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Vooraf
In Glossa Tripartita super Cantica en Bedudinghe op Cantica Canticorum is een grote hoeveelheid
exegetisch materiaal verwerkt. Deze werd ontleend aan de traditie van Hoogliedcommentaren. Glossa
tripartita geeft een drievoudige interpretatie van het Hooglied: ecclesiologisch, moreel-mystiek en
mariologisch; Bedudinghe geeft een ecclesiologische en moreel-mystieke interpretatie. Om de
raakpunten van beide teksten met de traditie van Hoogliedcommentaren te kunnen bepalen, is het nodig
hiervan een globaal overzicht te geven. Er is voor gekozen dit overzicht te geven aan de hand van het
werk van enkele commentatoren die bepalend zijn geweest voor de ontwikkeling van het genre. In hun
werk komen we al de mogelijke exegetische benaderingswijzen van het Hooglied tegen. Later, wanneer
de karakteristieken van Glossa Tripartita en de inhoudelijke aanpassingen daarvan in Bedudinghe
worden besproken, zal het mogelijk zijn eenvoudig vast te stellen op welke wijze Glossa Tripartita en
Bedudinghe met de commentaartraditie verbonden zijn. Want het mag dan zo zijn dat Bedudinghe geen
strikt exegetisch doel meer beoogde, via de tussenschakel van Glossa Tripartita is ook de
Middelnederlandse tekst toch krachtig met die commentaartraditie verbonden.

I. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE TRADITIE VAN HOOGLIEDCOMMENTAREN

1. Inleiding

De geschiedenis van de Hoogliedcommentaren moeten we beginnen bij de tekst van het Hooglied zelf1.
Het is nodig deze tekst geheel onbevangen tegemoet te treden om het Hooglied in zijn bevreemdende
ontoegankelijkheid te kunnen waarnemen. Het Hooglied is een poëtische tekst met dramatische
elementen, die geen duidelijk verhaal vertelt en die moeilijk in een genre is onder te brengen2. De
poëtische structuur is duister; hoe men de tekst ook leest, altijd stuit men op merkwaardige overgangen.
Het taalgebruik is veelvuldig expliciet erotisch, het woord God komt niet eenmaal voor, en het is niet
altijd duidelijk wie er aan het woord is.

Ondanks of misschien juist dankzij deze ongrijpbaarheid waren de Joden de tekst gaan zien als
een ontzagwekkend en mysterieus lied vol van diepe betekenis, waardig zelfs de titel Lied der Liederen -
Sir Hasirim - te dragen. En ook in het vroege Christendom kwam een visie tot ontwikkeling waarin de
verwarrende weerbarstigheid van de tekst werd overstegen, en het Hooglied tot het meest diepzinnige en
eerbiedwaardige van de drie boeken van Salomon werd.

Het is goed zich de onvatbare intrinsieke vreemheid van het Hooglied voor te stellen waarmee
joodse en christelijke interpretatoren werden geconfronteerd. Zo wordt invoelbaar hoezeer het voor de
vroegste interpreten een worsteling was om orde en zin aan het Hooglied te ontfutselen. Zij zagen in het
Hooglied meer dan een merkwaardige verzameling van (delen van) oosterse bruilofts- en liefdesliederen,

                                                       
1 Het navolgende overzicht is vooral gebaseerd op twee fundamentele studies: F. OHLY, Hoheliedstudien.
Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200 (= Schriften der Wiss.
Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M., Geisteswiss. Reihe Nr. 1),
Wiesbaden 1958; RIEDLINGER, Die Makellosigkeit. Een aantal van de behandelde auteurs en teksten komt voor
in: K. RUH, Geschichte der abendländischen Mystik, München 1990 - ..., voorlopig 3 dln.
2 Küsters noemt het Hooglied: "jener Sammlung orientalischer Hochzeitsgesänge und Liebeslieder"; U.
KÜSTERS, Der verschlossene Garten. Volkssprachliche Hohelied-Auslegung und monastische Lebensform im
12. Jahrhundert (= Studia Humaniora. Düsseldorfer Studien zu Mittelalter und Renaissance, Band 2),
Düsseldorf 1985, 8. Zijn aanduiding laat het probleem zien: het is niet of moeilijk vast te stellen of het om
liefdes- of bruiloftsliederen gaat; bovendien is het onduidelijk waar het ene lied ophoudt en het andere begint.
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die het overigens oorspronkelijk waarschijnlijk wel was3. Voor hen en de gehele navolgende
commentaartraditie was het evident dat het Hooglied alleen zin had wanneer het allegorisch werd
begrepen. De letterlijke betekenis is onbetekenend - volgens sommigen zelfs niet bestaand -; de enig
ware, want bedoelde betekenis is de figuurlijke betekenis4.
De polariteiten van bruidegom en bruid, hun bewegingen van toenadering en verwijdering, de momenten
van gelukzalige vereniging en diepe verlatenheid, het bijna ondoorgrondelijke interne tekstuele verband;
dit alles gaf in uitzonderlijke mate gelegenheid en aanleiding tot een allegorische verbinding met de
analoge polariteiten van het christelijk geloof. Een gelijkaardige dynamische verbinding als tussen
bruidegom en bruid bestond immers tussen God/Christus en de Kerk, tussen Christus en Maria, tussen
de beminde God en de minnende ziel.

Voor de exegeten kunnen bijbelteksten vier verschillende betekenissen hebben, die in sommige passages
zelfs alle tegelijk aanwezig zijn5. Men onderscheidt de historische, de allegorische, de tropologische en
de anagogische betekenis. De historische betekenis is de letterlijke betekenis6. De allegorische betekenis
in strikte zin heeft betrekking op de geloofsgeheimen; op wat men dient te weten en te geloven
aangaande Christus en zijn kerk7. De tropologische betekenis wordt ook wel de morele betekenis
genoemd; hier heeft het bijbelwoord een aanmanende betekenis voor het morele leven van de christelijke
mens. De anagogische betekenis heeft betrekking op `de laatste dingen', dat wil zeggen op het eeuwige
leven - zalig of gedoemd - van de mens.

Een beroemd distichon vat de leer van de viervoudige schriftzin beknopt samen:

Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.8

Deze diversiteit van mogelijke betekenissen, die bij de meeste bijbelboeken aan de orde is, werd door
Johannes Cassianus in een bekend voorbeeld gecategoriseerd:

Hierusalem quadrifarie possit intellegi: secundum historiam ciuitas Iudaeorum, secundum allegoriam
ecclesia Christi, secundum anagogen ciuitas dei illa caelestis quae est mater omnium nostrum (Gal. 4,26),
secundum tropologiam anima hominis9.

                                                       
3 E. A. MATTER, The voice of my beloved: the Song of Songs in western medieval Christianity, University of
Pennsylvania Press, Middle Ages series, 1990, p. 50 bespreekt verschillende opvattingen over het genre
waartoe het Hooglied oorspronkelijk behoorde.
4 MATTER, The voice of my beloved, p. 4: "There is no "non-allegorical" Latin tradition of Song of Songs
commentary. (...), even Nicholas of Lyra, champion of the the historical sense of the Bible, argued that the
Song of Songs has no literal sense".
5 Op het gebied van middeleeuwse exegese is fundamenteel: H. DE LUBAC, Exégèse médiévale: Les quatre sens
de l'écriture, 4 dln., Parijs 1959-64. De Hoogliedexegese wordt als een Middeleeuws literair genre behandeld
door: MATTER, The voice of my beloved.
6 Complicerend is dat in het geval van bijbelboeken bij sommige commentatoren de letterlijke betekenis niet los
staat van bijvoorbeeld de typologische betekenis. De boeken van het Oude Testament kunnen immers alleen
vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament worden begrepen. In het geval van bijbelboeken mogen we
`letterlijke betekenis' dan ook beslist niet in moderne zin begrijpen; cf. MINNIS, Medieval Theory of Authorship,
88/89.
7 Wanneer de term `allegorie' echter in oppositie tot `literalis' wordt gehanteerd, dan kunnen er meerdere
allegorische betekenissen zijn. Beda onderscheidt typologische, tropologische en anagogische betekenissen die
door allegorie kunnen worden uitgedrukt; geciteerd in: H. BRINKMANN, Mittelalterliche Hermeneutik,
Darmstadt 1980, 221.
8 In deze vorm stamt het distichon van Nicolaus van Lyra, uit zijn postille bij de brief aan de Galaten. Geciteerd
in: BRINKMANN, Mittelalterliche Hermeneutik, 243.
9 Iohannes Cassianus, Conlationes, XIV.8; Jean Cassien, Conférences, ed. E. PICHERY, (= Sources Chrétiennes
54), Parijs 1958, 190.
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Met een triviale letterlijke betekenis en een relatief zelden besproken anagogische betekenis, werd het
Hooglied draagster van een schat aan allegorische en tropologische betekenissen, en, na de Psalmen, het
meest becommentarieerde boek van de bijbel10. Over de diepere betekenis van het Hooglied zijn diverse
interpretaties mogelijk, die in de meeste gevallen naast elkaar bestaan zonder met elkaar strijdig te zijn.
Met de letterlijke inhoud - voor zover hierover gesproken wordt - is men snel klaar: in het Hooglied
bezingen twee geliefden hun verlangen naar elkaar, de gezangen van de jonge meisjes en van het gevolg
van de bruidegom onderstrepen de aantrekkelijkheid van de geliefden en de intensiteit van hun
wederzijdse hunkering.

De allegorische en tropologische interpretaties maken de Hoogliedexegese uit. De allegorische
correlaten van het Hooglied - bruid en bruidegom - kunnen op drie verschillende manieren worden
geïnterpreteerd, en zo komen drie allegorische interpretaties van het Hooglied tot stand:

(1) Ecclesiologische interpretatie: bruidegom en bruid zijn God/Christus en de Kerk.
(2) Moreel-mystieke interpretatie: bruidegom en bruid zijn God/Christus en de minnende ziel.
(3) Mariologische interpretatie: bruidegom en bruid zijn Christus en Maria.

Allegorie is een complex en verwarrend begrip, in het bijzonder in het geval van het Hooglied. Hier zijn
immers ál de interpretaties in feite allegorisch (ecclesiologisch, moreel-mystiek en mariologisch),
aangezien in elk van hen bruid en bruidegom allegorisch, in brede zin, zijn opgevat. De betekenissen van
het Hooglied kunnen naar gelang van de interpretatie die werd gekozen, worden onderverdeeld in
ecclesiologische, tropologische en mariologische betekenis.

Binnen elk van de drie allegorische interpretatiemodellen kunnen dan weer verschillende
betekenissen aan de orde komen.

In de ecclesiologische interpretatie is de allegorische betekenis primair: het gaat om de
verhouding tussen Christus en zijn Kerk. Toch komen ook moreel-mystieke betekenissen aan de orde,
wanneer vereisten aan leden van de kerk aan de orde worden gesteld. De kerk op aarde is bovendien in
anagogische zin een voorafschaduwing van het Hemelse Jeruzalem.

In de moreel-mystieke interpretatie overheersen de tropologische, i.e. moreel-mystieke,
betekenissen. Maar ook anagogische betekenissen liggen soms in de tekst besloten, wanneer deze over de
vervolmaking van de eenheid van God en de ziel ná dit leven handelt.

Het mariologische interpretatie-model heeft banden met zowel de ecclesiologische als de moreel-
mystieke interpretatie. Wanneer Maria wordt opgevat als model van de volmaakte kerk, dan raakt deze
interpretatie aan de ecclesiologische; wordt Maria voorgesteld als de gelovige ziel bij uitnemendheid,
dan zijn er raakpunten met de moreel-mystieke interpretatie, en dus vinden we moreel-mystieke
betekenissen.

Zoals we zullen zien, is Glossa Tripartita een tot meditatie stemmende catalogus van betekenissen,
geordend volgens de drie allegorische interpretatiewijzen, vandaar: Tripartita. Bedudinghe schrapt
volledig de mariologische interpretaties en bepaalt zich tot de ecclesiologische en moreel-mystieke
interpretaties, waarbij de moreel-mystieke tenminste kwantitatief overwegen. Het volgende overzicht
laat zien hoe die verschillende interpretatiewijzen in een lange traditie tot stand kwamen, en door welke
auteurs ze tot bloei werden gebracht.

Uit de zeer lange reeks van Hoogliedcommentaren wil ik enkele mijlpalen bespreken, die geheel
verschillend van aard zijn. Niet alleen zijn ze traditiebepalend voor de Hoogliedexegese, ze zijn zelfs
representatief voor een heel tijdvak in de geschiedenis van de exegese, in ruimere zin zelfs voor een
tijdvak in de geschiedenis van Kerk en christendom. De commentaren die aan de orde komen, zijn alle
op enigerlei wijze van belang voor Glossa Tripartita en Bedudinghe op Cantica Canticorum. Behalve
deze commentaren van de traditiebepalende auteurs, noem ik telkens kort enkele commentatoren en
teksten die in de schaduw van deze grootheden ook hun aandeel in de ontwikkeling van het genre hebben
gehad.

                                                       
10 OHLY, 7.
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De traditie van Hoogliedcommentaren tot aan Glossa Tripartita kan in vier stadia worden
onderverdeeld.

Voor de christelijke traditie legt Origenes voor eens en altijd vast, dat het Hooglied een boek is
dat men alleen allegorisch kan verstaan, om de eenvoudige reden dat alleen de figuurlijke betekenis van
wat er letterlijk staat, de bedoelde betekenis kan zijn. Met zijn wezensbepaling van het Hooglied levert
Origenes een belangrijke bijdrage aan de christelijke visie op de Bijbel, en daarmee aan het zelfverstaan
van de christengemeenschap. Origenes' interpretatie van het Hooglied is een constituerend moment in de
groei van de christelijke kerk naar een volwassen zelfbeeld.

Wanneer op basis van het onwrikbare uitgangspunt van de allegorische interpretatie in de loop
van enkele eeuwen alle mogelijke soorten van allegorische betekenisgeving - ecclesiologisch, (moreel-
)mystiek, mariologisch - door het vroege christendom en de kerkvaders zijn geëxploreerd, komt het
moment dat de complete commentaartraditie door Beda als in steen wordt uitgebeiteld. Voor eeuwen zijn
dan de aanvaardbare en gangbare betekenisaspecten - voornamelijke ecclesiologisch van aard -
verzameld en vastgelegd. Beda's commentaar staat met groot gezag bekleed als een bemiddelaar tussen
het beste wat de Vaders over het Hooglied te zeggen hadden en de lezers van vier navolgende eeuwen.
De Kerk heeft zich in houdbare stellingen een positie verworven, maar is nog beducht voor gevaren van
binnen en van buiten; van ketters en van heidenen. Dit feit reflecteert zich in de aard van de
ecclesiologische interpretaties bij Beda.

Het derde moment komt wanneer de mystieke passie van Bernardus van Clairvaux aan de
commentaartraditie een nieuwe impuls geeft. Hij luidt met zijn preken op het Hooglied een uitbundige
lente van innige en intense commentaren in. Voor Bernardus en de zijnen is het tijd de verstarring van de
commentaartraditie te doorbreken en zich toe te staan de mogelijkheden tot innerlijk leven die het
christendom biedt - en waarvoor in het bijzonder het Hooglied de woorden en metaforen biedt - te
verwezenlijken. In het Westen is het christelijk geloof onbedreigd, in de Hoogliedcommentaren maakt de
overwegend ecclesiologische interpretatie plaats voor de mystieke.

Niet veel later, deels zelfs parallel, wil de academische exegese zo wetenschappelijk zijn als dat
binnen de geldende paradigmata maar mogelijk is. De scholastieke exegeten, met hun lust tot kennen en
beschrijven binnen door het geloof gestelde grenzen, beproefden hun methoden in groten getale ook op
het Hooglied. De academische theologen, de strikt universitaire zowel als zij die verbonden waren aan de
belangrijkste ordens-studia, hanteerden ook bij de Hoogliedexegese het bekende scholastieke
instrumentarium.

2. De commentaartraditie

a. De joodse traditie
De opname van het Hooglied in de canon is gebaseerd op de overtuiging dat de tekst een allegorische
betekenis in zich draagt. Reeds in de Targum (Targoem) en de Midrasjiem, twee oude rabbijnse
commentaartradities, wordt een diepere betekenis verondersteld11. Er bestonden twee geaccepteerde
allegorische lezingen. Ofwel men begreep de tekst als een liefdeslied tussen God en Israel waarin de
overhandiging van de Torah op de berg Sinai wordt gevierd, ofwel als het liefdeslied dat werd gezongen
bij de installatie van de verbondsark in de tempel in Jeruzalem. Al in de eerste eeuw na Christus was dit
een oeroude interpretatie op basis waarvan de canoniciteit en heiligheid van het Hooglied in de Joodse
traditie werd verdedigd.

b. De patristische periode
Bij Origenes (ca. 185-253/54) gaapt een diepe kloof tussen invloed en reputatie. Zijn invloed op de
commentaartraditie met betrekking tot het Hooglied in het bijzonder en op de bijbelexegese in het
algemeen, is niet te overschatten12. Bovendien was de verbinding van nauwgezette filologische en
exegetische inspanning met zijn door de Griekse filosofie beïnvloede denken zelfs medebepalend voor de
ontwikkeling van het christelijke denken en de christelijke dogmatiek in het algemeen. Anderzijds had hij

                                                       
11 Recente literatuur over de Joodse exegese wordt gegeven in MATTER, The voice of my beloved, p. 51, en n.
10, p. 77.
12 OHLY, 17-25; RIEDLINGER, 23-42.
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de reputatie van een gevaarlijke ketter, wiens leerstellingen het tweede concilie van Constantinopel nog
in 553 - drie eeuwen na zijn dood - nodig achtte te veroordelen13.

Het ambigue beeld dat latere tijden van Origenes hadden komt zelfs in de uitlatingen van een
zeer belangrijk persoon tot uiting. Aanvankelijk zwaaide Hiëronymus Origenes onverdeelde en
uitzonderlijke lof toe:

Origenes, cum in ceteris libris omnes vicerit,
in cantico canticorum ipse se vicit14.

Later sprak hij gewoonlijk in zeer bittere bewoordingen over de ketter Origenes, maar moest hem ook
dan nog als exegeet prijzen:

Origenes haereticus...at idem et scripturas in multis bene interpretatus est et prophetarum obscura disseruit
et tam noui quam ueteris testamenti reuelauit maxima sacramenta15.

Origenes had kennis van en respect voor de Joodse commentaartraditie. Hij vormde de Joodse
interpretatie van het Hooglied om tot een christelijke. Het lied over het verbond van God met Israel werd
het lied over de liefdesverhouding tussen God en de Kerk. De meer historische joodse interpretatie werd
echter ook filosofisch vernieuwd. Natuurlijk heeft de verhouding tussen God en de Kerk ook een
heilshistorisch aspect, maar belangrijker is, door de infusie van neoplatoonse denkschema's, de buiten-
historische verhouding: God daalt neer tot de Kerk en de gelovigen door middel van de Logos; de
gelovigen kunnen binnen deze verbintenis via Logos-mystiek tot bij God opstijgen. In het Hooglied zijn
bruid en bruidegom verbonden; Origenes' Hoogliedcommentaar is geboren uit het huwelijk tussen
christelijk en Grieks denken.

Origenes schreef drie werken over het Hooglied, die slechts gedeeltelijk en alleen in Latijnse vertaling
zijn overgeleverd: twee preken die het Hooglied tot Cant. 2,14 behandelen16; een commentaar in tien
boeken, waarvan alleen de proloog en het commentaar tot Cant. 2,15 nog bestaan17; verder een
jeugdwerk waarin moeilijke passages werden belicht, dat geheel verloren is gegaan. Het commentaar dat
rond 240 is geschreven, werd in het Latijn vertaald door Rufinus rond 400; de preken, gebaseerd op het
commentaar en omstreeks 244 geschreven, werden vertaald door Hiëronymus.

In de preken zet Origenes voor de minder gevorderden uiteen wat hij uitvoeriger voor
gevorderden had besproken in zijn grote commentaar. Wat betreft de formele interpretatie van het
Hooglied is het van het grootste gewicht voor de navolgende traditie dat Origenes de naam en het
literaire genre ervan bepaalt en tevens de rolverdeling in dit dramatische bruiloftslied nauwgezet
aangeeft. Het moet echter wel opgemerkt worden dat Origenes zijn bepalingen voorzichtig naar voren
brengt:

Quod ex quot personis constet, incertus sum. Orantibus autem uobis et reuelante Deo quattuor in his mihi
uideor inuenire personas, uirum et sponsam, cum sponsa adulescentulas, cum sponso sodalium greges. (...)
Christum sponsum intellige, ecclesiam sponsam sine macula et ruga, de qua scriptum est: Vt exhiberet sibi
gloriosam ecclesiam non habentem maculam neque rugam aut aliud quid eorum, sed ut sit sancta et
immaculata. (SC 37bis, 68)

De hoorders worden gemaand zich met de partij die het best bij de eigen geestelijke positie past, te
vereenzelvigen om zo deel te hebben aan het gesprek.

                                                       
13 MATTER, The voice of my beloved, 23.
14 In de opdrachtbrief bij zijn vertaling van de homilieën van Origenes; PL 23, 1117.
15 Epist. 61,2; Saint Jérôme, Lettres, (ed.) J. LABOURT, Tome III, Parijs 1953 (= Budé Serie, 422), p. 111, l. 10,
18-21.
16 Homiliae in Canticum Canticorum; Adamantius Origenes, Homélies sur le Cantique des cantiques, ed. O.
ROUSSEAU, SC 37bis, Parijs 1966.
17 Commentarium in Canticum Canticorum; Adamantius Origenes, Commentaire sur le Cantiques des
cantiques, ed. L. BRÉSARD, H. CROUZEL, M. BORRET, SC 375/76, Parijs 1991-92.
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Iets verder, bij de eerste zo moeilijk te interpreteren regels, bemerken we opnieuw dat Origenes
als een van de eersten tracht de verhulde betekenis bloot te leggen:

Haec si non spiritualiter intelligantur, nonne fabulae sunt? Nisi aliquid habeant secreti, nonne indigna sunt
Deo? (SC 37bis, 74)

Het vertrouwen dat de regels van God komen, zegt Origenes, moet ons doen ontbranden van geestelijk
verlangen om tot de verborgen geestelijke geheimen door te dringen.

De ecclesiologische interpretatie schept het kader van de verbinding tussen God en Kerk. De individuele
ziel echter kan opstijgen tot bij God door de verbinding met de Logos in het diepst van de ziel te
realiseren. Het tekent de breedte en diepte van Origenes' exegese dat hij beide aspecten harmonieus
verbindt, en voor zowel de ecclesiologische als de mystieke interpretatie aan de navolgende traditie een
onuitputtelijke bron van inspiratie biedt18.

Bij de beschrijving van een moment in de relatie tussen ziel en God als bruid en bruidegom vindt
men bij Origenes een van de zeldzame passages in de geschriften van de kerkvaders waar via
persoonlijke ervaring aan een mystiek fenomeen wordt gerefereerd19:

Saepe, Deus testis est, sponsum mihi aduentare conspexi et mecum esse quam plurimum; quo subito
recedente, inuenire non potui quod quaerebam. (SC 37bis, 94)

In Origenes' grote commentaar wijkt de ecclesiologische interpretatie achter de spirituele terug. De ziel
is de bruid van het Woord van God. Deze relatie kan in het diepst van de ziel beleefd worden, de ziel
hoeft niet uitsluitend van de relatie Christus-Kerk als voorbeeld ter overdenking en navolging uit te
gaan.

In een apologie tegenover het Griekse denken van kennis op grond van de bijbel, betoogt
Origenes dat Salomon de eerste ware filosoof was. In drie opeenvolgende boeken behandelde Salomon
reeds de belangrijkste filosofische disciplines20, waarbij het Hooglied de eerste plaats inneemt, omdat
hierin de ziel tot ontmoeting met God wordt gevoerd. Ter voorbereiding was de ziel in Spreuken de
verbetering van de moraal, en in Prediker de verachting van het aardse bijgebracht.

Origenes werkt ook in Glossa Tripartita en Bedudinghe nog door, vanwege de geringe omvang
en verspreiding van zijn overgeleverde werk echter niet met veel citaten. Hij is de feitelijke wegbereider
van de christelijke allegorische Hoogliedinterpretatie, meer dan een veelgeciteerde autoriteit.

Hoewel Ambrosius van Milaan (339-397) geen afzonderlijk commentaar op het Hooglied schreef, was
het voor latere compilatoren toch mogelijk uit zijn verspreide toelichtingen een florilegium samen te
stellen waarin bijna het gehele Hooglied wordt besproken. Ambrosius ontleende inspiratie aan de
Hoogliedcommentaren van Hippolytus21 en Origenes, maar zijn bijdragen aan de Hoogliedexegese zijn
voor het grootste deel origineel22. Behalve een ecclesiologische interpretatie en een toepassing op de ziel
en het Woord23, die mystieke ervaring doet vermoeden, komt bij Ambrosius voor het eerst Maria als
bruid voor. De mariologische interpretatie komt uit de ecclesiologische voort: Quam pulchra etiam illa
quae in figura Ecclesiae de Maria prophetata sunt24. Zo zijn ten tijde van Ambrosius reeds de
belangrijkste allegorische interpretaties onderzocht. In latere commentaren worden nog interpretatieve
                                                       
18 OHLY, 20/21.
19 Homélies sur le Cantique des cantiques - SC 37bis, p. 95, n. 2.
20 Moralis (Prediker), naturalis (Wijsheid), inspectiua sciencia (Hooglied); OHLY, 23.
21 OHLY, 15/6; RIEDLINGER, 21-23. Nog vóór Origenes heeft Hippolytus van Rome († 235) een commentaar op
het Hooglied geschreven. Zijn interpretatie vond in het Hooglied een vergelijkbare allegorie, maar had niet de
diepgang van Origenes' verklaring.
22 OHLY, 32-41; RIEDLINGER, 42-47.
23 Ambrosius van Milaan, Expositio psalmi 118, VI, 8 - CSEL 62, p. 112, l. 14: Diximus de Christo et ecclesia,
dicamus de anima et uerbo.
24 Ambrosius van Milaan, De institutione uirginis, PL 16, XIV, 89; recente editie door FR. GORI in: Bibliotheca
Ambrosiana, XIV, 2, Milaan 1989, 110-194.
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accenten verlegd, andere commentaarvormen gebruikt, de toon en functie gevarieerd, maar de echt grote
vernieuwing zal pas van Bernardus komen. Hoewel Ambrosius een beduidende inhoudelijke innovatie
pleegde, is hij voor de latere Middeleeuwen niet echt belangrijk.

Een autoriteit van meer gewicht is Gregorius de Grote (rond 540-604) geweest. Ondanks het feit
dat van Gregorius slechts twee preken op het Hooglied bekend zijn - die door een vriend werden
opgeschreven - is hij een eminente autoriteit in de commentaartraditie geworden25. In zijn preken bij de
eerste acht verzen beschouwt Gregorius het Hooglied als het belangrijkste boek van Salomon, omdat het
spreekt over de opgang van de ziel tot God. Het Hooglied is ook het boek gewijd aan de uita
contemplatiua. Met zijn beide preken verwierf Gregorius een invloedrijke plaats in de
commentaartraditie.

Het grote geestelijke gezag dat Gregorius genoot, blijkt uit het feit dat enkele invloedrijke
florilegia met Hoogliedplaatsen uit ander werk dan zijn preken - voornamelijk uit Moralia in Iob -
werden samengesteld door Beda, Paterius en Willem van St.-Thierry. Zij kenden zelfs zijn beide preken
niet.

De twee preken van Gregorius werden later aangevuld door Robertus van Tombelaine (infra 13)
met een commentaar bij de rest van het eerste hoofdstuk en de overige zeven hoofdstukken van het
Hooglied. Dit samenstel vond onder de naam van Gregorius eveneens grote verspreiding. In zowel
Glossa als Bedudinghe is Gregorius een autoriteit van gewicht. Twee opmerkingen moeten daarbij
gemaakt worden. Veel van de citaten aan Gregorius toegeschreven, stammen feitelijk uit het werk van
Robertus. Het gezag dat Gregorius in later tijd bezat, ook in Glossa en Bedudinghe, is maar zeer ten
dele gebaseerd op diens Hoogliedpreken. Er komen in Glossa Tripartita dan ook vele citaten uit andere
werken van Gregorius voor, in het bijzonder de Moralia in Iob.

c. De vroege Middeleeuwen
Niet zozeer vanwege originaliteit, maar vooral op grond van het gezag waarmee het werd bekleed, neemt
het commentaar van de Engelse benedictijner monnik Beda († 735)26 voor ons zo'n uiterst belangrijke
positie in de Hooglied-commentaartraditie in27. Het commentaar brengt samen wat aan oorspronkelijke
en aanvaardbare interpretaties in het vroege Christendom en de vadertijd was opgebloeid en voor Beda
bereikbaar was. Met een overwegend ecclesiologische benadering vormt Beda's commentaar de norm tot
en met de elfde eeuw28. Normerend is ook de onderverdeling van de tekst van het Hooglied in 41 delen
met daarbij de aanduiding van de sprekende personen. Het is de eerste poging ná Origenes, wiens werk
Beda waarschijnlijk niet gekend heeft, om de dramatische structuur te verhelderen. De bruidegom is
God/Christus, de bruid is de Kerk of de synagoge29.

De ecclesiologische visie van Beda is sterk bepaald door het dreigende gevaar van ketterse
aanvallen van buitenaf en schismatieke aanvallen uit eigen gelederen. De Kerk is een strijdende kerk, die
de eenheid onder beproevingen moet bewijzen. Het valt te begrijpen dat Beda in deze Kerk, die
noodzakelijkerwijze zozeer met het behoud van de eigen innerlijke en uiterlijke positie bezig is,
nauwelijks gelegenheid ziet om zich geheel en al aan de beschouwelijke rust van de uita contemplatiua
over te geven. Momenten van meditatie dienen een tegenwicht te vinden in de uita actiua. De gelovigen
moeten een bijdrage leveren in Christus' verlangen zijn Kerk over de hele wereld te vestigen. Deze visie
blijkt uit Beda's ecclesiologische interpretatie van het Hooglied:

                                                       
25 OHLY, 60/1; RIEDLINGER, 64-68; Gregorius Magnus, Expositio in Canticum Canticorum, ed. P. VERBRAKEN,
CCSL 144, Turnhout 1963; Grégoire le Grand, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, ed. R. BÉLANGER,
SC 314, Parijs 1984.
26 Een overzicht van zijn werk, met uitgebreide bibliografie door H.R. LOYN, in: Theologische
Realenzyklopädie, Bd. V, Berlijn/New York, 1980, kol. 397-401.
27 OHLY, 64-70; RIEDLINGER, 71-88.
28 Beda Venerabilis, In Cantica Canticorum allegorica expositio, ed. D. HURST, CCSL 119B, Turnhout 1985.
29 De jongelingen en de dochters van Jeruzalem worden als volgt geïdentificeerd: adolescentulas dicit animas
quae in Christo renatae, sordes ueteris hominis abiecerunt, I, i, 2 - p. 193, l. 119/20; Filias Iherusalem dicit
animas patriae supernae desiderio flagrantes, I, ii, 7 - p. 217, l. 244/45.
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FLOS SUM autem CAMPI, quia per totius orbis latitudinem odoris mei gratiam innotescere cupio. Quod
nequaquam valet impleri, si non tu intermissa aliquoties quiete qua delectaris, accingaris ad praedicandi
officium quo exercearis.30

Beda's Hoogliedcommentaar bestaat uit zeven boeken. Het eerste bevat een waarschuwing tegen de
pelagiaanse ideeën van Julianus van Aeclanum31. Het zevende boek is een verzameling van citaten uit
Gregorius over het Hooglied. De boeken twee tot en met zes geven het reguliere commentaar.

Verdween bij Origenes het ecclesiologische achter het mystieke, bij Beda is het omgekeerde het
geval; de beleving van het individu staat in de schaduw van het leven van de gehele Kerk. De Kerk is
een bijna organische eenheid waarin individuen deel uitmaken van groepen die elkaar in verschillende
functies ondersteunen of aflossen. Het geestelijk leven van het individu staat niet los van de dynamische
eenheid van het geheel, waarvan de eenheid onder vele bedreigingen staande gehouden moet worden. De
samenstellende delen worden in onderlinge samenhang gezien. Inwaarts of uitwaarts gerichte momenten
in het leven van de gepersonifieerde Kerk of van haar leden worden begeleid of afgewisseld door
tegengestelde bewegingen. De rust van de beschouwing moet soms worden onderbroken om de
bedreigingen te bestrijden, en kan dan later weer worden hernomen. Enkele voorbeelden om te illustreren
hoe Beda de levende eenheid van de Kerk ziet:

LECTULUS NOSTER FLORIDUS. Aliquando enim sancta Ecclesia, quasi in lectulo cum Domino, sponso
uidelicet suo requiescit; aliquando cum ipso contra hostes in acie consistit (...). Tunc in supernorum
contemplatione sese (d.w.z. de heiligen) altius attollunt, cum serenum ab intrinsecis perturbationibus
tempus accipiunt.32

Alle leden van de Kerk verblijven in de liefde van God, sommigen is het gegeven God van meer nabij
waar te nemen:

Totius Ecclesiae est fideli corde audire, quia Deus charitas est: et qui manet in charitate, in Deo manet, et
Deus in eo. Perfectorum solummodo est dicere: Non enim indoctas fabulas secuti notam fecimus uobis
Domini nostri Iesu Christi uirtutem, sed speculatores facti illius magnitudinis (II Petr. 1).33

Buiten de strijd tegen de bedreigingen is er meer in het algemeen de plicht tot afwisseling tussen
beschouwing en werk; tussen uita contemplatiua en uita actiua. Beda formuleert deze verplichting voor
Kerk en (uitverkoren) individu heel programmatisch:

Habet ergo et sponsa Christi, Ecclesia uidelicet, uel anima quaeque electa, tempus quiescendi; habet item
tempus surgendi ad laborem.34

De Kerk is een eenheid van verschillend geaarde delen, sommigen zijn als de haren van de bruid,
anderen als de tanden:

DENTES TUI SICUT GREX TONSARUM etc. Sicut in capillis Ecclesiae populi fragilioribus adhuc actibus dediti,
sic perfectiores quique, et ad regnandum Ecclesiam apti designantur in dentibus, quia nimirum isti
numerositate, illi praestant firmitate (...).35

                                                       
30 Beda, In Cant., I, ii, 1 - CCSL 119B, p. 211, l. 5-8.
31 Julianus de Aeclanum († rond 454) schreef een Hoogliedcommentaar waarvan slechts enkele fragmenten in
de weerlegging door Beda zijn overgeleverd. Beda bestrijdt Julianus, die beweert dat de mens van de erfzonde
vrij kan zijn, dat de wil geheel vrij is, en dat de mens niet afhankelijk is van de genade. Dit zijn alle ideeën die
door Pelagius werden uitgedragen, een vijfde-eeuwse monnik wiens leer door het concilie van Efese (431) werd
veroordeeld.
32 Beda, In Cant., I, i, 15 - p. 208, l. 713-15; 723-25.
33 Beda, In Cant., I, ii, 8 - p. 219, l. 320-24.
34 Beda, In Cant., I, ii, 10 - p. 221, l. 391-93.
35 Beda, In Cant., II, iv, 2 - p. 245, l. 84-87.
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Geïnspireerd door de kerkvaders, is Beda's commentaar zelfbewust van toon en door een persoonlijke
visie gedragen. Tot de grens van de twaalfde eeuw treden alle commentatoren in meer of mindere mate
onzelfstandig in de sporen van Beda.

Het commentaar van Beda behoort tot de belangrijkste bronnen van Glossa Tripartita - en via
Glossa Tripartita van Bedudinghe - in de ecclesiologische delen. Glossa/Bedudinghe beginnen een
nieuw ecclesiologisch commentaardeel zelfs vaak met een Beda-citaat.

Van de commentaren uit de tijd tussen Beda en Bernardus staat alleen het werk van Robertus van
Tombelaine († 1090) in een directe verbinding met Glossa Tripartita. Deze benedictijn leefde lange tijd
- in verbondenheid met de geest van de Hervorming van Cluny - als heremiet op een klein eiland nadat
hij uit protest tegen de simonie van de abt het klooster van Mont St.-Michel had verlaten. In zijn op
inkeer, boetedoening en ascese gerichte commentaar krijgt de uita contemplatiua duidelijk voorrang
boven de uita actiua, de moreel-mystieke interpretatie boven de ecclesiologische36. Robertus sluit aan
bij Gregorius, met wiens preken zijn werk een nieuwe eenheid kwam te vormen, hetgeen zeer tot de
royale verspreiding ervan bijdroeg. Zoals we zagen (supra 11) vond dit commentaar onder de naam van
Gregorius ingang in Glossa Tripartita.

d. De twaalfde en dertiende eeuw
De twaalfde eeuw is getuige van een explosie van gepassioneerde innerlijkheid en mystiek. Zeer hevig
wordt deze gevoeld in de cisterciënzer-geschriften, heviger nog in het bijzonder in hun commentaren op
het Hooglied, het hevigst in de 86 preken op het Hooglied van Bernardus van Clairvaux († 1153)37.

Ik wil niet geforceerd vermijden hier de veelgeciteerde openingsregel uit de derde preek van
Bernardus te herhalen, die zozeer de benadering van Bernardus tekent, maar evenzeer het voor zijn
uitbundige mystiek zeer ontvankelijke geestelijke klimaat: Hodie legimus in libro experientiae38. Voor
hetgeen Bernardus voornemens is te doen, moet zijn gehoor wel gereed en ontvankelijk zijn geweest.

In voorgaande eeuwen was geleidelijk een stolling van de Hoogliedexegese opgetreden tot een
alsmaar herhaalde, overwegend ecclesiologische interpretatie. Bernardus doorbreekt deze trant wanneer
hij de kiem van een mystieke interpretatie, die in Origenes' commentaar was gelegd, in zijn preken tot
volle bloei laat komen. Het feit dat Bernardus slechts eenmaal Origenes vernoemt - en wel, in
overeenstemming met de traditie, als schandelijke leugenaar39 - kan niet verhullen dat Origenes de
belangrijkste geestverwant in het genre is40.

Het radicaal nieuwe in de preken van Bernardus is dat de bruid van het Hooglied volledig de ziel
wordt, Bernardus' éigen ziel en potentieel ieders ziel, die verlangt op te gaan naar God, de bruidegom,
om in mystieke genieting met hem te versmelten. Over bruid en bruidegom immers heet het: Quae est
sponsa et quis est sponsus? Hic deus noster est, et illa, si audeo dicere, nos sumus (...)41. Het
Hooglied is dus inderdaad geheel en al het boek van de ervaring. Dit oudtestamentische boek spreekt
uitsluitend over de zeer actuele hunkering van de ziel naar vereniging met God. Meer dan het bedrijven
van exegese is wat Bernardus doet het gebruiken van de woorden en frasen van het Hooglied om intense
ervaringen van de ziel met God en hunkeringen van de ziel naar God mee te benoemen.

Bernardus hield zijn preken voor de monniken van Clairvaux; vervolgens bewerkte hij zijn
spreekstijl tot een schrijfstijl; een derde redactie werd kort na zijn dood vervaardigd. De preken

                                                       
36 OHLY, 95-98; RIEDLINGER, 101-04; RUH, Geschichte, I, 249-275. Robertus de Tombelaine, Commentariorum
in Cantica Canticorum, PL 150 (als Gregorius Magnus, PL 79).
37 OHLY, 135-58; RIEDLINGER, 155-67. Bernardus Claraevallensis, Sermones super Cantica canticorum.
Edities: Sancti Bernardi opera, rec. J. LECLERCQ, C.H. TALBOT, H.M. ROCHAIS, 8 dln., Rome 1957-77, delen 1
en 2; Bernard de Clairvaux, Sermons sur le Cantique, ed. P. VERDEIJEN, R. FASSETTA, J. LECLERCQ, Tome I
(Sermons 1-15), Tome 2 (Sermons 16-32), (= SC 414/431), Parijs 1996/1998.
38 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 3, 1 - SBO 1, p. 14, l. 7.
39 Sermo 53G: Hoc adversum Originem, qui in aere dominum glorie denuo pro demonibus impudenti crucifigit
mendacio, cum huius conscius mysterii Paulus affirmet, quod resurgens ex mortuis iam non moritur, mors illi
ultra non dominabitur, Sermo 54, 3 - SBO 2, p. 104, l. 27-30.
40 RIEDLINGER, 155/56, 162.
41 Sermo 68, 1 - SBO 2, p. 196, l. 21/2.
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ontstonden over een periode van bijna twintig jaar. Met zijn laatste preek in 1153 was Bernardus nog
slechts tot Cant. 3,1 gevorderd42.

Elk vers, elk woord van het Hooglied doet zijn inherente overvloed aan betekenis in Bernardus'
preken uitstromen. Bernardus is als het ware slechts een liefdevolle luisteraar die het Hooglied zelf wil
laten spreken. Bij hem is er geen sprake meer van de afgemeten verbanden tussen een Hoogliedvers
enerzijds en de allegorische, tropologische, anagogische of historische betekenis anderzijds. In zijn
welbespraakte betekenisgeving vervagen deze grenzen. Bernardus' spiritualiteit komt tot bloei binnen het
zekere kader van de orthodoxie. Het veelvormige traditionele interpretatiekader vormde voor Bernardus
niet zozeer het onderwerp alswel het uitgangspunt van zijn vernieuwende beschouwingen. Binnen deze
veilige grenzen zoekt en vindt Bernardus nieuwe betekenissen43:

(...) constat hoc opus non humano ingenio, sed spiritus arte ita compositum, ut quamuis sit difficile
intellectu, sit tamen inquisitu delectabile44.

Anders dan andere liederen in de Bijbel wordt het Lied der Liederen om geen andere reden dan enkel uit
liefde voor de Koning de Koningen, de Heer de Heren gezongen, en het is daarom dat het deze eretitel
verdient. Het juiste verstaan van dit Hooglied is slechts weinigen gegeven, alleen hen die ingewijd zijn
door hun liefdeservaringen: Istiusmodi canticum sola unctio docet, sola addiscit experientia45.

De gevoelsmatige benadering van het Hooglied zorgt voor bijzondere problemen. Sommige
plaatsen van het Hooglied zijn moeilijk te begrijpen, omdat het niet mogelijk is het gevoel vanwaaruit is
gesproken na te voelen:

Quid est hoc quod dicit "ille mihi; et ego illi"? Nescimus quid loquitur, quia non sentimus quod sentit46.

Voor Bernardus heeft het beminnen een nog hogere waarde dan het kennen, en hij brengt dit punt ook in
de preken naar voren:

Felix tamen osculum, per quod non solum agnoscitur deus, sed et diligitur pater: qui nequaquam plene
cognoscitur, nisi cum perfecte diligitur47.

Op de achtergrond is de traditionele sacramentele Kerk altijd aanwezig, maar in het centrum van de
aandacht staat de Kerk als vereniging van al degenen die God de bruidegom in hun innerlijk zoeken.
Groepen binnen deze bruidskerk worden onderscheiden naar de mate waarin ze op de weg naar God
gevorderd zijn. Er zijn beginnelingen, gevorderden en volmaakten. De beginnelingen hebben zich pas
van de zonde afgekeerd en mogen slechts in volkomen deemoed de voeten van de bruidegom kussen. De
gevorderden zijn met de hulp van God gevestigd in geloof en verlangen, en mogen de hand kussen. De
volmaakten is het gegeven de mond van de bruidegom te kussen:

Haec uia, hic ordo. Primo ad pedes procidimus et ploramus coram domino qui fecit nos, ea quae fecimus
nos. Secundo manum quaerimus subleuantis et roborantis genua dissoluta. Postremo cum ista multis
precibus et lachrymis obtinemus, tum demum audemus forsitan ad ipsum os gloriae caput attollere (pauens
et tremens dico) non solum speculandum, sed etiam osculandum (...)48

De volmaakten hebben hun godgegeven gelijkenis met God in zichzelf volledig gerealiseerd, hun ziel is
tot de genade van vereniging gereed: cupiatque fieri ad quod facta est49.

                                                       
42 OHLY, 136/37.
43 Bernardus spreekt onder meer over het actuele kloosterlijke leven, over contemporaine theologische disputen,
over de dood van zijn broer; OHLY, 139.
44 Sermo 1, 5 - SBO 1, p. 5, l. 17/8.
45 Sermo 1, 11 - SBO 1, p. 7, l. 28.
46 Sermo 67, 3 - SBO 2, p. 189, l. 28/9.
47 Sermo 8, 9 - SBO 1, p. 41, l. 16/7.
48 Sermo 3, 5 - SBO 1, p. 17, l. 6-11.
49 Sermo 82, 7 - SBO 2, p. 297, 5/6.
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Bovenstaande passage illustreert ook hoezeer in de Preken van Bernardus het zinnelijke is
vergeestelijkt, en het geestelijke zinnelijk gemaakt.

Voor Glossa Tripartita zijn de Hoogliedpreken van Bernardus bijna in hun geheel geëxcerpeerd
en gebruikt. Bernardus is dan ook de belangrijkste autoriteit in zowel Glossa als Bedudinghe. In de
ecclesiologische en meer nog in de moreel-mystieke commentaardelen wordt hij veelvuldig geciteerd.

Zoals gezegd viel de revolutionaire Hoogliedexegese van Bernardus in vruchtbare aarde. Zijn
wegbereider Rupert van Deutz OSB († 1129)50 had tevoren al een nieuwe start in de commentaartraditie
gemaakt. Rupert verklaarde expliciet niet uit te gaan van wat de Vaders hadden gezegd, maar te
vertrouwen op de inspiratie die hij van God ontving51. Overigens wilde hij de Vaders geen concurrentie
aandoen of hun interpretatie vervangen, hij wilde er slechts een aanvulling op geven.

Voor Glossa Tripartita is het belang van Rupert gelegen in de omstandigheid dat hij als eerste
een volledig mariologisch commentaar schrijft52. In feite wordt hierin de interpretatie van de bruid als de
kerk doorgetrokken naar Maria. Zij is evenwel niet alleen de verpersoonlijking van de Kerk door de
volkomen wijze waarop zij Christus ontvangen heeft en met hem verbonden is, zij is ook de volmaakte
ziel bij uitnemendheid. Rupert verzinkt met overgave in de beschouwing van de begenadigingen van
Maria, die in zijn bespiegelingen moeder en onbevlekte bruid was van Christus. Maria was vanuit
ecclesiologisch perspectief moeder van de jonge kerkgemeenschappen, Mater ecclesiarum53, en de
leidster van de apostelen, Magistra magistrorum54. Haar grootste betekenis ligt echter daarin dat de
zielen zich kunnen vereenzelvigen met haar vreugde en verdriet en zo kunnen delen in haar waardigheid.
Door gelijkvormigheid met Maria kan men op mystieke wijze deelhebben aan het moederschap van
Maria55.

Een van de vele markante twaalfde-eeuwse commentatoren is Gilbertus de Hoylandia OCist. (†
1172). Hij wordt hier vermeld omdat hij voor Glossa Tripartita en Bedudinghe van prominent belang
is56. Gilbertus, vriend en leerling van Bernardus, schreef in ongeveer vijf jaar zijn 48 (of 46) preken op
het Hooglied, in de vrije stijl van de leermeester, die een voortzetting vormden van Cant 3,2 tot Cant.
5,10 van de preken van Bernardus57.

Vermoedelijk bij gebrek aan persoonlijke mystieke ervaringen58 ziet Gilbertus op vele plaatsen
noodgedwongen af van een mystieke lezing en beperkt zich tot een morele duiding. Gilbertus probeert
wel díe interpretaties te geven, die de geest althans rijp kunnen maken voor mystieke begenadiging.

Hij wijkt ook van Bernardus af doordat hij de ziel als bruid van God nadrukkelijk in het groter
verband van de kerk plaatst59. Zo brengt hij de moreel-mystieke interpretatie tenminste formeel opnieuw
met de ecclesiologische in verband, waarvan ze vrijwel los was geraakt60. Gilbertus had meer oog voor
het noodzakelijke verband van ziel met kerk, enerzijds omdat sommigen de waarde hiervan uit het oog
hadden verloren, anderzijds omdat al zo kort na de dood van Bernardus de cisterciënzers niet meer

                                                       
50 Latijnse naam: Rupertus Tuitensis. OHLY, 120-134; RIEDLINGER, 208-12.
51 Rupert von Deutz, Commentaria in Canticum canticorum (de incarnatione Domini), ed. H. HAACKE O.S.B.,
CCCM 26, Turnhout 1974; in de inleiding tot de editie, p. VIII/IX.
52 Eerder hadden o.a. Ambrosius (supra 10) en Hiëronymus reeds enkele Hoogliedplaatsen op Maria toegepast;
cf. OHLY, 126.
53 Rupert, Commentaria, lib. IV - CCCM 26, p. 89, l. 165.
54 Rupert, Commentaria, lib. I - CCCM 26, p. 24, l. 495.
55 Cf. blokboek Canticum Canticorum, waarvan de in beelden uitgedrukte interpretatie van het Hooglied
duidelijke banden vertoont met Rupert, infra 35-36).
56 OHLY, 171-177; RIEDLINGER, 169-72. Gillebertus de Hoilandia, Sermones in Canticum Canticorum, PL 184.
57 Nadat Gilbertus in Engeland was teruggekeerd, werd hij in 1163 abt van het Cisterciënzerklooster
Swineshead in Hoyland. Hier hield hij zijn Hoogliedpreken; OHLY, 171.
58 OHLY, 174.
59 Citaat granaatappel, infra 104.
60 OHLY 175: "Während man früher aus der Gemeinschaft der Kirche den Schritt zur Deutung auf die
Einzelseele mehr oder weniger frei und entschieden vollzog, bis diese Tendenz sich schließlich emanzipieren
konnte, bahnt sich jetzt schon eine rückläufige Bewegung an, die auf umgekehrtem Wege die vor Gott einzelne
Seele erneut an die Gemeinschaft zu binden sucht".
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uitblonken in deugd en discipline, en er onder kerkelijke gezagsdragers enkelen waren die zelfs
wereldlijke doelstellingen en macht nastreefden61.

Gilbertus' commentaar werd blijkbaar als waardige voortzetting van Bernardus' werk gezien; in
Glossa Tripartita/Bedudinghe neemt Gilbertus vanaf Cant. 3,2 de eerste positie onder de
commentatoren in62.

e. De twaalfde-eeuwse scholen en de scholastiek
Gegrondvest op de exegese in de scholen in de twaalfde eeuw, domineerde de universitaire exegese63 in
de dertiende eeuw het terrein van de Hoogliedcommentaren64. De schoolcommentaren zagen zich nog als
dienstig aan de traditie door andermaal het exegetisch materiaal van de Vaders, aangevuld met wat
latere eeuwen hadden voortgebracht, in nieuwe compilaties samen te brengen. De dertiende-eeuwse
scholastiek onderwerpt dit materiaal in toenemende mate aan een almaar verder ontwikkeld methodisch
onderzoek. Het voortdurende aanscherpen van de eis tot duidelijkheid van formulering resulteert in een
steeds complexer begrippenapparaat en de daarmee gepaard gaande systematisering. De methode van
onderzoek wordt geoptimaliseerd, daardoor tegelijkertijd steeds meer formeel stereotiep. Het doorvoeren
van de scholastieke methode resulteert in een structuur waarin het materiaal wordt geordend. In de
meeste gevallen is dit materiaal zeer bruikbaar voor onderwijs, maar ook voor meditatie en preek. We
moeten er echter rekening mee houden dat de toepassing van de methode er in uiterste consequentie soms
toe leidt dat de levende Hoogliedtekst als aan dissectie onderworpen koud en onherkenbaar op tafel ligt.
Aan dit dertiende-eeuwse scholastieke milieu is Glossa Tripartita methodisch ontsproten, maar wat de
doelstelling van de tekst betreft, heeft Glossa Tripartita zich er enigzins van verwijderd. De tekst richt
zich evenzeer op meditatie als op studie65.

Uit catenae - `kettingen' van citaten - en glossenverzamelingen groeiden in het begin twaalfde eeuw
verscheidene interlineaire en marginale glossen bij al de boeken van de bijbel. Hieruit ontstond
daaropvolgend een commentaar in de vorm van brokken teksten, dat vanaf de veertiende eeuw de glossa
ordinaria zou gaan heten66. Dit geweldige commentaar-corpus op de gehele bijbel ontstond voor een
deel in het milieu en onder de impuls van de school van Laon. Deze school, die zoals verschillende
andere scholen aan een kathedraal was verbonden, was een beroemd centrum van studie dat leerlingen
uit heel Europa aantrok. Van groot belang voor de totstandkoming van de glossa is zeker Anselmus van
Laon († 1117) geweest. Naast de school van Laon hebben ook andere scholen - Auxerre, St.-Victor -
vermoedelijk hun bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Glossa ordinaria; het onderzoek naar
de wording heeft nog geen definitieve inzichten opgeleverd67.

                                                       
61 OHLY, 176.
62 Vriend en geestverwant van Bernardus was ook Willem van St.-Thierry Ocist. († 1148/9?). In zijn markante
Hoogliedcommentaar, dat niet verder reikte dan Cant. 3,3, zoekt hij niet de uitbundige mystieke expressie maar
veeleer de intieme beschouwing. Omdat dit commentaar voor Glossa Tripartita geheel zonder belang is, blijft
het verder onbesproken. Cf. OHLY, 158-69; RIEDLINGER, 167-69; RUH, Geschichte, I, 276-319, i.h.b. 294-310.
Expositio super Canticum Canticorum, ed.: Guillaume de Saint Thierry, Exposé sur le Cantique des Cantiques,
(ed.) J.M. DECHANET, SC 82, Parijs 1962.
63 Ook aan enkele ordens-studia werd exegese op universitair niveau bedreven; A. MAIERÙ, University training
in medieval Europe, transl. and ed. by D.N. PRYDS (= Education and Society in the Middle Ages, Vol. 3),
Leiden; New York; Köln 1993, i.h.b. hfdst. 1.
64 RIEDLINGER, 237-240.
65 Cf. infra 43, 83.
66 Cf. BERYL SMALLEY, The Study of the Bible in the Middle Ages, 1970, 46-66.
67 Recente artikelen: M.T. GIBSON, The Place of the Glossa ordinaria in Medieval Exegesis, in: M.D. JORDAN,
K.EMERY (red.), Ad Litteram. Authoritative Text and Their Medieval Readers, Notre Dame/London 1992, 5-
26; M.T. GIBSON, The Glossed Bible, in: Biblia latina cum Glossa ordinaria. Facsimile Reprint of the Editio
Princeps: Adolph Rusch of Strassburg, 1480/81, ed. K. FROEHLICH, M.T. GIBSON, 4 Vol., Turnhout 1992, vii-
xi.
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Anselmus van Laon schreef een afzonderlijk commentaar op het Hooglied, dat duidelijk de
karakteristieken van de school-commentaren vertoont68. De tekst is bedoeld voor onderricht, daarom is
hij beknopt, concreet, met plastische elementen, gericht op lering en deugd, zonder meditatieve
overdenkingen. In overeenstemming met de conservatieve geest van de school van Laon is het
commentaar ecclesiologisch69. De kerk wordt heel duidelijk en concreet gedefinieerd als collectio
apostolorum, martyrum et aliorum, qui magis sunt perfecti in ecclesia70. Belangrijk is ook dat de tekst
voorafgegaan wordt door een accessus, waarin titel, inhoud, doel en genre van het Hooglied worden
besproken. Deze accessus volgens een vast stramien is typisch voor de schoolteksten in heel de twaalfde
eeuw en het begin van dertiende eeuw. De accessus-terminologie zal in het tweede kwartaal van de
dertiende eeuw worden vernieuwd, wanneer deze op aristotelische leest wordt geschoeid71.

De glossa ging van de scholen waaruit zij voortkwam, over naar de universiteit waar zij het
handboek bij uitstek van de exegese werd, en zo op gelijke hoogte stond met Aristoteles' werken in de
filosofie, Petrus Lombardus' Sententiën in de systematische theologie en het Decretum Gratiani in de
canonieke rechtsleer. De autoriteit van de glossa groeide zozeer dat commentaren op een bijbelboek in
de praktijk commentaren op de behandeling van dat bijbelboek in de glossa werden. De Parijse
universiteit vormde het belangrijkste centrum van de nu tot bloei komende scholastieke theologie. Zeer
vele van de vooraanstaande exegeten ontvingen hun gehele academische scholing in Parijs of brachten er
ten minste enige tijd door72.

Alexander Nequam OSACan (1157-1217) schreef werken op vele wetenschapsgebieden,
waaronder grammatica en `natuurwetenschappen'. Hij doceerde onder meer in Parijs en Oxford, maar
verkoos uiteindelijk het leven als regulier kanunnik in de augustijnse abdij van Cirencester. Hij wijdde
een overwegend mariologisch commentaar aan het Hooglied73. Methodisch geworteld in de twaalfde-
eeuwse traditie, in een heel verzorgde stijl74, onderzoekt Nequam met liefde en aandacht, en soms zeer
uitvoerig, momenten uit het leven van Maria en haar goddelijke Zoon, die hem het meest aan het hart
gaan. Hij heeft aandacht voor de intieme momenten tussen moeder en kind:

Inspiciamus oculis deuocionis puerum Ihesum nunc brachiola ad collum matris extendere, nunc blandienti
similem ubera materna poscere, nunc oscula dulcedinis matri porrigere. O, quam dulcia oscula, quam
dulciter tociens impressa. Contemplemur insuper matrem leticie brachiis maternis suum filium leuiter
sustentantem nunc osculum prebere ocellis pueri sidereis, nunc genis purpureis, nunc labiis roseis, nunc
fronti niueo, nunc collo lacteo...Que materque virgo tam preciosa nunquam usa est speculo? (hs. Vat. lat.
672, f. 53vb)

Zowel in Engeland als op het continent vond Nequams commentaar grote weerklank75. Het vormde de
belangrijkste bron voor het commentaar van Iohannes Russel (infra 19, 67-69), en was via die
bemiddeling aanwezig in Glossa Tripartita.

In de loop van de dertiende eeuw nemen voornamelijk de dominicanen en in iets mindere mate de
franciscanen het voortouw in de exegese van de wereldheren over76. Een groep onder leiding van Hugo

                                                       
68 Enarrationes in Cantica Canticorum, PL 162, 1187-1228; OHLY, 112-16; RIEDLINGER, 112-20. Over de
verschillende versies van de tekst handelt D.J. LECLERCQ, Le commentaire du Cantique des cantiques attribué
à Anselme de Laon, in: Recherches de Théologie ancienne et médiévale 16 (1949), 29-39. De versie van PL
162 heeft redactionele bewerkingen ondergaan. Twee andere versies, waaronder als uitvoerigste die in hs.
Parijs, BnF, lat. 568, vormen vermoedelijk de rechtstreekse neerslag van onderricht van Anselmus.
69 Anselmus baseert zich nadrukkelijk op Beda; OHLY, 115/16.
70 Hs. Parijs, BnF, lat. 568, f. 1r.
71 Meer over de accessus, infra 140-42.
72 SMALLEY, The Study of the Bible, 196-281.
73 Commentaar is onuitgegeven; cf. RIEDLINGER, 320-333; R.W. HUNT, The Schools and the Cloister, The Life
and Writings of Alexander Nequam (1157-1217), edited and revised by Margaret Gibson, Oxford 1984.
74 RIEDLINGER, 321: "Das Latein Alexander Neckams steht beträchtlich über der Durchschnittssprache seiner
Zeitgenossen".
75 Verderop komt Nequam nog aan de orde bij de bespreking van de bronnen van Glossa Tripartita.
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de Sancto Caro OP († 1263) onderneemt het enorme project om een aanpassing van de glossa tot stand
te brengen. De twaalfde- en vroeg-dertiende-eeuwse commentaren op de bijbelboeken werden aan een
nieuw alomvattend bijbelcommentaar op basis van de glossa toegevoegd77. De resulterende postillae78

ontstonden tussen 1230 en 123579. Wat betreft de postilla op het Hooglied is er de gewichtige
verandering ten opzichte van de Glossa ordinaria dat behalve ecclesiologische nu ook - en in het
bijzonder - de moreel-mystieke en tevens de mariologische interpretatie aan de orde komen80.

Hetzelfde streven naar compleetheid, overzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het exegetische
materiaal ten behoeve van studie en preek ligt ook ten grondslag aan die andere grote onderneming van
de dominicanen van St.-Jacques: de Concordantiae Sancti Jacobi. Deze bijbelconcordantie werd tussen
1238 en 1240 vervaardigd81. Beide hulpmiddelen werden ook door de franciscanen gretig benut.

Door de beschikbaarheid van hetzelfde materiaal in glossa, postilla en corcordantie, en door
een grote uniformiteit van methodiek begonnen de commentaren steeds meer op elkaar te lijken. Ze
onderscheidden zich nog door de eigen inbreng van de magistri, die in de toegevoegde quaestiones werd
besproken, de tot deugd en overdenking stemmende notanda die werden toegevoegd, en de inhoud en
formulering van de diuisiones en distinctiones met behulp waarvan de tekstdelen werden georganiseerd.
Auteurs gebruikten elkaars teksten, ze schreven hun commentaren vaak in verschillende versies, én er
waren veel auteurs. Resultaat is dat wat betreft het auteurschap van teksten er regelmatig een grote
verwarring in de overlevering is ontstaan, waarbij natuurlijk de bekende namen als magneten anonieme
teksten naar zich toetrokken.

In de traditie van scholastieke Hoogliedcommentaren is het commentaar van Ioannes Pecham OFM (†
1292) te plaatsen82. Pecham schreef zijn commentaar tusen 1277-79, toen hij als Magister Sacri Palacii
aan de pauselijke curie was verbonden83. De stijl en de methodiek van het werk met diuisiones,
quaestiones, notanda en color rhythmicus, alsmede de benutte bronnen - glossa ordinaria, Augustinus,
Gregorius, Ps.-Dionysius, Bernardus - laten geen verschil zien tussen dit scholastieke franciscaanse
commentaar en contemporaine scholastieke dominicaanse commentaren84. Opvallend aan het
commentaar van Pecham is dat hij vaak nadrukkelijk aangeeft welke tekstonderdelen voor de preek
kunnen worden gebruikt. Zo over Cant. 2,2 SICUT LILIUM INTER SPINAS:

Et posset esse thema in festo conceptionis, ubi in spinis significatur originale contagium, in lilio
sanctificationis beneficium, sed adoptionis singulare priuilegium ibi: SIC AMICA MEA (Riedlinger, 298, n. 4).

Aangeboden in de specifiek scholastieke vorm, geeft het commentaar van Pecham voornamelijk
traditioneel materiaal weer. Hij heeft daarnaast een voorkeur voor tropologische uitweidingen
betreffende de vervolmaking van de individuele ziel. Ecclesiologische beschouwingen zijn zeldzaam en
hanteren het gebruikelijke ideaalbeeld van een kerk sine macula et ruga die evenwel de volstrekte
volmaaktheid eerst in de eindtijd zal bereiken. Voor deze studie dient erop gewezen dat Pecham een van
de autoriteiten is in de mariologische delen van Glossa Tripartita.

                                                                                                                                                                            
76 Over deze periode, en in het bijzonder over een belangrijk conflicten dat met deze ontwikkeling samenhing,
handelt M.-M. DUFEIL, Guillaume de Saint-Amour et la polémique parisienne, 1250-1259, Parijs 1972.
77 RIEDLINGER, 237/38.
78 Met de term postilla wordt gewoonlijk de specifieke vorm van een doorlopend commentaar bij een bijbelboek
bedoeld, die in de dertiende-eeuwse scholen werd ontwikkeld. De etymologie van het woord postilla is onzeker.
Misschien is de term afgeleid van post illa uerba; cf. SMALLEY, The Study of the Bible, 270.
79 RIEDLINGER, 268-73.
80 RIEDLINGER, 237, 270.
81 RIEDLINGER, 270; R.H. ROUSE & M.A. ROUSE, Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on the
«Manipulus Florum» of Thomas of Ireland, Toronto 1979, 9
82 Cf. infra 63, 68-69.
83 RIEDLINGER, 298-303. Het commentaar is onuitgegeven.
84 Zoals bijvoorbeeld het anonieme, maar zeker dominicaanse commentaar met de titel: Benedictiones dabit
legislator; cf. RIEDLINGER, 289-98; F. STEGMÜLLER, Repertorium biblicum Medii Aeui, 11 voll., Madrid 1950-
1980, deel II (1950), Nr. 1028.
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Buiten de grote hoeveelheid typisch universitaire commentaren, werden ook nog commentaren
geschreven die buiten deze traditie vallen. Daarvan zijn er twee voor Glossa Tripartita en voor deze
studie van belang.

Thomas Gallus OSACan. († 1246) schreef drie uitsluitend mystiek georiënteerde commentaren
op het Hooglied die grote invloed - onder meer op de franciscanen - uitoefenden85. Zowel de
Hoogliedcommentaren als het verder oeuvre van Thomas staan in het teken van het werk van Ps.-
Dionysius. Door de invloed van Ps.-Dionysius onderscheidt de mystiek van Thomas zich sterk van de
affectieve mystiek van de cisterciënzers: ze is meer gebaseerde op speculatief-filosofische
uitgangspunten betreffende het diepste ontologische niveau van de mens dat verbonden is met God. Het
is zaak dit diepste zijn van de geest te bevrijden van de verduistering door zonden om de verbinding met
het goddelijke te herstellen en de vereniging op bovenintellectuele wijze te beleven. Omdat Thomas
Gallus voor de moreel-mystieke delen van Glossa Tripartita/Bedudinghe de belangrijkste autoriteit
was, komt hij verderop bij de bronnen van Glossa Tripartita nog uitgebreid ter sprake (infra 73-74).

Iohannes Russel O.F.M. († ná 1305), die korte tijd bij de franciscanen in Cambridge doceerde,
schreef een strikt mariologisch commentaar op het Hooglied86. Wars van de scholastieke methodiek van
zijn tijdgenoten, grijpt hij inhoudelijk en methodisch terug op monastieke pre-scholastieke auteurs. Zijn
belangrijkste bron was Alexander Nequam. Zijn eigen commentaar vormde de ruggegraat van de
mariologische delen van Glossa Tripartita. Bij de bespreking van de bronnen van Glossa Tripartita
komt Russel nog uitvoerig aan de orde (infra 67-69).

Evaluatie

De ontwikkeling en uitbouw van het volledige spectrum aan mogelijke interpretaties van het Hooglied is
verbonden met het werk van enkele commentatoren. De allegorische interpretatie van het Hooglied is
definitief gevestigd door Origenes. Zijn werk geeft een ecclesiologische en (Logos-)mystieke lezing van
het Hooglied. Bij Ambrosius van Milaan vinden we, verspreid over verschillende van zijn werken, de
eerste mariologische interpretaties van Hoogliedplaatsen. Beda bepaalt vervolgens het aanzicht van
enkele eeuwen Hoogliedexegese met zijn vooral ecclesiologisch commentaar. Bernardus brengt in zijn
gepassioneerde sermoenen de mystieke lezing van het Hooglied tot bloei. Thomas Gallus schrijft enkele
invloedrijke Pseudo-Dionysiaans geïnspireerde commentaren. De twaalfde-eeuwse scholen zetten zich
nogmaals aan het verzamelen van de traditionele interpretaties. De scholastici van de dertiende eeuw
verzamelen niet alleen de gangbare interpretaties, maar wenden deze ook aan tot onderwijs, preek en
meditatie.

Glossa Tripartita is met deze laatste fase in de Hoogliedexegese te verbinden. Enerzijds vinden
we in deze tekst de gehele traditie vertegenwoordigd, anderzijds, in aansluiting bij en met gebruikmaking
van contemporaine commentaren, wordt nadrukkelijk de toepassing in onderricht en meditatie gezocht.

                                                       
85 RIEDLINGER, 311-17; J. BARBET, Thomas Gallus, Commentaires du Cantique de Cantiques, Texte critique
avec introduction,notes et tables, Parijs 1967; RUH, Geschichte, III, 59-81.
86 Commentaar is onuitgegeven; cf. RIEDLINGER, 381/2; B. SMALLEY, John Russel O.F.M., in: Recherches de
Théologie Ancienne et Médiévale 23 (1956) 278-320.



II. COMMENTAREN IN DE VOLKSTAAL

1. Commentaren in het Duits en het Frans

Een drietal (deels) volkstalige commentaren uit ons omringende taalgebieden wordt hier genoemd. Ze
contrasteren met de Middelnederlandse Hoogliedcommentaren, aangezien ze ieder een tekstsoort
vertegenwoordigen die in het Middelnederlands niet voorkomt1. In het eerste geval wordt werkelijk
Hoogliedexegese in de volkstaal bedreven: Sankt Trudperter Hohelied. In het tweede geval wordt een
poging ondernomen de lezer via de volkstaal toegang tot het domein van de Latinitas te verschaffen2:
Williram von Ebersberg. In het derde geval maakt een Hoogliedcommentaar in verzen deel uit van de
hofcultuur: Landri de Waben.

Het twaalfde-eeuwse Sankt Trudperter Hohelied is het eerste volledig volkstalige
Hoogliedcommentaar3. Het is ook het enige volkstalige commentaar dat geheel zelfstandig naast
verwante Latijnse commentaren staat. Parallelle teksten zijn de twaalfde-eeuwse mariologische
commentaren. Het werk van Zuidduitse oorsprong wordt wel `das erste Buch der deutschen Mystik'
genoemd4.

Het St. Trudperter Hohelied gaat in de verering van de maagd Maria nog verder dan de
parallelle commentaren. De schoonheid van Maria die door God in eeuwigheid wordt waargenomen,
wist reeds de toorn van God jegens Adam en Eva te matigen. Op gelijke wijze heeft Maria God met de
gehele mensheid verzoend. Maria wordt gekust door God, maar met haar al degenen die zich van zonden
hebben bevrijd. Maria is voor alle tijden de middelares tussen God en mens; zij is de hals die het hoofd,
Christus, met het lijf, de christenheid, verbindt. In vele verschillende beelden brengt de auteur het belang
van Maria voor de kerk tot uiting. Zij is de volmaakte duif, de hoedster van de wijngaard die de kerk is,
de troosteres der bedroefden. Zij is de moeder die de zielen tot het schouwen van God op kan voeden.
Het St. Trudperter Hohelied richt zich tot een publiek van kloosterzusters. Het verbaast daarom niet dat
de mariologische interpretatie op vele plaatsen wordt verbonden met een ascetisch-mystieke. De zusters
kunnen door zich te spiegelen aan het voorbeeld van Maria eveneens bruid van God worden.

Williram van Ebersberg OSB († 1085)5 legt de brug van de Latijnse commentaren naar commentaren in
de volkstaal. Formeel is zijn commentaar heel bijzonder, inhoudelijk welbewust uiterst traditioneel: de
meo nihil addidi, sed omnia de sanctorum patrum expositionibus eruta in unum compegi6. Vrijwel zijn
enige bron blijkt Haimo van Auxerre7. Het werk plaatst drie onderdelen naast elkaar: een commentaar in
Latijnse hexameters, een Hoogliedparafrase in proza waarin Latijn en Duits zijn vermengd, daartussen
de Latijnse Vulgaattekst van het Hooglied. Dit volkstalig commentaar vertoont geen enkele gelijkenis
met Bedudinghe, omdat Williram tracht Latijnse inhoudscomplexen uit de scholen ongeschonden naar
een volkstalige omgeving te transponeren. Bedudinghe pleegt daarentegen doelbewust belangrijke
aanpassingen.

                                                       
1 Meer over Hoogliedcommentaren in de volkstaal in zowel proza als poëzie: MATTER, The voice of my
beloved, 178-200.
2 R. COPELAND, Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages, Academic Traditions and
Vernacular Texts (= Cambridge studies in medieval literature 11), Cambridge 1991.
3 Er is een vloed van studies over de tekst verschenen. Een recent overzicht hiervan in: K. RUH, Geschichte der
Abendländischen Mystik, Zweiter Band: Frauenmystik und Franziskanische Mystik der Frühzeit, München
1993, 22-52. Een recente monografie is: KÜSTERS, Der verschlossene Garten. Editie: Das St. Trudperter Hohe
Lied. Kritische Ausgabe von H. MENHARDT (= Rheinische Beiträge und Hülfsbücher zur germanischen
Philologie und Volkskunde 21), 2 dln., Halle 1934.
4 G. EHRISMANN, Geschichte der deutschen Literatur bis zum Ausgang des Mittelalters, Bd. I,1:
Frühmittelhochdeutsche Zeit, München 1922, 29-39, citaat p. 31.
5 V. SCHUPP, Studien zu Williram von Ebersberg, Bern 1978.
6 Editie: E.H. BARTELMEZ, The «Expositio in Cantica Canticorum» of Williram, Abbot of Ebersberg 1048-
1085. A critical Edition, Philadelphia 1967.
7 Haimo Altissidoriensis (van Auxerre) (ca. 850), Enarratio in Canticum Canticorum, PL 70, 1055-1106 (onder
de naam Cassiodorus); PL 117, 295-358 (onder de naam Haymo van Halberstadt).
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Het commentaar van Williram von Ebersberg (ca. 1065) is slechts zeer gedeeltelijk in de
volkstaal geschreven8. Alleen de Hoogliedparafrase is in het Duits, en dan zijn nog de cruciale termen in
het Latijn blijven staan. Heel behoedzaam zien we hier een overstap naar de volkstaal9. In feite wordt de
volkstaal nog slechts benut om de lezer gemakkelijker het domein van de Latinitas binnen te loodsen.
Inhoudelijk gaat het commentaar, met het uiterst traditionele ecclesiologische commentaar van Haimo
van Auxerre als belangrijkste bron, geenszins nieuwe wegen.

Landri de Waben10 schreef zijn commentaar in 3564 versregels omstreeks 1180 in opdracht van graaf
Balduinus II van Guines en Ardres († 1206)11 (in de buurt van Calais), het dichtwerk zelf is evenwel
opgedragen aan een anonieme dame - wellicht de echtgenote van de graaf. Aan deze dame wordt zelfs
tweemaal in het commentaar gerefereerd: in de epiloog waar het werk als een dienst aan haar wordt
voorgesteld, en bij de interpretatie van de zuidenwind waar Landri de Waben veronderstelt af te wijken
van hetgeen de dame van hem verwacht.

De context van een hofcultuur heeft noodzakelijk gevolgen voor vorm en inhoud van het
commentaar. Ten eerste is het commentaar in verzen, wat in die omgeving voor teksten in de volkstaal
de gangbare vorm is12. De personen uit het Hooglied worden soms als personages in een drama sprekend
en handelend opgevoerd. Enkele malen gaat de auteur zich te buiten aan voor de theologische exegese
ongebruikelijke beeldende beschrijvingen, onder meer van het paleis en het bed van Salomon13. Het
centrale thema van het commentaar is de liefde, maar getransponeerd naar het geestelijke, en meer
bepaald in de vorm van de liefde van de ziel of de Kerk tot Christus. Dat is een hogere liefde dan de
wereldse liefde, die fole, dwaas is. Deze vergeestelijkte liefde moet de ziel tot een deugdzaam christelijk
leven aanzetten.

Door de verbinding van de liefdesthematiek met de vormen van de wereldse dichtkunst dreigde
evenwel het gevaar dat het werk slechts tot onderhoud en vermaak zou worden gelezen14; vermoedelijk
was het dit werk waar het generaalkapittel van de Cisterciënsers in 1200 naar liet speuren om het te
laten verbranden15.

2. Commentaren in het Middelnederlands

De Middelnederlandse Hoogliedcommentaren zijn slechts in geringe mate bestudeerd. Er is nog geen
poging ondernomen de overgeleverde commentaren chronologisch of inhoudelijk met die plaats op de

                                                       
8 OHLY, Hohelied-Studien, 98-102, 277; RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 226-33.
9 Met de Duitse tekst gedeeltelijk aan het Middelnederlands aangepast, komt dit commentaar voor in een
Nederlands handschrift van omstreeks 1100. Het is een van de vroegste getuigen van de Middelnederlandse
letterkunde; FRITS VAN OOSTROM, Omstreeks 1100, in: M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN e.a. (red),
Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993, 1-6.
10 Het auteurschap is niet onomstreden. Uit een kroniek is de opdracht aan Landri de Waben tot het schrijven
van een commentaar bekend, en het overgeleverde werk is daarom aan hem toegeschreven. De recentste
uitgever vindt de onzekerheid te groot om nog de naam in de titel op te nemen: The Song of Songs. A Twelfth-
Century French Version, edited from Ms. 173 of the Bibliothèque Municipale of Le Mans by C. E. PICKFORD,
Oxford, 1974. RUH, Geschichte der Abendländischen Mystik (dl. 2, 53-63, i.h.b. 55), houdt met enig
voorbehoud aan de naam van de auteur vast. OHLY, Hohelied-Studien, 280-302, stelde het auteurschap nog niet
ter discussie.
11 Deze graaf liet talrijke boeken in het Frans vertalen, en dichtte zelf wereldlijke poëzie; OHLY, p. 280, n. 4.
12 Ook het Middelnederlandse berijmde commentaar is waarschijnlijk voor een vergelijkbare omgeving
bedoeld.
13 Het aanleunen tegen de wereldlijke dichtkunst blijkt verder waar de auteur zijn werk een romanz noemt.
14 Een duidelijke waarschuwing tegen werelds misbruik van het Hooglied laat de vertaler van 1360 horen in de
proloog bij zijn vertaling. Hij verhaalt over een ridder in het Heilig Land. Deze zegt tot een geestelijke: "Ic..
weet.., Salomon maecte een Boec vander Minnen, mer die clercken treckent ter gheestelecheit, mer het is
sunderlinge goet wive met te minnene." Wat ghesciede cortelijc daer nae? Als si weder keerden, soe liet God
ghescien, dat hi al te jamerlijc gheslagen waert"; CSSN, Ser. maior, I, 2, ed. C.C. DE BRUIN, Leiden 1977, 320-
327, i.h.b. 320.
15 OHLY, Hohelied-Studien, 302.
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boom van de commentaartraditie te verbinden waar ze als takken aan ontspringen, noch is geprobeerd de
precieze herkomst - temporeel, ruimtelijk, exegese-historisch - van de teksten te bepalen. En juist het
bepalen van dat ontspruitingspunt is van groot belang, want zoals we zullen zien is het een feit dat zich
na bestudering van de teksten opdringt: de Middelnederlandse teksten staan als echte takken in het
geheel niet met elkaar, maar uitsluitend met de Latijnse boomstam in verbinding16.

Claudine Hap heeft in haar proefschrift de Middelnederlandse Hoogliedverklaringen in twee soorten
onderverdeeld17. Zij onderscheidt mogelijk oorspronkelijke Middelnederlandse Hoogliedteksten en
Middelnederlandse vertalingen van Latijnse teksten. Deze onderscheiding dient weliswaar het gemak van
classificatie, maar blijkt inhoudelijk van weinig belang. Het onderscheid tussen oorspronkelijk
Middelnederlandse Hoogliedteksten en Middelnederlandse vertalingen van Latijnse teksten is immers
bezig geheel te verdampen. Hap noemt zes oorspronkelijke Middelnederlandse Hoogliedteksten:

1 Bedudinghe op Cantica Canticorum
2 Het Gelderse commentaar
3 De bruut van Cantiken
4 Het commentaar van A. vander Voerde
5 Stukken uit een verdwenen commentaar
6 Het berijmde commentaar

In het navolgende blijkt dat er vertalingen uit het Latijn en het Duits onder deze teksten schuil gaan, en
dat een aantal teksten niet meer tot het Middelnederlands behoort.

Van deze zes zogenaamde niet-vertalingen is één tekst wel een bewerkende vertaling, het
onderwerp van deze studie: Bedudinghe op Cantica Canticorum. Het commentaar van A. vander
Voerde blijkt een sermoenen-verzameling van Frans Vervoort OFM en is zestiende-eeuws. De stukken
uit een verdwenen commentaar zijn verwant aan het commentaar van Vervoort: eveneens predikend,
instructief en zestiende-eeuws. Het zogenaamde Gelderse commentaar is een vertaling van een Duits
origineel.

Blijven voorlopig over als mogelijk oorspronkelijke Middelnederlandse teksten: de bruut van
cantiken en het berijmde commentaar. De bruut van cantiken is een onevenwichtige verbinding van
twaalfde-eeuwse mystieke passie met vijftiende-eeuwse ascese. Van het berijmde commentaar zijn
enkele bronnen aangewezen, maar zonder enige twijfel is dit toch de tekst waarin de meest zelfstandige
en kunstzinnige prestatie wordt geleverd.

2.1. De oorspronkelijk veronderstelde teksten

a. Bedudinghe op Cantica Canticorum

Bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica.

b. Het Gelderse commentaar: An Hymmel unde an erden

De titel «het Gelderse commentaar» moet duidelijkheidshalve plaatsmaken voor de beginwoorden van
de Nederduitse versie, aangezien K. Ruh heeft vastgesteld dat dit Hoogliedcommentaar van Duitse

                                                       
16 Cf. P. WACKERS, Latinitas en Middelnederlandse letterkunde. Ter inleiding, in: P. WACKERS e.a., Verraders
en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde,
Amsterdam 1996, 9-42, i.h.b. 39. Wackers stelt hetzelfde vast. Hij constateert dat de intellectuele netwerken in
de Nederlanden Latijnse netwerken zijn en dat de Middelnederlandse teksten daarvan onafhankelijk van elkaar
zijn afgeleid. Vandaar dat dezelfde teksten soms meermaals vertaald werden.
17 HAP, Berijmd commentaar, 139-175.
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oorsprong is18. De gebruikelijke invloedsrelatie mag dan van het Middelnederlands naar het Nederduits
zijn geweest19, in dit geval staat volgens Ruh de omgekeerde richting vast. Toen Spaapen in 1945 de
tekst van het Gelderse commentaar uitgaf, deed hij dat zonder zich te realiseren dat de Duitse tekst al in
1917 was gepubliceerd20. De vroegst gedateerde handschriften van de Duitse tekst zijn van kort na
1450; de oorsprong ligt vermoedelijk niet veel vroeger.

Een opvallende inhoudelijke karakteristiek is dat veelvuldig op het belang van het horen van
preken en op het gezag van predikers wordt gewezen. Voor Ruh is dit aanleiding om een dominicaner-
auteur te vermoeden. Een franciscaan lijkt mij echter niet minder aannemelijk21.

Een nog belangrijker inhoudelijk aspect is het gezamenlijke voorkomen van theocentrisme en
christocentrisme, hetgeen volgens Ruh op twee verschillende bronnen zou kunnen wijzen. Zeer
merkwaardig is dat op een tweetal plaatsen het verlangen wordt uitgedrukt om via de Drieëenheid tot de
(mens) Christus te komen, precies het omgekeerde van wat in de passiemystiek gebruikelijk is:

Soe wie dat totten soen komen sal, die moet die ganse drievoldicheit behulpelick sijn (Spaapen, 114).
QVIS MIHI DET TE FRATREM. Nu die ziel bekent unde bevonden heeft hoe liefflicken dat sich die heer in synre
godheit tegen hoer bewyst, nu staet in hoer op een nye lust dat si <hem> oeck geern wolde sien unde
bekennen aen synre menscheit, ende sich alsoe daer mede verenigen mocht als si mitter godheit heeft
gedaen (Cant. 8,1, Spaapen, 165).

In het commentaar kunnen naar de aard twee tekstsoorten worden onderscheiden: een waarin de verzen
van het Hooglied - parafraserend en soms dramatisch vormgegeven - worden hernomen en toegelicht;
een waarin expliciet en belerend de betekenis van een passus wordt samengevat of de lijn van het betoog
aangegeven. Voorbeeld van dramatische vorm:

Daerom SETTEN SI MI INDEN WYNGHAERT deser werelt lusticheit, dat ic den hueden solde unde dat hi mi toe
troest syn solde. Doe si hem mi gegeven hadden, DOE EN BEWAERDEN ICK MI MINEN WYNGAERT NIET mer ick
nam myn cruce op mi ende liep minen gemynden lieve nae aen den den wyn alles genadenriken troestes is
(Cant. 1,5, Spaapen, 117).

Iets verder gevolgd door de kalme uitleg, als steeds ingeleid met Merke:

Merke: bis noch heeft die ziele hoeren gemynden in hoere hoechtyt toe gesonghen ende gespraken, ende hi
heeft noch altyt gesweghen. Nu veraentwoert hi die woerde ende die bede die si aen hem gesacht hadde
ende sprict aldus:... (Spaapen, 117).

Het christocentrisme is heel nadrukkelijk:

Doe die coninck in synre rasten was, dat is doe Christus aen den cruce sterf unde raste, doe gaff minen
nardus Christus, die myn artzedie is, sinen roech, doe hi mi dese grote genade verwerff (Spaapen, 121)22.

Christocentrisme en dramatische vorm vallen soms samen; Christus spreekt tot de minnende ziel:
                                                       
18 K. RUH, recensie van F. OHLY, Hohelied-Studien, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur 82 (1960) 404-410, i.h.b. 410. Cf. HAP, Berijmd commentaar, 155-56; K. RUH,
Hoheliedauslegung«An Hymmel unde an erden», in: VL2, Bd. IV (1983), kol. 84-87.
19 K. RUH, Hoheliedauslegung, kol. 85.
20 B. SPAAPEN, S.J., Een verklaring van het Hooglied uit het oude Gelder, in OGE 19 (1945), 83-172. De tekst
komt voor in: hs. Westmalle, Bibliotheek der Paters Trappisten, Hs. 4 (olim Liturgia A 15), f. 242v-323r. Het
handschrift is van 1485 en stamt uit een Birgittinessenklooster. Beschrijving in: G. HENDRIX,
Handschriftenbezit en boekengebruik Trappisten van Westmalle 1794-1994 (= Bibliotheca Auctorum
Traductorum et Scriptorum Ordinis Cisterciensis, III), 103-104. Ook hier is de ontdekking door Ruh van de
Duitse bron nog niet vermeld.
21 Cf. SPAAPEN, 141, n. 156: "het overdenken der Passie en het beoefenen der werken van barmhartigheid gaan
steeds samen, geheel in overeenstemming met de Bonaventuriaansche opvatting van de «via illuminativa»".
22 Nog een voorbeeld: Want wanneer die ziel wil, dat Godt met vrouden in hoerre woninge comen sal ende in
hoer wonen, soe sal si hem den wech hoers herten mit aendachte synre passien bestroyen (Spaapen, 134).
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GANCK IN DIE GATE mynre wonden ENDE TOEN MIN DYN AENSICHT, waer du in dynre biecht ende penitencie
reyn gewassen hebste. ENDE LAET MI DIE STEMME dyns gebedes ende myns loefs horen, WANT DIE STEMME

dyns gebedes IS SUET voer mi ende voer mynre godheit... (Cant. 2,14, Spaapen, 127).

Soms wordt de onderscheiding in de verwoording tussen God de Vader en Christus de Zoon zo ver
doorgedreven dat de overstijgende eenheid bijna uit het oog wordt verloren:

Nu wil Christus dat syn bruyt van hoere geselscap gescheyden syn sal, want hi wil si selver hoger eren
mitter cronen des hemels. "Coemt", seget hi, "van den yamer, du salt gecroent werden mitter cronen mijns
hemelschen vader die di geweldich maken wil mitter cronen syns ewigens soens, die ic bin". (Cant. 4,8,
Spaapen, 140).

Het commentaar is geheel moreel-mystiek, met als accenten de intense passiedevotie23 en de hoge status
van de predikers24. De tekst bevat geen aanwijzingen over de aard van het publiek.

c. De bruut van cantiken

De bruut van cantiken is een moreel-mystieke interpretatie van het Hooglied die geheel of gedeeltelijk in
zes handschriften voorkomt25. Al deze handschriften zijn uit de tweede helft van de vijftiende eeuw,
waarschijnlijk tevens de periode waarin de tekst werd geschreven. Het begin van de tekst is ook in een
Duitse versie bekend26. Een Duitse overlevering van de gehele tekst die zelfs aan de basis van de
Middelnederlandse zou kunnen liggen - zoals bij Het Gelderse commentaar - mag daarom niet worden
uitgesloten.

De bruut van cantiken is een enigzins hybride tekst. Hij begint op de toon en in het idioom van
de hartstochtelijke bernardijnse twaalfde-eeuwse Hoogliedmystiek, maar ontpopt zich al snel als een
typisch vijftiende-eeuws commentaar dat slechts zelden nog de hoogten van passie- of bruidsmystiek
benadert, en doorgaans de veilige grond van ascese en passiedevotie verkiest.

De inleiding sluit inhoudelijk bij Bernardus aan, en lijkt de gepassioneerdheid en intensiteit van
een mystieke interpretatie aan te kondigen:

Die sin van desen boeke es ho dat die salighe siele die es als bruyt, ende die hemelsche bruydegom gheven
onderlinghe te bekennen haer begherte. Ende sy beghint aldus te spreken van den ghenen dien sy mynt: HI

MOET MI CUSSEN METTEN CUSSEN VAN SINEN MONDE (f. 164ra27).

Mynne en bekent noch groethet(!), noch cleynheit, noch maticheit, noch edelheit. Die mynt, hien can niet
houden die maniere van sprekene (f. 164ra).

Dan volgt de trinitarische uitleg die aan het mystieke verlangen van de salighe siele wordt gegeven:

                                                       
23 soe wanneer ick aen syn passie gedencke, soe is myn gemynde in minnen herten als een BUNDIKEN VAN

MYRREN ende sal TUSCHEN MINEN BORSTEN, dat is mynre herten, ewelick bliven ende wonen (Spaapen, 121).
24 Aen desen woerden leert God die ziele hoe si hoeren schepper weder sueken sal onder den leerres ende
predikers der heiliger scrift (Spaapen, 118).
25 Commentaar tot en met Cant. 4,4 in hs. Brussel, KB, 2665-66, f. 169r-215r; Den Haag, KB, 76 J 7, f. 164r-
204v; met de Latijnse tekst van het Hooglied toegevoegd in hs. Gent, UB, 218, f. 1r-182r; Wenen, ÖNB, Ser.
nova 12886, f. 115r-162v; Londen, BM, Egerton 677, f. 126v-172v; het Hooglied in zijn geheel maar beknopter
verklaard in hs. Brussel, KB, IV 896, f. 53r-216v. Cf. C.H. EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandse
vertalingen van het Oude Testament. Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling,
Den Haag 1903, 222-23; HAP, Berijmd commentaar, 152-55; CAT REYNAERT., I, 97/98.
26 K. RUH, Hoheliedauslegung «Die sin van desen boeke es», in VL2, Bd. IV (1983), kol. 87-88, hs.
Wiesbaden, Hess. LB, Cod. 52, anno 1469, uit het cisterciënzerinnenklooster Schönau bij Heidelberg.
27 De tekst is onuitgegeven. Ik citeer hs. Den Haag, KB, 76 J 7.
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Gheestelijc in dit woert es die drievoldicheit te verstaene; dat es die vader wien dat die bruyt beghert te
cussen, die sone dat es die mont dien si beghert te cussen, ende dat kussen dat sy heeft dat es die heileghe
gheest.

De persoonlijke mystieke toon wordt onmiddellijk daarna weer hernomen in een dialogische passage:

"O bruyt, hoe bestu soe coene te spreken aldus, ende hoe dorrestu heisschen een cussen van soe groeten
here; du best besloeten in erden ende in asschen, ende hi es coninc van hemelrijc ende van ertrijc"? Die
mynne antwoert: "mynne en bekent (...)".

Deze passage is afgeleid van een bekende tot topos geworden passus uit een Hoogliedpreek van
Bernardus (sermo 9), en wordt gevolgd door een citaat uit Bernardus. Maar dan verandert al meteen het
karakter van de tekst door de wijze waarop het kussen van Christus met de mens eenzijdig wordt
begrepen als het vrede stichten tussen God en mensheid door de incarnatie28. Hoewel deze interpretatie
ook bij Bernardus (sermo 2) wordt genoemd, is zij daar onderdeel van een omkadering van de mystieke
interpretatie met traditioneel-orthodoxe interpretaties, terwijl deze gedachte hier het centrale
aandachtspunt vormt.

Het Hoogliedvers TRECKE MI NA DI (Cant. 1,3), dat heel vaak tenminste óók mystiek wordt
begrepen, wordt opvallend vooral ascetisch geïnterpreteerd in navolging van Gregorius:

Sinte Gregorius seit: "god trect ons in twee manieren tot hem. God trect ons tot hem als wy sijn in
trybulacien ende wyse oetmoedelijc ontfangen, ende wy peynsen dat god doet om onse sonden. By vele
tribulacien soe moeten wy coemen te hemelrijc. God trect ons tot hem selven als hi ons instort den troest
van de heileghen gheest (...)" (f. 166v-167r).

Een van de vele plaatsen waar over tribulacien wordt gesproken is bij Cant. 1,5. De bruid vertelt over
haar tribulacien door middel van de passus: MIJNRE MOEDER KINDER HEBBEN GHEVOCHTEN TEGHEN

MY (..). De uitleg volgt: Onse moeder was yeva, si liet ons drie kinder die teghen ons vechten, dat es
die werelt, die viant ende tvleesch (f. 168v-169r).

Wat de ziel past in dit leven, is voor alles oetmodicheit, het tegenovergestelde van
hoverdicheit29. De uiterste oetmoedigheid is de bereidheid van Christus voor de mensen te lijden en te
sterven. Het uitnemende belang dat aan ootmoed wordt toegekend past in een traditie die loopt vanaf
Bernardus over de franciscanen naar de moderne devoten30. Ootmoed is de hoogste en meest vruchtbare
deugd, zoals blijkt bij Cant. 1,11 DOEN DIE CONINC WAS IN SIJNRE RUSTEN, GAF MIJN NARDUS HAREN

ROEKE:

(...) dats mijn oetmodicheit gaf haer roeke. Want als god riect die oetmodicheit vander sielen, si es van soe
groeter cracht dat syten dwinghet tot haer te coemen ende haer te visenteren. Die salighe siel seyt: "anders
ghenen bode soe en willic hebben tot gode dan oetmoedicheit want sy en coemt nummermeer alleen weder
noch ydel" (f. 172r).

Meer uitvoerig wordt elders gesproken over hetgeen de zalige ziel karakteriseert die bruid van Christus
is:

                                                       
28 In deser manieren soe cussede ons Ihesus in marien lichaem als hy maecde peys tusschen den vader van
hemelrijc ende den menschen (f.164r-v).
29 Andere veelvermelde deugden zijn vooral suverheyt en onnoselheyt.
30 Cf. G.H. GERRITS, Inter timorem et spem. A Study of the Theological Thought of Gerard Zerbolt of Zutphen
(1367-1398) (=Studies in Mediaeval and Reformation Thought, XXXVII), Leiden 1986, p. 111, n. 94: "In
assigning such a great degree of importance to the virtue of humility the Devotionalists were following the
Bernardine and Franciscan traditions on this point". Mijn dank aan dr. Th. Mertens voor deze
literatuurverwijzing.
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Twee dinghen maken die salighe siele scoen van buyten, dat es suverheit van lichaem ende satelijcheit van
conversacien. Twee dinghen makense scone van bynnen, dat es suverheit van consiencien ende claerheit in
contemplacien (f. 174r).

Die term contemplacien is een intrigerend begrip. Het woord wordt veelvuldig gebruikt, maar de inhoud
van het begrip wordt klaarblijkelijk bekend verondersteld, want uitleg wordt er vrijwel niet over
gegeven. Een enkele keer komt de term voor naast niet nader gespecificeerde soeticheden, toch lijkt de
betekenis meer te liggen in de buurt van het overdenken en bewonderen van Gods grootheid en
barmhartigheid, dan van het door middel van meditatieve verzonkenheid deel hebben aan mystieke
genietingen.

Het hybride karakter van de tekst blijkt nog daaruit dat er lijkt te zijn gecompileerd uit ook
andere soorten teksten dan alleen Hoogliedcommentaren. We treffen een opsomming aan van vier
soorten van tranen (f. 169r) en - opvallender nog - van zeven trappen om op te klimmen naar de
bruidegom31. Daarenboven zijn er nog uitweidingen over heilshistorische episoden (Genesis, leven van
Christus).

Het commentaar lijkt te zijn gericht tot een gemeenschap van religieuze vrouwen
(kloosterzusters of begijnen?). De aanspreking suster of susters komt enkele malen voor32, maar de
sterkste aanwijzing treffen we aan bij Cant. 2,13 DIE VIGHEBOEM HEEFT UUTGHEWORPEN SIJN

CNOPPEN:

Byden VYGHEBOEM verstaen wijt religioen daer in dat meechde gode dienen. Dese CNOPPEN sijn die
joncfrouwen die haer suverheit hebben gheloeft te houden (f. 179v).

Onverenigbaar met deze publieksbepaling is de eenmalige aanspreking O lieue broeders (f. 190r). Heeft
deze misschien te maken met het compilerende karakter van de tekst?

Klaarblijkelijk was de bruut van cantiken vatbaar voor verdere compilerende uitbreiding. Hs.
Gent bevat een gedeelte van Limburgs Sermoen 43, getiteld Dets dbuec van den geesteleken winkelre33.
Dit sermoen handelt over Cant. 1,3: "Ay suete ioncfrouwen van Jherusalem, der Coninc leitde mi in
sinen winkelre ende ordinerde in mi die caritate, dats die sute minne." Het is ingepast in het
commentaar bij het betreffende Hoogliedvers.

De tekst van het commentaar in Hs. Brussel, KB, IV 896 wijkt reeds van de andere
tekstgetuigen af doordat het gehele Hooglied erin wordt besproken, bovendien is het uitgebreid met op f.
180r-193v een traktaat onder de titel een geestelike palmboem van contemplatien.

d. Het commentaar van A. vander Voerde/Frans Vervoort

Dit commentaar in hs. Leiden, UB, BPL 48E valt enigzins buiten de grenzen van wat als context van
Bedudinghe op Cantica Canticorum mag gelden34. Het is gebleken een zestiende-eeuwse tekst te zijn,
namelijk van de franciscaan Frans Vervoort († 1555), van wie de Sermoenen op Cantica wel als titel
bekend waren, maar verloren leken te zijn gegaan35. Hoewel al volop zestiende-eeuws, is de tekst vooral
met Middeleeuwse bronnen verbonden.

e. Stukken uit een verdwenen commentaar

                                                       
31 De trap met zeven treden werd voor het eerst begaan door Christus en aan de mens ten voorbeeld gesteld:
oetmoedicheit, willighe ermode, compassie, paciencie ende ghedoechsamheit, claerheit van conciencien ende
ghestade mynne in gode, subtijlheit in contemplacien, ghestadighe bliscap inden lof gods ons heren (f.186-
188r).
32 F. 177v, 184v, 186r.
33 J.H. KERN (ed.), De Limburgsche Sermoenen, Leiden 1895, 582-98.
34 HAP, Berijmd commentaar, 159-61.
35 K. SCHEPERS, De «Sermoenen op Cantica» en ander nieuw werk van Frans Vervoort OFM, in: OGE 71
(1998) 250-273.
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Meer nog dan het commentaar van Vander Voerde zijn de stukken uit een niet als geheel overgeleverd
commentaar36 alleen nog in naam exegetisch. Ze komen voor in een zestiende-eeuws handschrift en zijn
naar alle waarschijnlijkheid ook in de zestiende eeuw geschreven. De teksten dienen een duidelijk
instructief doel en zijn ascetisch en devotioneel van toon. In vier tekstdelen worden zeven
Hoogliedverzen behandeld37. Als voorbeeld het begin van het eerste gedeelte:

Een merckelijck punt uut die expositie van cantica canticorum Inc. CAPITE NOBIS VVLPES PARVVLAS QVE

DEMOLIVNTVR VINEAS, NAM VINEA NOSTRA FLORVIT. Vangt ons die cleijn voskens die den wijngaert
doorwroeten, want onsen wijngaert heeft ghebloijt. Wat is dit? Als ic meijne, so es een gheloevighe
conscientie die wijngaert des heeren die inghesaeijt es den herten des menschen (f. 1r, Cant. 2,15).

Het commentaar - in feite een aaneenschakeling van preken - is gericht tot een gemeenschap van
kloosterzusters:

Doe ghij noch inder werelt in u eijghen vrijheijt een jonghe maecht [wart] ende god u inder herten
inghesonden hadde hoe *glorioes38 die bruijde Christi opclimmende ten hemel wonderlijc verchiert
worden39 (f. 31r).

Ik noem dit een instructieve meer dan een exegetische tekst, omdat de interpretatieschema's niet worden
onderzocht maar als vaststaand uitgangspunt worden gehanteerd:

IC MIJN GHEMINDE. Datmen bijden gheminden Christus verstaet, daer en es gheen twijfel aen (f.16v).

De prediker behandelt thema's die voor kloosterlingen relevant zijn. In hoeverre hij zich daarbij op
bronnen baseert of zich naar voorbeelden richt, is een open vraag. Alleen Bernardus wordt een enkele
maal genoemd. Een vrije inspiratie op de traditie ligt voor de hand bij de wijze waarop hij de verzen van
het Hooglied toepast op de problemen en genietingen van het kloosterleven. Voor- en nadelen van het
kloosterleven komen in de volgende passage beide aan de orde:

ICK EN HEBS NIET GHEWEETEN, MIJN ZIELE HEEFT MIJ VERSTUERT OM DIE WAGHENEN AMINADABS. Recht of sij
seijde: ic en wists te voren niet alle de beswaernissen die in der religien ° verborghen waren, maer ic
merckten alleene die perikelosen staet der weerlicker conversatien ende dien salighen staet der gheender die
gode dienen in der religien, ende daer toe ben ic vierich inder begheerten....(f. 42v-43r, Cant. 6.11).

Wellicht ten overvloede, de schrijver hanteert uitsluitend de moreel-mystieke interpretatie.
De kloosterzusters zijn mogelijk karmelietessen. De standcatalogus in Gent meldt over de

codex: "oorspronkelijke band, uit een Karmelietessenklooster".

f. Het berijmde commentaar

Van de Middelnederlandse commentaren is het berijmde commentaar nog het stevigst geworteld in de
Latijnse exegetische traditie40. Deze tekst is zeker ook de oudste van de overgeleverde
Middelnederlandse commentaren, en de enige in verzen.

                                                       
36 Hs. Gent, UB, 1351, f. 1r-53v. Beschrijving door L. VERSCHUEREN, H. Herp. Spiegel der volcomenheit (=
Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, I), dl. I Inleiding, Antwerpen 1931, 82-88; EBBINGE WUBBEN, Over
Middelnederlandse vertalingen, 223-24; HAP, Berijmd commentaar, 156-58; CAT. REYNAERT, II-1, 240-254.
37 Er zijn rubrieken voor vier tekstdelen: f. 1r: Cant. 2,15; f. 25r: Cant. 6,1; f. 29r: Cant. 6,10; f. 44v: Cant. 7,7.
Zonder rubriek tussengevoegd de behandeling van drie verzen: f. 12v: Cant. 2,16; f. 42v: Cant. 6,11; f. 51v:
Cant. 7,8.
38 In het studiegedeelte zijn diacritische tekens gebruikt in overeenstemming met de normen die ook in de editie
worden gevolgd, cf. infra 287.
39 Andere plaatsen die op een publiek van kloosterzusters wijzen zijn: devoter dienerssen christi (f. 20r), Hoe
eersame ghesteltenisse des habijts draghen wij van buijten Ende hoe onschamele imaginacien draghen wij van
binnen (f.8r), Dat wat dat ghij meijnde in u professie, doen ghij beloefde bekeringhe dijnder seden (f. 19a).
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Het berijmde commentaar dat het gehele Hooglied bespreekt, is onvolledig en deels in versneden
fragmenten overgeleverd. Bladen in Wiesbaden en in Berlijn maakten ooit deel uit van dezelfde codex41.
De vier oudste fragmenten, uit een ander handschrift, worden bewaard in Leiden42. Het werk moet uit
ca. 16000 verzen hebben bestaan43.

Claudine Hap weet slechts in geringe mate de mist die over deze tekst hangt te verdrijven: nog
steeds is onduidelijk wat de aard is van het commentaar, welke de persoonlijkheid van de auteur, en
waar de oorsprong van de tekst gezocht moet worden44.

Waarschijnlijk zou hetgeen Hap zelf heeft vastgesteld over het bronnengebruik het uitgangspunt
voor verder onderzoek kunnen zijn. Dat de preken van Bernardus worden gebruikt, betekent op zich heel
weinig, maar geplaatst tegen de achtergrond van het feit dat ook Honorius Augustodunensis45 een
aanwijsbare bron is, krijgt het gegeven enig reliëf. De tekst lijkt aan te sluiten bij de (monastieke)
exegese van de twaalfde eeuw. De tekst hanteert vooral de moreel-mystieke interpretatie, maar is minder
devoot-ascetisch van toon en karakter dan de latere Middelnederlandse prozacommentaren. Scholastieke
invloed is niet aanwijsbaar. Inspiratiebron voor de auteur is de twaalfde eeuw.

De auteur en zijn publiek zijn in de studie van Hap schimmig gebleven. Hap neigde tot de
veronderstelling dat de auteur een kloosterling was, zijn publiek de kloostergemeenschap waarin hij
leefde, in tweede instantie wellicht ook andere kloostergemeenschappen. Gezien het kunstzinnige streven
van de auteur en het peil dat daarbij wordt bereikt, lijkt een kloosterling niet onmiddellijk een
vanzelfsprekende kandidaat voor het auteurschap. Het ligt niet voor de hand dat een kloosterling een
esthetiserende verwerking van traditioneel tekstueel materiaal voor zijn mede-kloosterlingen schrijft.

Zo komen we ook tot de waarschijnlijkheid van een ander publiek dan een doorsnee
kloostergemeenschap: een publiek dat niet bekend is met - het hoogtepunt van - de commentaartraditie
en dat evenmin gemakkelijk toegang tot de handschriftelijke bronnen heeft. Zo'n publiek zou wel de
belangstelling moeten hebben voor een tekst als een Hoogliedcommentaar, maar niet de benodigde
kennis of opleiding om de betreffende werken te raadplegen. Een strikt wereldlijk publiek van edelen kan
men zich bij deze weliswaar letterkundig opgesmukte maar toch strikt geestelijke tekst moeilijk
voorstellen. Een van de mogelijke publieksgroepen die het veronderstelde hoge culturele niveau met een
(opgelegde) belangstelling voor geestelijke teksten in zich verenigen, wordt gevormd door vrouwen uit
de hogere standen die om verschillende redenen een religieus bestaan kozen en in speciale kloosters en
stiften woonden. Een tekst als het berijmde Hoogliedcommentaar zou passen bij het geestelijke
onderricht dat dergelijke dames ontvingen. Maar men kan zich ook voorstellen dat edele vrouwen in de
wereld, met een hang naar geestelijke zaken, voor deze tekst een goed publiek vormden46.

De tekst moet in zo'n groep ter voorlezing zijn gebruikt. De auteur zou een geestelijke of een
anderszins hoogopgeleide - zeker ook kunstzinnige - klerk kunnen zijn, die teksten schreef ter instructie
en aanmoediging van in geestelijke teksten geïnteresseerd publiek. Dit is allemaal speculatief omdat
diepgaand tekstueel en contekstueel onderzoek nog niet is verricht.

Verklaringen door een auteur over de beweegredenen die hem ertoe brachten een zeker werk te
ondernemen, moeten in principe met de nodige scepsis worden bezien, in het bijzonder waar men een
beroepsschrijver voor een publiek uit de hogere standen mag vermoeden. Dergelijke verklaringen zijn in
                                                                                                                                                                            
40 Uitgave en studie: HAP, Berijmd commentaar. Cf. EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandse vertalingen,
224-25.
41 Hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. fol. 613, 45 bladen; hs. Wiesbaden, Hessisches Hauptstaatsarchiv, A 148, 31
bladen. De oorspronkelijke codex stamt vermoedelijk uit het vierde kwart van de veertiende eeuw.
42 Hs. Leiden, UB, Ltk. 227, vier fragmenten, derde kwart van de veertiende eeuw. Op een van de fragmenten
komt de naam Nicolaus Hornanus voor, vermoedelijk de bezitter. Horn is zowel een kasteel als een graafschap
in Limburg. De naam kan heel goed daarvan afgeleid zijn. Een tiental personen met de naam Nicolaus
Hornanus komt voor in de matrikels van de universiteit van Keulen in de vijftiende eeuw. Aangezien de Leidse
fragmenten oostelijk en waarschijnlijk Limburgs zijn, ligt een Limburgse bezitter voor de hand.
43 Het precieze aantal regels is door tekstverlies niet meer te bepalen; HAP, Berijmd commentaar, 42-45.
44 HAP, Berijmd commentaar, 290-310.
45 OHLY, 251-262; RIEDLINGER, 136-39, 212-14; MATTER, 58-76.
46 Dan zou het publiek enigzins lijken op dat van Landri de Waben, hoewel diens tekst duidelijk en uitsluitend
op een hofcultuur als receptieomgeving is afgestemd.
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hoge mate conventioneel en komen zelden recht uit het hart, maar daarom is zo'n expliciete motivatie
nog niet minder interessant. De auteur van het berijmde commentaar zegt:

Dit boec (=Cantica Canticorum) heb ic anghenomen
te dichten hier bin ic toe comen
om dat ic minne gherechte minne
Ende om die rechte coninghinne
Maria die suete bruut
die ons brochte den salighen druut [=vriend, minnaar] (Hap, 52.1-6).

De auteur schrijft uit liefde tot de minne en tot Maria; uiterst vaag en `politiek correct'. Iets verder licht
hij zijn geestelijke instelling toe:

Mer wairlijc ic moet emmer lien
Ende in wairheit mi so vrien
Dat ic niement wille sparen
Want wairheit sal altoes volvaren
Dair si ter salicheit tiet
Der quader wairheit maket verdriet (Hap, 52.23-28).

Dit kunnen we een `eerlijkheidstopos' noemen, die in vele aan een edel publiek opgedragen teksten
voorkomt47.

Tussen de regels door geeft deze passus misschien bijkomende informatie over de auteur. Hier -
zoals op enkele andere plaatsen - geeft de schrijver blijk van een opvallende neiging om termen te
gebruiken die aan het (proces)recht zijn ontleend, en die bepaald niet algemeen worden gebruikt (getuige
het Middelnederlandsch Woordenboek). De termen lien (getuigen), vrien (zich zuiveren, in rechte) en
volvaren (in rechte, eene zaak haar beslag doen krijgen) stammen uit deze sfeer. Enkele andere woorden
die ik aantrof: ghicht (bekentenis), campelike (in of met een gerechtelijke tweekamp), bescudde (v.
beschudden: iem. beschermen, in rechte), veden (met iemand in vijandschap verkeren), oirconde
(getuigenis), versten (kwijtschelden). Het gebruik van dergelijke woorden is zo opmerkelijk, dat men een
rechtskundige opleiding mag vermoeden.

Iets verder spreekt de auteur opnieuw over zijn waarheidszin en geeft daarvoor zelfs een soort garantie,
wat ook weer zeer onkloosterlijk klinkt:

Mer is iemen die hier vernemet
Dat der wairheit niet ghetemet
Hi comes teghen mi te kive
Ic antwoorde in minen live
Hevet hi recht ic wil hem volghen
Ende dair om niet siin verbolghen
Mer op ene dinc ic mi verlate
Ic wil gaen die ghemene strate
Die die heilighe lerers ghinghen
Doe si bedieden dese dinghen
Vut haren monde wil ic dichten
Dair na die glose mi berichten (Hap, 53.59-70).

Voor een kloosterling, een religieus schrijver zou een dergelijke verzekering overbodig zijn, ja zelfs de
spreker verdacht maken; voor een broodschrijver echter behoort deze uitdrukking van
waarheidsgezindheid tot een captatio beneuolentiae, die als volgt eindigt:

Dair om bid ic al den ghenen
Die gode mit rechter minne menen

                                                       
47 Bijvoorbeeld bij Willem van Hildegaersberch, cf. F.P. VAN OOSTROM, Het woord van eer. Literatuur aan het
Hollandse hof omstreeks 1400, Amsterdam 1987, p. 61ff.
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Dat si voer mi minnentlike
Bidden dat ic salichlike
Beghinnen moet ende voortvaren
Enten einde so bewaren
Dat ics te goeden einde come
God teren ende dien ter vrome
Allen diet sullen horen lesen
Gods gheest moete mi bi wesen
Die mine sinne so berichte
Dat ic sonder sonde dichte
Ende voleinde sonder scame
Dair om beghin ic in gods name (Hap, 53.71-54.84).

Over de communicatieverhouding tussen de auteur en het publiek wordt hier en passant naar mijn
oordeel ondubbelzinnig uitsluitsel gegeven: Allen diet sullen horen lesen. De auteur heeft niet een
specifieke groep luisteraars als publiek, maar een publiek van een onbepaald aantal gelijkaardige
groepen die het werk zullen horen. Dit is een werk dat wordt gepubliceerd, en dat van meet af aan ter
publicatie bestemd is48. Het is opvallend dat de auteur een duidelijk instructieve en zo mogelijk
onderhoudende tekst schrijft, zonder ook maar een keer een publieksgroep in het bijzonder aan te
spreken. Dit terwijl sommige Hoogliedverzen zeker gelegenheid bieden tot een toepassing op een
bijzondere categorie van hoorders. Het feit dat de auteur wel nadrukkelijk een publiek instrueert en
tegelijkertijd angstvallig vermijdt dit publiek te definiëren, is aanleiding te meer om in de auteur een
professionele schrijver te zien.

Behalve door middel van de `eerlijkheidstopos' als deel van een captatio beneuolentiae, geeft de
auteur ook nog anderszins blijk van vertrouwdheid met de literaire conventies van de wereldlijke en
geestelijke letterkunde. In een lofrede op de minne wijkt de auteur af van de regel om in gepaard rijm te
schrijven en gaat over tot het schrijven van telkens vier verzen in hetzelfde rijm. Deze lofrede loopt uit in
het aanroepen van de minne om bijstand bij het schrijven van de waarheid. Het is precies in dergelijke
lofredes - vaak op Maria - dat dit overschakelen van gepaard rijm naar vier (of zes) regels met hetzelfde
rijm vaker wordt aangetroffen49.

Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de editie door Hap, lijkt het me goed deze passage
hier te citeren:

O minne ghebenedide minne
Die ye wairs voir alle beghinne
Bi di is onse salicheit inne
ende der hulden gods ghewinne
Bi di is alle dinc ghemaect
Minne bi di is niet misraect
Bi di wart alle quaet gheswaket (krachteloos gemaakt)
Ende al goet te rechte ghesaket
Bi di so werden alle ghedacht
In goede gheroert al ere volbracht
Bi di wart al werc volwracht
Ende alle dinc voer gode gheacht
Bi di wert der sonden boet
Bi di crighen wi toverste goet
Bi di heb wi ter doghet spoet
Bi di niement quaet en doet
Bi di levet al dat levet

                                                       
48 Dezelfde intentie blijkt ook elders: Dats alle die verbetert werden / Diet vernemen op deser aerden (Hap,
47.3/4).
49 Een opsomming van dergelijke plaatsen in J. GEURTS, Bijdrage tot de Geschiedenis van het Rijm in de
Nederlandsche poëzie 2 dln., Gent 1904, Deel I, p. 180, n. 1.
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Bi di got alle gaven ghevet
Bi di emmer niement snevet
Bi di men alle gracie hevet
Bi di wart ooc ghegheven glorie
Bi di der salicheit memorie
Comet ende der sonden victorie
Bi di bekent men alle hystorie
Bi di comet alle wairheit voort
Bi di en wart gheen recht versmoort
Bi di wart alle lere ghehoort
Bi di ontfaen wi gods woort
Bi di werden wi in gode gheset
Bi di ontfaet god onse ghebet
Bi di is al quaet ghelet
Bi di is salich beide wet
Sonder di en hevet gheen here
Durende lanc goet ende ere
Sonder minne mach nemmermere
Doghet sijn of rechte lere
Sonder minne doech gheen present
Sonder minne doech gheen convent
Sonder minne is ombekent
Voir gode wat men doir hem sent
Cortelike alle dinghe
Ombequame sonderlinghe
Voir gode ende inder werelt ringhe (orbis terrarum)
Wat niet en heeft aneghehinghe (adhaerentio)
Ay minne die god selve bist
Verlene mi sin ende list
Dat ic in miins levens vrist
Minlike diene onsen here crist
God door sine suete minne
Verlichte nv mine sinne
Dat ic salighen ende ghewinne
Van desen dichte dat ic beghinne
Ghif mi tscriven ende dichten
Entie wairheit so verlichten
Dat ic die lude mach berichten
Mit rechter lere sonder plichten
Van minne is mi ane comen
Te dichten des ic nauwe wil gomen (op iets toezien)
Dat ic dair mede moghe vromen
Alle menschen niet hem somen (vleien?) (Hap, 48.17-49.76)

Nu komt de auteur over de inhoud van het Hooglied te spreken, over de interpretaties die ervan bestaan,
en over de interpretatie die hij zal kiezen. Eerst stelt hij de sprekende partijen in het Hooglied voor:

Wi sullen redenlike verstaen
Dat in desen boeke gaen
Vier personen die al van minnen
Spreken wat si doen bekinnen
Die bruut spreket ten brudegoom
Die brudegom weder mit goeden goom
Spreket si an ooc spreekt die bruut
Tharen spelen [vriendinnen] over luut
Ende die brudegom spreect oec mede
Tsinen ghesellen in vele stede (Hap, 57.5-14)
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De verhouding tussen bruidegom en bruid kan men allegorisch betrekken op vier bruiloften, waarvan de
auteur er drie voornemens is te belichten:

Teerste hoirt dair toe ghereit
Hoe god entie menschelicheide
Vergaderden in marien beide (Hap, 57.24-58.1)

Dander brulocht sul wi merken
In cristum ende der heiligher kerken
Dat heten wi die kerstenheit (Hap, 58.37-39)

Die derde brulocht ons ghesciet
Tusschen cristum onsen here
Enter sielen mit groter ere (Hap, 58.52-54)

Over de vierde bruiloft, de vereniging met Christus na de dood, spreekt de auteur verder niet.
Er worden dus drie interpretatiewijzen aangekondigd. Als eerste een die zeer ongebruikelijk is

binnen de Hoogliedcommentaren, namelijk bruidegom en bruid als goddelijke en menselijke natuur van
Christus die in Maria worden verenigd. Daarna volgen een traditionele ecclesiologische en moreel-
mystieke interpretatie. Deze laatste twee hebben de overhand. Bij de moreel-mystieke benadering is het
morele veel meer aan de orde dan het mystieke; dit ondanks het feit dat de mystieke preken van
Bernardus het model zijn voor het commentaar tot Cant. 2,17. In aanmerking genomen de aard van de
tekst - nogal betogende verzen - bevreemdt het niet dat een sfeer van innigheid zelden wordt geschapen
en dat hoge toppen van mystiek niet worden bereikt.

Evaluatie

Alle Middelnederlandse Hoogliedteksten staan, voor zover ze zich met exegese bezighouden,
nadrukkelijk met de Latijnse commentaartraditie in verbinding. Bedudinghe op Cantica Canticorum is
een vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Het Gelderse commentaar ontleent langs de omweg
van een Duitse brontekst vermoedelijk aan de Latijnse traditie. Het exegetisch materiaal put De bruut
van cantiken uit de twaalfde eeuw en verbindt dit met vijftiende-eeuwse ascese. De zestiende-eeuwse
teksten Sermoenen op Cantica van Frans Vervoort en de delen uit een verdwenen commentaar zijn
eerder ascetisch-instructief dan exegetisch. De gebruikte bronnen zijn aan de Latijnse traditie ontleend.
Het berijmde commentaar gebruikt voornamelijk de preken van Bernardus en het commentaar van
Honorius Augustodunensis.

De moreel-mystieke interpretatie is het zegevierende interpretatiemodel dat al de overige
mededingers heeft verdrongen: ecclesiologische en mariologische interpretaties komen niet of nauwelijks
nog voor. Slechts in de vertaling van het commentaar van Alanus van Rijssel verschijnt de
mariologische interpretatie eenmaal ten tonele (infra 34).

Omdat de Middelnederlandse teksten alle met de Latijnse traditie verbonden zijn en niet met
elkaar in betrekking staan, kan merkwaardigerwijs bij de overvloed aan Hoogliedteksten in het
Middelnederlands toch niet gesproken worden van een Middelnederlandse traditie van Hoogliedexegese.
Over het algemeen lijken de Hoogliedcommentaren in het Middelnederlands zich ook niet zo te
bekommeren om het oorspronkelijke doel van het genre: het interpreteren en becommentariëren van de
weerbarstige, betekeniszwangere tekst van het Hooglied. Met andere woorden, de Middelnederlandse
commentaren zijn eigenlijk geen exegetische teksten meer, hoewel ze dat natuurlijk de facto wel blijven.
De overwegende intentie mag echter niet over het hoofd worden gezien, en die is niet verklaren, maar
stichten; niet leren, maar inspireren. Een enkele uitzondering daargelaten zijn de teksten tropologisch
van aard, dat wil zeggen bruidegom en bruid worden moreel-mystiek geïnterpreteerd als God/Christus
en de minnende ziel.
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2.2. De Middelnederlandse vertalingen

De tweede categorie Hoogliedteksten die Hap noemt, is die van de Middelnederlandse vertalingen van
een Latijns commentaar. De vertaalde commentaren zijn de volgende:

a. Gregorius de Grote, Expositio in Canticum Canticorum

Wat in hs. Amsterdam, UB, I G 43 het commentaar van Gregorius wordt genoemd, is een vertaling van
het op naam van Gregorius overgeleverde commentaar, dat van Gregorius slechts diens twee preken
bevat en verder bestaat uit een commentaar van Robertus van Tombelaine50. Deze vertaling is
uitsluitend in dit Amsterdamse handschrift overgeleverd.

b. Bernardus van Clairvaux, Sermones super Cantica Canticorum

Bij het belang van en de waardering voor Bernardus in de Middelnederlandse geestelijke letterkunde
verbaast het dat eerst aan het eind van de zestiende eeuw zijn Hoogliedsermoenen in hun geheel werden
vertaald. In vijftiende-eeuwse handschriften zijn slechts een preek en een preekfragment overgeleverd.

De zesentwintigste preek (over het overlijden van Bernardus' broer Gerardus) komt in vier
handschriften voor51. Het eind van de vijftigste preek treffen we aan in hs. Amsterdam, UB, V J 10, f.
157r-v. Een klein gedeelte van de tweede preek komt voor in hs. Den Haag, KB, 73 F 23, f. 7v-9r.

Hs. Brussel, KB, 364, f. 3ra-436vb bevat de vertaling van de preken door de Leuvense
minderbroeder Aegidius Zeghers52, die werd voltooid in 1570. Een tweede vertaling werd naar zijn
zeggen omstreeks dezelfde tijd door een cisterciënzer vervaardigd die op dat moment in het klooster
Maagdendaal in Oudenaarde verbleef. Een derde vertaling tot en met preek 30 dateert van 1591 en is
van de hand van een andere Leuvense minderbroeder: Lucas van Eyck. Een anonieme vertaling van de
86 preken komt voor in de zeventiende-eeuwse handschriften Brussel, KB, II 2964 en II 2972.
Aangezien de tekst afwijkt van zowel die van Zeghers als van van Eyck kan het om de genoemde derde
vertaling of zelfs nog een vierde vertaling gaan.

c. Ps.-Richard van St.-Victor, Explicatio in Cantica Canticorum

Richard van St.-Victors auteurschap van de Latijnse tekst wordt inmiddels wel definitief van de hand
gewezen, de vraag naar de herkomst van de tekst blijft vooralsnog onbeantwoord53. Een vertaling van dit
commentaar bij Cant. 3,1-5,16 is wijdverbreid54. De tekst interpreteert bruidegom en bruid als God en
de minnende ziel. De mogelijke beleving van deze verhouding wordt onmiddellijk in het eerste hoofdstuk
duidelijk beschreven: Die siele die gode suect ende die begeert te comen volcomeliken tot sinre minnen
ende bekennen, die sallen (=sal hem) sueken inden beddeken, dat is in rusten des herten (f. 3r, hs.
Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 9). Het commentaar is zeker mede geïnspireerd door de

                                                       
50 F. 1r-148r, handschrift afkomstig uit het klooster Sion van reguliere kanunniken in Beverwijk; cat.: M.B.
MENDES DA COSTA, De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met latere aanwinsten (= Bibliotheek der
Universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften II), Amsterdam 1902, p. 92, nr. 548. EBBINGE

WUBBEN, Over Middelnederlandse vertalingen, 218-19; HAP, Berijmd commentaar, 163.
51 Hs. Brussel, KB, 11085, f. 230va-235ra; Utrecht, Stedelijk Museum, Cat. 1569, f. 232ra-238ra; Utrecht, UB,
8 K 26, f. 373a-386a; Nijmegen, Oud Archief, XIV 3, f. 140rb-146vb. Over de laatste drie hss: J. DESCHAMPS,
De Middelnederlandse handschriften van de grote en de kleine "Der sielen troest", in Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, XVII (1963) 116-169,
i.h.b. 154-157.
52 HAP, Berijmd commentaar, 163-68. De eerste 35 preken van deze vertaling komen voor in het zeventiende-
eeuwse hs. Brussel, KB, IV 226, blz. 3-480.
53 OHLY, Hohelied-Studien, 223-228; J. CHÂTILLON, Richard de Saint-Victor, in: DS 13 (1988) kol. 593-654.
54 EBBINGE WUBBEN, Over Middelnederlandse vertalingen, 215-218; HAP, Berijmd commentaar, 168-173.
Opsomming van de 31 hss. in: J.W.M. SCHELLEKENS, De betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap
der «Expositio in Cantica Canticorum» beschouwd vanuit de handschriften, in: OGE 64 (1990) 107-129.
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beroemde sermoenen van Bernardus, wiens commentaar eindigde bij Cant. 3,1. Precies daar gaat Ps.-
Richard verder, in een stijl die meer devotioneel en minder gepassioneerd is dan die van Bernardus.

De Middelnederlandse versie van het Hooglied die in deze vertaling wordt gehanteerd, ligt zeer
dicht bij die van Bedudinghe. Samen met Bedudinghe heeft Ps.-Richard onder de Middelnederlandse
Hoogliedcommentaren het meeste succes gekend. Hoewel het onderzoek naar Ps.-Richard bepaald nog
niet is voltooid, zijn er toch correspondenties met Bedudinghe zichtbaar. Beide teksten werden in de
Noordelijke Nederlanden in het begin van de vijftiende eeuw vertaald, en kenden, getuige de
handschriftelijke overlevering, een vergelijkbaar succes55. Beide teksten dienen de meditatieve
overweging van het Hooglied. Op grond van deze overeenkomsten lijkt de veronderstelling gewettigd dat
Bedudinghe en het commentaar van Ps.-Richard gelijkaardige lezersgroepen bedienden.

d. Alanus van Rijssel, Elucidatio in Cantica Canticorum

Van de commentaren die in het Middelnederlands werden vertaald, geeft alleen Alanus van Rijssel
OCist († 1202) (de Lille, ab Insulis) een mariologisch in plaats van een moreel-mystieke interpretatie56.
Slechts twee handschriften bewaren deze tekst in een Zuid-Nederlandse vertaling: hs. Brussel, KB, II
7265, f. 25r-106v, en hs. Den Haag, KB, 133 F 13, f. 1r-81v. Beide handschriften57 stammen uit het
tertiarissen-klooster St.-Catharinadal in Hasselt, waar men ook afschriften van Ps.-Richard en De bruut
van cantiken bezat, hetgeen wellicht wijst op een bijzondere belangstelling voor het Hooglied in dit
klooster.

Evaluatie

Wat we bij de oorspronkelijk veronderstelde teksten al constateerden, zien we bij de vertalingen
bevestigd: Hoogliedexegese in het Middelnederlands bezigt vrijwel uitsluitend het moreel-mystieke
interpretatiemodel. Mariologische interpretatie komt alleen voor in één Zuid-Nederlandse vertaling,
hetgeen betekent dat er uit de Noordelijke Nederlanden helemaal geen mariologisch
Hoogliedcommentaar is overgeleverd58.

                                                       
55 De handschriftelijke overlevering is nog niet in de grond bestudeerd: groepen van handschriften zijn nog niet
onderscheiden, een analyse van receptiemilieus ontbreekt.
56 OHLY, 199-202; RIEDLINGER, 223-26; HAP, Berijmd commentaar, 174.
57 STOOKER, VERBEIJ, 192, nr. 573; 191, nr. 596.
58 Een mariologische interpretatie vinden we alleen in deze vertaling en in het blokboek Canticum Canticorum
(infra 35-36), eveneens een Zuid-Nederlands product.



III. MIDDELNEDERLANDSE HOOGLIEDASSOCIATIES

Er bestaat een derde categorie Hoogliedteksten die Hap wijselijk buiten beschouwing liet: alle
tractaatjes, brieven, overdenkingen, preken en dergelijke die een of meerdere Hoogliedverzen als
uitgangspunt kiezen. Deze vloed aan teksten en tekstjes is formeel scherp te onderscheiden van de meer
systematische Hoogliedverklaringen, maar wat betreft de aard van de Hoogliedinterpretatie verschillen
ze er weinig van.

Het door de Latijnse traditie gevestigde interpretatieve referentiekader komt in trilling zodra een
toon van het Hooglied in een vijftiende-eeuwse tekst weerklinkt. De Middelnederlandse Hoogliedteksten
van eender welk subgenre kennen deze gevestigde traditie en omdat de allegorische interpretaties van het
Hooglied tot het religieus bewustzijn zijn gaan behoren, kunnen de Hoogliedassociaties er naar believen
aan refereren. Daarom is er meer overeenkomst dan onderscheid binnen de diversiteit aan
Hoogliedteksten, en daarom verschillen de preken en brieven essentieel niet van de grotere teksten in de
wijze waarop ze zich tot het Hooglied verhouden.

Hierna zullen enkele teksten worden genoemd die bijna associatief met de traditie van
Hoogliedexegese verbonden zijn. Het betreft voornamelijk teksten in handschrift, maar ook een
blokboek, twee incunabelen en een post-incunabel vallen in deze categorie. Deze teksten en artefacten
illustreren de dominantie van de moreel-mystieke Hoogliedinterpretatie in de vijftiende en zestiende
eeuw, die elke andere interpretatie bijna volledig heeft verdrongen. Dat de mariologische interpretatie
zelden wordt aangetroffen, betekent zeker niet dat de Maria-devotie niet intens was. Deze kwam echter
in andere genres tot uiting dan in de Hoogliedinterpretatie1, die zozeer tot het brandpunt van de mystieke
verlangens van de minnende zielen was geworden.

Deze Hoogliedassociaties vormen de achtergrond waartegen het ontstaan en de receptie van
Bedudinghe op Cantica Canticorum kunnen worden waargenomen. Ze geven uitdrukking aan een
spirituele cultuur die de grote belangstelling en zelfs de behoefte aan een tekst als Bedudinghe
gedurende de gehele vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw verklaart. Het is om die reden dat
een - zeer onvolledige - inventarisatie van de bijzonder talrijke Hoogliedassociaties hier wordt
ondernomen.

1. Blokboek Canticum Canticorum

Een artefact dat vanwege zijn vorm niet onder de traditionele Hoogliedcommentaren kan worden
gerangschikt hoewel het dat in zekere zin wel is, en daarom bij gebrek aan een meer passende categorie
dan maar hier als eerste wordt genoemd, is het blokboek Canticum Canticorum2. Dit is overgeleverd in
twee edities in verschillende exemplaren3.

Dit blokboek van omstreeks 1460/70, vermoedelijk uit de Zuidelijke Nederlanden, bestaat uit
acht bladen. Elk blad is bedrukt met vier afbeeldingen; twee boven elkaar links en twee boven elkaar
rechts. De vellen werden slechts aan een zijde bedrukt. Daarna werden ze met de beeldzijde naar binnen

                                                       
1 Bijvoorbeeld in Maria-legenden, -exempelen en -liederen. Het omvangrijkste hoofdstuk van zijn
Middelnederlandsche legenden en exempelen (Groningen/Den Haag 1926) wijdt DE VOOYS aan Maria in de
exempelen: "De Heilige Maagd stond in het middelpunt van het Middeleeuwse geloof; om haar groeperen zich
de meeste en de mooiste exempelen", p. 57. Een uitvoerig werk over Maria-verering is van J.A.F. KRONENBERG

C. SS. R., Maria's heerlijkheid in Nederland, 8 dln., Amsterdam 1904-1914; Deel V: Maria in kunst en
letteren; deel III: Maria-verering in de kloosters. Belangrijke genres voor de Maria-verering zijn: Marialevens,
visioenen, liederen, didactische en dramatische poëzie (Beatrijs, Mariken van Nieumegen). J.A.N. KNUTTEL,
Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, Rotterdam 1906, fotogr. herdr. 1974; hoofdstuk
6: Maria-liederen.
2 Er zijn verschillende facsimile's verschenen. Zeer goed is een facsimile van het exemplaar München,
Bayerische Staatsbibliothek, Xylogr. 32, vergezeld van twee nog steeds waardevolle studies: M. MEERTENS, Het
blokboek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk en A.J.J. DELEN, Het blokboek Canticum
Canticorum als grafisch kunstwerk, Antwerpen 1949.
3 Een recente beschrijving van een exemplaar van de eerste editie in: U. BAURMEISTER, Catalogue des
Incunables, Bibliothèque Nationale, Tôme I, Fasc. 1: Xylographes et A, Parijs 1992, XIX/XX, CC-2, Canticum
Canticorum, Parijs, BnF, Rés. Xylo. 28.
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dubbelgevouwen, en met de linker- en rechterachterkant van het blad tegen de achterkant van het
identiek gevouwen voorgaande en navolgende blad geplakt. Op die wijze ontstond een boek met zestien
bedrukte bladzijden.

Elke afbeelding bevat twee tot maximaal zeven Latijnse Hoogliedfrasen die in banderollen zijn
uitgesneden. Andere teksten dan die ontleend aan het Hooglied komen niet voor. Het Hooglied wordt niet
systematisch behandeld. De frasen zijn her en der uit het Hooglied gekozen om er een passende dialoog
bij een afbeelding mee samen te stellen.

De eerste twee prenten maken meteen duidelijk welke allegorische interpretatie wordt gehanteerd
en uit welke omgeving het blokboek stamt. In de eerste prent verzucht de bruid: Osculetur me osculo
oris sui, quia meliora sunt ubera tua vino (Cant. 1,1). De bruidegom Christus nodigt de bruid uit: Veni
in ortum meum, soror mea, sponsa; messui mirram meam cum aromatibus meis (Cant. 5,1). In de tuin
zijn monniken bezig met verschillende handelingen van de graanoogst. Dit duidt waarschijnlijk op een
kloosterlijke herkomst van het blokboek. Dat de bruid die in gezelschap is van haar gezellen,
geïnterpreteerd moet worden als Maria blijkt overduidelijk uit de tweede prent waar zij wordt afgebeeld
als "Onze Lieve Vrouw in de zon"; een bekend iconografisch motief4.

Deze mariologische interpretatie sluit bepaald niet de empathische lezing door een wellicht
vooral vrouwelijk publiek uit. Vermoedelijk is de identificatie door de lezer(es) met Maria zelfs het doel
van het boek. Maria is immers de volmaakte bruid, de begenadigde ziel bij uitstek, van wie het goede
voorbeeld tot navolging aanzet, waardoor de genadegaven die zij ontving in zekere mate ook elke
individuele ziel ten deel kunnen vallen5. Ook al de overige afbeeldingen tonen scènes uit de
liefdesverhouding tussen bruidegom en bruid, tussen Christus en Maria.

2. Het eerste van de Devote epistelen

Volmaakt passend onder de titel `Hoogliedassociaties' en bovendien drager van een gelijkaardige geest
als Bedudinghe op Cantica Canticorum is het eerste van drie Devote epistelen. Deze brieven werden in
1418 of 1419 geschreven aan enkele zusters van het in oprichting zijnde klooster van reguliere
kannunikessen Jeruzalem in Utrecht die naar Diepenveen waren gezonden om zich in het religieuze leven
te bekwamen6. Reeds in 1424 werd Jeruzalem in het Kapittel van Windesheim opgenomen7.

De associërende gedachte aan Cant. 3,11 ligt voor de hand bij het aanspreken van de
uitgezonden zusters van Jeruzalem: O doechteren van Iherusalem, gaet uut ende siet den coninck
Salomon in synre cronen (...). Te meer daar zij - getuige ook andere teksten8 - leefden in een geestelijk
klimaat waarin het kloosterlijke religieuze leven nadrukkelijk als een huwelijk met God werd beleefd.

                                                       
4 Tot een mariologische interpretatie besluit ook M. ENGAMMARE, Das Blockbuch »Canticum Canticorum« Die
erste Serie von Abbildungen des Hohenliedes, in: Blockbücher des Mittelalters: Bilderfolgen als Lektüre, hrsg.
von Gutenberg-Gesellschaft und Gutenberg-Museum, Mainz 1991, 319-327. De auteur suggereert dat hij met
zijn mariologische interpretatie h»t onderzoek een stap vooruit helpt, maar wat hij hierover zegt, zei o.m.
Meertens al veel eerder. Bovendien is Engammare's argumentatie omslachtig: de eenduidige tweede prent is
voor hem onvoldoende bewijs.
5 Mariologische commentaren waarin identificatie met en navolging van Maria door de lezers/hoorders wordt
nagestreefd, zijn o.a. het commentaar van Rupert van Deutz en het St. Trudperter Hoheslied; cf. supra 15, 20.
6 De tekst is uitgegeven in: D.A. BRINCKERINCK, Devote epistelen (in hs. n° 133 F 22 der Koninklijke
Bibliotheek te 's-Gravenhage), in: NAKG, n.s., 4 (1907) 312-338, 388-409. De brieven komen in het
handschrift voor op f. 33r-66v, de eerste brief f. 33r-47r. Over de brieven: W. SCHEEPSMA, Deemoed en devotie.
De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften, Amsterdam 1997, 108-13.
7 Mon. Wind. I, klooster Jeruzalem, p. 644-653, i.h.b. 651.
8 Cf. D.A. BRINKERINK, Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van Diepen veen ("Handschrift
D"). Eerste gedeelte. De tekst van het handschrift (= Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde, 70,
72-74, Leiden [1904]. Hierin het visioen uit 1425 van een van de zusters van Diepenveen over de noodzakelijke
allegorisch geïnterpreteerde toebereidselen - voornamelijk op het gebied van kleding - voor het huwelijk met de
bruidegom (blz. 125-133). Voorts Die suverliken droem....van der groter bruloft, die ten diepenveen wesen
solde (blz. 281-309), waarin de zware sterfte ten gevolge van de pest wordt gezien als een uitnodiging door
Christus tot de hemelse bruiloft. Hiermee getuigt deze Diepenveense tekst van de zeldzame anagogische
interpretatie van het Hooglied. Elders kwam ik deze interpretatie niet tegen.
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Deze eerste brief plaatst de bemoediging van de uitgezonden zusters in een volgehouden
allegorisch kader van het geestelijk huwelijk, waarbij de minnende zielen voortdurend worden herinnerd
aan hun innerlijke verbondenheid met God, de inspanningen die zich moeten getroosten en de genietingen
die zij kunnen verwerven. Omdat de eerste alinea op zo karakteristieke wijze de bruidsgedachte
verwoordt die in de Windesheimse congregatie klaarblijkelijk leefde, citeer ik deze in zijn geheel:

Onse suete ende mynlike here Ihesus Cristus, die een brudegom is der mynnender zielen, die roept ende
vermaent die mynnende zielen altoes van bynnen ende secht: "O doechteren van Iherusalem, gaet uut ende
siet de coninck Salomon in synre cronen, daer hem syn moeder mede gecroent hevet inden dage synre
hoechtit ende inden daghe der blyscap syns herten". O dochteren ende susteren van Iherusalem, want ghy
dye stem uwes gheminden brudegoms ens dels ghehoert hebt, alsoe dat ghy overmids der hulpen <gades>
uut der menichvoldycheit ende ydelheit der werlt uut ghegaen syt, op dat ghy uwen ghemynden ghenaken
ende vinden moecht; ende noch voert, overmids ghehoersamheit ende vermanen uwes brudegoms uut
Iherusalem in Diepenveen ghecomen syt, op dat ghy uwen minlicken brudegom den waerachtighen
Salomon syen ende scouwen moeget ende hem hoeren spreken in sinen heilighen leden, soe ist merkelicken
noet ende nutte dat ghy den ropen uwes gheminden woerichlicker [vuriger] vervolghet mitten werken, alsoe
dat ghy nyet te verghefs ut gheghaen en sit ende ghecomen in dye heilighe stat ende vergaderinghen der
heiligher leden uwes brudegoms, ons minlicken heren Ihesus Cristus (f. 33rv, ed. Brinkerink, 324).

Hoezeer deze metaforische voorstelling van het geestelijke leven ook anderen aansprak, mag blijken uit
het feit dat precies deze brief ook nog in andere handschriften wordt aangetroffen9.

3. Twee teksten uit het Sint-Agnesklooster te Maaseik

Evenals in het Utrechtse klooster Jeruzalem leefden in het Sint-Agnesklooster te Maaseik reguliere
kanunnikessen van Augustinus10. Het Sint-Agnesklooster dat in 1429 uit het begijnhof was
voortgekomen, had zich willen aansluiten bij Windesheim maar dat was niet doorgegaan. Het geestelijk
leven in Sint-Agnes werd gekleurd door bruidsmetaforiek geïnspireerd op het Hooglied, getuige
bijvoorbeeld de twee hier te vermelden teksten.

a. Eyn suverlick sermoen op die cleydinge der susteren ende der bruyten christi ihesu

Deze tekst11 heeft een misleidende, wellicht niet oorspronkelijke titel. De tekst gaat niet over de kleding
van de zusters maar over het religieuze leven begrepen als tuin van God, waarin de zusters zijn
uitgenodigd. Opmerkelijk is - als in het devote epistel - de expliciete toepassing van een Hoogliedvers op
een concrete groep religieuze vrouwen:

VENI IN ORTVM MEVM SOROR MEA SPONSA (Cant. 5,1) (...). In welcken woerden dat onse here noedet sijn
bruyt totten hoefken der heiliger religien ende bysonder dat cloester dat geheiten is der reynre ionffrouwen
ende bruyten Christi sancte Agneten in die vernoemde stat van Maeseick, gefundeert der ordenen sancti
Augustini. (...) soe suldi weten ten iersten dat dit cloester is ghenoemt eyn hoefken ons heren, in welcken
hof°ken onse here Ihesus Christus heeft geplant alle dese suver maechden ende sijn gemynde bruyten (f.
275v-276r).

De vanzelfsprekende interpretatie van bruid en bruidegom als Christus en de minnende ziel heeft
betrekking op het meest centrale aspect van het Hooglied, geleidelijk werd echter de stereotiepe
                                                       
9 Th. MERTENS, Hendrik Mande (?-1431) teksthistorische en literairhistorische studies, Nijmegen 1986, 95. In
het eerste devote epistel is Van drien staten van Hendrik Mande verwerkt. De brief komt verder voor in de hss.
Amsterdam, UB, I G 35, f. 139r-141v; Brussel, KB 3026-3030; Brussel, Stadsarchief, 2915, f. 102v-109v. Cf.
W. SCHEEPSMA, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (= NLCM 17),
Amsterdam 1997, 236.
10 Mon. Belg. VI, 283-291.
11 Hs. Den Haag, KB, 73 H 21, f. 275v-284v. Cat. Den Haag, nr. 633. Cf. J. DESCHAMPS, Handschriften uit het
Sint-Agnesklooster te Maaseik, in: Album Dr. M. Bussels, Tongeren 1967, 167-194, i.h.b. p. 188, nr. 59. CMD-
NL 2, nr 453; het handschrift werd geschreven tussen 1545 en 1547.
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interpretatie van ondergeschikte elementen uit het Hooglied evenzeer gangbaar. Zo refereerde het begrip
`tuin' onmiddellijk aan verschillende frasen uit het Hooglied. De tuin werd begrepen als Maria die Gods
zoon had ontvangen, ofwel als verbeelding van het reguliere religieuze leven12. In deze tekst is het
tweede het geval, er wordt gesproken over verschillende aspecten van de tuin, die alle natuurlijk
allegorisch worden opgevat13. In de tuin groeien vele soorten bloemen van diverse kleuren. De bomen
hebben hun bijzonderheden van wortel en kruin. Voor een goede vruchtboom is benodigd: inspanning
van onderhoud, een geschikte tijd en plaats om te planten, en een goede ent.

Dit sermoen heeft een welbepaalde auteur, namelijk Jan van Eynden, pastoor van het begijnhof
in Herentals14.

b. dialoog van bruidegom en bruid

In sommige kringen was de opvatting van het Hooglied als liefdesdialoog tussen Christus en de
minnende ziel zelfs meer dan een vaststaand feit; deze kern van het Hooglied was uitgegroeid tot een
levend besef dat tevens een verbeelding vormde van het eigen, naar vervulling smachtende geestelijke
liefdesleven. Datgene waarover het Hooglied sprak, was nauwelijks nog te scheiden van hetgeen men
van dag tot dag in het eigen hart ervoer. Om die reden was het dan ook geen merkwaardige vermetelheid
Christus in een dialoog van eigen inventie sprekend op te voeren. Het Hooglied was een open boek,
waaraan elke minnende ziel in de eigen beleving verder schreef.

Dit proces zien we verwezenlijkt in de dialoog in een handschrift uit Sint-Agnes15. Christus, de
bruidegom, spreekt met de minnende ziel over zaken die met het geestelijke leven van vijftiende-eeuwse
zusters te maken hebben. Het Hooglied is hier volledig geactualiseerd, geconcretiseerd en tot leven
gewekt. De tekst wordt duidelijk voorgesteld door de inleiding in rubriek op de dialoog:

Hier beghint den anderen traectaet tusschen den brudegoem ende die bruyt, dat is tusschen Christum
Ihesum ende die mynnende ziele, als hoe die bruyt haren brudegom te gemoete gaet hem al suekende, ende
dien gevonden, hoe die brudegom sijn bruyt ontfaet, leeri(!)nde haer alsulkcke ynwendige tractacie mit hem
te hebben doer suer ende suet dat sij gedwongen wert alles verganckelecheit te vertien, op dat se haren
gemynden mach omhelsen. Ecce sponsus venit, exite obviam ei sponsa (Matth. 25,6)16.

Eerst stelt de bruid zich aan de bruidegom voor. Bruid: (...) siet aldus mijn quele<n>de (± Cant. 2,5;
5,9). Bruidegom: wie bistu die daer clopt... (± Cant. 5,2, f. 82r). Bruid: Ic ben die bevlecte bruyt... (±
Cant. 5,2, f. 82v). Bruidegom: Nu kenne ic di bi dinen name, o verdoelde ziele. Mer keer weder
sinamitis, keer weder te my... (± Cant. 6,12, f. 83r). Langzamerhand wordt de gepassioneerde dialoog
tot een aaneenschakeling van moralistische, didactische tractaatjes uit de mond van de bruidegom. Hij

                                                       
12 De hortus conclusus van het Hooglied hangt samen met de al bij de Klassieken ontwikkelde literaire topos
van de tuin als `locus amoenus'; er zijn ook banden met de liefdestuin zoals in de Roman de la Rose; cf. DS 6
(1969) kol. 766. Cf. H PLEY, Dromen van Cocagne, Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven,
Amsterdam 1997, 243-56.
13 D. SCHMIDTKE, Studien zur dingallegorischen Erbauungsliteratur de Spätmittelalters: am Beispiel der
Gartenallegorie, Tübingen 1982, p. 72, nr. 6.
14 Aan het eind van de preek volgt in rubriek: Dit sermoen heeft gescreven eyn devoet priester geheyten her ian
van eynden prochiaen vanden begynenhof bynnen der stat van herentals doer liefden ende begerten der
geystelicker ioncfrouwen vander premonstrenten orden inder selver stat gelegen geheiten tot onser liever
vrouwen Ortus conclusus Eyn sermoen vander heyliger professien der bruyten christi (f. 284v). Waarschijnlijk
moet in deze rubriek een cesuur worden aangebracht na Ortus conclusus; het eerste deel heeft betrekking op de
besproken preek, de laatste zin op de navolgende. Op f. 283 zegt de schrijver van de eerste preek: soe ick noch
denck hier nae in dat sermoen vander professien te schrijven. Jan van Eynden schreef dus beide sermoenen,
maar voor een verschillend gehoor. In dit handschrift uit St.-Agnes werd de bestemming van de preek in de
tekst bovendien aangepast. Gegevens over Jan van Eynden heb ik niet kunnen vinden.
15 Hs. Den Haag, KB, 73 F 24, f. 81v-92r. Cat. Den Haag, nr. 620. Cf. DESCHAMPS, Handschriften uit het Sint-
Agnesklooster te Maaseik, p. 183/4, nr. 40, handschrift van ca. 1490.
16 Dit bijbelcitaat kan wel een referentie zijn aan Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec.
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leert de bruid de belangrijkste deugden - saechtmoedicheyt en oetmoedicheyt - hij geeft haar een abc
van deugdelijkheid, tot slot onderwijst hij haar op haar verzoek over het Pater noster.

4. Twee incunabelen

a. Vander dochtere van Syon

In 1492 drukte Gerard Leeu in Antwerpen Vander dochtere van Syon. Deze tekst vertelt in woord en
beeld over de minnende ziel die door een onbekende liefde is gewond die haar krachten uitput17. Met de
hulp van eerst Cognitio daarna van Fides, Spes en Sapientia wordt ontdekt dat de wonde door Caritas
(goddelijke liefde) in opdracht van Christus is toegebracht. Caritas wordt vervolgens met Oratio naar
God gezonden om nu hém met pijlen te treffen. Caritas treft Christus in zijn zijde en zijn hart, uit de
wonden vloeit honing. Christus trekt zich daarop het lot van de minnende ziel aan, en geeft voor haar
aan Caritas en Oratio zalf mee die haar zal genezen. De minnende ziel kent nu haar geminde en zal hem
altijd dienen.

Het zijn verschillende Hoogliedfrasen die ten grondslag liggen aan deze vertelling, te weten:
uulnerasti cor meum (Cant. 4,9), anima mea liquefacta est (Cant. 5,6) en quaesiui et non inueni illum,
uocaui et non respondit mihi (Cant. 5,6, ook: Cant. 3,2). Deze frasen zijn alle van groot belang in de
mystieke interpretatie van het Hooglied.

b. Het hoefkijn van devocien

Een andere incunabel die door Gerard Leeu werd gedrukt, is het Hoefkijn van devocien uit 148718.
Zoals het Sermoen op die cleydinge der susteren is dit een Hoogliedassociatie die het tuin-motief (Cant.
4,11-5,1) behandelt. De tekst is een vertaling van een eerdere franstalige druk van Colard Mansion uit
Brugge van ca. 147519. De tekst die hierin anoniem werd gepubliceerd is van de hand van Pierre d'Ailly
(Petrus de Alliaco) (1350-1420), kanselier van de universiteit van Parijs, later bisschop van Kamerijk.
Le jardin aumoureux de l'âme devote behoort tot zijn poëtische geschriften20. De incunabel van Leeu
werd omstreeks 1525 herdrukt door Jan Lettersnider21.

De eerste frase in deze tekst die het tuin-aspect van het Hooglied als symbool van het geestelijk
leven centraal stelt, is: Veni in ortum. De frase wordt uitgesproken door onse heere Ihesus Cristus, die
ghetrouwe minnare, als hi tot hem roept die heylighe siele die van minnen ontsteken is van vieriger
caritaten. Na de intense eerste passage waarin het wederzijds verlangen van Christus en de minnende
ziel tot uitdrukking is gebracht, ontwikkelt zich een graduele beschrijving van de morele deugden die de
ziel moet beoefenen om waardig te zijn met Christus in de tuin te verkeren. De grootste bedreigingen
voor de ziel worden als eerste genoemd, deze zijn als altijd: die werelt, het vleesch ende die duvele.
Deugden die achtereenvolgens worden opgesomd zijn onder meer die cardinalike duechden: prudentia,
temperancye, stercheyt, iusticie (f. 7r), en die godlijke duechden: geloeve, hope ende caritate (f. 13r).
Pas de laatste van de dertien verschillende houtsneden die telkens scenes tonen van de ziel in of rond de
tuin, laat eindelijk de minnende ziel met Christus zien22.

                                                       
17 CA 603; IDL 1566, ex. Den Haag, KB; J. VAN MIERLO, Vander dochtere van Syon, Facsimiledruk met een
inleiding (= Vereeniging der Antwerpsche bibliophilen, nr. 44), (Antwerpen 1941).
18 CA 985; IDL 3609; SCHMIDTKE, Studien, p. 71, nr. 4.
19 Ca 1028; G. COLIN, Petrus de Alliaco. Le Jardin de dévotion, in: De vijfhonderste verjaring van de
boekdrukkunst in de Nederlanden, Cat. Tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel 1987, p.
216, nr. 101.
20 K. SCHNEIDER, Petrus de Alliaco (Pierre d'Ailly), in VL2 7 (1989) 496-99. Over de Nederlandse receptie: A.
AMPE, Het `Hoefkijn van devocien', in: OGE 30 (1956) 43-82.
21 NK 1143.
22 De tekst eindigt (f. 18r-19v) met een: minnentlijcke liedeken dat die heyleghe ziele dicwijl devotelijc behoort
te singhene. Daarna volgt (f. 20v-31v) een dialoog tussen die dienstdeerne en die wijsheit.
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5. Hs. Leiden, UB, Ltk. 348, f. 53v-57r

Hoogliedinterpretatie en eucharistische passiemystiek worden in een korte titelloze tekst in hs. Leiden,
Ltk 348 verbonden om uit te monden in een deugdenexposé23.

In de communie geeft Christus, de bruidegom - dilectus meus candidus et rubicundus - zijn
lichaam en bloed aan de bruid. Dit heeft het krachtigste effect: daer om en sel nyemant verwonderen als
die heylighe sielen hebben ontfaen dat sacrament, of si sijn alsoe ghesterket in gode dat si mit
nyemant spreken en moghen noch hem totten luden gheuen, want die gheest is ghegaen inder
slaepcamer tot haer brudegom (Cant. 3,4) om dat hise wil festinieren.

Niet altijd is de toestand van de minnende zielen zo gelukzalig. Soms zijn zij danig verdwaald,
maar dan zegt de bruidegom gelukkig: ic wil mijn bruut leiden in die woestine ende daer soe wil ic
spreken tot hoerre herten (Os. 2,16). Dan volgt een associatieve reeks Hoogliedbeelden om de
wanhopige toestand van de minnende zielen tot op dat moment te karakteriseren:

Och wat ghenoechliker woert is dit te horen elker minnender sielen. Mer want haer weghen verwoest sijn
vanden weghen der ewicheit, ende die suverlike bloemen verdorret sijn ende die groenheit der cruden ende
die vruchtbaerheit des hoves verwoestet is (bloemen, hof, Cant. passim), ende die wijngaert verdorven is
vanden cleynen vossen (Cant. 2,15) ende die fonteyne der hoven ende die putten der levender wateren
(Cant. 4,15) sijn verstoppet soe dat si niet vloeyen en moghen, ende die camer der heymelicheit (Cant. 3,4)
is te broken, ende dat bedde der rusten is omghekeert (Cant. 1,15; 3,16), ende die wachters hebben
gheslumert (Cant. 3,3; 5,7) , ende die muer der stantachticheit is ghevallen, ende die onwederen sijn
opghestaen ende hebben die cruden verdorven, ende die wachters der poerten sijn verstout gheworden ende
verwildert ende si hebben haer benomen horen mantel (Cant. 5,7).

Tenslotte worden de deugden opgesomd die tot het herstel van de gelukzaligheid van de bruid kunnen
bijdragen: willighe armoede, verduldich liden, eyghens wille te vertien ende gode sonder middel
ghehoersaem te sijn ende onsen viant te minnen

6. Eyn devoete epistel, woe een bruyt christi hoer pynen sal hoerren brudegom gheestelicken te
ghelycken.

Opnieuw een devoet epistel met een Hoogliedthema, ditmaal in drie handschriften overgeleverd24. De
brief knoopt aan bij verschillende bijna gelijkluidende frasen uit het Hooglied: Ihesus Christus een
brudegom alre oetmoedigher ioncfrouwen, die daer ghevoedet wort onder den lelien (Cant. 2,16; 6,2),
dat is inden reynen herten. De tekst is weliswaar instructief moralistisch, maar spoort aan tot innerlijke
beleving. Dezelfde structurering van passages wordt telkens herhaald. Eerst wordt een ondeugd
genoemd waartoe de minnende ziel geneigd is, vervolgens wordt gewezen op het tegendeel van die
ondeugd, zoals dat werd betoond door Christus tijdens zijn passie. Een voorbeeld: Bistu gheneyghet in
ghehoersamheit versumende te wesen, hoe cleyne het schijnt te wesen? Sich an dat exempel dijns
brudegoms Ihesu Christi, dat he ghehoersam was totter doet (f. 135v).

De hoogste deugden zijn - zoals in de dialoog van bruidegom en bruid (supra 38) -
zachtmoedigheid en oetmoed.

7. Hs. Leiden, UB, Ltk. 354; dialoog bruidegom en bruid.

De dialoog in dit handschrift25 is inhoudelijk en formeel niet opmerkelijk: de bruid spreekt haar
verlangen naar de bruidegom uit; de bruidegom schenkt vertroosting aan de bruid in haar aardse lijden

                                                       
23 Cat. Lieftinck, 191: hs. van tweede helft 15de eeuw, Hollands.
24 Hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1083 (Arnswaldt, 3140), f. 95v-98v, afkomstig uit Geldern, Nazareth,
late vijftiende eeuw; hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1097 (Arnswaldt, 3161), f. 147r-149r, eveneens uit
Geldern, Nazareth, 15de eeuw; hs. Leiden, UB, Ltk. 237, f. 135r-140v; hs. uit het eerste kwart van de zestiende
eeuw, Oostnederlands.
25 Cat. Lieftinck, 202-05: handschrift uit westelijk Noord-Nederland uit de eerste helft van de zestiende eeuw.
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en stelt haar de hemelse zaligheid in het vooruitzicht. Dit alles is traditioneel en veel voorkomend in
devote geschriften.

Opmerkelijk is wel dat de dialoog uit voornamelijk twee bronnen blijkt gecompileerd. De eerste
spreekbeurt van de bruid - waarin zij smacht naar de bruidegom - is ontleend aan Bedudinghe op
Cantica Canticorum26: "Och uutvercoren mijns herten begheerten, hoe langhe sel ic nae dijnre
mijnliker toecoemst verwachtende wesen.."? (f. 207v-209r). De volgende drie spreekbeurten van
bruidegom en bruid komen uit Een minnentlike claege van Hendrik Mande27.

De ontlening aan Bedudinghe komt ook in `Vurighe begherten' voor28 (infra 106-8) Dat hier
zeker aan Bedudinghe en niet aan `Vurighe begherten' wordt ontleend29, blijkt bij vergelijking van de
respectieve laatste zinnen van de passage:

Ende ic di niet bet noeden en mach dan te seggen uut mynnen: "Myn alre lieffste coemt in dijns selfs hof"
(f. 208v-209r).
Daer om en can ic di niet bet noeden dan uut minnen te seggen: "Mijn lief come in sijns selfs hof"
(Bedudinghe, f. 96vb).
Daer om en can ic di nyet bet noden dan uut mynnen te segghen: "Mijn lieve Here, com in dijn woninge"
(Vurighe begherten (f. 87ra).

De frase is in `Vurighe begherten' aangepast, in de dialoog bijna ongewijzigd overgenomen.

Evaluatie

Deze reeks van teksten pretendeert allerminst compleet te zijn30. Zij beoogt slechts een beeld te scheppen
van de hausse aan Hoogliedassociaties die zich in de vijftiende en zestiende eeuw voordeed. Anders dan
de Middelnederlandse teksten die althans formeel tot het genre van de exegetische teksten behoren,
anders dan de vertalingen van Latijnse voorbeelden, staan de Middelnederlandse Hoogliedassociaties in
een bepaald opzicht wél met elkaar in verbinding31. Ze zijn niet rechtstreeks met de Latinitas
verbonden32, hoewel de als vanzelfsprekend gehanteerde interpretaties in laatste instantie natuurlijk tóch
uit de Latinitas afkomstig zijn. Belangrijker is echter dat de Hoogliedassociaties vergelijkbare vormen
van devotionaliteit en religieus verlangen delen, waar de interpretatieschema's van het Hooglied het zeer
bruikbare materiaal voor leveren. De moreel-mystieke interpretatie is deel gaan uitmaken van het
collectief religieus bewustzijn van alle devoten. De Hoogliedassociaties geven in de taal en concepten
van de moreel-mystieke Hoogliedinterpretatie uitdrukking aan de religieuze beleving van vooral
vrouwen in de Nederlanden: aan het algemeen beleefde mystieke bruidschap. Het feit dat de moreel-
mystieke interpretatie zo volmaakt past bij de religieuze cultuur van de gemeenschappen van devote
vrouwen, zal er ook niet vreemd aan zijn dat de overige mogelijke Hoogliedinterpretaties bijna volledig
zijn verschrompeld. Het synchrone verband van gelijkgestemde religiositeit is in deze teksten
belangrijker dan het feit dat het tekstueel en conceptueel materiaal diachroon uit de Latijnse wereld
stamt. De Hoogliedassociaties zijn daarom met elkaar verbonden binnen een Middelnederlandse cultuur
van teksten en religiositeit.

                                                       
26 Hs. Leiden, Ltk. 240, f. 96rb-96va.
27 HENDRIK MANDE, Een minnentlike claege, TH. MERTENS (ed.), (= Veröffentlichungen des Instituts für
Niederländische Philologie der Universität zu Köln) Erftstadt 1984.
28 Hs. Amsterdam, UB, I G 10, f. 75ra-110vb. Gedeeltelijke uitgave van de tekst door G. VISSER, `Een mynlike
vuerighe begerte der ynniger zielen tot horen ghemynden Here', in: NAKG, n.s. 1 (1902) 249-269.
29 TH. MERTENS in Een minnentlike claege (p. 5) kende nog niet Bedudinghe als bron voor `Vurighe begherten'
en meende daarom dat de eerste passus aan `Vurighe begherten' was ontleend.
30 Een innighe sprake van Suster Bertken († 1514), bijvoorbeeld, is een `Hoogliedassociatie' met een
opmerkelijke vermenging van passiemystiek, bruidsmystiek en formuleringen gebruikt ter gelegenheid van de
inkluizing. Voor een uitgebreide bespreking zie: J. VAN AELST, Suffering with the Bridegroom. The «Innighe
sprake» of the Utrecht recluse Sister Bertken, in: OGE 71 (1997) 228-249.
31 Cf. constatering supra 32.
32 Hoewel ook het blokboek Canticum Canticorum en het hoefkijn van devocien Hoogliedassociaties zijn, zijn
die wél met de Latinitas verbonden.
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