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Die gelikenisse der APPELEN VAN GERNATEN gaet op ons die
canoniken regulier sijn ende onder een ordene leven, ende

besloten sijn recht alse corlekens onder die scelle van enen appel
(Bedudinghe, hs. Leiden, UB, Ltk. 240, f. 86va).

INLEIDING

Twee commentaren op het Hooglied staan in deze studie centraal. Ten eerste: Glossa Tripartita super
Cantica, een anoniem franciscaans commentaar bij al de acht hoofdstukken van het Hooglied,
geschreven omstreeks het jaar 1300. Ten tweede: Bedudinghe op Cantica Canticorum, een anoniem
Middelnederlands commentaar bij de eerste vijf hoofdstukken van het Hooglied, uit het Latijn vertaald
in de vroege vijftiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden. In deze studie wordt een zoektocht
ondernomen naar de herkomst en aard van Glossa Tripartita, en naar de herkomst en verspreiding van
Bedudinghe op Cantica Canticorum. Het hoofddoel is evenwel om inzicht te verkrijgen in de wijze
waarop Glossa Tripartita super Cantica onder invloed van nieuwe lezersgroepen en lezersbehoeften
werd omgevormd tot Bedudinghe op Cantica. Dit transformatieproces is geplaatst tegen de achtergrond
van het geestelijk leven in de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende eeuw.

De stand van het onderzoek

Bedudinghe op Cantica Canticorum is voor de geschiedenis de Middelnederlandse geestelijke
letterkunde een belangrijke tekst. De uitzonderlijk rijke overlevering en de brede verspreiding van
Bedudinghe, alsmede het voortleven ervan in andere teksten, geven voldoende grond aan die bewering.
Bovendien blijkt bij inhoudelijke, structurele en taalkundige analyse dat de tekst van een kwalitatief
hoog gehalte is. Te meer opmerkelijk is het dat editie en studie tot nu toe ontbraken. De enorme omvang
van het commentaar, die het nog moeilijker maakt zicht te krijgen op de overlevering van de tekst, heeft
daarbij ongetwijfeld een rol gespeeld.

Als eerste sprak Isaak Le Long over Bedudinghe, hij noemde daarbij twee handschriften1. Na
enkele citaten uit de proloog zegt hij: "Dit oordeelen wy genoeg tot een staaltjen van dit Werk; waaruyt
men ligtelyk siet, dat het oogmerk des Schryvers meest is, om het Klooster-leven aan te prysen".

De eerstvolgende die zijn licht over de tekst liet schijnen, was Willem Moll. Hij prees en
diskwalificeerde de tekst tegelijkertijd: "Wie de auteur is geweest, is mij onbekend en ook van weinig
gewigt, daar het gansche boek niets anders is dan eene compilatie uit de schriften van Origenes,
Gregorius, Bernardus van Clairvaux, Richard de S. Victore en anderen, waarom het dan ook, behalve
vele mystieke elementen, niet weinig bevat dat inderdaad schoon en goed mag heten"2.

H. van Druten confronteerde Bedudinghe met Williram von Ebersberg3. Deze vergelijking
resulteert in de bevinding: "Zo ziet de lezer, dat er slechts enkele punten van overeenstemming bestaan,
en dat beide werken in niet de minste betrekking tot elkander gedacht kunnen worden"4. Van Druten
noteert dat in Bedudinghe de bruid van het Hooglied als de Kerk of de minnende ziel wordt
geïnterpreteerd.

Het belangrijkste voorafgaande onderzoek naar Bedudinghe is verricht door C.H. Ebbinge
Wubben in zijn Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament5. Hij noemde

                                                       
1 I. LE LONG, Boek-zaal der Nederduytsche Bybels (...), Amsterdam 1732, 257-58. Le Long maakt een
inventarisatie van commentaren op de afzonderlijke bijbelboeken. Een van de handschriften van Bedudinghe
die hij noemt, heeft de gefalsifieerde datering 1303. Dit is nu hs. Den Haag, KB, 76 J 6.
2 W. MOLL, De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft, in de tweede helft der 15de eeuw (...), in:
Kerkhistorisch Archief IV (1866), 236. Moll identificeert titelnr. 10 van de boekenlijst (p. 224): item iij sticken
van Cantica, met Bedudinghe op Cantica Canticorum.
3 Over diens werk infra 20-21.
4 H. VAN DRUTEN, Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling, Leiden 1895-1900, Dl. I, 111-14.
5 C.H. EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament - Bouwstoffen voor
de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling, Den Haag 1903, 219.
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zeventien handschriften die de tekst geheel of gedeeltelijk bevatten, en stelde reeds de vraag die het
navolgend onderzoek dient te beantwoorden: "Of hier naar een latijnsch compendium is gewerkt, dan
wel of de mnl. vertaler zelf zijne stof uit de vele bronnen bijeenbracht, zal nog moeten worden
onderzocht".

De enige literatuurgeschiedenis waarin de naam Bedudinghe is genoemd - en niet meer dan dat -
is van J. te Winkel6.

Op thematische verwantschap met Dat boec der Minnen wees J.M. Willeumier-Schalij
bovendien voegde zij vier handschriften aan het totaal toe7.

Claudine Hap bracht het aantal Bedudinghe-handschriften op dertig8. In mijn
Handschriftenvondsten «Bedudinghe op Cantica Canticorum» werd het aantal handschriften tot
zevenendertig verhoogd9. Inmiddels is het aantal Bedudinghe-handschriften gestegen tot drieënveertig.

Kort geleden stelden Karl Stooker en Theo Verbeij nog eens vast dat Bedudinghe alleen al
vanwege de vele overgeleverde handschriftelijke getuigen een belangwekkende tekst is10.

Inhoudelijk onderzoek van Bedudinghe werd nog niet ondernomen. De stand van het onderzoek
werd samengevat door Kurt Ruh in het Verfasserlexikon, waar Bedudinghe wordt besproken onder het
incipit: Sunte Johannes sach in Apocalipsi11. Hier opnieuw de constatering: "Eine Edition, aber auch
eine Analyse fehlt".

Meermalen werd in de secundaire literatuur de vraag gesteld of de auteur van Bedudinghe zelfstandig
zijn materiaal verzamelde dan wel aan een Latijns compendium ontleende. De mogelijkheid dat één
Latijnse tekst de brontekst van Bedudinghe was, en dat Bedudinghe dus een (bewerkende) vertaling zou
zijn, werd bij mijn weten niet geopperd; veeleer leek de idee post te vatten dat Bedudinghe een
oorspronkelijk Middelnederlandse tekst was. Nadat ik een eerste inventarisatie en ordening van de
handschriften had ondernomen, wilde ik de vraag naar herkomst en wording van Bedudinghe proberen
te beantwoorden. Zolang daarover niets bekend was, bleef het immers zelfs onzeker of men van een
vertaler, bewerker, samensteller of auteur van Bedudinghe moest spreken. Er was voldoende reden om
de herkomst van Bedudinghe in de Noordelijke Nederlanden te vermoeden. Het onderzoek naar één of
meerdere bronnen van Bedudinghe moest zich dan ook richten op de uit de Noordelijke Nederlanden
overgeleverde Latijnse en volkstalige Hoogliedcommentaren. Dit gerichte onderzoek resulteerde in de
identificatie van dé brontekst van Bedudinghe in een Utrechts handschrift12.

Glossa Tripartita, het commentaar dat de brontekst van Bedudinghe bleek te zijn, is eveneens
nauwelijks het object van onderzoek geweest. Stegmüller somde drie handschriften met de tekst op13.
Riedlinger wijdde een korte maar richtinggevende bespreking aan de tekst14. In zijn beschrijving van hs.
Assisi wees Cesare Cenci op het mogelijke belang van het hoogliedcommentaar van John Russel als

                                                       
6 J. TE WINKEL, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, dl. II: Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde van middeleeuwen en rederijkerstijd, 2e druk, Haarlem 1922, 170.
7 J. M. WILLEUMIER SCHALIJ, Dat boec der Minnen (Die Rede von den 15 Graden), Leiden 1946, LV-LVII.
8 C. HAP, Een 14e-eeuws Middelnederlands berijmd commentaar op het Hooglied, onuitgegeven doctoraal
dissertatie, 2 dln., Louvain-la-Neuve, 1975, 139-152.
9 In: Dokumentaal. Informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici 20 (1991) 112-13. De handschriften
die Willeumier-Schalij ontdekte, noteerde ik, zonder haar vondsten te kennen, opnieuw.
10 K. STOOKER en T. VERBEY, `Uut Profectus'. Over de verspreiding van Middelnederlandse kloosterliteratuur
aan de hand van de `Profectus religiosorum' van David van Augsburg, in: TH. MERTENS e.a, Boeken voor de
eeuwigheid, 318-340, i.h.b. 323.
11 Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, Bd. 4, Berlin/New York 1983, 90-91.
12 K. SCHEPERS, Van «Bedudinghe op Cantica Canticorum» tot «Glossa Tripartita super Cantica». De vondst
van een Latijnse brontekst, in: Ons Geestelijk Erf 67 (1993) 82-93.
13 F. STEGMÜLLER, Repertorium biblicum Medii Aeui, 11 voll., Madrid 1950-1980, nrs. 7378, 5064,2 en 10164.
14 H. RIEDLINGER, Die Makellosigkeit der Kirche in den lateinischen Hoheliedkommentaren des Mittelalters,
Münster 1958 (= Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, XXXVIII-3), § 101,
391-2.
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bron voor Glossa Tripartita15. Het franciscaanse karakter van Glossa Tripartita stelde ik recent vast16.
Door uitvoerig codicologisch en teksthistorisch onderzoek kon de zekerheid worden verkregen dat de
tekst in een academisch milieu in de late dertiende en de vroege veertiende eeuw is ontstaan. In het
bijzonder de codicologische analyse van Glossa Tripartita-handschrift Assisi in relatie tot de
tekstgeschiedenis17, verschafte het benodigde inzicht in totstandkoming en structuur van Glossa
Tripartita om op een zinvolle wijze de bewerkingsstrategieën van de Bedudinghe-vertaler te kunnen
bespreken. Glossa Tripartita is een uitzonderlijk omvangrijk scholastiek commentaar op het Hooglied.
Bedudinghe is rechtstreeks afgeleid van Glossa Tripartita, toch is er een fundamenteel verschil in aard
en karakter. Dit feit vormt het uitgangspunt voor deze studie.

Doelstelling van de studie

In Bedudinghe was, gewild of ongewild, elk spoor van de Latijnse brontekst uitgewist. De vertaler doet
in ieder geval geen expliciete mededelingen over het feit dat hij vertaalde. De taal van Bedudinghe roept
ook niet onmiddellijk, zoals bij veel andere vertalingen wel het geval is, het vermoeden van een Latijnse
brontekst op. Geen enkele kopiist blijkt zich bewust dat dit een tekst is die aan het Latijn werd ontleend.
De gemaskeerde oorsprong van Bedudinghe is in ruim twee eeuwen receptie van de tekst nooit onthuld;
onderzoekers van de geestelijke letterkunde die sinds meer dan een eeuw soms Bedudinghe vermeldden,
hebben evenmin vermoed dat we hier met een vertaling van doen hebben. Nadat uiteindelijk toch was
ontdekt dat Glossa Tripartita de bron vormde voor Bedudinghe op Cantica Canticorum, lag een
onderzoek naar de wijze waarop de vertaler de academisch-scholastieke Latijnse brontekst tot
Bedudinghe heeft omgevormd, voor de hand. Dit onderzoek dient inzicht te verschaffen in de
onderliggende doctrinaire, intellectuele en spirituele verschillen tussen de respectieve lezersgroepen, en
de manier waarop die door het vertaal- en transformatieproces worden overbrugd. Dat de transpositie is
geslaagd, mag worden afgeleid uit het onmiddellijke en langdurige succes van de vertaling. In laatste
instantie hoopt deze studie een dieper inzicht te verschaffen in het spirituele leven in de Noordelijke
Nederlanden in de vijftiende eeuw.

Beide teksten zijn nog slechts in geringe mate onderzocht. Het was dan ook noodzakelijk eerst
de totstandkoming en verspreiding van Glossa Tripartita grondig te bestuderen om een enigzins
duidelijk beeld van deze brontekst van Bedudinghe te krijgen. Ook diende de handschriftelijke
overlevering van Bedudinghe zowel filologisch als überlieferungsgeschichtlich te worden ontrafeld.
Met Bedudinghe beschikken we immers over een uitzonderlijk overleverings- en `Wirkungs-complex'18

van handschriften en teksten, dat mogelijkheden blijkt te bieden tot nadere geleding in de vijftiende-
eeuwse geestelijk letterkunde. Beschrijvingen van de handschriften van Glossa Tripartita en
Bedudinghe zijn noodzakelijk. Om de vereiste achtergrond te creëren waartegen de eigenheid van zowel
Glossa Tripartita als Bedudinghe kan worden waargenomen, was een beschrijving wenselijk van de
traditie waaruit de teksten voortkomen en de omgeving waarin ze functioneerden. Dit alles vormt deel I
van deze studie: DE VOORBEREIDING. Deze voorafgaande bewerking van het onderzoeksveld is
nodig om in deel II te kunnen oogsten: ASPECTEN VAN DE VERTALING.

In ASPECTEN VAN DE VERTALING komt deze studie aan haar eigenlijke doel toe: het beschrijven
van de wijze waarop de vertaler Glossa Tripartita tot Bedudinghe heeft omgezet en omgevormd.
Dankzij het feit dat we in deel I een duidelijk beeld van beide teksten hebben gekregen, kunnen we hier
goed zien welke bewerkingen de vertaler uitvoert. De belangrijkste categorieën die aan de orde komen

                                                       
15 C. CENCI, O.F.M., Bibliotheca Manuscripta ad sacrum conuentum Assisiensem, Assisi 1981, 2 voll. (=Il
miracolo di Assisi, 4), nr. 242.
16 K. SCHEPERS, «Ps. Bonaventura super Cantica Canticorum» and its source text «Glossa Tripartita super
Cantica», in: Archivum Franciscanum Historicum 88 (1995) 473-496.
17 Assisi, Sacro Convento di San Francesco, 354.
18 Voor het woord Wirkung is mij geen Nederlands equivalent bekend. Met Wirkung wordt bedoeld het
concrete, tekstuele voortleven van de ene tekst in de andere. Dat is dus wat anders en iets veel concreters dan
invloed, dat in essentie juist op een abstract niveau ligt. In het navolgende zal ik het woord `voortleven'
gebruiken, in de gegeven betekenis.
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zijn: weglatingen, aanpassingen, toevoegingen en concreet vertaalgedrag. Deze vier categorieën geven
een compleet beeld van het omvormingsproces.

Omdat dit bij mijn weten de eerste studie is die álle vertaal- en bewerkingsstrategieën van een
Noord-Nederlandse vijftiende-eeuwse prozatekst inventariseert en analyseert, volgt bij elk van de
categorieën een uitgebreide (maar niet volledige) reeks voorbeelden. Deze studie beoogt immers tevens
materiaal te leveren voor latere onderzoeken, die hopelijk tot verdere nuanceringen in de geestelijke
letterkunde van de vijftiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden zullen leiden. Tot nu toe wordt
gewoonlijk het einddoel bereikt geacht wanneer men van een tekst kan zeggen dat deze onder de invloed
van de Moderne Devotie is ontstaan. De paradigmatische casus die de vertaling en bewerking van
Bedudinghe vormt, suggereert dat binnen de geestelijke letterkunde van de Noordelijke Nederlanden - en
binnen die van de Moderne Devotie - verdere geleding mogelijk is.

De vertaler maakt keuzes en pleegt aanpassingen op verschillende vlakken: exegese, intellectueel niveau,
aard van de spiritualiteit, genre, publieksafstemming, taalgebruik. De vertaler/bewerker grijpt
weloverwogen in de tekst in, hij is er zich van bewust een nieuwe tekst voor een nieuw publiek te
creëren. Het transformatieproces dat zich onder de handen van de vertaler voltrekt, is als een rups die
zich traag voortbeweeegt op de ontelbare pootjes van evenzovele concrete vertaaldaden. De vertaler
beheerst en stuurt dit proces. Hij verwerkt Glossa Tripartita en maakt hieruit Bedudinghe op Cantica
Canticorum.

In BAND II volgt een kritische editie van Bedudinghe op Cantica Canticorum.

BAND III, enslotte, bevat de varianten bij de editie, verschillende registers en de bibliografie. In de
editie is de eerste redactie van Bedudinghe uitgegeven; door middel van het variantenapparaat is de
tweede redactie zichtbaar gemaakt.


