
HOOFDSTUK II: «GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA»; GENESE EN INHOUD

1. Inleiding

Om een zinvolle vergelijking tussen Bedudinghe op Cantica Canticorum en de Latijnse brontekst
Glossa Tripartita super Cantica mogelijk te maken, is een diepgaand onderzoek naar Glossa Tripartita
noodzakelijk. Het is immers nodig eerst Glossa Tripartita te leren kennen, om daarna te kunnen
beschrijven wat de vertaler van Bedudinghe met die tekst heeft gedaan. Voorgaand onderzoek van
Glossa Tripartita is er nauwelijks. De tekst is door Stegmüller in zijn Repertorium opgenomen1 en
Riedlinger wijdt er een korte maar zeer waardevolle beschrijving aan2. Een inhoudelijke analyse, een
bepaling van de herkomst en van de verhouding tussen de verschillende versies ontbreekt vooralsnog.
Dit alles zal in het navolgende aan de orde komen.

Glossa Tripartita super Cantica is een anoniem franciscaans commentaar op het gehele Hooglied3, dat
in drie verschillende versies in vier handschriften is overgeleverd. De verschillen tussen de versies zijn
gemakkelijk te beschrijven door collatie van de tekst in de vier handschriften. De vraag naar de
verhouding tussen de verschillende versies is heel wat moeilijker te beantwoorden. Het is gebleken dat
alleen door de combinatie van codicologisch en teksthistorisch onderzoek het mogelijk is de genese van
Glossa Tripartita super Cantica met zekerheid bloot te leggen. Het teksthistorisch onderzoek valt
hierbij uiteen in collatie van de verschillende tekstversies enerzijds en bronnenonderzoek anderzijds.
Beide methodes - codicologisch en teksthistorisch onderzoek - zijn in dit geval even noodzakelijk.
Zonder de essentiële codicologische informatie die één van de handschriften - hs. Assisi, Sacro Convento
di San Francesco, 354 - verschaft, zijn de gegevens van het teksthistorisch onderzoek niet met zekerheid
te interpreteren; zonder de informatie die het teksthistorisch onderzoek verschaft kan de codicologische
informatie niet ten volle worden begrepen en benut.

Glossa Tripartita super Cantica komt voor in drie versies. Wanneer ik hier spreek over eerste,
tweede en derde versie dan doe ik dat vooruitlopend op de resultaten van de collatie. Hoe de
verschillende versies zich tot elkaar verhouden, en vooral of er wel van drie afzonderlijke versies kan
worden gesproken, is een zeer ingewikkelde kwestie en feitelijk het onderwerp van het onderzoek. Een
van de drie versies komt voor in het oudste handschrift van Glossa Tripartita: hs. Assisi, Sacro
Convento di San Francesco, 354. Het werd in verschillende fasen geschreven in de late dertiende en de
vroege veertiende eeuw. Een tweede versie wordt aangetroffen in hs. Oxford, Balliol College, 19,
geschreven in de jaren 1442-44. Een derde versie vinden we in twee handschriften: München,
Bayerische Staatsbibliothek, clm 21224 en Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 334 (3 D 13). Het
handschrift Utrecht is geschreven in de eerste jaren van de vijftiende eeuw, het handschrift München
vóór 1439.

Uit collatie blijkt dat de versie van Glossa Tripartita in Ms. Assisi veel minder omvangrijk is
dan de beide versies in de hss Oxford en München/Utrecht. De tekst van de versie in hs. Oxford ligt veel
dichter bij de versie in de hss. München/Utrecht dan bij die in hs. Assisi. In vergelijking met het verschil
tussen Oxford en Assisi is het verschil tussen Oxford en München/Utrecht zelfs relatief onbelangrijk.
Het onderzoek naar de tekstgenese van Glossa Tripartita moet zich daarom toespitsen op het
beschrijven (en zo mogelijk verklaren) van het verschil tussen de versie in hs. Assisi enerzijds en de
beide andere versies anderzijds.

Het zal blijken dat de tekstgenese van Glossa Tripartita een bijzonder geval is en hs. Assisi een
bijzondere codex.

                                                       
1 F. STEGMÜLLER, Repertorium, 7378, 5064,2 en 10164.
2 RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 391-2. Zeer belangrijk is dat Riedlinger de verwantschap met de
Cantuariensis-tekst (infra 62) heeft geconstateerd.
3 Over de franciscaanse aard van Glossa Tripartita zie: SCHEPERS, «Ps. Bonauentura».
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2. Korte voorstelling van «Glosssa Tripartita super Cantica»

Glossa Tripartita super Cantica is als gezegd een franciscaanse tekst, die tot stand kwam in de laatste
jaren van de dertiende eeuw en de eerste decennia van de veertiende. De laatste versie is vermoedelijk
vervaardigd omtrent 1320. De tekst neemt een tussenpositie in tussen strikt academische dertiende-
eeuwse Hoogliedcommentaren enerzijds en uitsluitend op de devotie gerichte Hoogliedteksten anderzijds.
Glossa Tripartita heeft de hang naar uitvoerigheid van devotionele teksten en is als gevolg daarvan een
zeer omvangrijke tekst; de academische geschooldheid van de auteur en compilator blijkt evenwel zeer
nadrukkelijk in de proloog en de commentaardelen bij Cant. 1,1 maar is ook overigens op elke bladzijde
bespeurbaar4.

De proloog van Glossa Tripartita begint als volgt:

Tres sunt qui testimonium dant in celo, i Ioh.5 5. Sicut dicit beatus Gregorius in Moralibus: Diuinus sermo
habet in publico unde paruulos nutriat, in secreto unde mentes sublimium in ammiracionem ducat. Et beatus
Augustinus 5 Super Genesim: Sacra scriptura altitudine sua superbos irridet, profunditate sua doctos terret,
simplicitate sua humiles docet. Et haec ratio est quia sub simplicitate littere latet uarius modus intelligencie,
quod secundum beatum Dyonisium, Angelica ierarchia, diuina dispensacione factum est, ut electis et
fidelibus ueritas manifestetur, superbis uero et reprobis tanquam indignis occultetur. Non enim omnium est
sciencia, ut dicit i Cor. 8 Apostolus. (hs. Assisi, Sacro Convento di San Francesco, 354, f. 5ra).

Met het thema 1 Joh. 5,7 wordt het motief `drievoudigheid' geïntroduceerd. In het vervolg van de
proloog laat de auteur dit motief in vele gedaanten terugkeren; het blijkt zeer geschikt om de ratio achter
zijn drievoudige commentaar te onderstrepen. Het schrijven van een drievoudig commentaar bij het
Hooglied is niet zomaar een gril van de auteur. Deze keuze heeft objectief gewicht zoals in het vervolg
wordt aangetoond. Het tabernakel moet worden voorzien van een voorhangsel dat uit vier
weefselvariëteiten is vervaardigd (Exod. 26,31). Dit voorhangsel staat voor de vier interpretatiewijzen:
historisch, tropologisch, allegorisch en anagogisch. Omdat er aangaande het Hooglied niet of nauwelijks
van een historische interpretatie sprake kan zijn, kunnen we met recht zeggen tres sunt qui testimonium
dant; dat wil zeggen dat er met betrekking tot het Hooglied drie mystieke verstaanswijzen zijn. Die drie
verstaanswijzen zijn als drie touwen (Eccle. 4,12) die ons naar het goddelijke trekken; als drie stralen
(Eccli. 43,4) die ons over het goddelijke `inlichten'; als drie druiven die ons in het goddelijke
vertroosten6. De drie wijnranken aan de wijnstok (Gen. 40,10) zijn de drie betekenissen van een tekst7.

Tres sunt qui testimonium dant slaat nadrukkelijk ook op de drie boeken van Salomon.
Spreuken, waarmee hij de beginnelingen de zonde leert mijden; Prediker, waarmee hij de gevorderden de
wereld leert verachten; het Hooglied, waarmee hij de volmaakten de bruidegom leert beminnen.

Glossa Tripartita super Cantica geeft een drieledig commentaar op het Hooglied: ecclesiologisch,
moreel-mystiek, en mariologisch. Bruidegom en bruid worden allegorisch geïnterpreteerd als
God/Christus enerzijds en de Kerk, de minnende ziel en Maria anderzijds. Bij elke vers(deel) dat wordt
becommentarieerd, geeft de auteur eerst de ecclesiologische, daarna de moreel-mystieke en tenslotte de
mariologische interpretatie8.

Als een voorbeeld van de interpretatieve structuur van Glossa Tripartita citeer ik het begin van
de drie commentaardelen bij Cant. 3,1.:

IN LECTVLO MEO PER NOCTEM QVESIVI QVEM DILIGIT ANIMA MEA, QVESIVI ILLVM ET NON INVENI, SVRGAM ET

CIRCVIBO CIVITATEM PER VICOS ET PLATEAS, QVERAM QVEM DILIGIT ANIMA MEA, QVESIVI ILLVM ET NON

INVENI. In parte precedenti sancta mater ecclesia ad obediendum sponso parata sponsi inuocauit

                                                       
4 Over academische structureringsmiddelen van de tekst, infra 139-52.
5 Aan bijbelboeken wordt gerefereerd met afkortingen volgens de Brepols-richtlijnen voor Corpus
Christianorum.
6 Tres intellectus spirituales sunt funiculi quibus spiritualiter ad diuina trahantur, quasi tres radij quibus
familiariter de diuinis illuminantur, botri quibus dulciter in diuinis consolantur (hs. Assisi, 5rb).
7 Tres propagines in una uite sunt triplex intellectus in una littera (hs. Assisi, 5rb).
8 Meer over de structuur van Glossa Tripartita in: SCHEPERS, «Ps. Bonauentura», vooral 477.
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patrocinium; hic, quia ad uotum non prestitit quod postulauit, ne ficte uideatur postulasse, se preparat ad
querendum suum domicilium (hs. Assisi, 43vab) (ecclesiologisch).
Secundum intellectum alium potest presens particula exponi de anima contemplatiua, ubi anima
contemplatiua innuit sedulitatem sue inquisitionis, difficultatem adinuentionis. Sedulitatem inquisitionis
innuit cum dicit: IN LECTVLO MEO QUESIVI QVEM DILIGIT ANIMA MEA (hs. Assisi, 44ra) (moreel mystiek).
Secundum intellectum tercium pro beata uirgine et eius beatissima prole introducitur sic: supra uirgo
piissima congratulabatur filium suum complectendo presentem mutue dilectionis uinculo, unde dixit:
dilectus meus michi; hic tangitur qualiter pia mater anxiabatur querens absentem omnimode diligentie
studio IN LECTVLO MEO (hs. Assisi, 45rb) (mariologisch).

I DE HANDSCHRIFTELIJKE OVERLEVERING VAN «GLOSSA TRIPARTITA SUPER
CANTICA»; EEN CODICOLOGISCHE VERKENNING

Zoals we zagen staat hs. Assisi binnen de groep van vier handschriften met Glossa Tripartita duidelijk
alleen tegenover de drie overige handschriften wat betreft de tijd waarin het is vervaardigd. Tussen hs.
Assisi en de andere drie handschriften ligt ongeveer een eeuw. Ook als codex neemt Hs. Assisi een
bijzondere positie in onder de tekstgetuigen van Glossa Tripartita. Hs. Assisi is om verschillende
redenen een codicologisch complex geval; de hss. Oxford, München en Utrecht zijn dat helemaal niet.
Hs. Assisi is geschreven door vele handen, er zijn verschillende soorten katernen, de marges staan vol
met deels moeilijk te begrijpen aanduidingen, de tekst van Glossa Tripartita breekt plotseling af en
wordt gevolgd door een onduidelijke tekst met een merkwaardige mise en page. Daartegenover staan,
enerzijds, de probleemloze codices München en Oxford, die beide vermoedelijk zijn geschreven door
bekwame broodschrijvers; en anderzijds, de codex Utrecht die waarschijnlijk door enkele kloosterling-
kopiisten probleemloos is volgeschreven. Geen van deze drie handschriften doet een bijzondere
tekstkritische zin van de kopiisten vermoeden.

Codicologisch onderzoek van de hss. Oxford, München en Utrecht levert met het oog op de
tekstgenese van Glossa Tripartita geen belangrijke gegevens op. De beschrijvingen van deze
handschriften kunnen daarom tot het voor deze studie noodzakelijke beperkt blijven9.

1. OXFORD, BALLIOL COLLEGE, 19, Keulen, 1442-44.

iii + 202 + i bladen. 18-1 (eerste blad uitgesneden; 7), 2-258 (199), 264-1 (laatste blad uitgesneden;
202). Moderne potloodfoliëring 1-204, beginnend bij het tweede schutblad10.
Perkament. Bladspiegel 351 x 238 mm (tekstspiegel ca. 240 x 161 mm). 2 kolommen, 46-48 rr.
Custoden en signaturen.
Eén hand, littera hybrida11 (H)12. Bijzonderheid van de kopiist: hij plaatst soms woorden die met
dezelfde klank beginnen in een rijtje precies onder elkaar (bij color rhythmicus, divisiones,
distinctiones). Voor de vervolgtekst benut hij de overblijvende ruimte in het rechterdeel van de kolom.
Met een opwaartse lijn voert hij de lezer naar de plaats waar de tekst verdergaat.
Initialen drie regels hoog, alternerend rood en blauw.

                                                       
9 Voor adviezen bij de structurele organisatie van de beschrijvingen en voor hulp bij enkele codicologische
problemen, dank ik hartelijk prof.dr. Jos M.M. Hermans, Rijksuniversiteit Groningen.
10 Ook de catalogus spreekt over 204 bladen. De bladen 43 en 48 zitten in de omgekeerde volgorde doordat een
bifolium verkeerd is omgeslagen.
11 G. I. LIEFTINCK, Inleiding in: Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas, Vol. I, Amsterdam 1964, xiv-
xvii. De nomenclatuur van Lieftinck is moeilijk te gebruiken voor het benoemen van de schriftsoort van hs.
Oxford. Immers, wanneer men gedwongen is te zeggen dat een schriftsoort een hybrida is met toch ook
kenmerken van de textualis, dan valt de schriftsoort eigenlijk tussen beide categorieën. Handschrift Oxford is
weliswaar een hybrida wat betreft -a-, -f-, -s- en -g-, maar opgemerkt dient te worden dat de -g- kenmerken van
de textualis vertoont en dat de -f- en -s- slechts heel weinig of in het geheel niet onder de regel uitsteken.
12 J.P. GUMBERT, A Proposal for a Cartesian Nomenclature, in Miniatures, Scripts, Collections. Essays
presented to G.I. Lieftinck, IV (= Litterae Textuales, 4), Amsterdam 1976, 45-52; herziene versie in: CMD-NL
2, Inleiding.
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Het verdwenen eerste tekstblad had een initiaal waarin het wapen van de schenker was verwerkt. Een
afdruk ervan is nog gedeeltelijk zichtbaar op de versozijde van het tweede schutblad.
Kalfsleren band uit de jaren 1724-2713. Mededeling op de rug uit dezelfde periode: Anonymi, Exposicio
super Cantica.
Het handschrift werd in 1442-44 in Keulen geschreven in opdracht van William Gray, toen hij daar voor
zijn opleiding verbleef. Gray schonk het later aan Balliol College, getuige de contemporaine mededeling
op f. 2v (foliëring van het handschrift): Exposicio super Cantica // Liber domus de Balliolo in Oxon' /
ex dono Willelmi Gray Eliensis episcopi14.

Inhoud:
fol. 3ra-200va (foliëring van het handschrift): [GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA]
     Inc:   Salomon conuenire principio libri quia incipit a signo pacis (...)15

     Expl: (...) quod in hoc munusculo non dati dacio sed dantis affectio ab ipsa et suo benedicto filio
              solite pietatis libramine ponderetur. Amen.
fol. 200va-204vb: [INDEX]
     Inc:   Ad intellectum istius tabule notandum quod in assignacione cuiuslibet articule (...)
     Expl: Christus figuratur per arborem que dicitur malus

Literatuur: STEGMÜLLER, Repertorium III, 5064,2; VI, 10164 * MYNORS, A catalogue of the manuscripts of
Balliol College Oxford, nr. 19 * RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 391

2. MÜNCHEN, BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK, Clm 21244 (Ulm 44), Zuid-Duitsland?, vóór
1439.

176 bladen. 1-1412 (168), 1510-2 (blad 8 en 9 uitgescheurd; 176). Het laatste blad van katern 15 is
gebruikt als dekblad. Contemporaine foliëring met pen, 1-173; 174 en 175 (en 176) zijn niet gefolieerd.
Perkament. Bladspiegel 380 x 280 mm (tekstspiegel ca. 286 x 190 mm). 2 kolommen, 65-66 regels.
Custoden en signaturen.
Eén hand, littera hybrida (E).
Eén grote initiaal -T- (f. 1ra, 13 regels hoog) met penwerkversiering in blauw, rood, groen en bruin. Een
draakje in de schacht van de -T-. Zeer vergelijkbare draakjes komen voor in enkele oberrheinische
handschriften16. Marginaal penwerk in dezelfde kleuren. Overige initialen: vijf regels hoog, alternerend
rood en blauw, met penwerk in groen en bruin.
Band met schaapsleer op houten borden, contemporain of iets later. Motief van parallelle lijnen op de
band. Sluitwerk bijna volledig verdwenen.
Het handschrift heeft behoord tot de Sammlung Neithart (cf. Mittelalterliche Bibliothekskataloge).
Heinrich Neithart studeerde vanaf 1391 in Praag en Wenen en werd in 1397 magister artium in Wenen.
Hij zette zijn studies voort in Bologna en Padua en behaalde in 1405 de titel decretorum doctor in
Padua. Tot 1424, wanneer hij zich voorgoed in Ulm vestigt, vinden we hem op verschillende plaatsen
werkzaam in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Italië. Na de dood van Heinrich in 1439, werd in 1443, in
                                                       
13 Al de handschriften van Balliol College werden van 1724-27 van uniforme kalfsleren banden voorzien;
MYNORS, A catalogue, lii.
14 William Gray († 1478), bisschop van Ely vanaf 1454. Gray, die zelf in Balliol College zijn scholing ontving,
droeg in hoge mate bij aan de bouw en de handschriftenverzameling van de bibliotheek van Balliol College;
MYNORS, A catalogue, Introduction xxiv-xlv, noemt Ms. 19 op xxix. Cf. Dictionnaire d'Histoire et de
Géographie Ecclesiastiques, dl. 21, 1986, kol. 1309-11.
15 Het eerste tekstblad is verdwenen, deze tekstplaats vinden we in hs. München op f. 1vb, r. 8. In de catalogus
die Gerard Langbaine (1609-58) van de handschriften van Balliol College opstelde, wordt nog het incipit Tres
sunt qui vermeld. Het eerste blad was toen dus nog niet uit de codex verwijderd, cf. MYNORS, A catalogue, lii
en beschrijving hs. 19.
16 Cf. J. BEER, Beiträge zur oberrheinischen Buchmalerei, Basel 1959, afb. 10a, 11, 12, 19. Cf. M.
BURCKHARDT e.a., Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des
Mittelalters bis 1550, Dietikon-Zürich 1977-91; Bd. 3, B.M. VON SCARPATETTI, e.a., Die Handschriften der
Bibliotheken St. Gallen - Zürich, Zürich 1991., afb. 124, 781.
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overeenstemming met de wilsbeschikking van Heinrich, door de erfgenamen bepaald dat de collectie
voor raadpleging toegankelijk moest zijn. Zo werd de Sammlung Neithart de eerste openbare bibliotheek
van Duitsland. Op dekblad voorin en op f. 1r in een latere hand de mededeling: Anonymi,
Commentarius in Canticum Canticorum.
Decoratie, schriftsoort17 en de levensloop van Neithart doen een Zuid-Duitse of Zwitserse herkomst van
het handschrift vermoeden.

Inhoud:
fol. 1ra-164ra: [GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA]
     Inc:   Tres sunt qui testimonium dant in celo, i Ioh v. Sicut dicit beatus Gregorius in Moralibus (...)
     Expl: (...) quod in hoc munusculo non dati dacio sed dantis affectio ab ipsa et suo benedicto filio
              solite pietatis libramine ponderetur
fol. 164va-173vb: [INDEX]
     Inc:   Ad sequentis tabule noticiam est sciendum (...)
     Expl: Zelus perfectus includit tria, h 24
              Explicit tabula super cantica canticorum. laus Deo
fol. 174r-175v: blanco

Literatuur: HALM, LAUBMANN e.a., Catalogus Codicum Latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis,
München 1868-1881 (herdruk Wiesbaden 1968-1969) (= Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae
Regiae Monacensis T. IV), Pars III, 301 * Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz,
I Die Bistümer Konstanz und Chur, ed. P LEHMANN, München 1918, 303-07, 332, nr. 114 * STEGMÜLLER,
Repertorium V, 7378 * RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 391

3. UTRECHT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, 334 (3 D 13), Utrecht (St.-Maria en de Twaalf
Apostelen), ca. 1405.

ii + 265 + ii bladen. 1-68 (48), 710 (58), 8-1916 (250), 2016-1 (blad uitgesneden na 6; 265). Moderne
potloodfoliëring: I 1-250, II 1-14 (het laatste blad is niet gefolieerd).
Perkament en papier. Tot f. 58 zijn de katernen geheel van perkament, daarna heeft elk katern een
buitenste en een binnenste blad van perkament en is de rest papier. Eén watermerk: een dubbele
hondekop, Briquet 15581, geassocieerd met data van 1400-1410, 1401 in Utrecht. Bladspiegel 290 x
220 mm. Eén kolom (index in twee kolommen). Custoden, géén signaturen.
Tekstspiegel f. 1-48: ca. 230 x 140 mm; f. 49-58: ca. 235 x 148 mm; f. 59-II 14: ca. 215 x 148 mm.
Schrift (zie schema): A: Cursiva libraria (C); B: Cursiva currens (C); C: een sterk variabele hand:
Cursiva libraria; D: Hybrida (H); E en F: `Hors catégorie' (A/C).

katern           folio             regels           handen
1-38 1-24 49 A
48 25-32 48/49 A
–————————————————
58 33-40 (49)50 C
68 41-48 50, var. C; f. 43v: D; f. 44r25: E
–————————————————
710 49-58 46-52 F; f. 50v15: A; f. 52r6: B
8-1916 59-250 ± 42 B
–————————————————
2016-1 251-265 ± 45 B; f. 12va: A

                                                       
17 De schriftsoortaanduiding van Gumbert geeft in dit verband interessante resultaten. Hs. München valt binnen
de definitie van schriftsoort E. Dit is een schriftsoort die o.m. in het laatste kwart van de veertiende eeuw in
Italië gebruikt werd. Hieruit ontwikkelde zich de hybrida die in de vroege vijftiende eeuw zijn intrede deed in
de Nederlanden en de meest gebruikte schriftsoort werd; cf. CMD NL-2, 24, 26-32.
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Lombarden, twee of drie regels hoog, in zwarte of rode inkt.
Eigendomsmerken op de rectozijde van het perkamenten schutblad voorin het handschrift: ad regulares
in traiecto, en op f. II 14rb: Pertinet regularibus in traiecto.
Op f. 250v twee regels onder het einde van de tekst in het midden van het blad, in rood: Explicit glossa
Tripartita super Cantica. De mededeling is geschreven in een contemporaine hand.
Band: leer op houten borden, gerestaureerd18. Klampen voor en achter, sluitingen verdwenen, resten van
vijf loden knoppen voor en achter. Lijnenstructuur op voor- en achterplat. Op het voorplat in rode inkt:
G VIII. Dit is de bibliotheeksignatuur van het regulierenklooster St.-Maria en de Twaalf Apostelen in
Utrecht (zie Hulshof).

Inhoud:
fol. 1r-250v: GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA19

     Inc:   Tres sunt qui testimonium dant in celo 1 Ioh. 5. Sicut dicit beatus Gregorius in Moralibus (...)
     Expl: (...) quod in hoc munusculo non dati dacio sed dantis affectio ab ipsa et suo benedicto filio
              solite pietatis libramine ponderetur. Amen (rubriek: Amen)
fol. 251ra-264rb (= II f.1ra-14rb): [INDEX]
     Inc:   Ad sequentis tabule noticiam est sciendum (...)
     Expl: 4 porro ad me dictum est uerbum absconditum. y. z. 19
fol. 265: blanco

Literatuur: TIELE I, 110, nr. 334 * HULSHOF, Een en ander over de bibliotheek van het Regulierenklooster te
Utrecht, 17-48

4. ASSISI, SACRO CONVENTO DI SAN FRANCESCO, 354 (= BIBLIOTECA COMUNALE,
fondo antico), ca. 1300.

a. Vooraf
De gegevens over de tekstgeschiedenis van Glossa Tripartita super Cantica, die later behandeld zullen
worden, kunnen met vrucht worden geconfronteerd met de codicologische gegevens van hs. Assisi. De
genese van Glossa Tripartita zal hierdoor kunnen worden blootgelegd. Om de gegevens van
tekstgeschiedenis en codicologie zinvol samen te kunnen brengen is het nodig eerst duidelijk en uitvoerig
een codicologische beschrijving van hs. Assisi te geven.

Onorthodox wordt inhoud van (en literatuur over) het handschrift vermeld vóór de eigenlijke
codicologische beschrijving, omdat anders de beschrijving te lange tijd een tekstloos abstractum blijft.

Literatuur: MAZZATINTI en ALESSANDRI, Assisi. Biblioteca del convento di S. Francesco, 80, nr. 354 *
STEGMÜLLER, Repertorium V, 7378 * CENCI, Bibliotheca Manuscripta ad sacrum conuentum Assisiensem I,
187-88, nr. 242

b. Beschrijving

1. Inhoud:
fol. 1-4: [INDEX]
     Inc: Accubitus Christi quadruplex ubi requieuit. 129.d.
     Expl: (...) et ibi inuenies que cotantur in tabula in fine cuiuslibet lictere que tabulatur.
fol. 5ra-130rb: [GLOSSA TRIPARTITA SVPER CANTICA]
     Inc: Tres sunt qui testimonium dant in celo i Ioh 5 sicut dicit beatus Gregorius in Moralibus (...)
     Expl: Omnia in templo vestiebantur tabulis cedrinis
fol. 131ra-136rb: LOSSE TOEVOEGINGEN [GLOSSA TRIPARTITA SVPER CANTICA]

                                                       
18 De restauratie heeft eind negentiende of begin twintigste eeuw plaatsgevonden.
19 De catalogus heeft in de titel van de tekst het woord `tripertita' i.p.v. `tripartita'. Het woord komt echter
slechts één keer, afgekort, voor. Ik kies ervoor de meer algemeen gebruikte spelling `tripartita' te hanteren.
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     Inc: Anagogice in uerbis istis significari possunt motus mencium in deum (...)
     Expl: (...) dabit scilicet deus capiti tuo augmenta graciarum
fol. 137: blanco

2.  Boekblok

Katernen. 137 bladen. 14 (4); 212 (16), 310 (26); 4-712 (74), 818 (92), 94 (96); 1012-4 (vier bladen
uitgesneden na 8; 104); 1112 (116), 1214 (130); 1312-5 (vijf bladen uitgesneden na 7; 137) Op f. 51ra
(katern 6) staat linksboven: sexternus, op f. 75ra (katern 8): sexternus et dimidius.
Foliëring. Er zijn twee foliëringen, te weten een moderne potloodfoliëring van 1 tot 137, rechtsboven op
het blad, beginnend bij het eerste blad, en een oude, maar niet contemporaine foliëring in inkt, bovenaan
het blad, van 1 tot 133. De oude foliëring is in arabische cijfers van 1 tot en met 9, daarna (per
vergissing?) in romeinse cijfers van 10 tot en met 14, dan opnieuw arabisch tot en met 133. De
nummers boven honderd zijn geschreven als C 1, C 2 enzovoort. Deze foliëring begint ná de index op f.
5, paginanummer 121 is overgeslagen, en het laatste blad is niet gefolieerd.

In de navolgende beschrijving, die de moderne potloodfoliëring volgt, blijft het eerste katern als regel buiten
beschouwing. Niet slechts omdat dit in alle opzichten van de overige katernen afwijkt, maar vooral omdat het
een toevoeging van rond 1400 is, die oorspronkelijk geen deel uitmaakte van de codex, zoals later duidelijk zal
worden (infra 52).

Katernsignaturen. De katernen zijn voorzien van opmerkelijke signaturen. Ze bevinden zich op het
eerste en laatste blad van een katern, midden onderaan het blad (met uitzondering van f. 104v). Er
bevinden zich geen signaturen op het katern dat door de eerste vier bladen wordt gevormd. De signatuur
op f. 5r luidt: primus quaternus; op f. 16v: primus; op f. 17r en 26v: ij; op f. 27r en 38v: iij, enzovoort.
In dezelfde hand op f. 137v: In isto libro: omnes quaterni sunt. xij. Deze mededeling helpt bij het
ontcijferen van wat op de plaats stond van de rasuur op f. 130v: "In isto libro omnes quaterni sunt xj".
Nadat deze rasuur was aangebracht, werd op de gebruikelijke plaats middenonder xj geschreven.
Doordat het eerste katern van de huidige codex geen signatuur draagt, is het katern met signatuur I nu in
feite katern 2; katern II is katern 3, enzovoort.
Signaturen. Signaturen, van een merkwaardige soort, komen alleen in katern 10 (f. 97-104) voor.
Vanaf de eerste versozijde, f. 97v, wordt elke bladzijde onderaan van een letter voorzien. Dit houdt
echter al op bij de -k- op f. 102r.
Custoden. Custoden bevinden zich rechtsonder op de versozijde van het laatste blad van het katern.
Geen custoden op f. 104v (katern 10)20, en 130v (katern 12). De custode op f. 26v wijkt van de overige
custoden af. Deze zijn alle in het schrift van de kopiist van het betreffende katern, terwijl de custode op
f. 26v noch in het schrift van katern 3, noch in dat van katern 4 is geschreven. De custode op f. 116v is
rood omlijnd.

Materiaal. Perkament. De bladen zijn van verschillende grootte binnen elk katern, variërend van 225 x
150 mm tot 235 x 157 mm. In het laatste katern zijn de bladen gemiddeld kleiner: ca. 233 x 140 mm.

Prikgaatjes. Alle katernen hebben vier prikgaatjes boven en onder aan het blad ten behoeve van het
trekken van de verticale lijnen van de kolommen. Bij het aanbrengen van de prikgaatjes is gebruikt
gemaakt van de techniek van de gelijktijdige doorboring van een aantal bladen. In katernen 2 tot en met
9 zijn de gaatjes in de het bovenste blad het langst en in het onderste blad het kortst. Katernen 10 tot en
met 12 hebben prikgaatjes van gelijke grootte.
Katern 2 tot en met 9 hebben 45 lijngaatjes. Bij katern 10 en 13 is dat aantal 46. Katernen 11 en 12 zijn
erg onregelmatig op dit punt (zie schema).

                                                       
20 Hoogstwaarschijnlijk heeft dit katern geen custode omdat de laatste vier bladen werden uitgesneden, al is het
niet uitgesloten dat het katern ook oorspronkelijk geen custode bevatte.
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Liniëring. De katernen hebben vier verticale lijnen voor de kolommen, behalve katernen 10 en 13
waarin verticale noch horizontale liniëring zichtbaar is. In katern 2 tot en met 9 bedraagt het aantal
horizontale lijnen 45. De katernen 11 en 12 zijn ook in dit opzicht zeer onregelmatig.
Regels. In katern 2 tot en met 9 bedraagt het aantal regels 44, met alleen in katern 8 en 9 een enkele
uitzondering van 42 of 43 regels. In katernen 10 en 13 is het aantal regels 45. De katernen 11 en 12 zijn
opnieuw onregelmatig. Wat betreft het aantal regels is er het merkwaardige feit dat dit niet altijd in
overeenstemming is met de liniëring. In ieder geval op bladen 123 en 124 is dit te verklaren door het feit
dat de kopiist zich weinig aan de liniëring gelegen liet liggen.
Tekstspiegel. De tekstspiegel varieert sterk, van ca. 165 x 112 mm (f. 121) tot ca. 182 x 128 mm (f.
110). De zeer wisselende tekstspiegel treedt vooral op in katernen 11 en 12, waar ook het aantal regels
sterk variabel is. Op f. 114v, 115v en 116r is bovendien de bovenmarge en een deel van de zijmarge
dicht beschreven.

3. Schrift
De handen van de oorspronkelijke codex zijn van het textualis type of hors catégorie; type T of T/K.
Volgens Cenci betreft het "manibus anglicis sub fine saec XIII". Dat lijkt wel een al te algemeen
oordeel. Vreemde eend in de bijt is alvast hand -2-. Dit is zonder enige twijfel een Duitse hand21. Parijse
invloeden lijken waar te nemen te zijn in handen -1-, -3-, -4- en -8-. Voorbeelden zijn wat Thomson22

noemt `the medial 9 sign' voor con of cun als in `fe9dari', in handen -1- en -3- , en `the forked r' in hand
-4-. Wat het meest voor `manus anglicae' door zou kunnen gaan zijn de drie handen van katernen 11 en
1223. Hand -8- lijkt zeer sterk op, maar is niet identiek met hand -4-24; mogelijk werden beide handen wel
door dezelfde persoon geschreven. Kopiisten uit verschillende landen lijken aan het handschrift te
hebben gewerkt - misschien is het handschrift gedurende het wordingsproces in verschillende landen
geweest (Frankrijk, Duitsland, eindigend in Italië).

De hand van de index is een hybrida, waarschijnlijk eind veertiende-eeuws (ná 1381) of vroeg
vijftiende-eeuws en zeker Italiaans25. Het handschrift was ten tijde van het opstellen van de index al in
Italië beland.

Het gebruik van initialen in het handschrift blijft beperkt tot onversierde lombarden. In het
eerste deel van de oorspronkelijke codex - katernen 2 tot en met 9 - vinden we slechts één lombarde: f.
5vb, 2 regels hoog. In de volgende delen van het handschrift komen iets meer lombarden voor. In katern
10, één rode lombarde, twee regels hoog26. In katernen 11 en 12: 5 rode lombarden, twee regels hoog; 4
rode lombarden, drie regels hoog. Katern 13 is een uitzonderlijk geval; hier vinden we 23 zwarte
initialen, 1.5 tot 4 regels hoog. De grotere lombarden hebben enige versiering in zwarte inkt. Dit grote
aantal lombarden laat zich verklaren door de aard en layout van de tekst in het katern: er komen 22
korte tekstdelen in voor die telkens duidelijk door een witregel van elkaar zijn gescheiden.

4. Decoratie

                                                       
21 Indicatoren zijn o.a. de tekens voor et en con-;cf. J. KIRCHNER, Scriptura gothica libraria: a saeculo 12
usque ad finem medii aevi, München, 1966, o.a. Nr. 16, 22b.
22 S.H. THOMSON, Latin Bookhands of the Later Middle Ages, Cambridge 1969, Nr. 13: France 1289. Het
schrift en de decoratie van f. 297, hs. Parijs, BnF, lat. 14382, anno 1293, afkomstig uit St.-Victor in Parijs,
lijken in hoge mate op de eerste hand en de decoratie van f. 5 in hs. Assisi; cf. KIRCHNER, Scriptura gothica
libraria, Nr. 19.
23 Oordeel prof.dr. J.P. Gumbert: "veeleer Duits".  Over een zeer gelijkende hand in hs. Parijs, BnF, lat. 10726
zegt het bibliografische fiche in de Bibliothèque nationale de France: "écriture anglaise ou allemande". In de
literatuur over het tractaat in dit deel van handschrift lat. 10726 wordt algemeen Engelse oorsprong
aangenomen, cf infra 76-77.
24 In ieder geval de -r- wordt verschillend geschreven.
25 Opvallend aan deze hand is de lange eind-s. Een vergelijkbare hand in hs. Assisi, Sacro Convento di San
Francesco, Com. 71 (CENCI 264; fig. 10), ook: hs. Poppi, Com., 27 (CENCI 415, fig. 42). De littera hybrida
komt in de Nederlanden gewoonlijk pas ná 1420 voor.
26 De tekst geeft geen aanleiding meer lombarden te gebruiken. Zo dat wel het geval geweest was, zouden er in
dit katern vermoedelijk meer lombarden zijn voorgekomen.
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In het handschrift komt één penwerkinitiaal voor met ook marginaal penwerk die met gelijkaardige
decoratie kan worden vergeleken. De -T- op f. 5ra is een duplex-initiaal in rood en blauw van acht
regels hoog. Binnenin de initiaal treffen we rood penwerk met blauwe stipjes aan27; rondom de schacht
penwerklijnen en pareltjes. Rechtsboven de initiaal waaieren vijf blauwe streepjes uiteen. Het middelste
streepje wordt onderbroken door vier stippen.28

Onder de initiaal marginale staafversiering: een zogenaamde J-lijst - een blauwe balk met
daartegenaan alternerend rode en blauwe segmenten29. Onderaan de staaf rood penwerk: vier
uiteenwaaierende streepjes met daartussen enkele kleine rode cirkeltjes.

5. Band
De codex is gebonden in een negentiende-eeuwse halflerenband, met papierbekleding op houten borden.
Volgens Cenci: "Ligatura Assis. saec. XIX". Op de rug de titel: Postilla sup. Cantica.

6.  Tussenbalans.
Het navolgende schema geeft inzicht in een aantal materiële aspecten van de katernen en in de
codicologische samenhang tussen de katernen. Katern 1 is om eerder genoemde redenen niet in dit
schema opgenomen (supra 48).

                                                       
27 Vergelijkbaar penwerk: hs. Parijs, BnF, lat. 16678: Pisanus, Bolbec, Seine Maritime, 1298, in: CMD-F 3,
557 (Pl. LXXVIII).
28 Vergelijkbare streepjes: hs. Parijs, BnF, lat. 15791: Thomas Aquinas, Sorbonne, (1270-1306), in: CMD-F 3,
439 (Pl. LVIII).
29 Vergelijkbare J-lijst: hs. Parijs, BnF, lat. 16607: Thomas Aquinas, Sorbonne, (post 1268), CMD-F 3, 549 (Pl.
LV!); Parijs, BnF, lat. 15863: Aegidius Romanus, Sorbonne, (1286-1306), 455 (Pl. LXX). Voor staafversiering
+ penwerk met stipjes, cf.: hs. Parijs, BnF, lat. 478: Ps.-Aristoteles, 1286, CMD-F 2, 15 (Pl. XXXV); Brugge,
Stadsbibliotheek, 469 (1271), Gilbertus de Aquila, Compendium medicinae, cf. CMD-B 1, Pl. 55/57.
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Katern      folio         lijngaatjes      liniëring         regels       handen                     schriftsoort   
212 5-16 45 45 44 1. 5ra-26vb textualis, T

310 17-26 45 45 44 1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
412 27-38 4530 45 44 2. 27ra-27vb textualis, T
 3. 28ra-95rb19 textualis, T
512 39-50 45 45 44 3.

612 51-62 45 45 44 3.

712 63-74 45 45 44 3.

818 75-92 45 45 43/44 3. (82rb31)

94 93-96 45 45 42/44 3.
4. 95rb19-104ra32 textualis, T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1012-4 97-104 46 niet zichtbaar4533 4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1112 105-116 105-111: 334 --- 40-56 5. 105ra-111vb24 hors catégorie, T/K

112-116 54 112-116: 55 6. 111vb24-116vb textualis, T

1214 117-130 52 117: 4 49-57 7. 117ra-120rb935 hors catégorie, T/K
118-130: 53 6. 120rb10-129va9 textualis, T

7. 129va9-130rb36 hors catégorie, T/K
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1312-5 131-137 46 niet zichtbaar 4537 8. 131ra-136vb38

textualis, T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit het bovenstaande schema valt op te maken dat de codex in verschillende codicologische delen kan
worden onderverdeeld. De stippellijntjes geven grenzen tussen de codicologische delen aan. De
belangrijkste conclusie is dat de katernen 10 en 13 wat betreft diverse materiële aspecten sterk op elkaar
lijken (regels, lijngaatjes, ontbrekende liniëring). We mogen wel aannemen dat ze door dezelfde persoon
zijn vervaardigd. Ook de katernen 2 tot en met 9 vertonen op deze punten onderling sterke gelijkenis, en
werden door een tweede persoon gemaakt. Opvallend is wel dat de omvang van katernen 8 en 9 sterk
van de overige katernen afwijkt, maar dit heeft met de tekstgenese van Glossa Tripartita te maken,
zoals later zal blijken (infra 78-82). Mogelijk vervaardigde een derde persoon katernen 11 en 12; de
overeenkomst tussen beide is de grote, vergelijkbare onregelmatigheid.

De distributie van de handen in de codex ondersteunt de indeling in vier codicologische
eenheden. De grootste codicologische eenheid wordt gevormd door katernen 4 tot en met 9. Hand -3-

                                                       
30 Uitzondering f. 27: 46 lijngaatjes.
31 ff. 82rb5-31; dit gedeelte van de kolom is geschreven door een hand die verder niet in het handschrift
voorkomt.
32 ff. 104rb en 104v zijn blanco.
33 Een afwijking op 100r: 43 regels.
34 Drie prikgaatjes rechts bovenaan.
35 f. 117vb is blanco
36 f. 130v is blanco.
37 Afwijkingen op 131vb en 133r: 46 regels.
38 f. 137 is blanco.
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zou overigens heel goed met hand -1- identiek kunnen zijn. De katernen 10 en 13 staan samen apart (het
is in feite de hand van katern 10 die het werk overneemt tegen het eind van katern 9). De handen van
katernen 10 en 13 zijn zeer sterk aan elkaar verwant. Ingeklemd tussen deze katernen bevindt zich
opnieuw de `chaotische' eenheid van katern 11 en 12, met drie zeer gelijkende handen.

Het lijkt wellicht wat overdreven om ook tussen katernen 3 en 4 een codicologische grens aan te
brengen. Het enige materiële afwijkende feit dat zich hier voordoet, is dat katern 3 een quinio is terwijl
katern 4 opnieuw - de hier nog nauwelijks herkenbare - regelmaat van sexternen herneemt. Toch zijn er
meer redenen om hier een cesuur te onderscheiden. Katern 4 begint met een afwijkende schriftsoort.
Alleen op het eerste blad van dit katern zien we even een bijzonder karakteristieke hand, die snel wordt
afgelost door de hand die het grootste deel van de codex heeft geschreven. Met deze grens wordt ook
begrijpelijk dat de custode van f. 26v afwijkt van de overige custoden in katernen 2 tot en met 9. Toch is
de grens tussen katern 3 en 4 van secundair belang. Het is als het ware een verdere onderverdeling in de
toch in vele opzichten codicologische eenheid van katernen 2 tot en met 9. Dat deze katernen een eenheid
vormen wanneer we ze afzetten tegen katernen 10/13 en 11/12 is inmiddels wel duidelijk, en zal hierna
nog nader worden toegelicht.

7. Layout en marginalia
In het jaar 1381 heeft Giovanni Ioli, de bibliothecaris van het Sacro Convento di San Francesco, een
catalogus opgesteld van de aanwezige handschriften. De handschriftbeschrijvingen zijn van een voor die
tijd ongebruikelijke uitvoerigheid en duidelijkheid. In de handschriften zelf heeft Ioli in een aantal
gevallen mededelingen over de inhoud van het handschrift genoteerd. Daarnaast heeft hij in alle
handschriften katernaanduidingen geschreven; op elk eerste en laatste blad van een katern vermeldde hij
het nummer van dat katern. Zo is van elk handschrift in Assisi met dergelijke katernaanduidingen zeker
dat het in 1381 in het bezit was van het Sacro Convento.

Zoals reeds eerder vermeld (48) komen er geen katernsignaturen voor op de eerste vier bladen
van het handschrift, waar zich de index bevindt. Het daarom is zeer waarschijnlijk dat in 1381 die vier
bladen niet tot het handschrift behoorden, temeer daar de schriftsoort een iets latere datering van het
katern suggereert. De eerste katernaanduiding noteerde Ioli op f. 5r. Het meest aannemelijk is wel dat de
index op f. 1 tot en met 4 later, ergens na 1381, aan het handschrift is toegevoegd. Uit dit feit kunnen
allerlei niet-contemporaine marginalia worden verklaard: ze werden aan het handschrift toegevoegd door
de maker van de index en in verband met het opstellen van de index.

Wat betreft karakteristieke marginalia of layout bewerkingen moet op een tweedeling gewezen
worden. Deels zijn de marginalia e.d. van de hand van de indexator; deels behoren ze tot de
oorspronkelijke codex en werden vermoedelijk door één (of meer) van de kopiisten aangebracht.

7.a. Redactionele bewerkingen van (een van) de kopiisten
Het is opvallend dat een aantal karakteristieke marginalia en layout-bewerkingen alleen in katernen 2 tot
en met 9 voorkomen. Dit betekent dat ze werden geplaatst door (een van) de schrijvers van deze
katernen en niet door de indexator die zijn bewerkingen telkens over het gehele handschrift uitvoert. Het
feit dat sommige soorten aantekeningen uitsluitend in deze katernen worden aangetroffen, onderstreept
nog eens het feit dat de katernen 2 tot en met 9 een codicologische eenheid tegenover de gezamenlijke
katernen 10/13 en 11/12 vormen. Eén vormen van marginale notitie (hierna nr. (4)) komt voor het laatst
voor aan het eind van katern 8, waarschijnlijk omdat de tekst in katern 9 geen aanleiding meer gaf om
dergelijke notities te plaatsen.

De marginalia en de layout-ingrepen die strikt bij katernen 2-9 horen, zijn de volgende:

(1) Kapittelaanduidingen bovenaan het blad, midden boven de kolommen of juist boven het begin van de
tweede kolom. Met aanduidingen van het type `Ca° .1.°' wordt aangegeven op welk hoofdstuk van het
Hooglied de onderstaande tekst betrekking heeft.
(2) Voor de tekst van de verzen of van het vers(deel) dat behandeld gaat worden staat in de marge een
rode letter. Bij elk volgend hoofdstuk van het Hooglied wordt opnieuw met de a begonnen. De letters
zijn in twee handen geschreven, de eerste tot en met f. 26 (eerste codicologische eenheid), de tweede tot
f. 94ra (tweede codicologische eenheid), waarschijnlijk dus de handen -1- en -3-.
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(3) Marginale autoriteitsaanduidingen. In de katernen 2 tot en met 9 komen contemporaine
autoriteitsaanduidingen voor. Deze zijn in donkere inkt en worden veelal rood onderstreept. Het aantal
van deze aanduidingen neemt geleidelijk af en de laatste vinden we op f. 89v.
(4) Aan het eind van een exegetisch gedeelte, dat wil zeggen aan het eind van het mariologische
commentaar, precies voor de tekst van het volgende te behandelen vers, staat in de marge de aanduiding
`Rob'. De b met een afkortingsteken, zodat het een afkorting is voor Robertus. De laatste van dergelijke
aanduidingen komt voor op f. 90vb. De mededeling komt niet op alle plaatsen voor waar de behandeling
van een vers wordt afgesloten. Totaal treffen we de aanduiding 29 maal aan. Waarop kan `Robertus'
betrekking hebben? In ieder geval niet op een kopiist die in de marge zijn naam noteert, aangezien ze
voorkomt bij verschillende handen. Er is echter een aanwijzing voor de mogelijke betekenis van de
Robertus-aanduidingen, zoals we hierna zullen zien39. De notitie wordt gevolgd door een cijfer (cijfers 1
tot en met 10). Na een reeks aanduidingen met het ene cijfer volgt een reeks met het volgende cijfer (dus:
Rob 1, 1, 1; Rob, 2, 2, 2, etc. Waarop dat cijfer betrekking heeft is eveneens een mysterie.

Katern   bladen    kapittel          rode letter      autoriteiten    Rob.
2 5-16 f.8: .i.C° f.5vb: a . f.11ra

. . . .
3 17-26 . . . .

. . . .
4 27-38 . . . .

. . . .
5 39-50 . . . .

. . . .
6 51-62 . . . .

. . . .
7 63-74 . . . .

. . . .
8 75-92 . . f.89va f.90vb

. .
9 93-96 f.95: .5.C° f.94ra: b
------------------------------------------------------------------------------
10 97-104
------------------------------------------------------------------------------
11 105-116

12 117-130
-------------------------------------------------------------------------------
13 131-137
-------------------------------------------------------------------------------

De aanduidingen houden precies op waar de hand van katern 10 het werk overneemt.

7.b. Redactionele bewerkingen van de indexator/redacteur
De layout-elementen en marginale notities die we in dezelfde hand door het hele handschrift heen vinden
zijn van de hand van de indexator/redacteur. Deze elementen zijn:

(1) Index. Op f. 1 tot en met 4 bevindt zich de index. Deze geeft een alfabetische lijst van onderwerpen
die in het commentaar behandeld zijn. Als referentiesysteem worden gebruikt: het nummer van de
`bladopening' (d.w.z. twee bladzijden tegenover elkaar, zie (2)) en plaats op het blad (zie (3)).
Bijvoorbeeld, een van de eerste mededelingen in de index: Aduentus Christi habet quatuor condiciones
72.a. Een opsomming van de betreffende voorwaarden vinden we op bladopening 72 in sectie a. Dat wil
zeggen - in hedendaagse termen - op blad 71verso bovenaan de eerste kolom (= f. 75v). De index gaat
                                                       
39 Cf. infra 54, 83.
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vergezeld van een uitvoerige gebruiksaanwijzing op f. 4v. Vanwege de ongebruikelijke explicietheid van
de indexator wordt de tekst van deze gebruiksaanwijzing hier geciteerd40:

¶ Quicumque uult faciliter inuenire quod uult in prescripta tabula, respiciat primo numerum algorismi qui
est signatus in ymargine(!) superiori - et ad nullum alium numerum respiciat qui sit cotatus(!) in ymargine,
siue sit de incaustro (inkt) uel de plumbo, qui est numerus paruus quia ille cotat capitula libri - set iste
numerus maior designat numerum facierum huius libri, ita quod unus numerus seruit duabus faciebus libri
quomodocumque aperiatur liber. Et predictus numerus remittit ad octo licteras(!) scilicet a. b. c. d. e. f. g.
h., et quelibet lictera seruit dimidie columpne, quia materia de qua uis querere secundum dictiones tabulatas
continetur in principio columpne uel in medio, uel medio dimidij columpne. Ideo si uis aliquid inuenire
oportet te uidere uel legere quasi dimidiam columpnam et tunc copiose inuenies quod uolueris. Et ut melius
intelligas, ecce pono tibi exemplum de licteris positis in isto libro canticorum. ¶ Alium uero numerum quem
inuenies cum cotationibus ad a et b, ubi est ista sillaba Ro et ubi omnia palagrafa(!) sunt puntata de rubeo et
in fine palagrafi est similiter punctus rubeus, omnia talia sic cotata requiras in fine libri in quibusdam cartis
ibidem aplicatis, et ibi inuenies que cotantur in tabula in fine cuiuslibet lictere que tabulatur.

Onder deze gebruiksaanwijzing bevindt zich een grafische voorstelling van een linker- en
rechterbladzijde, met daarop aangegeven de plaatsen waar zich bladnummer en marginale letters
bevinden.

Het tweede deel van deze gebruiksaanwijzing (alium uero numerum) heeft betrekking op een
tekst die in de huidige codex Assisi niet meer voorkomt. Naar deze tekst wordt met een tweede type
verwijzingen gerefereerd. Deze verwijzingen zijn steeds genoteerd als laatste van de referenties bij elke
letter van het alfabet. Dat wil zeggen: ná de verwijzingen naar Glossa Tripartita beginnend met een
bepaalde letter, volgt nog een gering aantal verwijzingen naar de nu ontbrekende tekst, beginnend met
dezelfde letter. Deze verwijzingen worden gevolgd door een a of b (bij de eerste soort referenties hadden
we a tot h), en zowel voor als achter de referentie staat een rode punt. De eerste van deze notities bij
elke letter van het alfabet wordt voorafgegaan door de aanduiding Ro. De Ro-notities verwijzen naar de
tekst van enkele aan het eind van het handschrift toegevoegde bladen, `quibusdam cartis'. Dit moeten
achttien bladen zijn geweest, die niet langer deel uitmaken van de codex.

Het is mogelijk dat de Rob-marginalia naar dezelfde tekst verwijzen als de Ro-referenties in
deze index. Gezien de inhoud van de Ro-referenties en de plaats van de Rob-referenties zou de
betreffende tekst een mariologisch gekleurd Hoogliedcommentaar geweest kunnen zijn41.
(2) Foliëring. De foliëring is door de indexator aangebracht en begint op het eerste tekstblad.
(3) Bladindeling. Op elk van twee bladzijden tegenover elkaar (bladzijde=facies) zijn in de marge de
letters a tot en met h aangebracht. De letters a tot en met d op de versozijde van het ene blad, e tot en
met h op de rectozijde van het andere blad.
(4) Rubricering. Hoewel ook door de kopiisten hier en daar rubricering is aangebracht, doet de
indexator/redacteur dat nog eens naar eigen goeddunken door het hele handschrift.
(5) `Deiktische' handjes, Nota Bene-tekens. De handjes en de Nota Bene-tekens maken opmerkzaam op
belangrijke passages. Vermoedelijk had de indexator zijn - voor ons onbekende - redenen om het ene of
het andere teken te plaatsen.
(6) Marginale autoriteitsvermeldingen. De indexator brengt deze in het hele handschrift aan, naast de
autoriteitsaanduidingen die sommige van de kopiisten al zelf in de marge bij hun eigen tekstgedeelte
hadden geplaatst. Op f. 35ra hebben zowel de indexator als de kopiist in de marge bij dezelfde plaats de
autoriteitsaanduiding `Beda' genoteerd!
(7) Marginale notities over het onderwerp van de tekst. Bijvoorbeeld in de marge van f. 12rb (oude
foliëring): tractus, corresponderend met de mededeling in de index: tractus species sunt quatuor. xij.g.
In de marge van f. 49va: cogitaciones, in de index: cogitaciones quatuor genera quarum duo
spirituales debent fugere. 50.a.
(8) `Require retro'-mededelingen. Op f. 26-36 bevinden zich onderaan de bladzijde mededelingen die
beginnen met de aanduiding: `Re reto'. Deze afkorting is zinvol op te lossen als `Require retro': `zie
achterin'. Na elke `Re reto' volgt een aantal woorden. Het blijkt dat deze woorden telkens de eerste
                                                       
40 Ik dank prof.dr. J.P. Gumbert voor zijn hulp bij de transcriptie en interpretatie van deze tekst.
41 De Ro-verwijzingen hebben vooral betrekking op Christus, Maria en enkele Hoogliedmotieven.
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woorden zijn van een van de losse passages in katern 13 (wat ik de `losse toevoegingen' heb genoemd;
supra 48). Bijvoorbeeld, de `Require retro' mededeling op f. 28ra wordt gevolgd door de woorden Nota
quod istum sanguinem. Dit zijn de woorden waarmee de tweede losse passage op f. 132rb begint. In de
kolom boven `Re reto' is telkens in de tekst een teken geplaats om aan te geven waar de passage uit
katern 13 moet worden ingepast. Er zijn 20 `Re reto' mededelingen, die corresponderen met 20 (van de
2142) losse passages in katern 13. Het feit dat de indexator in staat was in de tekst aan te geven waar de
losse passages dienden te worden ingevoegd, impliceert dat hij de beschikking had over een codex
waarin deze passages in de tekst waren ingepast. Het feit dat deze toegevoegde passages op dergelijke
wijze in verband staan met de tekst van Glossa Tripartita is van cruciaal belang voor het inzicht in de
genese van Glossa Tripartita, zoals later zal worden uiteengezet.

Op nog andere wijze geeft de indexator er blijk van een volledig overzicht over de tekst te
bezitten. Onder kolom 117va - 117vb is blanco - schrijft de indexator: "nihil deficit hic", en dat is juist.
In de marge van kolom 130rb noteert hij: "deficit", en ook dat is correct. Bovenaan f. 105r, het eerste
blad van katern 11, voegt de indexator de tekst van de behandelde verzen toe. Dat dient de duidelijkheid,
de tekst in dit katern begint immers in medias res met het mystiek-morele commentaardeel bij Cant.
7.6/7, terwijl in het voorgaande katern Cant. 5.10-17 werd behandeld.

Bewerkingen (2) tot en met (7) staan in relatie tot het opstellen van de index. Alleen de `require retro'
mededelingen (8) hebben te maken met de tekstuele organisatie van het handschrift.

De index alsmede bovenstaande bewerkingen van de indexator zijn naar alle waarschijnlijkheid
van na 1381; ze behoren hoe dan ook niet oorspronkelijk tot de codex. Dat kan gemakkelijk worden
bewezen. De rode letters die in katernen 2 tot en met 9 in de marge zijn geplaatst bij de aanvang van elk
nieuw exegetisch tekstonderdeel, in combinatie met de kapittelaanduidingen bovenaan het blad,
impliceren een index die op die twee elementen is gebouwd. Zo'n index zou verwijzingen hebben van het
type `.1°. ca°, d'. De index in hs. Assisi is niet op die wijze opgesteld, maar dat zo'n referentiesysteem
wel tot de oorspronkelijke opzet van de tekst behoorde blijkt uit enkele verwijzingen van dit type die in
het handschrift voorkomen. Op f. 113vb vinden we de verwijzing require supra iii b bij een passage die
gaat over alienatio mentis. Hiermee wordt verwezen naar onderdeel b van het commentaar bij het derde
hoofdstuk. Hier vinden we inderdaad een uiteenzetting over dit onderwerp:

INVENI QVEM DILIGIT ANIMA MEA, TENVI EVM NEC DIMITTAM. Ubi anima tangit tercium contemplacionis
modum qui fit mentis alienacione, que, inquam, alienacio aliquando contingit pre magnitudine deuocionis
(hs. Assisi, 46rb).

Het is hierbij interessant op te merken, dat de verwijzing op f. 113vb zich bevindt in het gedeelte van het
handschrift dat zelf niet meer is voorzien van kapittelnummering en rode letters voor de te behandelen
verzen. Dit betekent dat de tekstuele organisatie zoals we die in katernen 2 tot en met 9 aantreffen, de
norm voor de gehele tekst vormde43.

                                                       
42 Voor een van de 21 losse passages in katern XII zou de `Require retro' mededeling zich op f. 27va moeten
bevinden, maar een dergelijke mededeling ontbreekt daar.
43 Ook in hs. Oxford vinden we in de tekst verwijzingen van dit type. Dit terwijl hs. Oxford in het geheel niet
met marginale zoekhulpen is uitgerust. Een voorbeeld is de verwijzing: `i c a 1 2 3'. Dit is een verwijzing naar
het eerste hoofdstuk (i c), tekstdeel a, commentaardelen 1, 2 en 3. Als we in hs. Oxford de oorspronkelijke
zoekhulpen veronderstellen zoals die in de eerste twee codicologische eenheden van hs. Assisi voorkomen, dan
vinden we inderdaad de passage waarnaar verwezen wordt.



II. TEKSTHISTORISCH ONDERZOEK: COLLATIE VAN DE HANDSCHRIFTEN EN
BRONNENONDERZOEK

II.1. COLLATIE VAN DE VERSCHILLENDE VERSIES

1. Inleiding

In twee constateringen kunnen de gegevens van een eerste collatie van de verschillende tekstversies van
Glossa Tripartita worden samengevat:
(1) Er zijn drie tekstversies: de kortste in hs. Assisi, een meer uitgebreide in hs. Oxford, de meest
uitgebreide in de hss. München en Utrecht.
(2) De ouderdom van de hss. verdeelt de tekstgetuigen in twee `groepen': aan de ene kant hs. Assisi van
omstreeks 1300; aan de andere kant de drie vijftiende-eeuwse handschriften Oxford, München en
Utrecht.

Op basis van deze constateringen dringt de conclusie zich op: een eerste versie van Glossa
Tripartita vinden we in hs. Assisi; latere, uitgebreide versies treffen we aan in hs. Oxford en in de hss.
München en Utrecht. Verdeeld over vier handschriften lijken we een oorspronkelijke versie te bezitten
alsmede twee latere versies die inspelen op later gevoelde behoeften.

Verdergaand onderzoek leert dat de kwestie niet zo eenvoudig is als ze zich op het eerste gezicht
aan ons lijkt te presenteren. Uit collatie van de teksten en vooral ook uit het onderzoek van hs. Assisi,
blijkt dat óók in hs. Assisi tekstdelen voorkomen die we geneigd zouden zijn als onderdelen van de
uitbreidingen in de latere versies te beschouwen.

2. Verwarring over katern 13

Een belangrijk element bij de collatie van de tekstversies in de vier handschriften is het onderzoek van
katern 13 in hs. Assisi. Dit katern dat codicologisch - zoals uit de voorgaande beschrijving blijkt - een
bijzondere plaats inneemt in hs. Assisi, is ook wat betreft de tekst die het bevat een merkwaardig geval.
Reeds Ioli werd in 1381 door dit katern in verwarring gebracht, en ook Cenci, precies 600 jaar later in
in de catalogus van 1981, wist er niet goed raad mee.

Ioli schreef in zijn catalogus:

"POstilla super cantica. (...) § Cuius principium est. Tres sunt qui testimonium dant in celo. Finis vero.
Omnia in ten(!)plo vestiebantur tabulis cedrinis. § In quo libro: omnes quaterni sunt. XIJ"1.

Het explicit dat Ioli geeft, bestaat echter niet uit de laatste woorden van katern 13, maar van katern 12.
De inhoud van katern 13 wordt door Ioli verdonkeremaand.

Ioli schijnt in twijfel te hebben verkeerd over de vraag wat hij met katern 13 zou aanvangen. Hij
zag geen verband met de voorgaande tekst uit de katernen 2 tot en met 12. Op blad 130v schreef hij
aanvankelijk: In isto libro omnes quaterni sunt XI; de gebruikelijke afsluiting van een codex in zijn
systeem. Het lijkt of hij van plan was katern 13 van de rest van de codex te scheiden. Om wat voor
reden dan ook besloot hij katern 13 toch te behouden. Hij radeerde de tekst op blad 130v en schreef
lager op het blad de gebruikelijke katernsignatuur: quaternus XI. Vervolgens plaatste hij de afsluiting
van de codex op blad 137v: In quo libro: omnes quaterni sunt. XIJ.

Cenci heeft bemerkt dat Ioli in zijn beschrijving de inhoud van hs. Assisi niet volledig had
weergegeven:

"«(...) (f. 130b) Omnia in templo vestiebantur tabulis cedrinis». Sed opus continuatur usque ad f. 136d, ubi
abrumpitur definitive (...)"2.

                                                       
1 CENCI, Bibliotheca, 187, De beschrijvingen van Ioli zijn opgenomen in de beschrijvingen van Cenci.
2 Ibidem 188.
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Cenci geeft eerst het explicit dat Ioli noemde - het explicit van katern 12 - en zegt dat de tekst
vervolgens verder gaat. Cenci beschouwt katern 13 als een - ongetwijfeld zeer merkwaardige -
voortzetting van de tekst. Alleen door collatie van de vier handschriften van Glossa Tripartita - iets wat
men natuurlijk van Ioli noch Cenci mocht verwachten - wordt duidelijk hoe de zaak in elkaar zit.

3. Collatie

Om de collatie van de handschriften van Glossa Tripartita visueel enigzins inzichtelijk te maken, zijn in
het navolgende schema al de passages opgesomd uit hss. München/Utrecht die in de hss. Assisi en
Oxford niet voorkomen. Uit de massa cijfertjes zijn enkele duidelijke conclusies op te maken, die ná het
schema worden genoemd.

a. Passages die in hss. Assisi en Oxford ontbreken ten opzichte van hss. München(/Utrecht)

München          Assisi           Oxford                               München       Assisi           Oxford

1rb om Ass
1vb om Ass om Oxf
1vb-2ra om Ass
2ra om Ass
2rb om Ass
2va om Ass
3ra om Ass
4ra om Ass
4va om Ass
4vb-5ra om Ass
6ra om Ass
6va om Ass
6vb om Ass om Oxf
6vb om Ass
6vb om Ass
7rb om Ass
7rb om Ass om Oxf
7va om Ass
7vb-8ra om Ass
9ra-9rb om Ass
9va om Ass
11vb om Ass
12ra om Ass
12va-12vb om Ass om Oxf
13ra om Ass
13rb-13vb om Ass
14ra om Ass
14rb om Ass om Oxf
14vb om Ass
15ra-15rb om Ass om Oxf*
15va om Ass
15va om Ass om Oxf
16rb om Ass
16va om Ass
17ra om Ass
17rb om Ass
17rb-18ra om Ass
18rb om Ass
18rb-18va om Ass om Oxf* 
19va om Ass
19vb-20rb om Ass om Oxf
20rb om Ass
20rb om Ass
20va-20vb om Ass
21va-21vb om Ass om Oxf

22ra om Ass
22vb om Ass om Oxf
23rb om Ass
23rb-23vb om Ass
24ra S Ass
24rb om Ass
24va S Ass
24vb om Ass
24vb S Ass
25rb S Ass
25va S Ass
25vb S Ass
26ra om Ass
26va S Ass
26vb-27ra S Ass
27rb om Ass
27rb-27va om Ass
27vb-28ra om Ass
28ra om Ass
28rb om Ass
28va S Ass
28vb S Ass
29rb S Ass
29va S Ass
30ra-30va om Ass
30va S Ass
30vb S Ass
31rb-31va S Ass
31vb-32ra S Ass
32vb om Ass
33ra-33va om Ass
33va om Ass
33va om Ass
33vb-34va om Ass
35ra-35va S Ass
35va-35vb S Ass
35vb om Ass om Oxf
36ra S Ass
36ra-36rb om Ass om Oxf
37rb om Ass
38rb om Ass
39vb-40ra om Ass om Oxf*
40va om Ass
41ra om Ass
41rb om Ass om Oxf
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42vb om Ass
42vb om Ass
43ra om Ass
43rb om Ass
43va-43vb om Ass
43vb om Ass
44va om Ass
44va om Ass
45ra om Ass om Oxf
46ra om Ass
46ra-46rb om Ass
46va om Ass
47rb-47va om Ass om Oxf*
48ra om Ass
48rb om Ass
48rb-48va om Ass
49ra-49rb om Ass om Oxf*
49va om Ass
50rb om Ass
50va om Ass
50va om Ass
51ra om Ass om Oxf
51ra-51rb om Ass
52ra-55ra         om Ass
55va om Ass om Oxf
55vb om Ass om Oxf
55vb-56ra om Ass
56rb om Ass om Oxf
56rb om Ass
56vb om Ass
56vb-57ra om Ass
57vb om Ass
57vb om Ass om Oxf
59ra om Ass om Oxf
59ra-59va om Ass
60va om Ass om Oxf
61va-61bv om Ass
62va-62vb om Ass
63va om Ass
63vb-64va om Ass
64rb-64va om Ass om Oxf
65rb om Ass
66rb om Ass
66rb-66va om Ass om Oxf

68vb om Ass om Oxf
70ra-70rb om Ass
72ra om Ass
73va-73vb om Ass om Oxf
74va om Ass om Oxf
74vb om Ass om Oxf
76va-76vb om Ass om Oxf
77ra om Ass om Oxf
77va-78ra om Ass
78va-78vb om Ass om Oxf
78vb om Ass om Oxf
79ra om Ass
79rb-79va om Ass om Oxf
79vb-80rb om Ass om Oxf*
80va om Ass om Oxf
81ra om Ass om Oxf
83ra om Ass om Oxf
83va-84rb om Ass om Oxf
84va om Ass om Oxf
86ra om Ass om Oxf
86va om Ass
88rb-88va om Ass
88vb om Ass
89ra-90va om Ass om Oxf*
91vb om Ass
92ra-92va om Ass om Oxf
93rb om Ass om Oxf
93va-93vb om Ass
94vb-95ra om Ass om Oxf
95vb om Ass
96va om Ass
96va-96vb om Ass
98vb om Ass om Oxf
99rb om Ass
101va-vb om Ass om Oxf*
102vb-132va     om Ass
102vb-3va om Oxf*
125va-vb om Oxf*
132va om Oxf*
142va-143va om Ass
143va-144ra om Ass om Oxf
147rb-147va om Ass om Oxf
156vb-164ra     om Ass
157rb om Oxf

b. Toelichting bij de tabel

De aanduiding `om Ass' betekent dat een passage uit de hss. München/Utrecht niet voorkomt in hs.
Assisi. Wanneer aan de vermelding van een ontbrekende passage in hs. Assisi een `S' voorafgaat,
betekent dit dat het een passage betreft die weliswaar op de aangegeven plaats ontbreekt maar die
achteraan in het handschrift, in katern 13, is genoteerd. De S staat voor `Supplement', zoals katern 13
misschien het best genoemd kan worden. De passages die in het `Supplement' in katern 13 voorkomen,
blijken enkel en uitsluitend de tekst van ontbrekende passages uit katern 4 van hs. Assisi te bevatten.
Door de collatie krijgen we zo al meer inzicht in de `require retro' mededelingen op blad 26-36 van hs.
Assisi. Elke `require retro' mededeling verbindt de plaats waar een ontbrekende passage thuis hoort met
de optekening van die passage in katern 13.

Wanneer in de tabel de vermelding `om Oxf' voorkomt, betekent dit dat de ontbrekende passage
in hs. Oxford precies dezelfde omvang heeft als in hs. Assisi; de vermelding `Oxf*' betekent dat de
ontbrekende passage in hs. Oxford slechts een gedeelte van de omvang heeft van die in hs. Assisi.

Enkele opvallende aspecten aan deze tabel zijn:



TEKSTHISTORISCH: COLLATIE VAN DE HANDSCHRIFTEN - 59 -

(1) De hoeveelheid ontbrekende passages in hs. Assisi ten opzichte van de hss. München/Utrecht is in de
eerste vijftig bladen groter dan in de tweede vijftig. Vanaf blad 105ra (=102vb, hs. München) wordt het
aantal ontbrekende passages in hs. Assisi zelfs verwaarloosbaar klein. Hs. Assisi heeft slechts drie
kleine ontbrekende passages ten opzichte van bladen 132vb-156va van hs. München.
(2) In hs. Assisi blijken drie tekstdelen van uitzonderlijke omvang niet voor te komen (52ra-55ra,
102vb-132va, 156vb-164ra). Deze drie gaten in hs. Assisi zijn niet te verklaren als toevoegingen in de
latere versies. In deze gevallen moet er met het exemplar voor hs. Assisi iets mis geweest zijn. Blad
104ra van hs. Assisi (=102vb, hs. München) eindigt met het commentaar bij Cant. 5,10-16; blad 105ra
(=132va, hs. München) begint met het tweede deel - het mystiek-morele - van het commentaar bij Cant.
7,6. Het commentaar in hs. Assisi eindigt op blad 130rb (=156vb, hs. München), middenin het derde -
mariologische - commentaardeel bij Cant. 8,8/9. Het commentaar bij Cant. 8,10-14 ontbreekt dus
geheel1.
(3) Stelden we op het codicologische vlak al een tweedeling in codex Assisi vast - katernen 2 tot en met
9 versus 10 tot en met 13 - , op het tekstuele vlak vinden we deze tweedeling bevestigd. In de katernen 2
tot en met 9 zien we zeer vele kleine passages die ontbreken. In de katernen 10 tot en met 12 treffen we
enerzijds twee enorme gaten aan, anderzijds is het totale aantal ontbrekende passages zeer gering. De
conclusie moet zijn dat de kopiisten van katernen 2 tot en met 9 af te schrijven tekst van een andere aard
ter beschikking hadden dan de kopiisten van katernen 10 tot en met 12. Voor zover deze laatsten over
tekst beschikten, vertoont die slechts verwaarloosbare lacunes ten opzichte van de tekst in hs.
München/Utrecht.
(4) Het aantal ontbrekende passages in hs. Oxford is aanvankelijk zeer gering, maar loopt dan sterk op
tot er bijna net zoveel zijn in hs. Oxford als in hs. Assisi. Ná blad 126ra (=103va, München) ontbreken
in hs. Oxford nauwelijks nog passages, dat wil zeggen vanaf de plaats waar het commentaar bij
hoofdstuk 6 van het Hooglied begint. (Hs. Oxford is vermoedelijk afgeschreven van een legger die in de
eerste delen al meer van de in een tweede schrijffase toegevoegde passages bezat dan in de latere delen).

Het feit dat een twintigtal van de veronderstelde ontbrekende passages in hs. Assisi achterin het
handschrift toch voorkomen, maakt in een klap de meest voor de hand liggende hypothese over de
verhouding tussen de drie tekstversies onmogelijk. Het is onmogelijk staande te houden dat de
oorspronkelijke versie van Glossa Tripartita zich in afgeronde vorm in hs. Assisi bevindt en dat latere
fases van uitbreiding in de tekstversies van hs. Oxford en hss München/Utrecht zijn gedocumenteerd.
Met die vaststelling vraagt het merkwaardige feit dat we in de vorm van katern 13 in hs. Assisi
aantreffen, niet minder om een verklaring.

Drie mogelijke manieren om de verhouding van de tekst in katernen 2 tot en met 12 met de tekst
van de ontbrekende passages in katern 13 te beschrijven, liggen voor de hand:
(1) Bij de passages in katern 13, gaat het om weglatingen uit de tekst door een kopiist. Later zijn een
aantal van die weglatingen dan toch genoteerd in het laatste katern.
(2) De passages in katern 13 zijn toevoegingen uit een latere tijd, (door een andere persoon dan de
auteur).
(3) De passages in katern 13 zijn toevoegingen van een latere fase, (door de dezelfde auteur).

Op grond van de codicologische informatie valt mogelijkheid (2) af. Katernen 10 en 13 zijn
vermoedelijk door dezelfde persoon gemaakt, wellicht door dezelfde kopiist beschreven. Een aanzienlijk
temporeel verschil tussen het schrijven van beide katernen mogen we uitsluiten. De theorie van de
`kritische kopiist' (1) is - zoals later zal blijken - eveneens onhoudbaar (Cf infra 78-82)2.

Blijft over mogelijkheid (3): de passages in katern 13 representeren een fase van uitbreiding van
de tekst die temporeel aansluit bij een/de eerdere versie van de tekst. Verderop zal blijken dat deze
theorie op meerdere manieren wordt bevestigd.

                                                       
1 De tekst van de bladen 52ra-55ra in hs. München, die in hs. Assisi ontbreekt, bevat een deel van het
commentaar bij Cant. 3,9/10 en de eerste twee commentaardelen bij Cant. 3,11.
2 Over het algemeen past waakzaamheid wanneer in de secundaire literatuur een kritische kopiist wordt
ingeroepen om een verschijnsel te verklaren.



- 60 - TEKSTHISTORISCH: COLLATIE VAN DE HANDSCHRIFTEN

4. Notanda

De tekstdelen in katern 13 hebben karakteristieken die zij delen met de overige ontbrekende passages.
De meeste van de tekstdelen in dit katern beginnen met de woorden Nota quod. Een groot deel van de
overige ontbrekende passages begint met dezelfde woorden of met Notandum, soms ook met vel sic. Dit
laat zich verklaren uit de aard van de dertiende-eeuwse exegetische tekst3.

Vanaf de eerste helft van de dertiende eeuw hadden de commentatoren de beschikking gekregen
over technische hulpmiddelen om de overvloed aan reeds voorhanden zijnde Hoogliedcommentaren te
kunnen hanteren. Deze hulpmiddelen waren florilegia en verschillende soorten concordanties. Hiermee
konden de commentatoren zich een weg banen door de overgeleverde commentaar-traditie. Een gevolg
van de beschikbaarheid en het enthousiaste, algemene gebruik van deze hulpmiddelen was wel, dat de
commentaren steeds meer op elkaar begonnen te lijken. Ook in Glossa Tripartita bestaat de kern van de
tekst uit een compilatie van de traditionele Hoogliedcommentatoren. Dit tekstmateriaal is geordend in
een vermoedelijke originele structuur van de hand van de compilator. Divisiones4 en distinctiones5

vormen de belangrijkste structurerende procédés.
Origineel waren de dertiende-eeuwse commentaarteksten slechts in de quaestiones en

uitweidingen die aan het compilerende commentaar werden toegevoegd6. Deze uitweidingen waren veelal
van moralistische of devotionele aard en daardoor bijzonder geschikt als preekhulp. Deze notanda
werden in de hanschriften vaak nadrukkelijk aangemerkt, bijvoorbeeld door de woorden nota quod of
notandum.

Het is dit type tekstdelen dat we zowel in katern 13 als in de overige ontbrekende passages
aantreffen. Alle zijn het notanda die aan het eigenlijke compilerende commentaar zijn toegevoegd. Het
zal later blijken dat in Glossa Tripartita zelfs de notanda niet origineel zijn.

5. Verschil tussen de versies van het commentaar bij Cant. 1,1

Bij collatie blijkt dat uitsluitend in de commentaardelen bij Cant. 1,1 OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI

er belangrijke verschillen zijn in de redactie van hs. Assisi ten opzichte van de redactie in de overige drie
handschriften. De verschillen zijn van drieërlei aard. Om te beginnen zijn er ontbrekende passages zoals
we die ook verderop in de tekst tegenkomen. Dat is dus niet opmerkelijk, maar de beide andere
verschillen zijn wel heel bijzonder. Hs. Assisi heeft enkele passages die in de andere handschriften niet
voorkomen, en - nog opmerkelijker - er zijn talrijke omzettingen en aanpassingen in de tekst. Deze zijn
dermate ingrijpend dat we van een tweede redactie moeten spreken7. Ik geef enkele voorbeelden om te
illustreren dat er bewuste ingrepen in de tekst zijn gepleegd.

Een ontlening aan Vercellensis wordt in hs. Assisi bij een geheel ander onderwerp gebruikt dan
in de versie van de andere handschriften.

Glossa Tripartita citeert Gregorius wanneer het gaat over de personen die in het Hooglied
sprekend worden opgevoerd. In de interpretatie van Gregorius staat de sponsa voor de ecclesia, en zo
staat het ook in hs. Assisi. In de andere versie is toegevoegd dat de sponsa ook kan worden
geïnterpreteerd als anima contemplatiua of uirgo beata. Die toevoeging is wel begrijpelijk aangezien

                                                       
3 Cf. RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 237-240 waar een algemene inleiding op de dertiende-eeuwse
Hoogliedcommentaren wordt gegeven.
4 Een divisio schept een kader voor een navolgend tekstgedeelte door in een opsomming vooraf de onderdelen
van dat tekstdeel reeds aan te kondigen (cf. infra 144-45).
5 Een distinctio wordt vaak gebruikt bij de concrete invulling van een kader dat door een divisio is geschapen.
Een distinctio geeft verschillende figuurlijke betekenissen van een term, veelal ondersteund door schriftuurlijke
autoriteiten (cf. infra 144-45).
6 RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 238.
7 Wanneer een latere versie ingrepen pleegt in de tekst van een eerdere versie, kan men van een nieuwe redactie
spreken; wanneer een latere tekst alleen uitbreidingen biedt ten opzichte van een eerdere, is het woord versie
beter geschikt. Bij Glossa Tripartita zijn alleen in het eerste hoofdstuk de ingrepen zodanig dat van een nieuwe
redactie moet worden gesproken; in de rest van de tekst gaat het om nieuwe versies, omdat hier alleen tekstuele
uitbreidingen voorkomen.
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daardoor precies de drie interpretatiewijzen van Glossa Tripartita worden opgesomd, maar Gregorius
wordt op die manier niet meer accuraat geciteerd.

Een ontlening aan een van de bronteksten komt aaneengesloten voor in hs. Assisi, in de andere
versie is de ontlening in drie brokken opgedeeld waarbij de volgorde van de tekst niet is gehandhaafd.

De ingrepen in de redactie van het commentaar bij OSCVLETVR ME zijn moeilijk te
interpreteren. Men kan zeggen dat de ingrepen dermate ingrijpend zijn dat men voor de tweede redactie
van dit tekstgedeelte een andere auteur moet veronderstellen; men kan evengoed zeggen - lijkt mij - dat
de ingrepen zo complex zijn en zozeer van vertrouwdheid met de tekst getuigen, dat alleen de auteur zelf
ze kan hebben uitgevoerd.

Hoe het ook zij, met nadruk dient gezegd dat de versies verder nergens op dergelijke ingrijpende
wijze van elkaar verschillen.

II.2. BRONNEN VAN «GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA»

1. Inleiding

In het voorgaande gaven we een opsomming van de tekstdelen die in hs. Assisi ten opzichte van de latere
tekstversies ontbreken, en we stelden het merkwaardige feit vast dat een aantal van deze ontbrekende
passages in hs. Assisi in het twaalfde katern alsnog zijn genoteerd.

Tot nu toe doet Glossa Tripartita zich nog slechts als een zeer grote en weinig markante tekst
aan ons voor. Om meer greep op de tekst te krijgen is het nodig deze enig reliëf te geven. Een goed
middel daartoe is te kijken naar de bronnen die zijn gebruikt. Inzicht in de gehanteerde bronnen geeft
inzicht in de aard, het karakter en mogelijk de herkomst van de tekst. Wanneer we de gehanteerde
bronnen kennen en daardoor de geleding van de tekst kunnen doorgronden, zal het bovendien later
mogelijk zijn om op zinvolle wijze te kunnen spreken over de wijze waarop Bedudinghe met zijn
brontekst omgaat. We zullen kunnen zien welke tekstdelen Bedudinghe al of niet vertaalt, en kunnen
vaststellen hoe die keuzes zich verhouden tot de geleding, i.c. het bronnengebruik, van Glossa
Tripartita.

2. De bronnen

Een misschien niet zo verrassende bevinding van het bronnenonderzoek is dat het aantal gehanteerde
bronnen zeker veel geringer is dan het aantal autoriteiten dat in de tekst wordt genoemd. Wanneer
florilegia worden gebruikt is dat immers ook het geval. Het bijzondere van Glossa Tripartita is dat twee
andere Hoogliedcommentaren als onmiddellijke bronnen konden worden geïdentificeerd. Deze twee
teksten zijn ieder de bron voor vele van de genoemde autoriteiten. De geïdentificeerde teksten zijn:

(a) Cantuariensis: Glossa super Canticum Canticorum
(b) Iohannes Russel: Super Cantica

Daarnaast is er nog een tekst die in de versie waarover we beschikken, niet een onmiddellijke bron van
Glossa Tripartita is. Vermoedelijk is een voorganger van deze tekst wél een bron van Glossa Tripartita
geweest. Deze tekst komt uitsluitend voor in hs. Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 302, f. 76-1921.
Aangezien de titel in het handschrift onjuist is, noem ik deze tekst:

(c) De Utrechtse compilatie

a. Cantuariensis: Glossa super Canticum Canticorum

                                                       
1 TIELE, Catalogus Codicum Manu Scriptorum Bibliothecae Uniuersitatis Rheno-Trajectinae, dl. 1,
Utrecht/Den Haag 1887, 98.
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1. Aard en inhoud van de tekst

Een belangrijke bron voor Glossa Tripartita is het Hoogliedcommentaar van een zekere Cantuariensis;
bezien vanuit het belang voor het inzicht in de genese van Glossa Tripartita is de Cantuariensis-tekst
zelfs van het grootste gewicht.

Het commentaar komt in slechts één handschrift voor: hs. Innsbruck, Universitätsbibliothek,
144, f. 1-1272. Het handschrift stamt uit het kartuizerklooster Schnals bij Merano, waar het wellicht ook
is geschreven in 14253. Op het dekblad heet de tekst: Cantuariensis super cantica. In de oude catalogus
van Schnals is er een `nadere specificatie': Thomas Cantariensis(!) Super cantica. Riedlinger vermoedt
dat de tekst uit de dertiende of veertiende eeuw stamt. Hij geeft als terminus post quem ca. 1260, de tijd
waarin de tekst Funiculus triplex ontstond, die zeker als bron voor Cantuariensis heeft gediend4.
Riedlinger stelt een vakkundige, originele structurering van de tekst en een grote bronnenkennis van de
auteur vast. Hij acht het niet onmogelijk dat de knappe tekstconstructie en de bekwame verwoording zijn
overgenomen uit Glossa Tripartita5. Het heeft mij zeer geholpen dat Riedlinger de verwantschap tussen
Cantuariensis en Glossa Tripartita heeft vastgesteld, alleen is de verhouding tussen gevende en
ontvangende tekst het tegenovergestelde van wat hij vermoedde. Het blijkt dat Glossa Tripartita zonder
enige twijfel rechtstreeks aan Cantuariensis heeft ontleend.

Cantuariensis is een franciscaanse tekst aangezien Franciscus als pater noster wordt aangeduid.

(...) beatus Paulus (...) de seipso ait Gal. ultimo: Stigmata domini nostri Ihesu Christi in corpore meo porto.
Isto signaculo fuit signatus beatissimus Franciscus, pater noster (Hs. Innsbruck, f. 116vb)6.

Aan de benaming (Thomas) Cantuariensis voor de vermoedelijke auteur van de tekst mag wellicht niet
te veel waarde worden gehecht. De aanduiding is zeer onspecifiek, en werd wel vaker - ten onrechte -
gebruikt. Zo is ook het Hoogliedcommentaar van Thomas Cisterciensis in een aantal handschriften aan
Thomas Cantuariensis toegeschreven7.

Anderzijds wordt in Glossa Tripartita eenmaal naar Cantuariensis verwezen waar niets anders
dan de Cantuariensis-tekst kan zijn bedoeld. De schrijver van Glossa Tripartita duidde de auteur dus
aan met Cantuariensis zoals dat ook in hs. Innsbruck het geval is:

PONE ME eciam SVPER COR TVVM VT

SIGNACVLVM ad erudiendum, quia magis
Christi memoria docet hominem ea que sibi
sunt utilia eligere et nociua contempnere.
Propter quod de qualibet anima Christo deuota
potest dici illud Canticum 4: ORTVS

CONCLVSVS, FONS SIGNATVS (...) (hs.
Innsbruck, f. 116va).

Secundum Cantuariensem exponitur sic: PONE ME

SVPER COR TVVM ad erudiendum, quia magis
memoria Christi docet hominem ea que sibi sunt
utilia eligere et nociua contempnere, propter quod
quelibet anima deuota Christo potest dicere illud
Canticum 4: ORTVS CONCLVSVS, FONS SIGNATVS

(...) (hs. Assisi, f. 126rb)

                                                       
2 W. NEUHAUSER, Katalog der Handschriften der Universitätsbibliothek Innsbruck, Teil 2 (=
Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe II, Band 4, Teil 2),
Wien 1991, 115/6; STEGMÜLLER, Repertorium, V 7258, 8084; RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 344-47.
3 Colofon f. 122vb (bij RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 345, n. 2 enigzins verhaspeld): Explicit glosa super
cantica canticorum deo gracias. Anno Domini Mo. CCCCo. uigesimo quinto feria quarta post festum
concepcionis seu sanctificacionis gloriose uirginis Marie. Immediate post horam decimam ante meridiem.
4 Meer over Funiculus triplex, infra 71-73.
5 RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 346: "falls er dies alles nicht einfach aus einer Vorlage übernommen hat",
waarbij Riedlinger verwijst naar de tekst van Glossa Tripartita zoals hij die slechts kent uit de handschriften
München en Oxford.
6 Ook f. 78vb: Et ideo in laude beati patris nostri canit sancta mater ecclesia: O martyr desiderio francisce
quanto studio etc. Deze frase is afkomstig uit een rijmofficie van Julianus v. Speyer O.F.M. (†1250), cf.
Analacta Hymnica, 5.178 en 26.44. Op f. 17ra wordt Franciscus als pater noster aangeduid. Hoewel deze
aanduiding in de marge is toegevoegd, oordeelt Riedlinger terecht (345, n. 3) dat het verband met de tekst zo
sterk is dat de toevoeging tot het oorspronkelijke tekstverband moet hebben behoord.
7 STEGMÜLLER, Repertorium, V, 8195: Thomas de Vaucelles O.Cist.
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Er bestaat een zeer sterke verwantschap tussen de Cantuariensis-tekst en het Hoogliedcommentaar van
Iohannes Pecham8. De Cantuariensis-tekst maakt met zekerheid uitvoerig gebruik van het
Hoogliedcommentaar van Iohannes Pecham. Pecham was aartsbisschop van Canterbury vanaf 1279 en
werd wellicht daarom ook Cantuariensis genoemd. Misschien kan hiermee de naamgeving worden
verklaard: vermoedelijk werd ook de Cantuariensis-tekst aan Pecham toegeschreven.

Thomas Cantuariensis staat in Stegmüller uitsluitend te boek als de auteur van de tekst in hs.
Innsbruck. De naam doet vermoeden dat de auteur een Engelsman was. De tekst verraadt theologische
geschooldheid van de auteur. Als hij een Engelsman was, kan het zijn dat hij zijn scholing niet in
Engeland maar in Parijs heeft ontvangen9.

De Cantuariensis-tekst opent met een dubbele proloog. In elke proloog wordt een algemene
beschouwing over het Hooglied in zijn geheel gegeven. Beide prologen hebben een schriftwoord als
thema. Deze thema's worden op ingenieuze wijze met de exegese van het Hooglied verbonden. De
ontleding van het thema vormt in beide prologen de ruggengraat van de algemene beschouwing. Elk
onderdeel van het thema wordt verbonden met een aspect van het Hooglied; de op het Hooglied
toegespitste analyse van het schriftwoord is de basis van de tekstuele organisatie van elke proloog. Hier
geeft de exegeet - volgens de vereisten van het genre - een proeve van zijn bekwaamheid: het is zaak op
overtuigende wijze door middel van de doeltreffende ontleding van een passend schriftwoord een
pakkend en verrassend perspectief op het Hooglied te bieden.

De eerste proloog heeft als thema: Deus canticum nouum cantabo tibi, in psalterio decacordo
psallam tibi (Ps. 143,9), het thema van de tweede, kortere proloog luidt: Funiculus triplex difficile
rumpitur (Ecclesiastes 4,12).

Opmerkelijk is dat in de eerste proloog een ander apparaat van exegetisch termen wordt
gebruikt dan in de tweede. In de eerste proloog zien we de `causae'-terminologie van de `Aristotelische
proloog': tytulus, causa efficiens (principalis, secundaria), causa finalis, causa formalis, causa
materialis, cui parti philosophiae supponatur. In de tweede proloog treffen we een analoog, maar toen
al `ouderwets' begrippenapparaat aan: auctor, intencio auctoris, finis, materia, modus agendi10. Hoe
kan dit feit worden geïnterpreteerd? Wellicht is de tekst ontstaan in een tijd dat het Aristotelische
begrippenapparaat het vroegere begrippenapparaat begon te verdringen, misschien moest de exegeet
zich in het hanteren van beide begrippenapparaten bekwamen. Verderop in de tekst blijkt dat de
Aristotelische terminologie de schrijver meer eigen is dat het oudere begrippenapparaat. Bijvoorbeeld op
f. 71ra gebruikt de schrijver de complete causae-terminologie bij de exegese van Cant. 3,9-11. Het kan
ook zijn dat de schrijver van de Cantuariensis-tekst zich in de tweede proloog baseert op andere teksten
die hij als bron gebruikt. De tweede proloog `Funiculus triplex' is sterk verwant aan de proloog van de
gelijknamige tekst die later zal worden behandeld. De oorspronkelijkheidsverhouding tussen beide
teksten is vooralsnog onduidelijk.

Met het oog op Glossa Tripartita maar ook op zichzelf beschouwd, is de eerste proloog het
interessantst. Opmerkelijk hierin is de grote rol die terminologie uit muziekleer en `literatuurtheorie' erin
speelt.

°3ra° Quarto et ultimo indicant nobis premissa uerba formam siue procedendi modum cum dicitur: In
decacordo psalterio psallam tibi [Ps. 143,9]. Canticum enim illud uidetur constitui in modum psalterii
decacordi. Huius autem intellectualis cantici latus superius, a quo redditur sonus, potest intelligi persona
sponsi, quia quicquid resonat in ipso, est de ecclesie sponso; latus uero inferius ipsa sponsa, latus uero
tertium, per quod descendunt et ascendunt corde, possunt intelligi persone coniuncte sponso et sponse,
sodales uidelicet et adolescentule. Decem autem corde possunt intelligi decem affectionum decursus, quibus

                                                       
8 Johannes Pecham OFM (†1292), STEGMÜLLER, Repertorium, III, 4845; RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 298-
303.
9 F. 37ra: dicuntur caprones gallice cheverones. De schrijver kende in ieder geval Frans, maar het was
misschien niet zijn moedertaal.
10 Voor een bespreking van de verschillende soorten prologen A.J. MINNIS, Medieval theory of authorship.
Scholastic literary attitudes in the later Middle Ages, Londen 1984, i.h.b. 9-29 en 40-73; R.W. HUNT, The
Introduction to the `Artes' in the Twelfth Century, in: Studia medievalia in honorem R.M. Martin O.P., Bruges
1948, 85-112.
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sponsa ascendit ad sponsum et econuerso sponsus descendit ad sponsam per eandem uiam. Variantur autem
affectiones ille secundum numerum denarium, quia decem sunt in hoc libro confabulaciones siue
allocuciones, quibus sponsa sponsum uel adolescentulas de sponso alloquitur. Et decem sunt responsiones,
quibus a sponso ipsi sponse uel sodalibus de sponsa respondetur. Quod autem iste sit modus loquendi in
processu huius libri, patet per Originem dicentem quod liber ille in modum dramatis est scriptus. Drama
enim idem est quod fabula, et est modus dicendi ubi diuerse persone introducuntur et alijs accedentibus alijs
discedentibus a diuersis ad diuersos textus °3rb° narracionis expletur. Unam ergo cordam in psalterio
intellectuali huius cantici intelligere possumus unam ascensionem sponse ad sponsum per unam
allocucionem, et descensionem sponsi ad sponsam per unam responsionem. Quo facto finitur una corda nisi
quod quandoque intercipiuntur sodales sponsi et adolescentule sponse percucientes eandem cordam
allocucione sua, uel ad sponsum de sponsa uel ad sponsam de sponso. Non est tamen propter hoc noue corde
uel noui dramatis inchoacio eo quod tota armonia inter sponsum et sponsam est protensa. Secundum hoc
ergo tantum decem corde inueniuntur in hoc psalterio, id est tantum x dramata in hoc intellectuali cantico.
In capitulo primo sunt duo consumata et tercium inchoatum. Primum incipit, ubi dicitur: OSCVLETVR ME

etc., secundum, ubi scribitur: CVM ESSET REX, tercium ibi: ECCE TV PVLCHRA ES. In secundo capitulo duo
sunt completa et tercium inchoatum. Primum incipit, ubi dicitur: SICVT MALVS INTER LIGNA, secundum, ubi
subditur: VOX DILECTI MEI, tercium, ibi: DILECTVS MEVS MICHI. In tercio capitulo incipit unicum drama, ibi:
EGREDIMINI ET VIDETE. In quarto capitulo nullum incipit. In quinto est unum completum, ubi dicitur VENIAT

DILECTVS etc., et inchoatum, ibi: EGO DORMIO etc. In sexto capitulo nullum inchoatur, sed capitulo septimo
incipit decimum drama et ultimum, et terminatur capitulo octauo, ubi dicitur: SI HOSTIVM EST. Quod autem
sequitur immediate: SI MVRVS EST, quamuis sit uox noua sponse, non est tamen drama, quia uox illa sponse
non est de sponso, sed nec eam sequitur aliqua sponsi responsio. Sunt enim tria necessaria ad esse dramatis,
scilicet quod sponsa incipiat canticum, et quod concentus siue allocucio <sit de ipso sponso et de nullo alio,
et quod sponse allocucionem sequatur responsio sponsi de sponsa. Talis autem non est allocucio>11 sponse
premissa, quia non de sponso sed de semetipsa. Similiter illa uox sponse, que ponitur in fine: FVGE DILECTE

MI, quamuis sit sponse et de sponso, non tamen sequitur eam sponsi responsio, et ideo non est dramatis
inchoacio, sed tocius cantici conclusio uel terminacio, ut fiat circulus in sponse sermonibus. Canticum enim
illud sponsa originaliter inchoat, interscalariter mediat, et finaliter consumat. Sunt itaque huius
intellectualis psalterii tantummodo decem corde, in quarum unaquaque ad minus sunt duo toni uel due
uoces: uox sponsi et uox sponse; et in aliquibus sunt plures, quando scilicet eandem cordam percuciunt cum
sponso et sponsa paranimphi et sodales. Claui uero quibus corde iste infiguntur, in sponso possunt intelligi
decem exemplaria mandatorum decalogi, in sponsa uero decem mandatorum obseruacio12 (hs. Innsbruck).

De uiteenzetting over dramata en corda psalterii zal de structurering van de hele verdere tekst bepalen.
Het gebeurt niet vaak dat de auteur een thema kiest dat in de verdere tekst zo nadrukkelijk een rol blijft
spelen. Het feit dat dit hier wel gebeurt is te meer een aanwijzing voor de grote bekwaamheid en
originaliteit van de schrijver. Enkele voorbeelden van de wijze waarop het thema in het commentaar
structurerend wordt gebruikt:

°29rb° (...) et terminatur primum drama hoc est prima linea istius cantici per psalterium *decacordum
figurati.
°35ra° (...) et terminatur secundum drama istius cantici per psalterium decacordum figurati.

                                                       
11 Aangevuld uit hs. Assisi, f. 7ra.
12 Cf.: °5rb° (...) Sed non est pretereundum hic in hoc cantico spirituali quod in singulis cordis huius cantici
armonice percussis conuenit inuenire omnia genera musice, que sunt tria, scilicet dyatonicum, quod est
grauius; enarmonicum, quod est dulcius; et cromaticum, quod est inter hoc medium. Primum genus, scilicet
dyatonicum, retinuit sibi ecclesia sanctorum propter grauitatem eius et lenitatem. Reliquum vero, scilicet
enarmonicum, respuit propter sui difficultatem et ob nimiam forte ipsius suauitatem, ne simpliciores anime in
eo capte pocius voci quam rei intenderint. Medium vero, scilicet cromaticum, mundane ascribitur musice.
Dyatonicum igitur spectat proprie ad allegoriam, que est exposicio lenior ceteris et grauior. Enarmonicum
vero ad anagogicam °5va° propter eius difficultatem atque dulcedinem. Cromaticum ad tropologicam, que
exposicio [que] media est inter premissas quantum ad earum dulcedinem et grauitatem. In qualibet igitur
corda huius psalterii sunt inuenienda hec tria genera musice, id est quodlibet verbum huius libri tripliciter
habet exponi, scilicet allegorice, tropologice et anagogice. De sensu autem litterali pie creditur quod in hoc
libro sensus allegoricus pro ipso ponitur. Auctoris enim intencio fuit componere carmen epithalamicum de
Christo et ecclesia, non de Salomone - prout aliqui fabulantur - et filia Salomonis (hs. Innsbruck).
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           (...) Hic protenditur et extenditur corda tercia siue tercium drama.

Een karakteristiek van de tekst is dat op vele plaatsen nadrukkelijk wordt aangegeven bij welke
gelegenheid een thema voor de preek kan worden aangewend. Deze suggestie wordt doorgaans op
formeel gestandaardiseerde wijze vormgegeven:

°36va° (...). Si quis uoluerit accipere uerbum istud pro themate ad predicandum uiris religiosis, potest dicere
quod hic tanguntur tria, que uiris religiosis sunt summe necessaria.
°40ra° (...). Unde si quis uoluerit accipere uerbum istud pro themate in festo concepcionis (...).

Veelvuldig is de interpretatie gericht op het onderstrepen van het belang van preken, daarom ook is er
grote aandacht voor de `prelati' en `predicatores' en voor de morele voorwaarden waaraan zij moeten
voldoen. Een tweetal voorbeelden:

°52va° (...). Et bene proposuit sponsus ista tria uocabula, quia ad predicacionis officium exercendum
maxime disponunt feruida dilectio, regulata intencio, decora conuersacio.
°75va° (...) Secundo debent °75vb° predicatores ecclesie nomine dencium appellari propter officium
diuidendi. Nam officium dencium est cibum comminuere et eum infirmioribus membris proporcionaliter
facere (...). Sic predicatores ecclesie debent sermones suos adaptare, ut non proponantur minoribus maiora,
nec maioribus minora (...).

De laatstgenoemde aspecten hangen samen met de oriëntatie van de tekst: de interpretatie van het
Hooglied is verbonden met een speciale bekommernis om `predicatio'.

Anders dan in Glossa Tripartita zijn de verschillende allegorische interpretatiewijzen niet scherp van
elkaar gescheiden. De Hoogliedtekst wordt `pragmatisch' benaderd; al naar gelang de
interpretatiemogelijkheden die een vers biedt, wordt een andere allegorische invulling aan de sponsa
gegeven. De mogelijke allegorische invullingen van de sponsa worden bij de interpretatie van het eerste
vers opgesomd:

°5rb° Sed sponsa huius sponsi inuenitur sub triplici differencia, est enim sponsa Christi alia generalis, alia
specialis, alia singularis. Sponsa Christi generalis est uniuersalis ecclesia (...). Sponsa Christi specialis est
anima deo deuota (...). Sponsa uero dei singularis et priuilegialis est illa uirgo super omnes benedicta
mulieres (...).

De universalis ecclesia wordt begrepen als de verzameling van prelati en subditi. Of het bij de
interpretatie nu om de eerste of tweede categorie gaat, de aard van de interpretatie is overwegend
tropologisch. De anima deo deuota is voor alles een lidmaat van de kerk; het zij leidend of geleid. De
anima deo deuota in de zin van de individuele ziel met een mystiek verlangen naar vereniging met God,
komt in deze tekst weinig aan de orde. Wanneer in de interpretatie de sponsa als de uirgo benedicta
(Maria) wordt begrepen, dan is de toon opnieuw tropologisch: de uirgo benedicta is een lichtend
voorbeeld, een dankbare bron van themata voor de preek.

De hoeveelheid commentaar per vers(deel) neemt in hs. Innsbruck sterk af tegen het einde van
de tekst. Het kan zijn dat hs. Innsbruck een onvolmaakte getuige is van de Cantuariensis-tekst. Vooral
in de commentaardelen bij hfst 7 en 8 van het Hooglied zou hs. Innsbruck wel eens een beknopte versie
van de tekst kunnen geven.

2. Cantuariensis in Glossa Tripartita super Cantica

Het bewijs dat Glossa Tripartita aan de Cantuariensis-tekst ontleent en niet omgekeerd, is eenvoudig te
leveren. Zoals eerder gezegd, is de structuur van de Cantuariensis-tekst gebaseerd op de dramata die
weer verbonden zijn met het psalterium decacordum van het thema van de eerste proloog. In de
Cantuariensis-tekst is ieder begin en einde van een drama aangegeven. In Glossa Tripartita is de
uiteenzetting over dramata in de proloog overgenomen, maar de bijbehorende structurering is in Glossa
Tripartita slechts in enkele brokstukken terug te vinden. Van begin en einde van het eerste drama en het
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begin van het tweede is in Glossa Tripartita geen spoor, maar het einde van het tweede drama en het
begin van het derde worden toevallig wél genoemd:

°27ra° (...) et sic terminatur secundum dragma istius cantici per psalterium decacordi figurati etc (...).
°27rb° (...) Hic incipit tercium dragma. (hs. München).

Vervolgens vernemen we niets meer over dramata tot we plotseling op f. 135vb de volgende (en tevens
laatste) mededeling over dramata in Glossa Tripartita aantreffen: (...) Hic incipit secunda pars istius
dragmatis noni. (hs. München).
Al deze mededelingen over dramata komen dus ook in de Cantuariensis-tekst voor, plus dan nog al de
andere dramata-aanduidingen.

Een tweede bewijs aangaande de ontleningsverhouding tussen de Cantuariensis-tekst en Glossa
Tripartita vinden we op f. 24vb in hs. München van Glossa Tripartita. Hier wordt naar een eerdere
vermelding verwezen: quia, ut est superius dictum, unus miles aperuit latus eius et continuo exiuit
sanguis et aqua. Dit is in Glossa Tripartita echter niet eerder vermeld, maar in de Cantuariensis-tekst
wel. Daar staat even tevoren: De ista lanceacione legitur Ioh. 19: Vnus militum latus eius aperuit et
continuo exiuit sanguis. In Glossa Tripartita is wel de verwijzing overgenomen maar niet de eerdere
vermelding13.

Omdat in de Cantuariensis-tekst de sponsa naar believen als kerk, individuele ziel of Maria wordt
geïnterpreteerd, kan het niet verbazen dat we in Glossa Tripartita ontleningen aan de Cantuariensis-
tekst bij elk van de drie interpretatiewijzen aantreffen. Iets vaker evenwel in de ecclesiologische en
mystiek-morele commentaardelen dan in de mariologische delen.

Een stilistische karakteristiek van zowel de Cantuariensis-tekst als van Glossa Tripartita is het
gebruik van `color rhythmicus'14. In de navolgende passage is dit op typerende wijze gebruikt, tevens is
dit een zeldzaam geval van (geringe) aanpassing (of wellicht tekstbederf) in Glossa Tripartita:

Propter quod notandum quod in sponso isto
reperitur quadruplex decor, scilicet decor
inuiolabilis mundicie, decor indeuiabilis
iusticie, decor indeceptibilis uel
incomprehensibilis doctrine et decor
immarcessibilis glorie (hs. Innsbruck, f. 35va).

Vnde notandum quod quadruplex <decor> in hoc
sponso *reperitur, uidelicet inuiolabilis mundicie,
inobliquabilis iusticie, irreprehensibilis doctrine,
immarcessibilis glorie (hs. München, f. 28ra).

Via de Cantuariensis-tekst zijn enkele opvallende autoriteiten in Glossa Tripartita terechtgekomen, die
verder niet (of nauwelijks) in Glossa Tripartita voorkomen. In de proloog Rabanus en Cassiodorus,
verder Aristoteles, Papias, Hildefonsus Toletanus, Damascenus, Strabo en vaak Ysidorus.

Sommige ontleningen aan de Cantuariensis-tekst zijn zeer omvangrijk. Zo de passage in hs.
München, f. 18vb-19rb die overeenkomt met hs. Innsbruck. f. 22va-23va.

Over de ontleningen aan de Cantuariensis-tekst zal nog gesproken worden waar de gegevens
van teksthistorisch en codicologisch onderzoek worden samengebracht (infra 78-82).

b. Iohannes Russel, Super Cantica

                                                       
13 Verdere bewijzen voor de prioriteit van de Cantuariensis-tekst zijn legio. Nog twee voorbeelden: de frasen
hic potestis notare en pro themate in Glossa Tripartita zijn telkens afkomstig uit de Cantuariensis-tekst waarin
deze frasen nog veel vaker voorkomen. Op f. 33vb heeft Cantuariensis: sicut dicit Rabanus; hss. Assisi en
Oxford hebben sicut dicit Thobias (wat zinloos is), hss. München en Utrecht hebben simpelweg: sicut dicit
quidam.
14 Color rhythmicus is een kenmerk van dertiende-eeuwse academische teksten. Het houdt in dat de onderdelen
van een navolgend tekstgedeelte vooraf in rijmend proza kort worden opgesomd. Cf. MEISTER ECKHART, Die
deutschen und lateinischen Werke, Die lateinische Werke, Vierter Band: Magistri Echardi Sermones, (ed.) E.
BENZ, B. DECKER en J. KOCH, Stuttgart 1956 (herdruk 1987), XXXI; R.H. ROUSE, M.A. ROUSE, Preachers,
Florilegia and Sermons: Studies on the Manipulus florum of Thomas of Ireland, Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, Toronto 1979, 76.
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1. Aard en inhoud van de tekst

Iohannes Russel, Super Cantica is een mariologisch commentaar op het Hooglied dat in zeven
handschriften geheel of gedeeltelijk is overgeleverd15. In het geringe oeuvre van Russel is dit de meest
overgeleverde en wellicht ook populairste tekst. Verder zijn van Russel twee preekfragmenten en een
commentaar op de Apocalyps bekend, elk in slechts één handschrift.

Het weinige dat over Russel bekend is, vinden we bij Smalley. Iohannes Russel O.F.M. († post
1305) was magister-regens bij de Franciscanen in Cambridge, waarschijnlijk van 1292-93. Het
commentaar van Russel verschilt qua aard van Glossa Tripartita en van de andere geïdentificeerde
bronnen, de Cantuariensis-tekst en de Utrechtse compilatie. Dit zijn alle teksten die afkomstig zijn uit
de dertiende-eeuwse academische traditie en deze voortzetten. Opvallende karakteristieken van de
academische teksten die daarin voorkomen en bij Russel ontbreken, zijn de proloog met een
schriftwoord als thema en het exposé met gebruikmaking van de `causae-terminologie' dan wel het
oudere begrippenapparaat.

Daarenboven verklaart Russel in de proloog dat hij zijn commentaar strikt aan Maria wil
wijden, hetgeen ook tamelijk uitzonderlijk is, en zeker afwijkend van de heersende scholastieke praktijk.
Russel knoopt veeleer aan bij de traditie van de monastieke, pre-scholastieke literatuur. Dat blijkt ook
uit de keuze van zijn bronnen. Een gevolg van zijn keuze voor een mariologisch commentaar is de zeer
belangrijke plaats die Alexander Nequam inneemt16.

Incipit en explicit van het Russel commentaar luiden als volgt:

OSCVLETVR ME. Cogitanti michi canticum promere laudis cuiuscumque ad honorem uirginis amorose, ipsa
pia uirgo riuos amoris scaturiens, ut prophetico alludam eloquio, inmisit in os meum canticum nouum.
Canticum, inquam, quod uocatur canticorum canticum et amoris epythalamum. Et bene in os meum inmisit
illud canticum quia ab oris osculo dinoscitur fore inchoatum. (hs. Vaticano, Biblioteca Apostolica, vat. lat.
672, f. 53ra).

clementer ora pro me, seruo tuo, fratre Iohanne Russel de ordine fratrum minorum, qui messuit mirram cum
aromatibus de quibus supra capitulo 5; MESSVIt, inquam, MIRRAM anxii studii ad componendum aromata
tue laudis. O, insuper cella, aromatum amaram mirram nostrorum post caminum absorbeant tuarum
aromata graciarum, quibus a<b>sor<b>tis post agnum filium tuum ascendere ualeamus super montes
aromatum, te ducente, te iuuante, que illuc post filium tuum ascendisti SICVT VIRGVLA FVMI EX AROMATIBVS

MIRRE ET THVRIS (hs. Vaticano, f. 87va).

De belangrijkste post-Bernardijnse autoriteiten zijn opgesomd in Smalley. Het zijn William of
Newburgh Can. Reg. († 1201), Alexander Nequam Can. Reg. (†1217), Thomas Gallus Can. Reg.
(†1246) en Iohannes Pecham OFM (†1292).

De autoriteit die het vaakst voorkomt in de tekst is als gezegd Alexander Nequam17, andere zeer
frequent geciteerde autoriteiten zijn Bernardus, Beda en Remigius18. Russel gebruikt deels dezelfde
bronnen als de Cantuariensis-tekst. In het navolgende geval is dat vermoedelijk een florilegium:

Nigra svm, sed formosa, filie Ihervsalem, sicvt SICVT TABERNACVLVM CEDAR, hoc pro exemplo

                                                       
15 STEGMÜLLER, Repertorium, III, 4919, 5028; B. SMALLEY, John Russel O.F.M., in: Recherches de Théologie
Ancienne et Médiévale, 23 (1956) 277-320; SCHEPERS, Ps-Bonauentura, 481.
16 Nequam (1157-1217) schreef eveneens een overwegend mariologisch commentaar (cf supra 17). Zijn werk,
in on-scholastieke, lyrische stijl, verouderde snel in een tijdvak waarin men de hoge vlucht van de scholastiek
beleefde, maar dankzij auteurs als John Russel raakte zijn werk niet in vergetelheid. Cf. HUNT, The Schools and
the Cloister.
17 Naar Alexander Nequam wordt verwezen met Alex, éénmaal echter gebruikt Russel de aanduiding Neq (hs.
Vaticano, 73ra).
18 SMALLEY, John Russel, 286, n. 43: hiermee wordt Pseudo-Haimo van Halberstadt aangeduid (waarschijnlijk
Haimo van Auxerre, floruit c. 840-65); PL 117, 295-398; STEGMÜLLER, Repertorium, III, 3079; V, 7218.



- 68 - TEKSTHISTORISCH: BRONNEN VAN GLOSSA TRIPARTITA

tabernacvla Cedar svper pelles Salomonis, et
habet ordinari littera sic; per Bedam et
Remigium sic: Filie Ihervsalem, nigra svm sicvt
tabernacvla Cedar, sed formosa sicvt pelles
Salomonis (Russel, hs. Vaticano, vat. lat. 672,
55vb).

nigredinis; SICVT PELLES SALOMONIS, hoc pro
exemplo formositatis, ut reddantur singula singulis.
Unde secundum Bedam et Remigium littera habet
ordinari sic: FILIE IHERVSALEM, NIGRA SVM SICVT

TABERNACVLA CEDAR, SED FORMOSA SICVT PELLES

SALOMONIS (Cantuariensis, hs Innsbruck, Univ.,
144, 18rab).

Russel vertoont overigens met de Cantuariensis-tekst, Iohannes Pecham – die hij `Cantuariensis'
noemt19 – en Glossa Tripartita in sommige delen een opmerkelijke samenhang.

Sciendum autem quod non omnis amor inducit languorem, sed <amor> vehemens qui sex habet gradus.
(Pecham, hs. Oxford, Balliol College 21, 24vb).
Notandum autem quod non omnis amor inducit languorem, sed amor vehemens qui sex habet gradus
(Cantuariensis, hs. Innsbruck, 46ra).
Sciendum tamen, quod, sicut dicit hic quidam expositor videlicet cantuariensis, non omnis amor inducit
languorem, *sed amor vehemens qui sex habet gradus (Russel, hs. Vaticano, 61rb).
Notandum est hic, quod super locum istum ad commendacionem beate virginis dicit quidam expositor
videlicet cantuariensis: non omnis amor inducit languorem, sed amor vehemens, qui potissime fuit in beata
virgine, et habet sex gradus (Glossa Tripartita, hs. Assisi, 34va).

De oorspronkelijke tekst is van Pecham. De Cantuariensis-tekst en Russel zijn daar beide onafhankelijk
van elkaar van afgeleid20. Typisch aan de Cantuariensis-tekst is dat veel ontleningen aan andere
bronnen door het woord Notandum worden ingeleid. Russel wijzigt niets aan de tekst, maar voegt een
auteursvermelding toe. Glossa Tripartita citeert Pecham via Russel, getuige de auteursvermelding.
Opvallend bij Glossa Tripartita is nog dat de neiging tot uitvoerigheid - als elders - onbedwingbaar is.
Tot tweemaal toe maakt Glossa Tripartita melding van de beata uirgo. Glossa Tripartita heeft hier net
als de Cantuariensis-tekst het woord notandum. Glossa Tripartita gebruikt dit woord vaak - soms in
navolging van de Cantuariensis-tekst.

Een tweede voorbeeld:

In uallibus siquidem habundant humores, splendores, ardores et per consequens uigores germinales ad
purgandum, ad illuminandum, ad inflammandum, ad fecundandum (...) (Pecham, 19rb).
Notare potestis si placet, quod in uallibus solent habundare humores, splendores, ardores et per consequens
sunt germinales uigores ad irrigandum, ad illustrandum, ad inflammandum, ad fecundandum (...)
(Cantuariensis, 38vb).
(...) et bene secundum Cantuariensem uallibus comparantur humiles et pauperes. In uallibus siquidem ad
purgandum habundant humores, ad irradiandum splendores, [et] ad inflammandum ardores, ad
fecundandum germinales uigores (...) (Russel, 59va).
Notandum ergo quod in uallibus habundant ad purgandum humores, ad irradiandum splendores, ad
inflammandum ardores, ad fecundandum germinales uigores (...) (Glossa Tripartita, hs. Assisi, 31ra).

                                                       
19 Cf. supra 63.
20 Men zou zich kunnen afvragen of Russel niet toch van Cantuariensis is afgeleid. Dit is niet mogelijk: er zijn
passages die Pecham en Russel gemeenschappelijk hebben, die in Cantuariensis ontbreken. De gehele
navolgende passage, bijvoorbeeld - ze is zelfs nog omvangrijker in Pecham en Russel - komt in de
Cantuariensis-tekst niet voor:

planissimum est id uerbum de gloriosa uirgine Maria secundum hystoriam (...), dicitur de ipsa quod sicut
ille mulieres excitant in hominibus motus carnis et in modum spinarum excitant concupiscencie punctiones,
sic ipsa econtrario extinxit in <in>tuentibus eam concupiscenciam excitatam, quod satis est probabile,
quia certum est secundum Ieronimum, radios oculorum Christi tante fuisse potencie, ut homines rudes
traherent ad Christum ymitandum... (Pecham, hs. Oxford, 20ra).
tamen Cantuariensis aliomodo exponit illud de beata uirgine (...), quia sicut alie mulieres illecebrose
excitant in hominibus motus carnales et in modum spinarum prouocant concupiscenciam punctiones, sic
beata uirgo extinxit econtrario in intuentibus excitatam concupiscenciam, quod satis uidetur probabile,
quia certum est secundum Ieronimum radios oculorum Christi tante fuisse (...) et potencie quod homines
rudes attraherunt ad ipsum imitandum...(Russel, hs. Vaticano, 59vb).
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Opnieuw heeft Pecham de oorspronkelijke tekst, de van elkaar onafhankelijke navolgers zijn de
Cantuariensis-tekst en Russel21, Glossa Tripartita volgt opnieuw Russel.

Hoewel Russel een hang heeft naar de spiritualiteit van vroegere monastieke auteurs, zijn zowel
schrijfstijl en klaarblijkelijke academische onderlegdheid onmiskenbaar contemporain: ook bij Russel
vinden we de onvermijdelijke dertiende-eeuwse `academische' opsommingen en distincties in `color
rhythmicus':

INTRODUXIT ME REX IN CELLARIA SUA (...). In qua particula introducuntur 5 scilicet: eminencie spectaculum,
sanctimonie sacrarium, opulencie *promptuarium, iocunditatis solacium, karitatis incendium (hs. Vaticano,
55rb).

2 Iohannes Russel in Glossa Tripartita super Cantica

Het commentaar van Russel vormt de ruggengraat van de mariologische delen van Glossa Tripartita.
De mariologische delen zijn niet de compilatie uit Alexander Nequam, William of Newburgh, Thomas
Gallus en Ps.-Haimo die ze lijken te zijn, ze zijn voornamelijk ontleend aan één bron: Iohannes Russel
super Cantica.

Het commentaar van Russel is niet in zijn geheel gebruikt. De ontleende delen zijn meestal
ingebed in een door de schrijver van Glossa Tripartita ontworpen structuur. Behalve het commentaar
van Russel komt in de mariologische delen nog een beperkt aantal ontleningen aan andere teksten voor,
meestal teksten van Bernardus, soms ook passages uit de Cantuariensis-tekst. Daarnaast treffen we nog
enkele passages aan met `distinctiones' op basis van bijbelse autoriteiten, opgesierd met `color
rhythmicus'.

Een opmerkelijk voorbeeld van de wijze waarop Glossa Tripartita aan Russel ontleent, is de -
zeer lange - ontlening f. 100va-101rb (hs. München). De passage wordt vrijwel zonder aanpassingen
overgenomen, ook de structurering wordt niet aan Glossa Tripartita aangepast. De autoriteiten die in
deze aaneengesloten passage worden genoemd zijn: wilhelmus (William of Newburgh), alexander
(Alexander Nequam), papias22, dyonisius (Ps.-Dionysius de Areopagiet), cantuariensis (Iohannes
Pecham), remigius (Ps.-Haimo) en beda. Met uitzondering van Papias worden deze autoriteiten alleen
via Russel in Glossa Tripartita aangetroffen.

In een zeer gering aantal gevallen vinden we korte ontleningen aan Russel in de ecclesiologische
of moreel-mystieke delen.

                                                       
21 Pecham en Russel hebben siquidem en purgandum; in Cantuariensis ontbreekt siquidem en staat irrigandum
in plaats van purgandum. Daarom gaat Russel rechtstreeks op Pecham terug, en is de lineaire opeenvolging
Pecham-Cantuariensis-Russel onmogelijk.
22 Papias, Italiaans lexicograaf uit de tweede helft van de elfde eeuw; cf. U. KINDERMANN, Papias, in: Lexikon
des Mittelalters, VI, München/Zürich 1993, kol. 1663-64.
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c. De Utrechtse compilatie

Inleiding

Met de derde tekst die we in verband met Glossa Tripartita behandelen, zetten we voet in een kluwen
van teksten, redacties en autoriteiten. Het is in het kader van dit onderzoek niet mogelijk de precieze
onderlinge verhoudingen tussen alle teksten te reconstrueren; in feite moet ik mij ertoe beperken op de
verwantschap tussen de vele teksten te wijzen. Het is ook belangrijk niet het contact verliezen met het
doel van het onderzoek: de reconstructie van de genese van Glossa Tripartita.

Voor we ons in dit complex van teksten begeven, geef ik de belangrijkste bevindingen ten
aanzien van deze derde brontekst van Glossa Tripartita. Opnieuw hebben we te maken met een
compilerend commentaar dat zich niet tot sobere academische exegese beperkt; voortdurend wordt de
interpretatie van verzen uit het Hooglied verrijkt met moralistische uitweidingen. Deze uitweidingen
handelen over wat wenselijk is voor de kerk in haar geheel en voor individuele prelaten en gelovigen.

Wat ik de Utrechtse compilatie noem is een tekst die enkel voorkomt in hs. Utrecht,
Universiteitsbibliotheek, 302 (1 M 3), f. 76-1921. De tekst heeft een - onjuiste - titel in het handschrift:
Exposicio uercellensis super cantica (fol. 76).

Inc.: Funiculus triplex difficile rumpitur, Eccl 4°. Iste triplex funiculus potest dici patris potencia, filii
sapiencia, spiritus sancti bonitas. Cuius funiculus triplex est officium: corrigere delinquentes, quod pertinet
ad patris potenciam; attrahere proficientes, quod pertinet ad filii sapienciam; et alligare atque coniungere
eterno sponso perfectos quod pertinet ad spiritus sancti bonitatem siue clemenciam (hs. Utrecht, f. 76ra).
Expl.: ..et in hoc uerbo peticionum suarum cursum sponsa consummat, in qua perpetuo perseuerat. Amen.
Explicit uercellensis super cantica canticorum, excerptus tamen (f. 192vb).

Het explicit behoudt natuurlijk dezelfde titel, maar geeft al aanvullende informatie: excerptus tamen.
We moeten een meer uitgebreide tekst veronderstellen die aan de Utrechtse compilatie vooraf gaat.

De Utrechtse compilatie blijkt samengesteld uit voornamelijk twee delen:

(1) Een versie van Funiculus triplex difficile rumpitur; in de oorspronkelijke versie toegeschreven aan
Willem van Alton OP (Guillelmus de Altona, † circa 1265).
(2) Thomas Gallus, Commentarius super Cantica, derde versie.

Naast deze twee belangrijkste samenstellende delen vinden we in de Utrechtse compilatie nog tamelijk
veel ontleningen aan Beda. Ook citaten uit Gregorius, Augustinus en Bernardus komen in de tekst voor.

Gegeven de samengestelde aard van de Utrechtse compilatie ligt bibliografische verwarring
voor de hand. Naargelang de invalshoek van de beschrijver ligt het zwaartepunt op Funiculus triplex
dan wel Thomas Gallus2. De meest evenwichtige beschrijving van de Utrechtse compilatie is gegeven
door M. d'Alverny3.
                                                       
1 Het handschrift behoorde getuige de bezitsaanduiding toe aan het kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht;
Tiele, I, 98: Liber fratrum Carthusiensium prope Traiectum. Het stamt vermoedelijk uit het midden van de
vijftiende eeuw. Verder bevat het commentaren van Thomas Gallus bij vier werken van Ps.-Dionysius de
Areopagiet en een vertaling door Thomas van een brief van Ps.-Dionysius. De codex was blijkbaar bedoeld als
een verzamelhandschrift van de werken van Thomas Gallus. GUMBERT, Die Utrechter Kartäuser, p. 192, n. 34,
schijnt reden te hebben om aan te nemen dat het handschrift werd geschreven bij de regulieren (vermoedelijk
St.-Maria en de Twaalf Apostelen), maar verklaart zich niet nader.
2 Th. KAEPPELI O.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Vol.II, Romae 1975, 84; STEGMÜLLER,
Repertorium biblicum, II, 2784; J. BARBET, Thomas Gallus, Commentaires du Cantique de Cantiques, Texte
critique avec introduction,notes et tables, Parijs 1967; M. d'ALVERNY, Le second commentaire de Thomas
Gallus, Abbé de Verceil, Sur le Cantique des Cantiques, in: Archives d'Histore Doctrinale et Littéraire du
Moyen Age, XIII (1942) 391-402, i.h.b. 400.
3 d'ALVERNY, Le second commentaire, 400. BARBET, Thomas Gallus, 39/40, geeft eveneens een korte
beschrijving van de tekst in hs. Utrecht. Zij is daarbij te zeer geneigd - door het motto van de tekst daartoe
verleid - een strikte driedeling in het commentaar te zien. Het commentaar bij een versdeel is behalve uit
Funiculus triplex en Thomas Gallus vaak maar zeker niet altijd mede samengesteld uit nog ander materiaal. De
auteur lijkt niet consequent naar een driedeling te hebben gestreefd.
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In het navolgende worden de samenstellende delen van de Utrechtse compilatie kort
voorgesteld. Hoewel deze voorstelling van bronteksten van een brontekst van Glossa Tripartita
onvermijdelijk complicerend werkt, is het voor dit onderzoek van wezenlijk belang om te laten zien
hoezeer en hoeveel Hoogliedcommentaren in de late dertiende eeuw - vaak impliciet - met elkaar
samenhangen.

1. Funiculus triplex difficile rumpitur

a. Aard en inhoud van de tekst

Funiculus triplex4 is een tekst die zelf een bijzonder ingewikkelde ontstaangeschiedenis heeft. De
toeschrijving aan Willem van Alton is algemeen, maar niet zeker5. Alles wijst erop dat de tekst
omstreeks de zestiger jaren van de dertiende eeuw door een dominicaan, mogelijk een Engelsman, in
Parijs is geschreven.

In Funiculus triplex is de interpretatie van het Hooglied op de eerste plaats en principieel
ecclesiologisch. Dit wordt kort en bondig in de proloog gesteld:

Materia huius libri est sponsus et sponsa uel christus et ecclesia (...) (hs. Parijs, BnF, lat. 14260, f. 1rb).

Omdat echter behalve sponsus en sponsa soms ook de sodales en adolescentulae sprekend in het
Hooglied worden opgevoerd, kan de exegese af en toe ook betrekking hebben op lidmaten van de kerk
die nog op weg zijn naar volmaaktheid; in het bijzonder prelaten en individuele gelovigen.

Dit duidelijke exegetische doel wordt met beperkte middelen nagestreefd. We vinden hier niet
een veelvoud van diverse autoriteiten. De exegese is vrijwel uitsluitend gebouwd op divisiones6 van de
Hoogliedtekst en distinctiones7 aangaande afzonderlijke woorden en zinsdelen. Deze divisiones en
distinctiones worden ondersteund door schriftuurlijke autoriteiten die vermoedelijk uit een
woordconcordantie op de bijbel stammen. De interpretatie van elk versdeel is formeel stereotiep; dat wil
zeggen dat elk commentaardeel een raamwerk is van telkens dezelfde formuleringen, waaraan de op die
plaats passende invulling wordt gegeven. Een voorbeeld van de formuleringen in één commentaardeel
kan model staan voor alle andere delen. Het voorbeeld begint met een divisio, gevolgd door een
distinctio, afgesloten met een samenvatting:

NIGRA SVM. Tercia pars ubi exemplo sui prouocat adolescentulas ut sequantur. Et dicuntur hic quatuor.
Primo dicit quod patitur. Secundo describit fructum passionis, ibi: SED FORMOSA. Tercio ostenditur modus
utriusque, ibi: SICVT TABERNACVLA. Quarto monet adolescentulas quod non attendant solum quod patitur,
set causam passionis, ibi: NOLITE. Dicit ergo: NIGRA SVM, quasi dicens: o, adolescentule, non uos deterreat
afflictio uel tribulatio, quia per hoc uirtutum pulchritudinem acquiretis sicut ego, et hoc est quod dicit:
NIGRA SVM exterius pressuris tribulationum et sordibus penitentie. Sic sponsa christi nigra est quatuor
modis: per carnis macerationem, i Cor. ix: Castigo corpus meum etc. Per habitus uilitatem, Is. l: Induam
celos tenebris et ponam saccum operimentum eorum. Per illatam passionem uel tribulationem, Ps.: Estimati
sumus sicut oues occisionis, Is. liij: Vidimus eum et non erat ei species neque decor. Per bone fame
denigrationem, sicut legitur de christo Ioh. ix: Non est hic homo a deo qui sabbatum non custodit. Dicit
ergo sponsa: NIGRA SVM exterius per passionem, et sic dicit quod patitur (hs Parijs, BnF, 14260, f. 3vb-4ra).

De sobere stroomlijning van Funiculus triplex is de verdienste van de auteur. Deze kan echter pas goed
worden begrepen wanneer we de tekst in samenhang met enkele andere commentaren bekijken.

                                                       
4 STEGMÜLLER, Repertorium, II, 2784. Incipit. hs. Parijs, BnF, lat. 14260, f. 1ra: Funiculus triplex difficile
rumpitur, Eccle. iiij [12]. Nota iste triplex funiculus potest dici patris potentia, filii sapientia, spiritus sancti
bonitas. Huius enim funiculi triplex est officium corrigere delinquentes uel peccatores et hoc pertinet ad patris
potentiam, attrahere proficientes et hoc pertinet ad filii sapientiam, et alligare et coniungere perfectos eterno
sponso et hoc pertinet ad spiritus sancti bonitatem. Expl.: diffundere odorem bone opinionis, ij Cor. ij [15]:
Christi bonus odor sumus in omni loco.
5 KAEPPELI, Scriptores, nr. 1431, p. 84: Guillelmus de Altona, Cant. (opus incertum).
6 Cf. supra 60, infra 144-45.
7 Cf. supra 60, infra 144-45.
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Riedlinger wijdt aan Funiculus triplex en drie verwante teksten een tamelijk uitvoerige
bespreking8. Deze teksten zijn: de Hoogliedcommentaren van Hugo van St.-Cher (Hugo de Sancto Caro
OP, †1263)9 en van Guerric van St.-Quentin (Guerricus de Sancto Quentino OP, † ante 1245)10, en een
tekst vernoemd naar zijn thema: Dilectus meus candidus et rubicundus, waarvan de vermoedelijke
auteur Willem van Middleton (Guilelmus de Melitona OFM, †1257) is11. Aan de basis van deze teksten
ligt het bijzonder invloedrijke commentaar van Hugo van St.-Cher. Samen met een groep medewerkers
vervaardigde Hugo - om een aanvulling te geven op de twaalfde-eeuwse Glossa - compilaties van
exegetische teksten bij al de boeken van de Bijbel. Deze compilaties werden in de dertiende eeuw het
nieuwe fundament van de bijbelexegese. De postillen van Hugo verzamelden een grote diversiteit aan
materiaal geschikt voor preek en bezinning. Het op zelfstandige wijze vorm gegeven
Hoogliedcommentaar van Guerric herleidt het commentaar van Hugo tot de kern: de schrifttekst en de
onmiddellijke betekenis. Guerric brengt in zijn tekst een technisch-exegetische innovatie aan, als eerste
hanteert hij de Aristotelische causae-terminologie12.

Net zoals Guerric eerder deed, baseert Funiculus triplex zich op Hugo. Vooral opvallend is - als
gezegd - de karakteristieke sobere vormgeving van het commentaar. Inhoudelijk echter is Funiculus
triplex in grote delen louter een verkorting van Hugo, met slechts distinctiones en een proloog
toegevoegd. Collatie van Funiculus triplex en het commentaar van Hugo geeft echter het merkwaardige
feit te zien dat tot Cant. 4,7 Funiculus triplex op bovengenoemde wijze schatplichtig is aan Hugo, maar
dat Funiculus daarna plotseling in het geheel niet meer aan Hugo ontleent. De formele organisatie van
de tekst blijft echter ongewijzigd en ook inhoudelijk lijken er geen verschillen op te treden.

Funiculus triplex heeft dus naast Hugo zeker nog een andere bron gebruikt. Of dat Guerric is
geweest, heb ik niet kunnen nagaan. Opvallend is wel dat Funiculus triplex in plaats van de causae-
terminologie nog steeds de oudere terminologie gebruikt, hetgeen erop zou wijzen dat hij Guerric niet
verwerkte. Volgens Riedlinger is de andere brontekst van Funiculus triplex de tekst Dilectus meus13.
Dat is echter beslist onmogelijk aangezien ik slechts plaatsen vond waar Funiculus triplex overeenstemt
met Hugo tegenover Dilectus meus, dat een afwijkende lezing heeft. Bovendien is het opmerkelijk dat
Dilectus meus zoals Guerric de causae-terminologie hanteert.

Haec simplicitas oculorum totum corpus ecclesiae pulchrum reddit (Hugo de S. Caro, 111va).
haec simplicitas oculorum sponsae reddit totum corpus ecclesiae pulchrum (...) (Funiculus triplex, 8va).
haec autem simplicitas totum corpus sponsae pulchrum reddit (Dilectus meus, 8va).

propter decem proprietates columbae, quas ponit hic Gregorius (Hugo, 111va).
propter decem proprietates, quas ponit hic Gregorius in glosa (Funiculus triplex, 8va).
propter nouem proprietates columbae, quas ponit Gregorius (Dilectus meus, 8va).

In de opsomming van proprietates uit het laatste voorbeeld ontbreekt er inderdaad één in de tekst
Dilectus meus. Op deze plaats kan Funiculus alvast onmogelijk van Dilectus meus zijn afgeleid.

Er zijn te weinig gegevens om de onderlinge verhouding van de teksten precies te bepalen. Ik zal
die poging dan ook niet ondernemen. Zeker is dat Hugo de basis vormt. Daarop gebaseerd zijn Guerric
en Funiculus triplex. Behalve Hugo hanteerde Funiculus triplex nog een andere, onbekende tekst.
Funiculus triplex is zeker niet mede gebaseerd op Dilectus meus.

                                                       
8 RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, § 61-64.
9 STEGMÜLLER, Repertorium, III, 3682; UGO DE S. CARO, Opera Omnia, Keulen 1621, Tomus III, Postilla super
Cantica Canticorum, 105-138.
10 STEGMÜLLER, Repertorium, II, 2670.
11 Ibidem, II, 2935.
12 Cf. supra 63, infra 140-42.
13 RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 278.
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b. Verschillende versies van Funiculus triplex

Funiculus triplex komt in minstens drie versies voor. De versie van Stegmüller 2784 is in zo'n zeventien
handschriften bekend14. Ook het hs. Parijs, BnF, lat. 14260, dat ik heb gehanteerd, behoort tot deze,
vermoedelijk oorspronkelijke versie.

Deze zelfde versie, aangevuld met een tweede proloog, komt voor in twee handschriften van
Duitse oorsprong15. Het thema van de toegevoegde proloog luidt: Scribite vobis canticum istud, et
docete filios Israel, ut memoriter teneant et ut ore decantent (Deut. 31,19).

Tenslotte is er dan de versie die alleen in hs. Utrecht, 302 als onderdeel van de Utrechtse
compilatie voorkomt. Opvallend in deze derde versie is de `modernisering' van de accessus-terminologie
in de proloog (cf supra 63, 72):

Ex iam dictis patet quis sit auctor huius libri, quoniam Salomon. Restat ergo uidere que sit intentio in hoc
libro, que materia, quis finis, quis modus agendi, quis libri titulus, cui parti philosophie supponatur (hs.
Parijs, 1rb).

Ex iam dictis patet que sit causa efficiens libri huius. Restat ergo uidere que sit eius causa materialis in hoc
libro, que finalis, que formalis, quis libri titulus et cui parti philosophie supponatur (hs. Utrecht, 76vb).

Deze modernisering is overigens niet erg consequent doorgevoerd: causa materialis en causa finalis
staan eigenlijk in de verkeerde volgorde.

2. Thomas Gallus OSACan (††1246), Commentarius super Cantica III

Van al de genoemde bronnen van Glossa Tripartita is het commentaar van Thomas Gallus wel het
moeilijkst adequaat én kort te karakteriseren. Ik moet mij hier tot inleidende woorden beperken en voor
diepgaande studie naar de secundaire literatuur verwijzen16.

Driemaal schreef Thomas Gallus17 een commentaar op het Hooglied. Het eerste commentaar
van rond 1224 is verloren gegaan. De beide andere commentaren, die dateren van 1238 en 1243, zijn
door Barbet uitgegeven. Deze twee commentaren zijn doordrongen van geest en werken van Ps.-
Dionysius. Gegeven het feit dat bijna het gehele oeuvre van Thomas uit commentaren op het werk van
Ps.-Dionysius bestaat is dat nauwelijks verbazingwekkend. Het doordrenkt zijn met Ps.-Dionysius geldt
nog sterker voor het derde commentaar dan voor het tweede. Evenals Barbet richt ik mijn aandacht
vooral op het derde commentaar; het is dit commentaar dat in de Utrechtse compilatie is gehanteerd.
Dit derde commentaar zou zonder al te grote overdrijving een commentaar op de werken van Ps.-
Dionysius in de vorm van een Hoogliedcommentaar kunnen noemen. Ps.-Dionysius is bijna de enige
autoriteit die in het commentaar voorkomt, maar hem treffen we dan ook op elke bladzijde meerdere
malen aan.

In de proloog schetst Thomas een theoretisch kader waarbinnen zijn interpretatie van het
Hooglied begrepen moet worden. Dit kader is opnieuw gebaseerd op een werk van Ps.-Dionysius, in dit
geval De coelesti hierarchia. Ps.-Dionysius onderscheidt drie hierarchieën die ieder worden
onderverdeeld in drie orden. Deze in totaal negen niveaus worden gerepresenteerd door de negen soorten
engelen. In de laagste hierarchie angeli, archangeli en principatus; in de middelste hierarchie
potestates, virtutes en dominationes; in de hoogste hierarchie throni, cherubim en seraphim (ed.
Barbet, 108). Analoog aan de negen niveaus in de hemelse hierarchie bestaan er negen niveaus in de
                                                       
14 KAEPPELI, Scriptores, nr. 1431 en STEGMÜLLER, Repertorium, II, 2784 noemen niet handschrift Brussel,
Koninklijke Bibliotheek, 21965, f. 55r-87v. De tekst in dit handschrift is zelfs bijzonder omdat hij op
archaïserende wijze is genoteerd. Dat wil zeggen, midden op het blad enkele regels uit het Hooglied in groot
lettertype, met in twee kolommen daaromheen het commentaar.
15 STEGMÜLLER, Repertorium, VI, 10071: Oxford, Bodleian Library, SC 1298 (Laud. misc. 386) (XIV; Mainz
Kartause) f. 46-99; Magdeburg, Domgymnasium 207 (XIV) f. 1-73.
16 Editie en studie: BARBET, Thomas Gallus, 1967; K. RUH, Geschichte der Abenländischen Mystik, Bd. 3,
München 1996, 59-81 (met secundaire literatuur).
17 Thomas de Vercelli (Gallus; de sancto Victore), STEGMÜLLER, Repertorium, V en Supplement, 8199, 8200,
8201.
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menselijke geest wat betreft zijn verhouding tot God. Aan deze niveaus in de menselijke geest geeft
Thomas in de proloog een invulling.

In de interpretatie van Thomas gaat het in het Hooglied uitsluitend om de ziel die verlangt naar
vereniging met God; om de verhouding tussen sponsa en sponsus. Op elke plaats in het Hooglied waar
de bruid met de bruidegom spreekt, bepaalt Thomas het niveau waarop de verhouding tussen bruid en
bruidegom zich bevindt. De reden om de theorie over de verschillende niveaus in de menselijke geest in
verband met de Hoogliedinterpretatie uiteen te zetten, geeft Thomas in de volgende passage:

Qualiter autem in singulis mentibus hierarchicis disponuntur tres hierarchie et in singulis earum tres
ordines juxta angelicam dispositionem (...) ante annos 27 euidenter tractaui in claustro Sancti Victoris
Parisius super illud Isaie 6: Vidi Dominum sedentem super solium, etc., et pro magna parte repetii super
decimum capitulum Hierarchie angelice, in fine. Ad presens uero breuiter repeto que huic tractatui uidentur
necessario premittenda, eo quod sponsa nunc in una hierarchia mentis sue loquitur, nunc in altera, nunc in
uno ordine, nunc in alio (ed. Barbet, 108).

Onder invloed van Ps.-Dionysius geeft Thomas vanzelfsprekend een uitsluitend mystiek commentaar op
het Hooglied; bruidegom en bruid zijn Christus en de minnende ziel:

Scintilla siquidem apicis affectualis, que est principalis et pura participatio diuine bonitatis que fluit de
ueritate in imaginem, ab omni inferioritate ineffabiliter separata et quasi in uitam diuinam transiens
quodam modo ineffabili deificatur, ut Eccl. hier. 1 e (...). Hanc igitur unitionem deificantem suspirans
sponsa, in ordine dominationum mentis suspensa in speculo constituta tamquam de absente dicit:
OSCVLETVR ME (ed. Barbet, 111).

Het commentaar van Thomas kenmerkt zich door beknoptheid. Zeer vaak zijn elementen uit het
Hooglied in een en dezelfde zin met ontleningen aan Ps.-Dionysius verweven. Een voorbeeld:

O AMICA MEA extatici amoris et amata, TOTA PVLCHRA ES per omnes tuos hierarchicos ordines, radiis mee
pulchrifice pulchritudinis perfusa, Myst. theol. 1 a: superpulchris claritatibus, et MACVLA carnis, id est
peccatum criminale, NON EST IN TE (ed. Barbet, 180).

De invloed van Thomas' werken vinden we vooral in franciscaanse kring in de dertiende en veertiende
eeuw, en later in de Duitse mystiek van de vijftiende eeuw18. Het is niet toevallig dat het derde
commentaar op het Hooglied uitgerekend ook op Iohannes Russel invloed heeft gehad, aangezien
Thomas met Engeland een speciale band had. Van 1224 tot zijn verbanning naar Ivrea in 1243 was
Thomas abt van de abdij St.-Andrea in het Noord-Italiaanse Vercelli. St.-Andrea had ook de abdij van
Chesterton, in het aartsbisdom Ely, onder haar hoede. Een van de handschriften van het derde
commentaar is mogelijk afkomstig uit de abdij van Chesterton en werd door William Gray19 aan Balliol
college geschonken. Het enige handschrift van het tweede commentaar, hs. Cambridge, Corpus Christi
College, 314, is afkomstig uit de augustijnerabdij in Canterbury20.

3. de Utrechtse compilatie in Glossa Tripartita

De tekst van de Utrechtse compilatie in de vorm die het in hs. Utrecht heeft, is niet een onmiddellijke
bron van Glossa Tripartita. In een aantal gevallen zijn de ontleningen aan Thomas Gallus in Glossa
Tripartita uitvoeriger dan in de Utrechtse compilatie. Toch is er voldoende reden om aan te nemen dat
een voorganger van de tekst in hs. Utrecht een brontekst voor Glossa Tripartita is geweest. Die
voorganger is dan een iets uitgebreidere en meer accurate versie geweest van de tekst die we in verkorte

                                                       
18 Thomas stond in nauw contact met Aegidius van Assisi en Antonius van Padua; RIEDLINGER, Die
Makellosigkeit, 311-17, i.h.b. 311. Cf. P.G. THERY, Thomas Gallus. Aperçu biographique, in: Archives
d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age 14 (1938) 141-208.
19 BARBET, Thomas Gallus, 24ff, Hs. Oxford, Balliol college, 21. Cf. 45, n. 14.
20 BARBET, Thomas Gallus, 27; D'ALVERNY, Le second commentaire, 394.
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en verwaterde vorm in hs. Utrecht vinden. Het is in dit verband belangrijk dat de Utrechtse compilatie
afsluitend meldt: excerptus tamen.

De redenen om aan te nemen dat een eerdere versie van de Utrechtse compilatie als brontekst
voor Glossa Tripartita is gebruikt, zijn de volgende:
(1) De aristotelische causae-terminologie komt alleen voor in de versie van Funiculus triplex die we in
de Utrechtse compilatie aantreffen. Gedeelten van dat deel van de proloog vinden we mét aristotelische
terminologie in Glossa Tripartita terug.
(2) De ontleningen aan Funiculus triplex in Glossa Tripartita zijn genomen uit de op sommige plaatsen
sterk uitgebreide versie in de Utrechtse compilatie in plaats van de oorspronkelijke versie die
bijvoorbeeld in hs. Parijs bewaard is gebleven. Een goed voorbeeld hiervan is de volgende passage:

EGO FLOS CAMPI. Secundum capitulum et secunda pars ubi sponsus reuocat sponsam ad laborem actionis. Et
dicuntur quatuor (...) (Funiculus Triplex, hs. Parijs, 9va).
EGO FLOS CAMPI ET LILIVM CONVALLIVM. Supra sponsa sponsum inuitauit ad quietem contemplacionis, sed,
quia presentis temporis statui labor amplius quam requies conuenit et pocius in hac uita electi christo
auxiliante pijs exercentur actibus quam quiete fruantur <in> ocio cum ipso, recte delectatam sponsam ocio
hic ad laborem reuocat actionis. Et diuiditur in quatuor (hs. Utrecht, 94va).
EGO FLOS CAMPI ET LILIVM CONVALLIVM. Supra sponsa sponsum inuitauit ad quietem contemplacionis, sed,
quia presentis temporis statui labor amplius competit, hic delectatam in ocio uocat ad laborem actionis, et
diuiditur totum id capitulum diuisione primaria in quatuor partes, ita quod sponsus sponsam primo reuocat
ad actionis laborem (hs. Assisi, 30va).

Het commentaar van Thomas Gallus neemt een gepriviligieerde plaats in in Glossa Tripartita. Bijna
alle moreel-mystieke commentaardelen beginnen met een formulering waarin Vercellensis (=Thomas
Gallus) genoemd wordt, bijvoorbeeld:

Secundum Versellensem exponitur de anima contemplatiua cuius pulchritudo consistit in eo (...) (hs. Assisi,
26ra).
Secundo exponi potest verbum id in persona anime contemplatiue que secundum Versellensem post tam
copiosas splendorum.. inflexiones (...) (hs. Assisi, 27va).

(3) Dat Glossa Tripartita uit het derde commentaar van Thomas Gallus citeert volgens een eerdere
versie van de Utrechtse compilatie valt niet te bewijzen, aangezien bijna het gehele derde commentaar
van Thomas Gallus in de Utrechtse compilatie voorkomt. Wat met zekerheid valt te zeggen is dat de
versie van Thomas Gallus die zowel in de Utrechtse compilatie als in Glossa Tripartita voorkomt, heel
nauw verwant is aan de versies in de twee hss. in Oxford21. De Utrechtse compilatie en Glossa
Tripartita zijn dus van eenzelfde versie van het commentaar van Thomas Gallus afgeleid.
(4) Een zeer sterk argument vóór de stelling dat een voorganger van de Utrechtse compilatie brontekst
voor Glossa Tripartita is geweest, is gelegen in het feit dat vrijwel alle ontleningen aan het
Hoogliedcommentaar van Beda22 in Glossa Tripartita óók voorkomen in de Utrechtse compilatie. Om
precies te zijn: 45 ontleningen aan Beda in Glossa Tripartita vinden we in de Utrechtse compilatie, 6
ontleningen stammen uit het commentaar van Russel, 1 uit Cantuariensis; slechts zes ontleningen
kunnen niet in één van de bronteksten van Glossa Tripartita worden teruggevonden. Dat zoveel
ontleningen aan Beda in de Utrechtse compilatie kunnen worden gevonden is te meer opmerkelijk
wanneer we beseffen dat slechts een fractie van het Hoogliedcommentaar van Beda in de Utrechtse
compilatie is gebruikt.

Tenslotte, het past uitstekend in het beeld dat we inmiddels van de schrijver van Glossa
Tripartita hebben, dat hij gebruikt maakt van compilaties in plaats van de originele teksten
(originalia)23.

                                                       
21 Hs. Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 313 en Oxford, Balliol College, 21.
22 BEDA, In Cantica Canticorum libri VI, cura et studio D. HURST, Corpus Christianorum, Series Latina CXIX
B, Turnholti (1983) 166-375.
23 Juist die plaatsen waar Glossa Tripartita aan originalia lijkt te ontlenen, blijken ook voor te komen in de
Utrechtse compilatie. Dat geldt voor alle plaatsen waar staat `Beda in originalia'. De plaatsen met Gregorius in
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De Utrechtse compilatie heeft mogelijk banden met Engeland. We zagen dat Funiculus triplex
vermoedelijk werd geschreven door Willem van Alton, al doceerde en schreef die in Parijs. Thomas
Gallus is met Engeland verbonden op grond van de verspreiding van zijn Hoogliedcommentaren. Hij
heeft bovendien in het bijzonder op Engelse auteurs invloed uitgeoefend.

d. Nog een verwante tekst in hs. Parijs, BnF, lat. 10726.

Tenslotte wil ik nog een tekst noemen die misschien een kleine bron is van Glossa Tripartita, maar er
zeker op verbazingwekkende wijze aan verwant is. Op f. 84ra-97vb van hs. Parijs, BnF, lat. 10726,
bevindt zich een Hoogliedcommentaar dat een sterke inhoudelijke gelijkenis vertoont met Glossa
Tripartita, en bovendien een zeer sterke materiële gelijkenis met katernen 11 en 12 van hs. Assisi.

In deze korte tekst die allicht onvolledig of onvoltooid is, komt een commentaar voor bij Cant.
1,1, 1,2, 1,3 en 1,624. Het is, zoals Glossa Tripartita, een drieledig commentaar dat in de
ecclesiologische, moreel-mystieke en mariologische delen dezelfde leidende autoriteiten gebruikt. De
beide teksten hebben dan ook een aantal passages gemeenschappelijk, waarbij de Parijse tekst de bron
voor Glossa Tripartita zou kunnen zijn geweest (indien niet een derde tekst de bron voor beide teksten
was). Het exegetisch plan wordt in Parijs, BnF, lat. 10726 klip en klaar aangekondigd:

Accedamus igitur ad expositionem dicti uerbi quam tripliciter inuestigabimus, ut, si una non afficiat, saltem
altera utcumque placeat. Hec igitur uerba exponit Alexander li. 2 cap. 7, ut sunt uirginis gloriose a filio suo
Ihesu amplexari desiderantis. Gregorius et Origenes25 exponunt ea omelia 1 super cantica, ut sunt ecclesie
graciose filium eterni patris incarnari prestolantis. Vercellensis uero, commentator Dyonisii in suo tractatu
super cantica, et Bernardus exponunt ea, ut sunt anime amorose sponsum suum sibi uniri exorantis (hs.
Parijs, BnF, lat. 10726, f. 84ra).

Mogelijk is ook de tekst in hs. Parijs een franciscaanse tekst zoals Glossa Tripartita. Behalve
inhoudelijke overeenkomsten en bijna identiteit van werkwijze, is er nog de zeer opmerkelijke uiterlijke
overeenkomst met katernen 11 en 12 van hs. Assisi. perkamentsoort - erg dun - en inktkleur -
bruinachtig - zijn gelijk, maar vooral ook het schrift lijkt zeer op de drie handen van katern 11 en 12. De
tekst is al verschillende keren in de literatuur gesignaleerd en de meningen over de aard van het schrift -
zoals over het schrift van hs. Assisi - zijn verdeeld. d'Alverny26: "l'écriture que nous daterions du XIIIe

siècle, présente du reste des caractéristiques nettement insulaires". Smalley27: "The Canticle-
commentary is written in a hand of the late thirteenth century". Op een van bibliografische fiches in de
Bibliothèque Nationale staat genoteerd: "f. 84-97v: écriture allemande ou anglaise".

Over de herkomst van de tekst is men het wel in alle talen eens: "composé en Angleterre",
"English compiler", "in England zusammengestellt[e]", "in Anglia compositum". Het kan wel zijn dat
deze eenstemmigheid is gebaseerd op wat d'Alverny als eerste zei. Het handschrift als geheel zou
afkomstig zijn uit de augustijnerabdij Rebdorf28. De overige delen van de convoluut hebben inderdaad
een Duits aanzicht.

De inhoudelijke en formele overeenkomsten met Glossa Tripartita in katernen 11 en 12 van hs.
Assisi zijn zo groot dat alles wat men over Parijs, BnF, lat. 10726 beweert bij implicatie ook lijkt te
moeten gelden voor Glossa Tripartita in katernen 11 en 12 van hs. Assisi. Het is goed mogelijk dat
zowel de tekst in hs. Parijs alsook Glossa Tripartita door Engelsen zijn samengesteld, maar het is

                                                                                                                                                                            
originalia komen niet uit de Utrechtse compilatie, maar de bron kan heel goed een andere compilatie zijn
geweest (i.p.v. de originele werken van Gregorius).
24 STEGMÜLLER, Repertorium, V, 8201,1; verdere literatuur n. 26-28.
25 Ondanks de prominente plaats die Origenes hier krijgt toebedeeld, wordt hij in het vervolg nauwelijks nog
vermeld.
26 d'ALVERNY, Le second commentaire, 402.
27 B. SMALLEY, John Russel O.F.M. in: Recherches de théologie ancienne et médiévale 23 (1956) 277-320, p.
296. Zie ook: RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 390.
28 S. KRÄMER (ed.), Handschriftenerbe des Deutschen Mittelalters, Teil 2, München 1989, (= Mittelalterliche
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Ergänzungsband I), 672: Paris, BnF, lat. 10726, Misc.
theol., saec. XII/XIII.
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twijfelachtig of de Parijse tekst én katernen 11 en 12 in Engeland zijn geschreven. De beide auteurs
kunnen elkaar hebben gekend of studeerden aan dezelfde universiteit, mogelijk Parijs.

3. schema van de bronnen van Glossa Tripartita super Cantica

Aan het eind van deze uiteenzetting over de bronnen van Glossa Tripartita kunnen de resultaten van het
bronnenonderzoek in een schema samengevat worden. In het onderstaande schema zijn enerzijds de
zekere bronteksten genoteerd, met daarbij tussen haakjes de autoriteiten die via de bemiddeling van die
bronteksten in Glossa Tripartita zijn terechtgekomen, anderzijds zijn de overige autoriteiten opgesomd
die in Glossa Tripartita voorkomen. Langs welke weg deze autoriteiten in Glossa Tripartita zijn beland
staat niet met zekerheid vast. Van de kwantitatief meest gewichtige onder hen - Bernardus, Gilbertus,
Gregorius - valt aan te nemen dat hun commentaren vanuit de originele teksten zijn gecompileerd.
Wanneer we de hoeveelheid materiaal ontleend aan de drie bronteksten - Russel, Cantuariensis,
Funiculus triplex - optellen bij de ontleningen aan Bernardus, Gilbertus en Gregorius dan hebben we
waarschijnlijk meer dan negentig procent van het bronnenmateriaal geïdentificeerd. Verder kan er nog
een andere contemporaine compilatietekst zijn geweest, waaraan een aantal  van de notanda in Glossa
Tripartita zijn ontleend. Wat overblijft als oorspronkelijk werk van de auteur zijn vermoedelijk de
divisiones aan het begin van elk tekstgedeelte (zo de auteur deze niet heeft ontleend aan een universitaire
cursus die hij ooit volgde).

(Aristoteles) (Papias)
(Rabanus) (Alexander Nequam)
(Cassiodorus) (William of Newburgh) (Hugo de S. Caro) (Ps.-Dionysius)
(Papias) (Thomas Gallus) ↓ ↓
(Hildefonsus) (Iohannes Pecham) (Funiculus triplex) (Thomas Gallus)
(Damascenus) (Brito) ↓ ↓ (Beda)
(Strabo) (Huguccio) ↓___________ ↓____________↓

↓ ↓ ↓
Cantuariensis Iohannes Russel `Utrechtse compilatie'

↓ ↓ ↓
______________________________________________________

↑
Glossa Tripartita super Cantica

↑
↑

(Bernardus, Gilbertus, Gregorius, Augustinus, Richard en Hugo v. St.-Victor, Origenes, Ps.-Dionysius,
Bonaventura29, Anselmus)

                                                       
29 Een opsomming van de ontleningen aan Bonaventura in: SCHEPERS, «Ps. Bonauentura», 485-488.
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III. SYNTHESE VAN DE RESULTATEN

1. Inleiding

In het voorgaande is Glossa Tripartita op drie verschillende manieren onderzocht:
1. Codicologisch onderzoek: De hss. Oxford, Utrecht en München zijn beknopt besproken; het complexe
handschrift Assisi is daarentegen zeer uitvoerig besproken, omdat codicologische gegevens over dit
handschrift kunnen worden verbonden met het teksthistorisch onderzoek van Glossa Tripartita.
Belangrijkste resultaat van het codicologische onderzoek van hs. Assisi is dat de codex moet worden
bezien als zijnde samengesteld uit vier codicologische eenheden. De overgangen tussen de
codicologische eenheden zijn vanuit het codicologische onderzoek alleen niet geheel te begrijpen en
verklaren.

Het teksthistorisch onderzoek is gesplitst in (2.) collatie van de tekstversies en (3.) bronnenonderzoek.
2. Collatie van de verschillende tekstversies gaf al enig inzicht in een merkwaardige bijzonderheid van
hs. Assisi. De toegevoegde passages in katern 13 bleken tekstdelen te bevatten die we eerder als
omissies van de tekstversie in hs. Assisi ten opzichte van de versies in de overige drie handschriften
hadden betiteld.
3. Het bronnenonderzoek bracht aan het licht dat drie laat-dertiende-eeuwse teksten een aanzienlijk
aandeel leverden in de tekst van Glossa Tripartita. Vele autoriteiten bleken via de bemiddeling van deze
teksten in Glossa Tripartita te zijn beland. Dit feit geeft inzicht in de werkwijze van de auteur;
klaarblijkelijk voegt hij in zijn tekst andere - veelal contemporaine! - Hoogliedcommentaren tot een
nieuwe eenheid samen. Veel minder dan men op het eerste gezicht zou vermoeden is Glossa Tripartita
een mozaïek samengesteld uit zeer diverse autoriteiten uit vele perioden; Glossa Tripartita blijkt
aantoonbaar voor een flink deel een compilatie van compilaties.

In het navolgende zullen de resultaten van codicologisch onderzoek, collatie en
bronnenonderzoek worden samengebracht. Bij deze synthese blijkt dat de resultaten van de verschillende
onderzoeksterreinen elkaars duistere plekken belichten, zodanig dat over de genese van Glossa
Tripartita volledige duidelijkheid kan worden verkregen.

2. Resultaten

De gecombineerde resultaten van het onderzoek zijn af te lezen aan het onderstaande schema dat
natuurlijk wel enige toelichting behoeft. Het schema toont de ontleningen aan de Cantuariensis tekst
(kolom 2) in de meest complete versie van Glossa Tripartita (kolom 1). Tevens blijkt uit het schema
welke Cantuariensis-ontleningen al of niet in de versie van hs. Assisi voorkomen (kolom 3). De
verhouding tussen hs. München en hs. Assisi op het punt van ontleningen aan Cantuariensis is het
belangrijkste element in het schema.

De Cantuariensis tekst in Glossa Tripartita:

München             Cantuariensis  Assisi    
1vb 1ra, 2vb 6ra

4vb, 1vb 6rb
5va 6rb

2ra 4vb 6rb
2rb 2ra, 1ra-vb 6vab
2vab 1vb, 2rab 6vb

3rab 7ra
3ra 3rb 7rb
3rb 6rb 7vb
3va 6rb, 5va 8rb, 5vb
München             Cantuariensis  Assisi    

3vb 5vab, 8rab 8rab
4rb 6vab 7vb
4va 6vb 9ra, 8va
5ra 8rb 10va
5rb 8rb-va 10va
5vab 6rbva, 6rab 10vb

8ra 11ra
5vb-6rb 8va-9vb 11ra-va
8rab 11vab 13vab
9rb 12rab 14va
9va 12rb 14vb
9vb 12vb-13ra 15ra



10ra 13rab 15va
10vb 12va 16rb-va
11rb 14va, 14ra 17rab
11va 14ra, 15ra 17rb-va
11vb 15ra, 15vab 17vb
12rb 16rb 18rb
13rab 16ra-va 18vab
14ra 16vb, 17rab om, 19rb
14vab 17va-18ra 19vab
15va 20rab om
16va 19vb-20ra om
18rb 23rb 22va
18va 21va-22ra om
18vb-19rb 22va-23va 22vb-23vb
19va 22ra om
20va 24rb-va om
21ra 25ra 24vb
22vb-23ra 29rb-vb 26rb-vb S
_______________________________
24ra 30rb om S
24va 30vb-31ra om S
24vb-25ra 31vb-32ra om S
25rb 32va-33ra om S
25va 33rab om S
25vb-26ra 33vab om S
26va 34rb-va om S
26vb-27ra 34vb-35ra om S
27rb-27vb 35vb-36rb om S
27vb-28ra 35rb-va om S
28va 36vab om S
28vb 38rb om S
29rb 38vb-39ra om S
29va 37vb-38rb om S
30va 40rb-va om S
30vb 40vab om S
31rb-va 41vab om S
31vb-32ra 42vb-43rb om S
35ra-va 46ra-va om S
35vab 47rb-vb om S
36ra 47ra om S
_________________________
37rb 49rb-va om
44va 63rb-vb om
46ra 64rb om
46rab 64vb-65ra om
47rb-va 66rab om
48ra 66vb-67rb om
48rb-va 67rb-va om
49ra 68rb om
49va 68rb om
52rab 70vb-71ra om
52vb 71rab om

53rab 71vab om
53rb 72rb om
54rb-va 72vb-73ra om
55vb-56ra 74ra-va om
56vb 74vab om
57ra 75ra om
57vb 75vab om
57vb-58ra 76vab om
59rb 77ra om
61vab 77vb-78rb om
62va 78vb om
63va 78vb-79ra om
64va 79vb-80ra om
65rb 80rb om
66rb 81ra om
67rb 81ra 64va
70rb 83vab om
72ra 84rb om
79ra 89vab om
86va 92va om
88va 93rab om
95vb 96vb om
____________________________
98vb 97ra 98rb
____________________________
105va 99va (om)
114va 103va (om)
115ra 103vab (om)
115vb 104rb (om)
120rab 105ra (om)
123va 105va (om)
124rb,va 106rb (om)
127rab 106va-107ra (om)
129va 107rb (om)
132rab 108ra (om)
____________________________
134rb 108vb 107rb
134vb-135ra 108vb-109ra 107vab
135vab 109rb-110rb 108va-10
138vb 110va 112ra
139rb 110vab 112vb
139vb 110vb-111ra 113ra
140ra 111rab 113rb
140rb 111vab 113va
140va 113rab 113vb
150rab 115rb-va 123va
153rab 116va-117ra 126rbva
153vab 117rb-va 127ra
____________________________
160vb-161ra 121rb-122ra (om)
163rb-va 120vab (om)

Uit dit schema zijn de volgende bevindingen op te maken:
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(1) Het blijkt dat de Cantuariensis-ontleningen tot 23raM(ünchen) (=26vbAss) bijna allemaal óók al in
hs. Assisi voorkomen.
(2) Van 24raM (=27vaAss) tot 36raM (=34vbAss) zijn alle ontleningen aan Cantuariensis afwezig op
de betreffende plaatsen in hs. Assisi, maar ze zijn allemaal toegevoegd in katern 13. Dit is aangegeven
met om S, dat wil zeggen: een ontbrekende passage op de betreffende plaats (om), toegevoegd in
`Supplement' (S). Katern 13 van hs. Assisi is bij collatie gebleken enkel en alleen te bestaan uit
ontleningen aan Cantuariensis die in hs. Assisi nog niet en in de overige hss. al wel in Glossa Tripartita
zijn ingevoegd.
(3) Van 37rbM (=36raAss) tot 95vbM (=94vbAss) zijn alle ontleningen aan Cantuariensis in de latere
versies afwezig in de versie van hs. Assisi, op één kleine ontlening na (67rbM, 64vaAss), die heel goed
uit een andere, gemeenschappelijke bron kan stammen.
(4) De ontlening aan Cantuariensis op 98vbM komt ook voor in hs. Assisi (98rbAss).
(5) De ontleningen aan Cantuariensis van 105va-132rabM en vanaf 160vbM zijn alle afwezig in hs.
Assisi, eenvoudigweg vanwege het feit dat deze tekstdelen in hun geheel in hs. Assisi ontbreken. In het
schema staat de aanduiding (om); omdat hier de hele tekst van Glossa Tripartita ontbreekt, kunnen over
de integratie van Cantuariensis in hs. Assisi naar aanleiding van deze tekstdelen geen conclusies
getrokken worden.
(6) Van 134rbM (=107rbAss) tot 153vabM (=126vbAss) zijn alle ontleningen aan Cantuariensis
opnieuw ook in hs. Assisi opgenomen. Dit tekstdeel valt in hs. Assisi samen met katernen 11 en 12,
geschreven door de handen 5 tot en met 9.
(7) Minder belangrijk, maar ook uit het schema op te maken is het feit dat het aantal ontleningen aan
Cantuariensis geleidelijk afneemt. Hiervoor zijn twee verklaringen te geven, die wellicht allebei waar
zijn: 1- de samensteller van Glossa Tripartita wordt langzamerhand minder ijverig wat betreft de
ontleningen aan Cantuariensis; 2- de versie van Cantuariensis in hs. Innsbruck wordt naar het eind toe
lacuneus, waardoor er misschien feitelijk meer ontleningen aan de Cantuariensis-tekst in Glossa
Tripartita voorkomen dan aan de hand van hs. Innsbruck - de enige tekstgetuige - kan worden
vastgesteld.

Deze feiten kunnen we beter gaan begrijpen wanneer we de bevindingen van het codicologische
onderzoek erbij betrekken. Ik toon hiertoe de relevante delen uit schema's die eerder bij het codicologisch
onderzoek zijn opgesteld.
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katern           folio             handen
212 5-16 1.

310 17-26
----------------------------------
412 27-38 2.

3.
512 39-50

612 51-62

712 63-74

812 75-92

912 93-96 3.
4.

----------------------------------
1012-4 97-104 4.

----------------------------------
1112 105-116 5.

6.
1214 117-130 7.

6.
7.

----------------------------------
1312-5 131-137 8.
---------------------------------

We moeten eerst en vooral voor ogen houden dat hs. Assisi uit vier codicologische delen bestaat.
Het eerste codicologische deel bestaat uit de katernen 2 en 3 (bladen 5 t/m 26). Wat betreft de

ontleningen aan Cantuariensis zien we hier het volgende: in dit deel zijn de ontleningen grotendeels al
geïntegreerd in hs. Assisi. Alleen naar het eind toe zijn er enkele ontbrekende passages.

Het tweede codicologische deel bestaat uit de katernen 4 tot en met 9 (bladen 27 t/m 96). In dit
deel van hs. Assisi zijn alle ontleningen aan Cantuariensis afwezig, óók de ontleningen die horen bij f.
27va tot f. 34vb (=24ra-36raM). Hoe valt het te verklaren dat de ontleningen aan Cantuariensis in de
eerste codicologische eenheid van hs. Assisi al wél en en in de tweede codicologische eenheid nog niet in
de tekst van Glossa Tripartita zijn geïntegreerd? We mogen aannemen dat de auteur van een grote
compilerende commentaartekst verschillende bewerkingsrondes uitvoert en ook dat hij zijn opzet in het
begin van de tekst al het meest volledig ten uitvoer brengt. Zo had de auteur in het eerste gedeelte van
zijn tekst - f. 5ra-26vb - de Cantuariensis tekst al goeddeels geïntegreerd toen de schrijver van de eerste
codicologische eenheid van hs. Assisi een exemplar van deze tekst ter beschikking kreeg. Dat
Cantuariensis al in de tekst was opgenomen, kwam ofwel door de bijzondere aandacht die de schrijver
aan het eerste gedeelte van zijn tekst besteedde, ofwel doordat hij alleen voor dat eerste tekstdeel de
bewerkingsronde van het verwerken van Cantuariensis al had afgesloten. De kopiist van katernen 2 en 3
beschikte over een bepaalde hoeveelheid af te schrijven tekst waarvoor een quinio precies genoeg was.
Hij hield niet meer dan anderhalve regel aan het eind van het katern over. Een custode kon hij nog niet
plaatsen bij gebrek aan meer tekst; de custode die we op f. 26v aantreffen is van later datum,
waarschijnlijk van de hand van de indexator.

Ook de kopiist1 van de tweede codicologische eenheid - hand 3 - heeft slechts een beperkte
hoeveelheid af te schrijven tekst voorhanden. Deze omvat niet de gehele tekst van Glossa Tripartita.
                                                       
1 Op dit punt kunnen we de kopiist van f. 27 even vergeten.
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Nadat hij katern 7 - zoals gebruikelijk een sextern - heeft afgesloten, maakt hij een begroting van de
hoeveelheid ruimte die hij nog nodig heeft. Hij meent aan een extragroot katern voldoende te hebben -
een sexternus et dimidius - maar dat valt tegen. Hij komt nog een beetje ruimte te kort. Daarom neemt
hij nog het kleinst mogelijke katern - een binio - dat dan echter toch nog te groot blijkt. Bij ontstentenis
op dat moment van meer tekst sluit hij zijn werk middenin katern 9 op f. 95rb af.

Zo komen we bij de derde codicologische eenheid; de katernen 10 en 13. Enige tijd later -
hoeveel is de vraag - is er opnieuw tekst beschikbaar. Het is wel een merkwaardig stuk tekst. Enerzijds
bevindt zich hierin een voortzetting van het commentaar in Glossa Tripartita, anderzijds gaat het om
een verzameling van ontleningen aan Cantuariensis die de auteur inmiddels aan een eerder deel van zijn
commentaar had toegevoegd. Het is overigens de vraag of de kopiist(en) van katernen 10 en 13 zich
precies van deze stand van zaken bewust waren. Hoe het ook zij, de lopende tekst van Glossa Tripartita
wordt vervolgd en de verzamelde ontleningen aan Cantuariensis worden keurig afzonderlijk in een
katern genoteerd. De enige ontlening aan Cantuariensis ontbreekt niet aan de lopende tekst van katern
10 - zoals ook was te verwachten. De kopiist van katern 10 gebruikt vanzelfsprekend bij de voortzetting
van de tekst van Glossa Tripartita eerst de nog beschikbare ruimte in katern 9. Hij sluit aan bij de tekst
van f. 95rb en beschrijft vervolgens katern 10, opnieuw een sextern. Ook hij houdt weer ruimte over bij
gebrek aan af te schrijven tekst. De kopiist realiseert zich terdege dat de tekst nog niet af is en noteert op
f. 104ra: sequitur capitulum vj. Hij laat daarom de vier overblijvende bladen leeg2.

We zijn bij de vierde codicologische eenheid beland. Deze bestaat uit de katernen 11 en 12.
Vrijwel zeker zijn ze ingevoegd tussen de huidige katernen 10 en 13 die oorspronkelijk aan elkaar
grensden. Opnieuw is er enige tijd verstreken voor er weer tekst van Glossa Tripartita ter beschikking
komt. Het blijkt slechts een gedeelte van de gewenste tekst te zijn, maar de auteur heeft hier al wel zijn
laatste bewerkingsrondes reeds afgesloten. Niet alleen zijn in f. 105rb-130rb de ontleningen aan
Cantuariensis reeds allemaal in de tekst verwerkt, ook verder is er slechts een verwaarloosbaar aantal
omissies ten opzichte van de tekst in hs. München (cf. schema collatie, 57-58). Kortom, de af te
schrijven tekst voor katernen 11 en 12 representeert de definitieve tekstgestalte die de auteur van Glossa
Tripartita voor dit deel van de tekst voor ogen stond! Dat het hier slechts om een gedeelte van het
exemplar gaat, blijkt uit de twee enorme lacunes vóór en achter de katernen 11 en 12. Voor katern 11
ontbreekt de tekst van het commentaar bij Cant. 6,1 tot en met 7,5 (in hs. München f. 102vb-132va).
Blad 105ra begint in medias res met het tweede commentaardeel bij Cant. 7,6. Katern 12 eindigt op
blad 130rb abrupt waar in hs. München nog f. 156vb-164ra volgen3.

Gegeven het uiterlijk van de katernen 11 en 12 is men in eerste instantie geneigd de
tekstkritische waarde van deze katernen niet hoog in te schatten. Er is een drietal kopiisten aan het werk
in katernen die nauwelijks gereed zijn gemaakt voor een ordelijke notitie van de tekst. De kopiisten
beginnen en eindigen heel plotseling, soms laten ze een kolom leeg, vaak ook schrijven ze de marges
helemaal vol. De katernen lijken eerder een tekst heel primair vast te willen leggen dan dat ze die aan
lezers bedoelen aan te bieden. Toch bieden deze chaotische katernen de bijna complete tekst van dit deel
van Glossa Tripartita: de uiteindelijke bedoeling van de auteur is hier bijna volledig gerealiseerd; een
bedoeling die in de eerdere katernen nog niet geheel verwezenlijkt was.

3. Bijkomende observaties

Uit het bronnenonderzoek bleek dat de auteur van Glossa Tripartita het commentaar van John Russel
heeft gebruikt (supra 67-69). Hierdoor kunnen we ook met zekerheid stellen dat het belangwekkende
naschrift van de compilator - dat in hs. Assisi ontbreekt, maar wel in alledrie de latere hss. voorkomt -
wel degelijk tot de tekstgestalte behoort die de auteur in gedachten had. Dit naschrift is immers
gedeeltelijk afgeleid van het explicit van het commentaar van John Russel4. Dat het naschrift in hs.
                                                       
2 Na 1381 heeft iemand deze vier lege bladen overbodig geacht en ze uitgesneden. Daardoor ontbreekt ook de
katernsignatuur van Ioli die zich aan het eind van het katern zou moeten bevinden. Ioli heeft zeker op het
laatste blad zijn karakteristieke signatuur `IX' geplaatst, maar die is met die laatste vier bladen verdwenen.
3 Men zou kunnen denken dat vóór katern 11 complete katernen zoek zijn geraakt. Toch is dit onwaarschijnlijk
aangezien dit katern aanvangt met precies het begin van het derde commentaardeel bij Cant. 7,6. Dit kan
moeilijk bij toeval het geval zijn.
4 SCHEPERS, «Ps. Bonauentura», 479-80.
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Assisi ontbreekt, is uitsluitend een gevolg van het feit dat de kopiisten van katernen 11 en 12 niet over
een compleet exemplar beschikten.

De persoonlijke toon treffen we behalve in het naschrift ook op enkele andere plaatsen in hs.
Assisi aan:

Nouerint tamen uniuersi quibus forte, quod absit, complacet me tamquam de otiosa superflua et non
necessaria compilacione sugillare, quod non tam intendi nouam postillam colligere, quam de presenti
uolumine sumere occasionem cogitandi et scribendi illa, quorum me iam dudum memoria delectabat. Si
uero peccaui quod propriam in hoc magis excitauerim deuocionem, quam communem quesierim utilitatem,
potens erit uirgo pia apud superbenedicte trinitatis solium hoc meum excusare peccatum (...) (Naschrift, hs.
Utrecht, 250v)5.
Hec de hoc felici tractu raptim inserui, per quem magis deuotioni [magis] quam lectioni deseruire curaui
(hs. Assisi, 16rb).
Raptim tamen postquam aliqua breuiter dicta sunt de exposicione istarum trium exclamacionum, secundum
exposicionem deuotam magistri Richardi adhuc deuocionis causa immorando diucius aliqua dici possunt de
prefato mentali ascensu secundum tradicionem uenerabilis patris et doctoris fratris Bonauenture. (hs. Assisi,
122va)

Het meest overtuigend blijkt de overeenkomst tussen de persoonlijke mededelingen van de compilator
met het naschrift van zijn hand in de volgende passage:

Sed exposicio tocius istius cantici a *me *intenta plus est ad excitandam deuocionem quam ad acquirendam
scienciam. Adhuc amplius isti parti ad dilacionem deuocionis possumus inmorari et deuote ymaginari
qualiter ista arbor in mente deuota plantetur (hs Assisi, 124ra)6.

In het naschrift van Glossa Tripartita zegt de auteur dat het zijn bedoeling was de presenti uolumine
sumere occasionem cogitandi et scribendi illa quorum me iam dudum memoria delectabat. De frase
iam dudum krijgt in het licht van onze onderzoekingen van hs. Assisi wel een bijzonder gewicht. Het is
precies dat wat we over hs. Assisi konden vaststellen: dat het ontstaan van hs. Assisi, parallel aan het
totstandkomen van Glossa Tripartita, lange tijd in beslag nam. Tussen katernen 3 en 4, 9 en 10, en
10/13 en 11/12 lag de produktie van het handschrift Assisi enige tijd stil. Uit het naschrift blijkt dat de
tekst de auteur niet alleen lange tijd genoegen verschafte, maar dat hij er ook lange tijd aan werkte.

Bij het codicologisch onderzoek van hs. Assisi bleef de vraag onbeantwoord wat de herhaald
voorkomende aanduiding Robertus in de marge heeft te betekenen. Nu we weten dat Glossa Tripartita
verschillende fasen van uitbreiding heeft gekend, is wellicht het meest waarschijnlijk dat de Robertus-
aanduidingen betrekking hebben op een mariologisch Hoogliedcommentaar van ene Robertus, dat de
auteur later nog in zijn commentaar beoogde te verwerken. Aangezien sommige van de mariologische
tekstdelen zeer kort zijn in de versie van hs. Assisi en veel uitgebreider in de versies München/Utrecht,
is het zeer wel denkbaar dat deze integratie van dit mariologisch commentaar inderdaad tot stand is
gebracht. De naam van de auteur of compilator van die tekst - Robertus - komt ook in de latere versies
niet voor, evenmin als dat met de naam Johannes Russel of Cantuariensis het geval was7.

4. Drie versies, één auteur
                                                       
5 Dit deel van het naschrift, met de persoonlijke mededelingen, is aan de ontlening aan Russel toegevoegd. Het
werd op zijn beurt goeddeels letterlijk aan Bernardus' Excusatio bij zijn In laudibus uirginis matris;, SBO 4, p.
58, de excusatio. Dat de compilator Bernardus' woorden gebruikt, betekent allerminst dat ze niet evenzeer
uitdrukking gaven aan zijn intenties. Hoezeer deze overweging hem nauw aan het hart lag, blijkt juist uit het
feit dat de compilator meermaals dergelijke uitlatingen doet.
6 Mededelingen van gelijke strekking door de compilator: hs. Assisi 24ra, 116ra en nogmaals 122va.
7 Cf. supra 53, 54. Indien inderdaad een mariologisch Hoogliedcommentaar werd geïntegreerd, dan zal dit
vermoedelijk een compilatie zijn geweest zoals John Russel en Cantuariensis. Collatie leerde dat in ieder geval
niet het beroemde Hoogliedcommentaar van Rupertus Tuitensis (die in sommige van de handschriften met
diens tekst ook wel Robertus werd genoemd) in de latere versies van de tekst is verwerkt; Rupertus Tuitiensis
(Rupert von Deutz) OSB; f. STEGMÜLLER, Repertorium, V, 7561. Welke Robertus - auteur of compilator - is
bedoeld, blijft onduidelijk.
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Op grond van de werkwijze met de integratie van Cantuariensis in de tekst - de toe te voegen
ontleningen zijn systematisch verzameld - kunnen we veronderstellen dat de auteur voor de latere
toevoegingen op dezelfde wijze te werk is gegaan. Die andere omissies in katernen 2 tot en met 10
zouden ontleend zijn aan een of twee teksten die we niet hebben weten te identificeren.

Principieel moeten we toch de mogelijkheid onder de loep nemen, dat weliswaar een eerste
auteur in een tweede bewerkingsronde Cantuariensis verder in de tekst opnam, maar dat een tweede (of
derde) auteur verdere bewerkingsrondes uitvoerde8. Van die door een latere auteur voltooide tekst
zouden we delen in katernen 11 en 12 vinden, en afschriften van twee opeenvolgende tekstfasen in hs.
Oxford enerzijds en hss. München/Utrecht anderzijds.

Uit hs. Assisi hebben we Glossa Tripartita leren kennen als een gelaagde tekst. De basis vormt
een drieledig compilerend commentaar van academische aard, gestructureerd d.m.v. divisiones. De
auteur kan hiervoor een strikt academische tekst hebben benut, die hij naar eigen inzicht heeft
aangepast. Vervolgens zijn aan deze basistekst overwegend moraliserende uitweidingen toegevoegd. Een
aanzienlijk deel van deze toevoegingen bestaat uit ontleningen aan Cantuariensis. We hebben gezien hoe
de auteur werkte aan de invoeging van uitweidingen ontleend aan Cantuariensis. Deze toevoegingen
mogen we met zekerheid op het conto van de `eerste auteur' schrijven. Wat is de aard van de overige
ontbrekende passages in de eerste twee codicologische delen van hs. Assisi; passages die deels in hs.
Oxford voorkomen en volledig in de hss. München/Utrecht? Deze overige passages - die dan eventueel
door een andere auteur zouden zijn toegevoegd - blijken van exact dezelfde aard als de uitweidingen
ontleend aan Cantuariensis. Veelal volgt naar aanleiding van een term uit de Hoogliedtekst een (soms
heel uitvoerige) puntsgewijze opsomming die vrijwel los staat van de exegese van het Hooglied. De
uitweidingen zijn plus...ad excitandam deuocionem quam ad acquirendam scienciam. Enkele
voorbeelden kunnen de aard van deze tekstdelen verhelderen. Ze beginnen overigens voor een groot deel
met de woorden `notandum' of `nota quod', en ook vinden we vaak een samenvattende inleiding op de
navolgende uiteenzetting in color rhythmicus.

Naar aanleiding van INTRODUXIT ME REX (Cant. 1,3):

Nota quod uirgo non immerito se gloriatur se introductam in celestia cellaria. Fuit enim introducta cum
fastigiis excellencie singularis, cum tripudiis leticie generalis, cum delicijs munificencie liberalis, cum
priuilegijs potencie triumphalis. De prima Esth. 2 Introducta est hester ad cubiculum regis Assueri (...) (hs.
München, 12ra).

Naar aanleiding van NIGRA SUM (Cant. 1,4):

Notandum quod nigredo est multiplex. Quedam est detestabilis et viciosa (...). Tolerabilis sed tediosa (...).
Commendabilis et gloriosa (...) (hs. München, 14ra).

Naar aanleiding van UBI CUBES IN MERIDIE (Cant. 1,6):

Notandum quod dilectus iste, cuius cubiculum sponsa scire desiderat, quadruplex habet et hoc secundum
naturam hominis assumpti. Primum est uestibulum carnis in quo inuenitur dispensacio[nem] doctrinarum.
Secundum est patibulum crucis, in quo reperitur propiciatorium offensarum. Tercium est pretorium iudicis,
in quo statuitur auditorium causarum. Quartum est palacium principis, ubi experitur promptuarium
deliciarum (hs. München, 17rb).

Het aantal voorbeelden van dergelijke op de devotie gerichte uitweidingen is naar believen uit te breiden.
Wat betreft de vraag of deze uitweidingen van een tweede auteur zouden zijn, kunnen twee opmerkingen

                                                       
8 Bij het hoofdstuk collatie (supra 60-61) hebben we het in het midden gelaten of de tweede versie van het
commentaar bij Cant. 1,1 door dezelfde of een tweede auteur is geschreven. De vraag naar de verhouding
tussen de versies van Glossa Tripartita als geheel staat los van deze kwestie. Dit vanwege het feit dat in de
commentaardelen bij Cant. 1,1 er bijzondere en ingrijpende verschillen tussen de versies voorkomen, die we in
de verdere tekst niet meer aantreffen.
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worden gemaakt. Ten eerste zijn de deels reeds ingevoegde uitweidingen uit Cantuariensis als gezegd
van exact dezelfde aard als de latere invoegingen. Er is dus geen inhoudelijk verschil tussen de
invoegingen van de eerste en hypothetische tweede auteur. Ten tweede komen in hs. Assisi óók in de
eerste twee codicologische delen al enkele uitweidingen van dit type voor, die niet aan de Cantuariensis
tekst zijn ontleend. Het zijn dus uitweidingen uit onbekende bron, gelijkaardige aan de latere
invoegingen in Glossa Tripartita. Twee voorbeelden:

Naar aanleiding van TRAHE ME POST TE (Cant. 1,3)

Notandum quod dominus trahit tripliciter, uidelicet sursum muneribus alliciendo, interius dulciter
inspirando, exterius uerberibus affligendo. Primum est affectus inflammatiuum, secundum intellectus
illustratiuum, tercium operis directiuum (...) (hs. Assisi 14vb).

Naar aanleiding van EGO DORMIO ET COR MEUM UIGILAT (Cant. 5,2)

Nota hic occasione exposicionis predicte quod christi passio fuit utilitate multiplici fructuosa. Eius utilitas
potest esse triplex: peccatorum remissio scilicet, gracie collacio, glorie exhibicio (..). Quam utilis autem
modus nostre redempcionis exstiterit, patet ex 5 racionibus9 quia fuit acceptissimus ad placandum deum,
congruentissimus ad curandum morbum, efficacissimus ad attrahendum genus humanum, prudentissimus
ad expugnandum humani generis inimicum (hs. Assisi, 80rb).

De toegevoegde uitweidingen bevinden zich telkens aan het eind van een commentaardeel en vlak vóór
het duidelijk gemarkeerde begin van een nieuw commentaardeel. Op die wijze zijn de toevoegingen
probleemloos in te passen in de reeds voorhanden tekst. Veel voorkomende tekstvoortzettingen na een
inpassing zijn: (1) het woord sequitur, wanneer de interpretatie van een volgend onderdeel van een vers
begint; (2) secundum exposicionem (...), wanneer een volgende interpretatiewijze aanvangt; (3) het
citaat van een nieuw Hoogliedvers dat opnieuw op drie wijzen en in onderdelen zal worden behandeld.

Gezien het feit dat er geen stijlbreuk is tussen de invoegingen die we zeker aan de `eerste auteur'
mogen toeschrijven en de invoegingen die dan eventueel van de hand van een latere auteur zouden zijn,
acht ik het aannemelijk dat er geen sprake is van een latere tweede (of derde) auteur maar van latere
bewerkingsrondes door de ene auteur.

Opnieuw is hs. Assisi codicologisch gezien een ondersteunende getuige voor de hypothese van
één auteur, drie versies. Het feit dat de kopiisten telkens te maken hadden met een gebrek aan af te
schrijven tekst en dan maar een voorlopige afsluiting gaven aan hun werk, geeft aan dat de auteur -
ongeveer gelijktijdig aan het tot stand komen van hs. Assisi - aan de voltooiing van Glossa Tripartita
werkte. Als immers de versie van de ene auteur al klaar was voor een volgende auteur aan het werk
toog, dan zou niet zijn te verklaren dat hs. Assisi zo schoksgewijs, met tekstdelen uit verschillende stadia
van vervolmaking, is geschreven.

Een terminus post quem voor de latere versies/redacties van Glossa Tripartita kan worden
afgeleid uit een citaat aan het begin van de tekst, dat is ontleend aan het Compendium sensus litteralis
totius Sacrae Scripturae van Petrus van Aureoli, gepubliceerd in 131910. De datum 1319 stemt volledig
overeen met de codicologische feiten. Zowel hs. Assisi als de latere versies van Glossa Tripartita
moeten omstreeks die tijd zijn voltooid.

5. Evaluatie

                                                       
9 De vijfde reden ontbreekt in alle versies.
10 PETRUS AUREOLI OFM (PETRUS AUREOLUS), Compendium sensus litteralis totius Sacrae Scripturae, gedrukt
in 1514. STEGMÜLLER, Repertorium, III, 6422. Aureoli, ca. 1280-1322, doceerde in Parijs en Bologna, en werd
aartsbisschop van Aix-en-Provence in 1322. Het citaat uit zijn Compendium wordt alleen in de latere versies
van Glossa Tripartita aangetroffen (hs. München, f. 2va).
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Wanneer men de handschriften en de versies van Glossa Tripartita bekijkt, ligt de volgende
veronderstelling over de genese van Glossa Tripartita voor de hand: er is een oude, korte versie van
Glossa Tripartita die we vinden in hs. Assisi; er zijn jongere, langere versies van Glossa Tripartita in
de hss. Oxford, München en Utrecht. Deze zo aannemeljk ogende hypothese blijkt onjuist. Hs. Assisi
laat ons zien dat de auteur van Glossa Tripartita zijn tekst langzaam liet groeien. Hs. Assisi toont ons
werk in uitvoering. Het proces van integratie van Cantuariensis in Glossa Tripartita toont aan dat de
auteur van Glossa Tripartita een veel omvangrijker tekst voor ogen stond dan die in hs. Assisi is
overgeleverd.

Door het veelzijdig onderzoek van Glossa Tripartita kunnen we hs. Assisi in al zijn bijzondere
codicologische aspecten begrijpen en verklaren. In hs. Assisi zien we het Hoogliedcommentaar Glossa
Tripartita in wording; het handschrift toont de procédés die de auteur bij het schrijven van zijn tekst
hanteerde. Heel voorzichtig mogen we, meer in het algemeen, veronderstellingen maken over de wijze
waarop dergelijke heel uitvoerige Bijbelcommentaren tot stand kwamen.

Op grond van de inhoud en de genese van de tekst, op grond ook van het onthullende naschrift,
is het niet moeilijk een beeld te vormen van de anonieme auteur. Hij is een auteur met theologische
scholing, die een uitzonderlijk omvangrijk commentaar op het Hooglied schrijft, dat hij op latere leeftijd
voltooit. Zijn schrijverspersoonlijkheid is doordrongen van zijn universitaire training maar literatuur die
voedsel geeft aan meditatie en contemplatie ligt hem nu meer aan het hart.

Het onderzoek naar Glossa Tripartita stelt ons in staat zowel de structurele als inhoudelijke
geleding van de tekst waar te nemen. In het bijzonder is gebleken dat de auteur in verschillende
bewerkingsrondes het materiaal van nieuwe compilaties in zijn compilatie heeft verwerkt. Het ingepaste
materiaal is geplaatst in een typisch dertiende-eeuwse scholastieke structuur. We zullen hierna zien dat
de Bedudinghe-vertaler deze opbouw van Glossa Tripartita heeft doorgrond, en dat hij door zijn inzicht
in de geleding van de tekst in staat was een doelbewuste vertaalstrategie te volgen.


