', sa gaf si soetelie haeren 
geest in God, daer si mede vereenieht 120 

was', den .xxviij. dach januarij anno 
.M.CCCCCXL., een maecht van .lxxvij. 
iarenJ• 

Deser volcomen menschen zijn nu 
seer weynieh op aerden als ie sorghek, 125 

maer si ZIJn nochtans columnen aft 
pilernen, daer God zijn kerek op staen 
laet ende spaert. Want dese mensehen 
door haer ootmoedieh ende puer ghebet 
(dat God liever verhoort dan duysenden 130 
der eygenwilligher menschen), bedwin-
gen si den onverwinliken '. Want, ghelije 
als si hen selven geheelic te gronde God 
overgegeven ende gelaten hebben, also 
overghevet God hem selven desen (f 135 

21') Juyden wederomme. Dese Juyden 
zijn voor der werelt oIibekent ende 
veracht, maer die werelt is hen wel 
bekent. Want si wel sien in wat strieken 
des viants die edel sielen (die Godt sa 140 

dierbaer verlost heeft) door lutersehe 
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Ic heb dit boeexken mit vlijt laten 75 
examineren, also dat daer niet in en is 
tegen' tgemeyn gelove der heiliger ker
eken, wanttet is (f 3\') gesereven in 
suIcker, manieren als Dionisius Areopa
gita, Gregorius, Bernardus, Bonaven- 80 
tura, Dionisius Carthusiensis ende meer 
ander heilige doctoren vanden inwendi
gen leven· plegen te scriven. 

Isser yemant, de des niet en verstaet, 
als hijt selver beleven wil, so sal hijt wel 85 
verstaen '. MeF die na den vleys. leven, 
die en sullens niet verstaen. Die en 
behooren ooe dit niet te lesen, want men 
sal die rosen voor die vereken niet 
stroeyenJ• 90 . .~ 
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Nochtans om meerder se-kerheyt, so 
heb ict door geleerde theologen tot Cue
!en laten examineren, also datter niet in 
en is, dat teghen tghemeyn gelove der 

125 heyliger kercken is. Want het is in sul
cker manieren gescreven als Dyonisius 
Areopagita, Augustüms, Gregorius, 
Bernardus, Bonaventura, Dyonisius 
Carthuser ende meer ander heylige doc-

130 toren_ vanden inwendigen leven plegen 
. (J 71') te scrijven. 

Isser yemant, dye des nyet en verstaet, 
alshijt selver beleven wil, so sal hijt wel 
verstaen. Mer dye na der sinlieheyt 

135 leven, die en sullens nyet verstaen. Die 
en behoren ooe dit nyet te lesen. Want 
men en sal dye eostelike Peerle voor die 
vereken nyet stroeyen. 

Dat somrghe leeringen in dit boeek 
140 diemael verhaelt werden, (als ooe int 

Oude ende Nyeuwe Testament een 
dinck som tijden dick verhaelt wort), dat 
is van noode om dese godlike wijsheyt 
c1aerder te verstaen ende vaster int herte 

145 te prenten. Want wij zijn nu ter tijt 
(God betert) inwendich so blint ende 
doof worden totten inlichten ende in
spreken Gods, dat wij nauwe meer en 
gheloven, dat wij so edelen goet ende 

150 costeliken schat (als God selver) in 
onser zielen by ons hebben, also dat ons 
God met zijnder harder stemmen des 
drucx ende lijdens nauwe ghebrengen en 

ende ander ketteriën nu regnerende ende 
door alderley sonden, diemen verden
eken mach, nu ghevangen zijn in dye 
stricken des viants, ende lopen sonder 145 

ghetal moetwillich in die eewighe ver
doemenis. Ende dit is deser vrienden 
Gods swaerste cruys (alst oock in 
Christo was), dat si dragen moeten tot 
in haer doot'". 150 

Dit boeck is als oprecht goet te Cue
len geëxamineert ende geapprobeert. 

Isser yemant[s), die des niet verstaet, 
als hijt beleven wil, sal hijt wel verstaen. 
Mer die na der sinlicheyt !even, die en 155 

sullens niet verstaen. Die en behooren 
dat ooc niet te lesen. Want men sal die 
costelike peerlen voor die vercken niet 
stroyen. 
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Noten b bij P... 
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Dat wi al tsamen metten ootmoedigen 
den wech der volcomenheit vinden ende 
daer-in volherden moeten, daer-toe 
helpe ons God. Amen. 

a Over DÎrc Loer zie hiervoor p. ??? b Vrome wens bij wijze van groet aan de lezer. Hier genomen uit 
Prul. 4.7. c De tekst r. 15·31, uitgeschreven in één lange periode, met ingewikkelde voorzin (Want 
ie ... , opdat ... ) en korte nazin, situeert de publicatie der P te midden van Loers uitgeversapostolaat versus 
IUlersche boeeken. Zie hiervoor p. ??? d R. 32-36: omschrijving van Ml. q-:45-1§. eVersta: 
wegen, welke God aan de ... ootmoedigen leert en welke voor de wereld-wijzen verborgen blijven. 
f Versta: wekt op, spoort aan. g Met de omschrijving van de inhoud volgens de Voorrede bewijst Loer 
de waarde van het boek, dat hij hoog aanslaat. h Deze twee woorden wijzen op een dubbel niveau der 
Christus-navolging in de Peerle. i Loers samenvatting onderstreept krachtig de trichotomie der 
PeerJe-leer. j Versta: Wie het niet verstaat, maar ernaar leefl. zál het verSlaan. k Vgl. Mt. 7.6 (dat 
ook de Voorrede gebruikt); vgl. n. d. Waarom vertaalt Loer margaritas door rosen? Amold van Tongeren 
gebruikt dezelfde uitdrukking in zijn antwoord op Kalckbrenners Opdracht in Der rechte wech van 
Maria van Ocsterwijk, f. 4r. 
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can op-ten wech der salicheyt, om-dat 
155 wij zijn zoete inwendighe stemme 

verachten. 
Wij zijn wel-eer ghebeden om dye 

Sermonen Johannis Thauleri (die welcke 
ooc goet zijn) uut dat hooch duyts in 

160 nederlantsche sprake te stellen. Mer nu 
zijn hier in desen boeck dye leeringhe 
Thauleri veel claerder beschreven voor 
alle menschen dan in zijn Sermonen. 
Ende hier-in zijn oock veel devote ghe-

165 beden ende oeffeninghen, die daer-in 
niet en zijn, also dat ilye dit boeck bele
vet, dye heeft oock Sermones Thauleri, 
ia dye gantse heylighe scrift volcomelic 
achtervolcht, want si al te samen uut 

170 éénen geest ghevloten zijn ende op 
éénen sinne gaen ende tot éénen eynde 
leyden . 

. Dat wi desen edelen schat in ons sel
ven neerstelic soecken ende vinden moe~ 

175 ten, daer-toe helpe ons God. Amen. 

Noten b bij P 1537{8 

Ende want dit boeck dick herdruct is, 160 

soo zijn ten lesten sommighe woorden 
incorrect daer-in ghevallen: daerom ist 
nu wederom gans overlesen ende gecor
rigeert, ende also correct te drucken 
overlevert n. 165 

Iek bidde den goetwilligen leser, dat 
hi alle dinck int beste keere .ende beleven 
wil, dat hy hier-in vinden sal. Amen. 

a Gebruikelijke groet tot de lezer; eveneens genomen uit Prul. 4.7; b Ter vertilling' van bet" Latijnse 
transJormare .in Deum.. c- Over de" drukken van -p zie- hiervoor p. om. . d Over"deze"onzakelijke 
beoordeling van de verhouding tussen P. en P ziè hiervoor p: m. e Versta: kleine toepad, wegje. 
f Vgl. ·Mt; 13.45-46. scrifturen: vgL testamenten in A c. 4, r. 55. . g R. 84-110 bevatten een goede 
samenvatting vàn de inhoud van p, h- R. 111~123: de informatie over de Schrijfster komt voor een 
deel uit hel persoonsbericht der Schrijfster, r. 65 e.v.: p. 661 e.v. i Vgl. Mt. 7.6. Loer brengi dit vers 
met Mt. 13.45-46 in verband. 
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Noten b bij P 1542 

a Over Nicolaas Eschius zie hiervoor p. rn. b Vgl. Co}. 3.9~lû. c Verrassend optimistische fiere 
schattioR. d Eschlus r~sum~ert al te glad Loers uitgeversactiviteit en wedervaren met de PeerJe· 
uitgaven, zonder naamvermelding. e Vgl. I COL 3.19. fR. 102·1-06, vgl. met n. cl g Versta: 
daarin bestond de kern van haar geestesleven en ·verlangen: 'als- God maar glorie ... in mij mocht 
ontvangen!' b Versta: 'En die levensspreuk had 'zij vaak in de mond, zowel tijdens haar leven -als in 
haar dood. j Versta: Nadat zij verzucht had: '0 Heer, mocht gij maar vreugde, vrede en genoegen in 
mij ontvangen!', gaf zij zacht haar geest in God, met wie zij sinds altijd verenigd was. j Dit zijn 
unieke en uitzonderlijk belangrijke, biografische gegevens omtrent Schr. k Terwijl r. 65·71 DOg met p 
en pi paraUe1lopen, geven r. 172-000 eigen informatie van Escruus weer. Zie hierover p. m. I God de 
onverwinbare: ,inviclUS. m De r. 122-14~ zijn ontleend aan het traktaatje Van groter heylicheyl der 
qlre-volcomensler.mensche, die inder kerstenheyt zijn, dat voorkomt in de Epiloog van Tempel, f. 177r· 
182, (ug, AMPE, 634-648), speciaal p, 635-636; 639-641; 643-644, - Let op de verwijzing naar de 
luthersche ende andere kellerien, die in de 3 teksten voorkom~: zij vertolkt een tijdsstemming, die er niet 
om liegt. ti Belangrijke infonnatie over Esc~us' tussenkomst in de tekst-verbetering in p3; zie 
hiervoor p. m. Anderzijds is Eschius' berichtgeving over leven en dood der Schr. belangrijk, omdat zij 
.ons helpt de verwarring over haar in de begynlyst van Oisterwijk op te helderen. Zie hiervoor p. 000. 
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2. Opdrachtbrief van Esehius aan Burehardus Montanus in de Margarita evangeliea, 
Keulen, 1545. 

Praestanti et eruditione et pietate viro M<agistro) Burchardo Montan0 2 , S. 
Theologiae professori, Nicolaus Eschius praesbyter S<alutem) D<at). 

Ipse nosti, vir acutissime, quanti prorsus referat in ecclesia Dei codices 3 extare 
cum primis pios, ut qui spiritum Christi nobis exprimant inculeentque. Tales' vero 

5 sunt, gui vel ab aestu vitiorum et a mundi strepitu nos ad poenitentiam revocant, 
qui primus gradus est pietatis: vel docent mortificari mem bra nostra super teITam, 
et ab ipsis etiam affeetibus animum eximere, guod est regnum coelorum vi raperes: 
vel nos eame iam uteunql)e mortificata erigunt ad intelligendum amandumque 
Spiritum Dei, cui nos totos in omnibus dedamus. 

10 Quod !ieri eerte non potest, nisi sanctis meditationibus et quam plurimum 
internis ad Deum aspirationibus pijsgue desiderijs primum e"ereeamur, ita ut nobis 
ad manum sint eerta quaedam, ut vocant, exercitia spiritualia, quibus adiuti non 
modo mentem ab evagationibus eohibeamus, sed etiam sanctis cogitationibus 
excolamus. Etenim cessante profectu, eonfesrim diminutia subsequatur necesse est, 

15 cum in uno eodemque statu mens nostra consistere non possit, hoc .est, ut nec 
augmenta virtutum eapiat, nee detrimenta sustinea!. Quarnobrem iITernissa eura 
(f 2v) non solum ad virtutum studia semper extendi nos eonvenit, sed multo magis 
adversus illa vitia, quibus potissimum infestamur, perpetuo magna vi deeertandum 
est". Fortior guippe militat in membris nostris ableetatia earnalium passionum, 

20 guam studia virtutum. 
Et ut reete iam deeertemus (Est enim hominis vita militia super teITam)' primum 

nobisipsis quam intime cogniti simus, opartet. Latent plerunque multorum vitiorum 
affectus in nobis et semina, quae sicut aegre sentimus, ita vix unqu-am extirpamus. 
Quin etia!J1 (proh dolor) plerique nostris vitijs volentes ae scientes adblandimur, 

2S indulgemus, addimus et fomenta, nequo multis annis ad virtutem unam gradum 
facimus, nee vitio euiquam (nisi quod apud homines. foedum forte sit) bellum 
indieimus. At sane si Deo optima maximo plane non exeerabiles. haberi volumus, 
indies magis magisque cordis nostri seereta penetrabimus, ut quo quidque meetu, 
quo spiritu, qua intentione fiat, el in verbis et eogitationibus -et consilijs et in 

30 operibus exploremus. 
Quanquam non ignoro, ne a paucissimis quidem haee tam ius.ta impetrari posse. 

Nam ea nune vivendi eonsuetudo est, ut nemo non ad multitudinis exempla 
respiejat, quae nullum vivendi tenet ordinem, atque non tam ratione ducitur, quam 
quodam impetu fertur. Quotusquisque non peccantium ducitur multitudine? Quem 

1 Getuigen: L3, f. 2t·Sv, de heruitgave en de vertalingen. Zie onze voorstelling in Inleiding, p. m. 
2 Over Burcbard VAN DEN BERGH zie Inleiding; p. ??? e.v'- 3 codices: versta: boekwerken (in 
handss;hriff of in druk). 4 Hier wordt verder in algemene termen uiteengezet wat dergelijke werken in 
de gelovige moeten teweegbrengen, vanaf de bekering tot· aan de volmaakte geloofsbeleving. Zijdelings 
wordt meteen aangegeven wat de-Peerle, die in 't tweede deel wordt voorgesteld, feitelijk bevat. Allereerst 
wordt de beginfase van· liet geestelijk leven omschreven. S Vgt Ml. 11.12. 6 Eschius -ontwikkelt 
hiermee het adagium: Qui non projiCit. deficit (zie H. WAL-THER, O.C., 4,2440712a). 7 Vgl. Job 7.1. 

H 01 ampek093j22 
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35 quaeso pereuntium turba non sollicitat, ut eogitet: Quid? Ergo omnes peribunt? At 
at nihil prorsus agimus, qui nos per multitudinis exempla defendimus, et ad 
consolationem nostram aliena saepe vitia numeramus, quasi vero nobis desint quos 
imitari debe-(f 3r )amus. 

Et ut hl desint, ad illorum exempla mittimur, quos ibi fatemur imitandos, nOn 
40 modo Christum, sed et apostolos, sed martyres, sed virgines, sed iuvenes et puellas, 

cuiusmodi per ealeatas mundi opes contemptisque carnis illecebris regnum Dei 
rapuerunt, sed prius etiam ludibria et verbera experli, insuper et vincula, et 
carceres, turn egentes, angustiati, affiicti 8, aspicientes in autorern fidei, et consum~ 
matorem Iesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crueem, eonfusione 

45 contempta 9. Igitur et nos improperium eius portantes, cur obsecro ad eundem 
potius extra castra non eximus 10, quam illos imitari pergimus, qui sub Christiano 
nomine vitam agunt mundanam, et aliud professione, aliud conversalione tes
tantur? . - -

Sed 12 hoc studium ut maxime Christianis neeessarium. est, ita nune. in postremis 
50 habetur, ut etiam proinde mystica Theologia vitaque contemplativa vix paucissimos 

hodie sui cultores obtineat. In causa est, quod haec men tem requirat a vitijs puram 
et mortifieationi propriorum desideriorum intentam, praeterea quae spiritualium 
rerum cogitationibus et curis velit exercerL Adeo nee mirum existimari debet, quod 
literalis etiam viris hoc studium et rarum et insipidum habeatur, utpote quibus 

55 nimium grave est (ut ipsi iudieant) menlis quietem affectuum morti/icatione compa
rare: cum tamen /ieri non possit, ut priusquam ab omni pondere sese mens 
exemerit, in autorem Deum libere sublevetur vel ignescat. 

Idipsum vero quam in immensum voluptatem suavitatemque omnem excedat, is 
demum novit, qui accipi[12. Accipit autem, qui iuxta Christum parvulus et pauper 

60 spiritu perseverat 13: qui rur- (f 3v) sus, iuxta Sapientem, miseretur animae suae, 
plaeens Deo, et continet congregatque cor suum in sanctitate eius". ld faciebat 
Propheta, dum meditaretur in lege domini die ae nocte, dicens illud eonJidenter ad 
Dominum: Meditatio eordis mei in conspectu tuo semper lS• Nee huie dissimilis 
Esaias, qui dOOt:. Super speeulam Domini ego .sum stans iugiter per diem, et 

65 supereustodiam meam ego sum, stans totis noetibus 16. Quid ergo mirum, si sub 
lege gratiae Christiani (quorum sanetissima professio est) quietae paeataeque 
menlis existant, et conealeant interius ipsorum corda, et in meditalione divinorum 
exardeseat ignis'7? Nimirum hls proprium est, interioribus oculis in eoelum semper 
intentos orare: orare (inquam) spiritu pariter et mente, eunque psallendum est, 

70 psallere et mente secundum Apostoli sententiam 1.: quemadmodum et de Anna 
Samuelis matre legimus, quod multiplicans preces eoram Domino loquebatur in 
eorde suo, tantumque labia illius movebantur, et vox penitus non audiebatur. 
Effudit enim animam in eonspectu domini 19. 

8 Vgl. Hebr. 11.36-37. 9 Vgl. Hebr. 12.2. 10 Vgl. Hebr. 13.13. 11 Hierna beschouwt Eschius 
de 'mystieke fase' van het geestelijk leven, die in de PeerIe zo uitdrukkelijk behandeld wordt. 12 Vgl. 
Apoc. 2.17_ 13 Vgl. MI. 7.8. 14 Vgl. Eccli. 30.24. 15 Vgl. Ps. 18.15. 16 Is. 21.8. 
17 Vgl. Ps. 38.4. 18 Vgl. I Cor. 14.15. 19 Vgl. Samuël 1.12-15. 
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Quanto iustius post tot accepta divinae gratiae beneficia, nunc absorbere nos 
75 poterat ardor contemplandi, ut interim quae sensibilia sunt, et ad cultum corporis 

pertinent, veluti prophana negligeremus, omniaque seu stercora reputaremus ob 
unum Christum nobis lucrifaciendum 20 , qui est pijs omnia in omnibus"? 

Cur vero mirandum id putes in homine Christiano, si philosophus vere" pietatis 
ignarus, aucupandae tamen momentaneae gloriae causa non minora praestabat? 

80 Certe Anaxagoras haereditaria praedia contemplationis gratia fortissime con
tempsit. Carneades tanta ad id (I 4r) quod mente conceperat, intentione ferebatur, 
ut ad mensam sedens, non cibum· potumque sumere, non sumptum in os feITe 
meminisset, nisi Melissa coniunx apprehensam leniter dexteram ad obsequium 
neglecticorporis retulisset. Archimedi vero tam ingens animi cura oculos atque 

85 aures eoncluserat, ut cum studio amitteret pariter et vitam, mortemque neeteret 
sopori contemplationis, et quidem vanae contemplationis. Est apud Platonem 
quoque 23, sacerdotes Athenis, qui publico donabantur aere, a populo separatos 
vivere consuevisse, ut ne ulla contagione vel illorum castitas pollueretur, vel 
contemplationis et studiorum quies interturbari posset: adeoque sacris intentos 

90 esse, ut mundi negocijs omnibus curisque posthabitis, nunquam cognatos, nunquam 
amieos, et ne liberos quidem inviserent, sed templo tantum praesentes, naturalium 
rerum syderumque contemplationi post expleta sacra totos animos intenderent : 
neque cibis crassioribus aut pinguibus ut mos erat, sed viJissimis, ut hysopo, 
saliguis, floribus et fabis (unde fabarij quoque dieti sunt) ut ita contemplationi, 

95 continentiae cantuique forent aptiores 24• 

Quid haee ad Christianorum delicias et luxum relate? Pudeat sane Christianum, 
pudeat Christo devotum sive religiosum, pudeat (inquam) ips;s deorum ac potius 
daemoniorum sacerdotibus esse minus religiosum. Qui patri coelesti et Christo 
domino se debere gratias fatentur (ut fatemur omnes) pudeat hos meditationum et 

100 contemplationum sacrarum ignaros esse. Multo magis pudeat, si quod nesciunt, id 
iam vel hic discere suapte sponte reeusent. Et quid facias istis, qui suas amant 
tenebras, oblatamque ]ucem aversantur? Discent olim suo malo, sed intempestive 
discent, quod salubriter discerenunc detrectant 25 • 

(I 4v ) Interim non sum neseius, diffieile videri, quod animus evagabundus ad 
105 quietem et solitudinem revocatur. Nec difliteor in hoe opus esse Spiritu, quem 

tamen petenti et quaerenti minime defuturum Christus ipse poHicetur 26 • Si pugna 
diflicilis, victoria speeiosior; si labor molestus, merces copiosior. Ipsa dolorum 
multitudo consolationum Dei magnitudine compensatur. Nee frustra iam olim 
dictum et ereditum est: Diflieilia quae pulchra 27, quanquam nihil tam diflicile, 

20 Vgl. Pbil. 3.8. 21 Vgl. 1 Cor. 15.28. 22 Lees: verae (pietatis). 23 Versta: Men kan zelfs bij 
Plato lezen, dat... 24 In deze paragraaf stelt Escrnus de vraag waarom de christen niet alles veil zou 
hebben om het contemplatieve leven te beoefenen, als hij ziet boe de Griekse wijsgeren alles opofferden 
om bun hespiegeIingsideaal na te streven. NB. Oe Schr. der Peerle beeft hetzelfde motief in haar werk 
gebruikt (zie A c. 56, r. 58 e.v.). 25 De inzet der Griekse wijsgèren zou de christen moeten beschamen· 
en aansporen tot algehele inspanning. 26 Vgl. Mt. 7.7, par. 27 In de Lijst van in hef dagelijks leven 
gangbare termen ... en moderne lalen geeft van Dales Groot woordenboek dit spreekwoord als voorko
mend in Erasmus, maar deze zal het uit een oudere. bron gehaald hebben. 
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110 quod usu et exercitatione_ tandem non molliatur, atque adeo non leve, iucundumque 
fiat. Vetus est sententia: Diligentiae opera obtusitas quaeque permollitur". 

Quid? An tam delicatus quisquam esse potest, cui durum et molestum videatur 
cum Christo colloqui, cum sanctis et angelis familiariter vivere, Christum si non 
admirari virum, saltem conspicari puerum, osculari infantem, cogitare humilem, 

115 audire docentem, et per omnia denique Christum in auribus et oculis habere? 
Nimirum ut huius nativitatem, circuncisionem, apparitionem 29_, oblationem, exi
lium, pbedientiam, baptismum, ieiunium, praedicationem, miracula, beneficia, pas
sionem denique omnem rememoremus, quid obsecro difficultatis ingerit Christiano? 
Ille tanta. tamque extrema tui amore tot aunis pertulit, 0 homo: et tu ingratus 

120 adhuc esse pergis, ut vix cogitare digneris, quae pro te durissima sustinuit 30! 
Sane qui volet vel parum esse diligens, habet hic" (ut ita dixerim) praemansurn 

cibum 32, habet copiosum iuxta ac planum quendam campurn, in quo veluti per 
amoenissima prata" discurrat, et omne genus flores" decerpat. Primum quidem, ut 
seipsum exacte contempletur, animaeque suae vires, (f 5r) potentias, operationes et 

125 sensus perscrutetur. Et his agnitis, videa(, quo pacto se totum et spiritu et anima et 
corpore duntaxat in autorem Deum referre debeat. Turn quibus modis vitae et 
passionis Christi beneficijs tam orando quam vivendo respondendum sit, quatenus 
humanitatis filij Dei merita nobis applicentur, nos purificent ac salvent, potissimum 
efficacia preciosissimi sanguinis, quo mundi totius peccata delentur. Praeter haec, 

130 quibus vijs per ipsam salvatoris humariitatem in Dei sublimitatem assurgamus, ita 
ut per "erum ostium Christum introeuntessalvemur, et ingrediamur etégrediamur, 
et pascua demurn inveniamus":. neque tam ipsi vivamus,.quam Christus ipse vivat 
ac vegetetur in nobis 3., ut nihil amplius iliius imperio ac voluntati in nobis 
repugnet, sed ipse nobis omriia sit in omnibus", huic perpetuoet fideliter adhae-

135 reamus 38 , 'huius oris osculum 39 longe praesentissimum capiamus, et quam demum 
suavis iUe sit in divinis illis amplexibus, intime sentiarnus <0. 

Quamquam non ignorem, nonnulla hic desiderari posse, praesentim a nasutis 
lectoribus! Nec mirum, quum apud patres etiam sanctissimos haudquaquam 
desunt, quae citra negocium in calumniam rapi queant. Quanto iustius huic libro 

140 danda est v~nia, sicubi non ecclesiae quidem (a qua nunquam recedit) sed Philoso
phorum scholis alicubi dissonare videatur41• Voluit enim autor (quisquis is fuit) pia 

28 Spreekwoord. zelfs niet vermeld in H. WAÎ..:rHER, Lat. Sprichwörter. -:- Doorgedreven toeleg wordt 
overvloedig beloond. 29 WeI in de zin van epiphania. 30 Trouwen's, is christelijke contemplatie 
wel zo moeilijk? 31 Na het algemeen betoog over de noodzakelijkheid van leerboeken aangaande de 
christelijke leer stapt Eschius over naar de aanprijzing der Peerle, die daarvan een voltreffer is. 32 D.i. 
voorgesneden broodjvoedsel; vgl. Inleiding, p. ??? en B-c. 12, n. k. 33 Volgens een traditioneel beeld 
van een goede leeruiteenzetting (speciaal de h. Schrift) als weiden. Vgl. Thomas A KEMPlS, Navolging, ug. 
WijdeveldjAmpe, 232, n. a. 34 Flandricisme voor '(:mme -genus- jlorum· of omnis -generis jlores. 
35 per verum ... : .vgl. Jo. 10.7-9. 36 neque ... : vgl. Gal. 2.20. -. . 37 ipse ... : vgl. COl. 3;-]-ld. 38 Vgl. 
I Cor:. 6 . .J7. - 39. Vgl..Cant. 1.1. 40 Deze:paragraaf kan gelden als een goede samenvatting van de 
leer der: P_eede, 4LQuamquam ... :- versta:: 'Dit boek verdient alle lof, al w~t ik heel goed dat hierin 
eep_ -of- a.nder- tekort· kan '-aangeklaagd worden, vooral -door wijsneuzige lezers. Maar dat moet niemand 
verwonderen, wanneer-.bij zelfs als zeet heilig erkende geestelijke schrijvers betwistbare plaatsen geenszins 
ontbreken, .die ,zonder veel moeite ten slotte verdedigd kunnen worden. Welnu, als men voor die 
kerkvaders door de vingers ziet, met hoeveel meer recht zou ·men niet mild zijn voor dit boek, wanneer 
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magis quam docta ac phalerata proferre, potissimum quia simplicibus liber scribe
batur, a quibus cupidissime semper exceptus hucusque fuit, ut saepe novus per 
typographos recuderetur. 

Atque praeter innumeros probatissimi iuxta et pijssimi viri contestantur (f. 5v) 
libri lectionem sibi mirum in modum subinde profuisse. Postularunt igitur diligen
ter, ut huius thesauri copia fieret etiam exteris, hoc est, ut Latine traductus liber in 
manus omuium perveniret42• Id nunc primum post multam multorum expectatio
nem effectum est. 

Nec est (ut dicere coepi) quod libri autoritas idcirco periclitetur, quia philosophi
cis etscholasticis subtilitatibus non fortassis ubique respondet, sicut in partitione 
virium animae factum quis queri forte potest. Sed in huiuscemodi locis commodum 
requirimus lectorem et candidum, qui sic ista legat, ut hisce tam sanctis meditationi
bus diligenter etiam assuefiat, Christumque legendo totum induat43. 

Quod ad aUlorem attinet, quis hic sit, non refert explicare, quum hactenus 
nunquam se nominar; passus sit (ut est omnis humilitatis et modestiae tenacissi
mus), nihil prorsus ex hoc opere suum vendicans, sed quicquid bonum et pium 
videbitur44 uni omnium autori Deo ferens acceptum, ad cuius gloriam haec OJnnia 
congessil, posteaquam annis plurimis in hisce pietatis exercitijs admodum se 
.diligenter exercuisset 45 • 

Quem sane librum, vir celeberrime, M<agister) Burcharde, nominatim tibi 
dedicatum volui, ut pro tua incredibili eruditione versiorrem islam iudicares,' et ah 
aemuIorum calumnijs defenderes. 

Dominus Iesusomnem seculi prudentiam e nobis prolliget, ac sapientissimam 
illam stultiliam suam inserat pectorihus nostris, ut quae tantum ad aedificationem 
sUnt, routuo conquiramus46 . 

Vale! 

zou blijken dat -hier of daar iets, ik zeg niet van de kerk (lllervan wijkt het nooit af); maar een of andere 
wijsgerenschool zou afwijken?'. 42 Over auteur eri- boek vernemen wij Eschius' oord~l: 'Immers de 
auteur, wie hij ook was, bedoelde eer devote dan geleerde en schoonldinkende lezing te bezorgen, vooral 
omdat het boek met het oog -op simpele zielen werd geschreven. En inderdaad bij dezen werd het zeer 
gunstig onthaald, zodat het telkens opnieuw werd herdrukt. Ja, buiten ontelbare anderen, verklaren 
zowel voorname als vrome lieden .dat de lezing van het boek hen op uitstekende wijze vaak geholpen 
heeft. En daarom hebben zij met aandrang ervoor gepleit dat het ook voor .. buitenlanders" bereikbaar 
zou gesteld worden, m.a,w. dat het in Latijnse vertaling onder ieders bereik zou komen', - Men kan 
zeggen: al gJanst Eschius' Latijn niet uitzonderlijk, men kan aannemen dat zijn pleidooi voor de 
rechtgelovigheid van de auteur handig gedraaid is en als leidraad voor Burchards eventuele apologie kon 
dienen. 43 Nu de Margarita vertaald is, va1t niet meer te vrezen dat ze wegens genoemde futiliteiten 
zou veroordeeld. kunnen worden: het volstaat dat de welwillende lezer ze gebruikt met het oog op zijn 
Christus-navolging. 44 Wel in de zin van: zou voorkomen als, 4S Wel te verstaan als: hat! 
beoefend. - Deze paragraaf betreft de persoon van de auteur, en wel gezien vanuit diens wil ongenoemd 
te blijven. Daarmee. gaat Eschius' precisering uit 1542 helaas verloren voor wie van déze opdrachtbrief 
afhankelijk is. Waarom heeft Eschius hier zó geschreyen? - De laatste zin resumeert de auteursvoorstel-
ling uit Die Narede. 46 Vgl. 1 Cpr. 3.10, . 
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3. De Latijnse 'epiloog uit 1545' 

Haec' in gratiam amicorum Dei", quorum pro
fectui haec' non parvo labore' exhibentur. Quae 
primo Deo, a quo omne bonum, accepta referantd 

oportet, deinde autori'; postremof Carthusianos, 
quorum cura et opera', ut et alia mulla pia, de
rivantur, unico servatori et amatori fidelissimo 
Iesu Christo commendare velint. 

673 

1 Getuigen: L, 1545, f. (327v)" en de andere uitgaven en vertalingen van L. Vgl. onze voorstelling van de 
tekst p. m. ' 

a Het tweemaal herhaalde haec bedoelt wel het hier aangeboden gedrukte boek. Het eerste Haec 
veronderstelt een verzwegen eduntur, waarvan de gedachte evenwel În de volgende relatiefzîn (afhankelijk 
van amici Del) dan toch wtgedrukt w:ordt: exhibenlur. b De term duidt hier in 't algemeen op devote 
personen. Vgl. hiervoor' p. m de aanvang der Latijnse vertaling van de persoonsbeschrijving der 
Schrijfster uit De narede. Deze amicf Dei wórden in deze epiloog voornamelijk aangesproken: re/erant. 
commendare velin"l. c Dit verwijst naar-aJles:wat dé-vertalîng-ën de uitgave op allerlei gebied gevergd 
hebben. Men mag- aannemen dat her vertaalwerk: "van de ongenoemde" kartuizer de hoofdaandacht 
heeft d Nl. de voornoemde amici Dei. -Versta: Zü- moeten voor al die gaven Gad...dankbaarheid 
beluigen: e "Dit autori moet inhoudeliJk verwijzen naar de S!;:hrijfster -der Peerle. Redactioneel 

"herinnert het evenwel aan" bet- (door "de" vertaler of Escruus biijgevoegde)- -opschrift van L3 c. 71, dat 
behoort tot Die narede, -geschreven door"" de (dankende) Medepelgrim (en niet door de Schrijfster := 

autor). f Dit leidt redactioneel een nieuwe zin "in; waardoor de aandacht hoofdzakelijk op de 
kartuizers afgeleid wordt. g operä: inspanning, synoniem van curä; zie n. c. 
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674 BIJLAGEN 

4. Opdrachtbrief "an drukker Adamus Meltzer uit Dilingen aan de meeenas Albertus 
Fugger, bij de herdruk der Margarita in 1610. 

(J. A2r) - Generoso ac illustri domino, D. Alberto Fuggero, Baroni in Kirch
berg & Weissenhom, Domino in Welden, etc. Domino meo benignissimo. 

Inter caetera, quae a singulis 1 in rempublicam Christianam proficiscuntur bene
ficia, praecipuum obtinet locurn, piorum ac spirituaIium copia varietasque libro-

5 rum, quos alij pie & ingeniose conscribunt, alij in diversas linguas convertunt, alij 
suis edendos sumptibus curan!. 

Quod deeus ne iIIustri Fuggerorum famiIiae deesset, extiterunt ex ea, qui Latinos 
pietatis commentarios in Germanicum honestissimae utilissimaeque occupationis 
ergo 2 transferrent, suisque impensis praelo subijcerent, ut eorum fructus per varia 

10 in varias orbis partes dimissa exemplaria, velut per varia unius fontis !lumina longe 
lateque manare!. 

Nam & generosus' Dominus MARCUS senior, piae memoriae parens tuus, 
aureum Francisci Costeri de 4 Novissimis libeIlum4

, & alterum IuIij Roscii de 
operibus misericordiae, historiam Ecclesiasticum Nicephori CaIlisti, et primum 

15 TOInum AnnaIium Ecclesiasticorum Caesaris Baroni), in vernaculam t"anstulit, & 
iuris feeit publici. 

Ad cuius imitationem generosa Domiuatio tua Margaritam hanc EvangeIicam, 
vere pretiosam, seu Tbesaurum divinae sapientiae, in quatuor tributum !ibros ([ 
A2v) !ibros, & iam antea semel latine editum, tuis sumptibus iterum latine 

20 excudendum' curasti. Quae(!) 6 quidem Thesaurus magnam spem magnae ac multi
plicis utilitatis, quam piorum animis allaturus videtur, orbi Christiano facit. Non 
euim eiusmodi aliqua lingua continetur, quae unius natiouis finibus contenta sit, sed 
quae apud omnes fere gentes in pretio habeatur, usu teratur'. 

Deinde quod Ecclesiae lumen Augustinus alicubi de divina scriptura ait, eam ita 
25 omuibus ingenijs divinitus attemperatam ut & claris, intellectuque facilibus docu

mentis erudiat in doctos, & obscuris ac difficiIibus mysterijs exerceat, atque a 
lectiouis fastidio praeservet eruditos: id ego, quatenus quidem humana divinis 
comparare fas est, huic Evangelicae Magaritae conveaire omuinG existimo 8. 

Multa enim variarum virtutum documenta perspicDe et ad rudiorum etiam 
30 captum accomodate proponit; quaedam vero, eaque non panca contemplativae 

vitae mysteria tam sublimia lectoris obijcit animo, ut ea, etiam illi, qui Tbeologo-

1 a singulis ... : enkelingen, individuën, burgers in 't algemeen: eerst wordt een algemene beschouwing 
aangebracht, die daarna op de Fuggerfamilie zal toegepast worden. 2 Versta: dank zij een zeer 
eervolle en nuttige krachtinspannmg. 3 Wel in de zin van: -edel, uil een adellijk geslacht geboren, 
edelgeboren. 4 Zie DE BACICER-SoMMERVOGEL. SJ., Bibliothèque de-Ia Compagnie de Jésus, 11, kol. 
1519. 5 Fugger had reeds de nodige geldsom betaald (eurosu), waardoor de herdruk der Margarita 
mogelijk werd. Het gaat zeer duidelijk over de herdruk (iterom latine excudendum) van de Margarita, die 
vóór 1610 reeds éénmaal (en maar éénmaal) verschenen was: iam antea semel. 6 Waarschijnlijk moet 
men lezen: Qui quidem Thesaurus... 7 Versta: Margarita is immers van die aard dat zij niet beperkt 
zou kunnen blijven tot enige taal van één enkel volk, maar door haar innerlijke waarde voorbeschikt is 
om onder ongeveer alle volkeren gegeerd te worden. 8 Augustinus' uitspraak over de algemeengeldig· 
beid 'van de H. Schrift durf~ de schrijver op de Margarita toepassen. 

HOI ampek095j22 
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rum commentaria evolverunt, longoque vitae religiosae & spiritualis commentatio
nis usu pollent, cum admiratione sint lecturi. Omnes denique huius operis partes nil 
nisi ignitam devotionem, ardentem Dei amorem, intimam cum ~o familiaritatem 

35 spirant". 
Nec refert, quod alijs huius generis libris multa similia aut etiam eadem cont!

neantur, solo tractationis mÇ>do atque ordine diversa. Ut enim varius est corporum 
gustatus, aliique alijs eduliorum ac potionum generibus delectantur, ita nee idem est 
gustus animorum, sed ita diversus, ut istum istius, illum alterius libri lectio capiat, 

40 etiamsi res utrobique eadem sit, solaque methodo, tanquam diversa coquendi 
condiendique ratione differat. Taceo quod in hoc opusculo reperire sit non (I A3r) 
pauca, quae non alibi passim invenias 10. 

Ac, tametsi spero Thesaurum hunc multis alijs haud mediocriter profuturum, in 
primis tarnen tibi, generase Baro,emolumenti, opinor, adferet plurimum. Quanti 

45 enim Thesaururn eundem faceres, qcuantoque eius legendi tenereris desiderio, satis 
dec1arasti, cum eum tuo impendio cum multis alijs communicare vOh,llsti, ne solus 
tanto bono fruerere.Nee est melior ad fructuosam leetionem praeparatio, quam 
praeclara de libro, quem sis leeturus,existimatio, & magnum legendi desiderium. 

Me meosque generosae Dominationi tuae, & ipsam DEO etiam atque etiam 
50 commendo11 . 

Actum Dilingae, die 8. Martii, Anno M.D.C.x. 
Generosae Dominationi tuae obsequentissimus. 
Adamus Meltzer, Typographus Dilingae. 

9 Deze paragraaf somt de uitzonderlijke kwaliteiten van de Margarita op. 10 Gelijkenis met andere 
soortgelijke werken hindert niet, daar eigen v-Oorstellingswijze aan -verscheiden smaken voldoet. UDe 
sjotparagraafkomt terug op de mecenas: zijn achting voor de Margarita blijkt uit zijn verlangen om zijn 
leeslust aan velen mee te delen; zijn leesgenot zelf groeit naarmate hij het werk ho.ger waardeert. 
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