
HOOFDSTUK III: «BEDUDINGHE OP CANTICA CANTICORUM»; DE
HANDSCHRIFTELIJKE OVERLEVERING

In hoofdstuk I is de traditie van Hoogliedcommentaren in het kort besproken en is de context van
Bedudinghe wat betreft Middelnederlandse Hoogliedcommentaren en Hoogliedassociaties beschreven;
in hoofdstuk II zijn inhoud en wording van Glossa Tripartita, de brontekst van Bedudinghe, diepgaand
bestudeerd. In dit hoofdstuk, het laatste van het voorbereidende deel van deze studie, wordt de
handschriftelijke overlevering van Bedudinghe ontleed, wordt het voortleven van Bedudinghe in andere
teksten geïnventariseerd, en worden korte beschrijvingen van de handschriften gegeven.

Daarna zal in het tweede deel de beschrijving en analyse van de vertaalstrategieën van de
anonieme vertaler op een stevige basis kunnen worden ondernomen.

I. DE HANDSCHRIFTELIJKE OVERLEVERING FILOLOGISCH

Bedudinghe op Cantica Canticorum is in 43 handschriften geheel of gedeeltelijk overgeleverd1. Dat
maakt meteen duidelijk dat Bedudinghe een uitzonderlijk succesvolle tekst is geweest, vergelijkbaar met
teksten als het Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus, Sinte Iheronimus sterfboeck, Van
den twaelf dogeden, Profectus religiosorum, der Maechden spieghel en ook de Explicatio in Cantica
Canticorum van Ps.-Richard van St.-Victor2; veel rijker overgeleverd, bijvoorbeeld, dan elk van de
teksten van Ruusbroec die in dezelfde tijd verspreiding vonden3.

Die groep van 43 handschriften kan volgens twee onderscheidingscriteria gemakkelijk in drie
grote groepen worden opgesplitst. Een belangrijk gegeven in de tekstoverlevering is dat er twee redacties
van Bedudinghe bestaan. Daardoor kunnen tien handschriften van de tweede redactie van de overige
handschriften worden afgescheiden. Onder deze tien handschriften is er één met slechts excerpten uit
Bedudinghe. In de resterende groep - de handschriften van de eerste redactie - is een eenvoudige formele
onderscheiding mogelijk tussen de achttien handschriften die een groot deel van Bedudinghe bevatten en
de vijftien handschriften waarin slechts een of meerdere excerpten worden aangetroffen. De
handschriften van de eerste redactie geven we de groepsaanduiding *H, met de -H- van Hollands, omdat
deze redactie voornamelijk in Hollandse handschriften is overgeleverd. Voor de handschriften van de
tweede redactie zullen we de groepsaanduiding *O hanteren, met de -O- van Oost-Nederlands, omdat
deze redactie vrijwel uitsluitend in Oost-Nederlandse handschriften wordt aangetroffen.

Eerste redactie, *H: 18 hss. met groot deel Bedudinghe.
15 hss. met excerpten Bedudinghe.

Tweede redactie, *O: 9 hss. met groot deel Bedudinghe.
1 hs.  met excerpt Bedudinghe.
------
43 hss.

                                                       
1 De 43 handschriften bevinden zich in 42 codices. Één codex is een convoluut waarin twee Bedudinghe-
handschriften zijn samengebonden. Verloren gegane handschriften mogen daarnaast worden verondersteld. In
ieder geval een daarvan is in een catalogus gedocumenteerd: Catalogus J. Koning, 1828, p. 110, n°69: Die
Bedudinghe op Cantica Canticorum, 1501, gekomen uit het klooster der Regulieren bij Beverwijck.
2 Deze opsomming is ontleend aan: K. STOOKER, TH. VERBEIJ, `Uut profectus'. Over de verspreiding van
Middelnederlandse kloosterliteratuur aan de hand van de «Profectus religiosorum» van David van Augsburg,
in TH. MERTENS e.a., Boeken voor de eeuwigheid, 318-340, i.h.b. 322/3. Ik moet bekennen dat de lijst in
STOOKER en VERBEIJ slechts betrekking heeft op handschriften met een bekende provenance; dat wil zeggen dat
van Bedudinghe ongeveer evenveel handschriften met bekende provenance bekend zijn als van de overige
teksten. Ik waag te veronderstellen dat de overlevering in absolute aantallen geen radicaal ander beeld te zien
zal geven. Cf. K. STOOKER, Th. VERBEIJ, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en
semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden (= Miscellanea Neerlandica, 15 en 16), Leuven 1997.
3 J.M. WILLEUMIER-SCHALIJ, Ruusbroec's werk in het Middeleeuwse tijdsbeeld. Een receptie-onderzoek, in:
OGE 60 (1981) 298-393.
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Binnen de 18 hss. van de eerste redactie zijn nog nadere onderscheidingen in verschillende tekstversies te
maken. Deze onderscheidingen behoeven echter wel de nodige toelichting, waarover later meer.

Onder de 27 handschriften met een groot deel van Bedudinghe zijn er slechts vijf die de tekst in
zijn geheel bevatten. In alle gevallen gaat het om handschriften waarbij telkens een tweetal leggers werd
afgeschreven om de gehele tekst bijeen te brengen. In drie gevallen zou men de codices samengestelde
handschriften kunnen noemen4. Daarnaast is er een convoluut waarin eveneens de volledige tekst van
Bedudinge is samengebracht5. Een handschrift bevat de volledige tekst in een handschrift waarin geen
codicologische delen zijn te onderscheiden. Toch is juist van dit handschrift zeker dat er twee leggers
werden afgeschreven6. De vijf handschriften met de volledige tekst bevatten Bedudinghe volgens de
eerste redactie.

Deze handschriften stammen op zijn vroegst uit de late vijftiende eeuw (ca. 1470, hs. Berlijn,
SBB-PK, Ms. germ. oct. 760 (= Be2)), en op zijn laatst uit het midden van de zestiende eeuw
(1538/1555, hs. Hamburg, StUB, theol. 1312 (= Ham 1 en 2)).

1. Eerste versus tweede redactie

Zeer uitvoerige collatie van de handschriften leidde tot de conclusie dat er twee redacties bestaan.
Verderop zal de systematiek van aanpassingen in de tweede redactie nog worden besproken (infra 91).
Hier worden slechts enkele sprekende voorbeelden gegeven, die onomstotelijk duidelijk maken dat de
tekst van wat de eerste redactie wordt genoemd inderdaad oorspronkelijk is, en dat de tekst van de
tweede redactie daarvan een aanpassing is. Deze voorbeelden zijn zo duidelijk omdat in de tweede
redactie telkens het resultaat van de aanpassingsystematiek te zien is.

De uitvoerige collatie van de handschriften bracht aan het licht dat de tweede redactie in twee
groepen handschriften is overgeleverd. De eerste groep bevat de tekst van Bedudinghe 1,1 tot en met
3,6; de tweede groep bevat Bedudinghe 4,1-5,16.

Hier volgen twee opsommingen van voorbeelden waar de eerste redactie duidelijk afwijkt van de
tweede. In de voorbeelden wordt de eerste redactie vertegenwoordigd door hss. Göttingen, NStUB, theol.
160 en Leiden, UB, Ltk. 240; de tweede redactie door hss. Deventer, SAB, 101 F 2 en Darmstadt,
HLHB, 2554.

a. Voorbeelden uit Bedudinghe 1.1-3,6

Dyonisius, angelica ierarchia: diuina dispensacione factum est (hs. München, f. 1ra).
Dyonisius: dat is mit godliker voersienicheit also gheordiniert (hs. Göttingen, f. 2ra).
Ende dat is, als Dyonisius seit, mit godliker voersienicheit also gheordiniert (hs. Deventer, f. 1r).

                                                       
4 Hss. Be4, Berlijn, SBB-PK, germ. oct. 760; Be3, Berlijn, SBB-PK, germ. qu. 1252 en Br1, Brussel, KB, 2580
(beschrijvingen infra 000). De term `samengestelde handschriften' werd mij gesuggereerd door Dr. E.A.
Overgaauw, SBB-PK, Berlijn. In elk van deze drie codices zijn twee delen van Bedudinghe in twee duidelijk te
onderscheiden codicologische eenheden afgeschreven. Er is reden om aan te nemen dat telkens twee leggers
met een deel van de tekst aan deze handschriften met de volledige tekst ten grondslag lagen. Niet alleen is er de
codicologische onderscheiding van de delen, maar ook worden de tekstdelen telkens afgesloten en geopend met
de afsluitende en openende formuleringen die voorkomen in de codices met slechts een deel van de tekst. De
Bedudinghe-handschriften met de complete tekst onderscheiden zich van verzamelhanschriften doordat in deze
laatste meerdere teksten worden samengebracht, terwijl de samengestelde Bedudinghe-handschriften meer
delen van één tekst bij elkaar brengen. Over verzamelhandschriften (en convoluten) zie: H. KIENHORST,
Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object, in: Middeleeuwse verzamelhandschriften
uit de Nederlanden, Congres Nijmegen 14 okt. 1994, red. G. SONNEMANS, Hilversum 1996, 39-60.
5 Hs. Ham (1)/(3), Hamburg, Universitätsbibliothek, theol. 1312. Onder convoluten worden codices verstaan
waarin oorspronkelijk afzonderlijke handschriften in één band zijn samengebracht. Bij het Bedudinghe-
convoluut is dat het geval.
6 Hs. Le4, Leiden, UB, Ltk. 359; cf. beschrijving infra 259-60.
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Sic enim sacra scriptura in uerbis et sensibus est ut figura in coloribus et rebus (hs. München, f. 1ra).
Want die heylighe scriftuer is in den woerden ende in de bevolen gheleghen recht als een figuer inder
verwen (hs. Göttingen, f. 4vb).
Want die heilighe scriftuer is inden woerden ende inden bevuelen gheleghen recht als een pictuer of
malinghe inder verwen (hs. Deventer, f. 4r).

quasi in uitam diuinam transformatam (hs. München, f. 4ra).
godformich getransformiert (hs. Göttingen, f. 7va).
godformich overgheformet (hs. Deventer, f. 6v).

non facit prohemium (hs. München, f 4rb).
si en maecte gheen langhe prologe (hs. Göttingen, f. 8va).
si en maect gheen langhe voerreden (hs. Deventer, f. 7v)

omni metu depulso - tua caritate non mea temeritate - audeam forte plus petere quam expediat pro mea
indignitate (f. 7ra).
dat ic alle vrese besiden gheset hebbe ende darre - van dijnre ghenaden, [ende] niet van mijnre vermetelheyt
- licht meer bidden dan nut is overmids mijnre snoetheit (f. 10va).
dat ic alle anxt en wech gheset heb ende der - van dijnre ghenaden, niet van mijnre vermetelheit - licht
meer van di bidden dant nutte is overmids mijnre snoetheit (f. 13v).

sed si quis iam cordis ore percepit que sit illa dulcedo celestium premiorum, hinc tanto dulcius efficitur
quod intus uidet, quanto ad amaritudinem fertur omne quod foris sustinet (f. 7ra).
Mar so wie mitten monde des herten van den hemelschen loen yet vernomen heeft, dien wortet also veel te
sueter dat hi van binnen siet, alst hem bitter is dat hi van buten lijt (f. 10vb-11ra).
Mer so wie mitten monde des herten van hemelschen loen yet vernomen heeft, dien wortet also vele bitter
dat hi van buten lidet, alst hem suet is dat hi van binnen siet (f. 14r).

cum.. a memoria omnis timor recessit (f. 7vb).
als.. alle vrese van der memorien sceiden sel (f. 12rb).
als.. alle vander ghehoechnisse scheiden sal (f. 15r).

Quanto purior tanto perspicacior, et quanto perspicacior tanto speciosior sole etc (hs. Oxford, f. 11rb).
Ende hoe puerre hoe doerscouwender, ende hoe doerscouwender hoe scoenre, ende scoenre dan die sonne (f.
14ra).
puere doerscouwender ende scoenre ende scoenre dan die sonne (f. 17r)7.

et omnis copia que deus non est, mihi inopia est. (f. 10ra).
ende alle volle rijcheit die god niet en is, is mi een armoede (f. 17ra).
ende alle volle rijcheit die du mijn god niet en biste, is mi een armoede (f. 20r).

b. Voorbeelden uit Bedudinghe 3,7-5,16

O anima deuota (f. 49vb).
O devote siel (hs. Leiden, Ltk. 240, f. 18rb).
O innige siel (Hs. Darmstadt, HLHB 2554, f. 3rb).

nec memoria quidem preteritas integre *recenset delicias (f. 50ra).
so en mach sijn memorie die verleden weelden niet te vollen ghedenken (f. 18va).
soe en mach sine gehuchnisse die voerleden weelden niet te vollen gedenken (f. 3va).

Psalmus: lacrimis meis stratum meum rigabo (hs. Assisi, f. 49ra)8.
Psalmus: ic sel mijn bedde wasschen mit tranen (f. 19rb).
Die prophete inden solter: ic sal mijn bedde op elken nachte wassen myt [mynen] tranen (f. 4rb).

                                                       
7 In dit voorbeeld is de tweede redactie het spoor geheel bijster, waarschijnlijk ten gevolge van een ogensprong.
8 Hs. München heeft hier een onjuiste lezing.
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Cantica, primo: (f. 50ra).
Cantica: (f. 19rb).
Als te voeren in Canticis staet: (f. 4rb).

Romanos viii: uideo aliam legem in membris meis. Gal. v: caro concupiscit aduersus spiritum (f. 50rb).
Paulus: ic sie een ander ee in minen leden die tegens die ewe mijns ghemoets is. Dat vleysch begheert
teghens den gheest (f. 19vb).
Paulus: ic sie een ander ewe in mynen leden die tegen die ewe myns gemoedes is, want dat vleysch begeert
tegen de geest (f. 4vb).

quatuor sunt uirtutes cardinales (f. 50rb).
die vier cardenaelsche doechden (f. 19vb).
die vier doechden die cardinaels hieten (f. 5ra).

victoria (f. 50rb).
victorie (f 20rb).
verwinninge (f. 5va)9.

media caritate constrauit (f. 50vb).
heeften mids mit caritaten verciert (f. 21rb).
heefften midden myt mynnen verciert (f. 6vb).

columpnas eius etc (f. 50vb).
Sijn calompne *maecte hi sulveren (f. 21vb).
Die columpnen vanden setel maecte hi sulveren (f. 7rb).

candor enim ipse est lucis (f. 51va).
want hi is een schijnsel des lichts (f. 24rb).
want hi is een schijnsel des ewichs lichtes (f. 10vb).

2. De redactionele aanpassingen in de tweede redactie

De aanpassingen in de tweede redactie hebben geen implicaties op inhoudelijk vlak. Ze bevinden zich
alle op het niveau van formulering. Samen bewerkstellingen ze een lichte vereenvoudiging in
formulering en - onvermijdelijk - een grotere verwijdering van de brontekst.

De aanpassingen in de tweede redactie ten opzichte van de eerste redactie zijn systematisch
uitgevoerd. Ze zijn in een vijftal categorieën onder te verdelen.

1. Andere structurering van citaten uit autoriteiten en bijbelboeken10

Dionysius: Dat is : Ende dat is als Dionysius seit (1.13)
Origenes: Sinte Jan : aldus was sancte Iohan als Origenes seit (7.252)
Barnardus: Want : want als sancte Bernaert seit (15.570)
Hugo: Want die minne : Want als Hugo seit die minne (26.259)
Vercellencius: Ende hier om : Ende hier om als Verselencis seit (27.268)
Augustinus: Daer worden : Daer worden, als Augustinus seit (28.314)
Die wise man : In der wijsheit boec staet (6.207)
Die wise man : als die wise man seit (18.648)
Jeremias : als Jeremias seit (18.650)
Crisostomos : want alse sunte Johan Guldemont secht (232.325)
Job : als iob seit (18.655)

2. Explicitering van het (impliciete) onderwerp of een bepaling
daer si des heren toecoemst..begheren : daer die siele des heren toecoemst..begheert(!) (3.78)
.., mar hanghet hem inrelic an : mar si hanghet hem innerlic an (7.265)

                                                       
9 Een identiek geval: hs. München, f. 51ra; hs. Leiden, f. 22rb; hs. Darmstadt, f. 8ra.
10 De versie van redactie H wordt gevolgd door de versie van redactie *O.
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Dat ander : Die ander waghen (64.56)
dat derde : die derde waghen (64.66)
ende alle die ghene : ende oec op dese waghen sitten alle die ghene (64.64)
ende alle die ghene : ende op dese waghen sitten oec alle die ghene (65.85)
mijn naerdus : mijn cruut dat nardus hiet (72.360)

3. Aanpassing aan taaleigen
helen : verhuden (5.163)
vreesde : ontsach (15.555)
ghemeestet : vet ghemaect (17.614)
verborghen : verhudet (23.145)
begheert : lustet (24.170)
hoe sulc : hoe daen (29.347)
loten : die overste telghen (36.57)
vierscaer : richtbanc (51.161)
een lichtdragher : die morghen sterre  (55.330)

4. Omzetting van bastaardwoorden in de volkstaal
getransformiert : overgheformet (7.250)
prologe : voerreden (8.285)
memorien : ghehoechnisse (17.609/628)
caritaten : minnen (32.462)
sacraficie : offerhande (38.128)
heretici : ketters (42.272)
substancie : goet (57.407)
cueriosicheyt : nyplichticheit (60.509)
Ethiopien : moerlant (65.104)
ghetemptierden : becoerden (67.153)

5. Explicitering van impliciete woorden en zinsdelen
ontcommert te wesen ende.. verenicht (te wesen add *H) (6.226/7)
Bi der joncheyt mach men nemen..., ende somtijt (nemt men bider ioecht add *H) enen strenghen toekeer
(18.647-49)
Die here heeft den gherechtighen.. gheleyt ende (heeft add *H) hem vertoghet (32.474/5)
Die derde swarticheyt is goet.. ende (is add *H) gheleghen (36.54/5)
Al des ghelijc sellen si alle.. na sinen verdienten gheset worden ende.. also droncken..(worden add *H)
(56.349-51)

3. De handschriften van de tweede redactie van Bedudinghe op Cantica Canticorum

De collatie van de tekstversies leidt, als gezegd, tot het identificeren van tien handschriften van de
tweede redactie. Een van de handschriften bevat slechts excerpten. Het is opvallend dat deze
handschriften voor het grootste deel uit het Oost-Nederlandse taalgebied afkomstig zijn: acht uit het
Gelders/Overijsselse gebied, één uit Limburg. Eén handschrift heeft een onbekende herkomst (Berlijn,
SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093). De veronderstelling dat deze redactie in Oost-Nederland tot stand is
gekomen, ligt voor de hand.

De tien handschriften van de tweede redactie van Bedudinghe worden hierna opgesomd. In het
daarop volgende schema is aangegeven welk deel van Bedudinghe de handschriften bevatten.
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A3 Amsterdam, UB, I G 40, Kampen.
Be2 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093.
Da Darmstadt, HLHB, 2554, Oost-Nederland.
De Deventer, SAB, 101 F 2, Diepenveen.
Gr Grubbenvorst, Ursulinen, z.s., Venray, Jeruzalem.
Ha2 Den Haag, KB, 76 J 6, Oost-Nederlands.
Le6 Leiden, UB, BPL 2849, Oost-Nederlands.
Leu olim Leuven, UB, G 74, Oost-Nederlands of Limburgs.
Mü Münster, Diösanbibl., 0025, Oost-Nederland of aangrenzend Duits gebied.
Os Osnabrück, Bisch. Archiv, Frenswegen 11, Frenswegen.

Bed. 1,1                                   3,6� 3,7                                                     5,16
De----------------------------------3,6�
Ha2----------------------------------- �
Le6------------------------------------ �
Leu------------------------------------ �
Be2                                              � 3,7------------------------------------------------
Os                                                � ----------------------------------------------------
Da                                                � ----------------------------------------------------
Mü                                              � ----------------------------------------------------
A3                                                � -------------------------------4,16  
Gr  1,1  1,4  1,12/3  1,15  2,4/5                                                   5,2  5,8/9

4. Twee versies binnen de eerste redactie

Wanneer we de handschriften met (een deel van) de eerste redactie nader trachten te onderscheiden in
verschillende groepen, stuiten we op een probleem dat zich vaker bij teksthistorisch onderzoek voordoet:
is de korte tekst oorspronkelijk, of juist de lange? Met andere woorden: zijn de tekstdelen die slechts in
een van beide versies voorkomen, als lacunes in de ene of als toevoegingen in de andere versie aan te
merken?

a. Vier lacunes of vier toevoegingen?

Binnen de handschriften van de eerste redactie zijn onderscheidingen te maken. Een groep handschriften
bevat (een deel van) een versie waarin vier tekstdelen voorkomen die in de andere groep handschriften
ontbreken. Collatie met de brontekst leert dat precies deze vier tekstdelen niet in Glossa Tripartita
voorkomen. Dit feit is reeds een krachtig argument tegen de prioriteit van de versie mét de vier
tekstdelen, maar om de kwestie met tekstkritische zekerheid op te lossen moet elk geval afzonderlijk
worden bekeken, waarbij de vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat een kopiist de betreffende
passage bewust heeft weggelaten, of dat het aannemelijk is dat de passage precies op die plaats is
toegevoegd.

Passage 1: Bedudinghe 1,1 (ed. 296.306-300.455 = 149rr.); inc.: Dat cussen gods is drierhande.
Inden eersten cusset die minnende siel des brudegoms voeten...; expl.: ...dat ic alle vrese achterwaerts
sette in dijnre minnen, niet met mijnre vermetelheit.

De passage bevat een uiteenzetting over de verschillende soorten van kussen door de minnende
ziel (van voet, hand en mond van God). Het tekstdeel is een logische toelichting bij de voorgaande
vermelding van het kussen van de voeten van Jezus door Maria Magdalena, en bevindt zich precies voor
het begin van een nieuw hoofdstuk. De passage kan dus zowel naadloos zijn toegevoegd als weggelaten.
Een opmerkelijke mededeling in hs. Leiden, UB, Ltk. 350, f. 8ra is evenwel reden om aan te nemen dat
het om een latere uitbreiding van de tekst gaat: Dat capittelken dat aldus begint "dat cussen gods is
drierhande" ende aldus eindet "niet mit mijnre vermetelheit" dat sel di scriven eer ghi dese text
beghinnet: "Dat cussen gods etc". Naar de omstandigheden waarin de kopiist deze mededeling
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noteerde, kan slechts worden gegist. Blijkbaar kende hij incipit en explicit van het hoofdstukje, maar had
hij de tekst zelf niet bij de hand, want dan zou hij die toch wel gewoon hebben afgeschreven. De passage
wordt zo nadrukkelijk vernoemd en behandeld dat deze eerder een latere toevoeging lijkt te zijn11.

passage 2: Bedudinghe 2,10-13 (ed. 395.471-396.528 = 57rr.); inc.: Die wege van syon wenen om
datter niemant en is die totten hoechtijt gaet...; expl. ...ende so wanneer wi dese costelike margarite
ghevonden hebben, dan sullen wij om haer te behouden alle ander dinghen ghern laten.

Bij het begin van deze passage zijn aanpassingen gepleegd ten opzichte van de andere versie, die
alleen zijn te verklaren vanuit de veronderstelling dat dit tekstdeel een latere toevoeging is. De
voorafgaande zin in Glossa Tripartita en Bedudinghe luidt als volgt:

SURGE igitur, AMICA deuota, perambula terram
quam dominus deus tuus daturus est tibi. Omnem
enim locum quem calcauerit pes tuus per
deuota<m> *contemplacionem, tuus erit illic per
eternam fruicionem (hs. München, f. 39vb).

Hier om, STANT OP, MIJN innighe VRIENDINNE,
ende wander doer dit lant dat *dijn god, dijn
here, di sel gheven. Want elke stede die dijn voet
der begheerten mit innigher scouwinge betret, die
sel al daer dijn wesen in den ewighen ghebruken
(hs. Göttingen, f. 104rb).

De twee Bedudinghe-versies hebben hier een verschillend vervolg. In de ene versie volgt nog één zin, de
andere heeft in de plaats daarvan de toegevoegde/weggelaten passage. Die zin in de ene Bedudinghe-
versie is vertaald uit Glossa Tripartita, waar dezelfde zin ook onmiddellijk op het vorige citaat volgt:

sed heu timendum est ne forte moderno tempore
lugeant uie Syon, itinera eternitatis, *quia <non>
est qui ambulat per ea (f. 39vb).

Mar leyder tis te vresen dat licht nu in deser tijt
die weghen van Syon, die weghe der ewicheyt,
screyen, want daer luttel yement is die hem daer
doer totter *hoechtijt pijnt te comen (f. 104rb).

Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er eerst passage 2 stond en dat een kopiist deze heeft weggelaten en
spontaan vervangen door de vertaling van precies de zin uit Glossa Tripartita die volgt. Het is in
daarom zeker dat er eerst gewoon de vertaalde zin uit Glossa Tripartita stond, en dat deze later is
vervangen door een veel langere passage die niet uit Glossa Tripartita maar uit Hugo de Balma's
Mystica theologia12 stamt. Dit werk van Hugo de Balma begint met de woorden: Viae Syon lugent, en
daarmee wordt ook de associatie duidelijk die tot de toevoeging van deze passage aanleiding gaf13.

Een verder argument voor een latere inpassing van de passage in Bedudinghe, is dat deze ook
los is overgeleverd in Bedudinghe-handschrift Den Haag, KB, 133 H 21, f. 163ra-164rb. Dit
handschrift bevat Bedudinghe 3,11-5,16. De passage - die dus niet bij dit gedeelte van de tekst hoort -
volgt hier onmiddellijk ná Bedudinghe.

Hs. Leiden, Ltk. 350 heeft de passage opnieuw niet, maar heeft in de ondermarge wel een
mededeling genoteerd die ernaar verwijst (zoals bij passage 1): daer die waerachtighe hoechtijt in is
ende daer hier voer of gheseit is (f. 103va).

passage 3: Bedudinghe 4,1 (456.101.457.170 = 69rr.); inc.: Dat scouwende leuen gaet na edelheiden
boven dat werckende leven om veel redenen wille; expl.: ...mer want dat ghetal alsulcker menschen
alre mynste is, soe worden sij in dat overste daer die archa mer een cubitus wijt en is metten
vloeghelen ghewijst ende onthouden.

                                                       
11 Het toeval wil dat de Latijnse bron voor deze passage (Dat cussen...mijnre vermetelheit) voorkomt in hs.
Parijs, BnF, lat. 10726, op f. 85rb-85vb. Dit handschrift noemde ik eerder omdat het een frappante materiële en
inhoudelijke gelijkenis vertoont met delen van hs. Assisi van Glossa Tripartita (supra 76-77). Hoe een deel van
de tekst uit precies dat handschrift vertaald in Bedudinghe is beland, is mij een raadsel.
12 Hugo de Balma, Théologie mystique, ed. F. RUELLO, J. BARBET, SC 408-09, Parijs 1995-96; Prologus 1-3 -
SC 408, p. 124, r. 1 - p. 128, r. 14.
13 cf. K. SCHEPERS, Hugo de Balma bij Hendrik Mande, in `Vurighe begherten' en in «Bedudinghe op Cantica
Canticorum», in: OGE 68 (1994) 229-240.
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Deze passage van onbekende herkomst is naadloos ingepast precies vóór een nieuw hoofdstuk.
Er wordt een toelichting gegeven bij hetgeen in de voorgaande alinea over werkend en schouwend leven
werd gezegd. Naar analogie met passage 1 mogen we aannemen dat ook dit een latere toevoeging is. In
dit geval zijn daarvoor echter geen tekstkritische argumenten voorhanden.

passage 4: Bedudinghe 5,3 (565.389-567.457 = 68rr.). inc.: Der zonnen licht wort in drien manieren
of in drierehande wijs ghescouwet.; expl.: ...mer namaels wort dat ghemoede opwaerts ghewrocht,
want het wort overmits der ghenaden ende niet overmids der natueren opgheboert zonder middel tot
smakeliker kennissen der hemelscher dinghen.
In de voorgaande zin wordt in een ontlening aan Thomas Gallus (= Vercellensis) - die op zijn beurt
gebaseerd is op Ps.-Dionysius - gesproken over overweselike radien die der sonnen licht eens deels
gheliken. De passage gaat over drie manieren om het zonlicht waar te nemen, of, in overdrachtelijke zin,
God te schouwen. Deze tekst is opnieuw ontleend aan Mystica theologia van Hugo de Balma14. De
passage staat middenin twee delen van de vertaling van een zin uit Glossa Tripartita en is dus zeker een
latere toevoeging.

Exspoliari igitur dicitur anima, quando, ab
omnibus alijs recedens et postea seipsam
deserens, unitur supersplendentibus radijs, per
excessum sui ipsius, a cunctis absoluta, *sursum
agitur ad supersubstantialem diuinarum
tenebrarum radium. Et bene dicit dyonisius,
mistica caput i radium diuinum tenebram, quia
sicut dicitur deus propter suam excellenciam
adesse non esse, sic eius cognicio propter
superexcellenciam ad omnem cognicionem dici
potest tenebra, id est ignorancia (hs. München, f.
85ra).

Ende dan wort die ziele beroevet van horen
rocke, als si van allen uutwendigen dingen
sceydet ende daer na haer selven laet, ende dan
mitten overschinenden radien vereniget wort
overmids der overtredinge ende den uutganc
haers selfs, ende van allen dingen ontcommert
opwaerts gevoert wort totten overweseliken
radien, die der sonnen licht eens deels geliken,
[ingevoegde passage] die om haerre
onbegripelicheit willen duusternisse gehieten sijn
(Hs. Leiden, Ltk. 240, f. 117vb).

Kortom, van drie van deze vier passages kan met zekerheid of grote waarschijnlijkheid worden beweerd
dat ze geen deel uitmaakten van de eerste versie van Bedudinghe. Daardoor kan een rangorde tussen de
twee versies van de eerste redactie worden aangebracht. De eerste versie bezit de passages niet, de
tweede versie heeft ze wel. Het is daarmee echter bepaald niet uit te sluiten dat de tweede versie
eveneens van de hand is van de vertaler; dat wil zeggen dat hij na voltooiing van of al werkend aan zijn
vertaling nog enkele passages toevoegde die hem passend leken15. De eerste versie zou hij dan al
beschikbaar hebben gesteld om af te schrijven. In dat geval zou de vertaler op analoge wijze hebben
gewerkt als de compilator van Glossa Tripartita deed. Voor de hypothese van de geleidelijke wording
van de tekst in de handen van één auteur pleit het feit dat drie handschriften wat dit betreft een
bijzondere positie innemen16. In deze handschriften komen op de betreffende plaatsen sommige
inlassingen wel en andere niet voor. Zij representeren daarmee een tussenfase in de wording van de tekst
tussen de eerste en de tweede versie. Bij collatie is overigens gebleken dat ze verder de eerste versie
volgen (infra 98, n. 21).

De conclusie over de verhouding tussen de twee versies van de eerste redactie, laat zich goed
verbinden met het feit dat deze passages in de handschriften van de tweede redactie eveneens
voorkomen.

eerste redactie, eerste versie: zonder vier uitbreidingen.

                                                       
14 Hugo de Balma, Mystica Theologia, via illuminativa, 3-7 - SC 408, p. 176, r. 1 - p. 184, r. 24.
15 Bij het lexicale en grammaticale onderzoek van Bedudinghe is gebleken dat de vier toevoegingen niet of
nauwelijks van de rest van de tekst afwijken. Dit pleit voor de hypothese dat de toevoegingen door de vertaler
zelf of door iemand uit dezelfde omgeving werden gepleegd.
16 Hss. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760; Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 76 J 10 en 133 H 21.
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eerste redactie, tweede versie: met vier uitbreidingen.
tweede redactie: met vier uitbreidingen.

De eerste redactie, eerste versie zullen we in het vervolg aanduiden met *H1; de eerste redactie, tweede
versie met *H2.

b. Overige uitbreidingen in Bedudinghe

Het feit dat vier passages hoogstwaarschijnlijk pas in een latere versie van de eerste redactie aan de tekst
werden toegevoegd, geeft te denken over 18 andere grotere en kleinere passages in Bedudinghe
waarvoor evenmin een pendant in Glossa Tripartita te vinden is. Zijn dit alle ook latere toevoegingen,
zijn sommige toch onmiddellijk door de vertaler toegevoegd, of - wat ook nog mogelijk is - kwamen deze
aanvullingen reeds voor in het handschrift van Glossa Tripartita dat de vertaler gebruikte? We moeten
deze tekstdelen nauwgezet bekijken, want ze zijn niet van gelijke aard en stammen beslist niet uit een en
dezelfde bron. Wel is er één passage die uit dezelfde bron is genomen als twee van de vier met zekerheid
later toegevoegde tekstdelen, namelijk Hugo de Balma, Mystica Theologia. Aangezien deze 17 passages
in geen van de handschriften ontbreken, is er alvast geen definitief uitsluitsel te geven over de vraag of
ze van meet af aan tot de tekst behoorden.

Hier volgt een opsomming van de 17 tekstdelen, ruwweg geordend naar de (vermoedelijke)
herkomst ervan omdat een dergelijke ordening nader inzicht blijkt te verschaffen17.

Uit een onbekende compilatie of concordantie:
1. proloog (290.17-291.61 = 44 rr.); augustinus, ambrosius, gregorius; trefwoord: scriftuer.
2. Bed. 1,3 (317.486-318.568 = 82 rr.); augustinus, gregorius, richardus, hugo, linco; trefwoord: recht.
3. Bed. 1,4 (322.145-324.256 = 111 rr.); bernardus, hugo, linco; trefwoord: swart.
4. Bed. 2,4 (374.173-375.193 = 20 rr.); hugo, hiëronymus, augustinus, ambrosius18; trefwoord:
scriftuer.
5. Bed. 2,10-13 (393.368-376 = 8 rr.); hiëronimus.
6. Bed. 5,6/7 (584.551-585.573 = 22 rr.); bernardus, augustinus.

Uit de Hoogliedpreken van Gilbertus van Hoyland:
7. Bed. 3,3 (421.430-422.443 = 13 rr.); niet geïdentificeerd.
8. Bed. 5,10-17 (612.391-614.450 = 59 rr.); Sermo XLVIII.

Uit de brieven van Gregorius:
9. Bed. 5,1/2 (552.644-553.701 = 57 rr.); Gregorius, Registrum epistolarum, IX 228 - CCSL 140A, p.
803-804, rr. 21-40, 45-51, 52/53.

Uit Hugo de Balma:
10. Bed. 4,6 (485.122-486.139 = 17 rr.); Quaestio difficilis, 12-13 - SC 409, p. 194, nr. 12, r. 1-10; nr.
13, r. 1-7.

Uit een leven van Agnes19:

                                                       
17 Geordend naar plaats in de teksteditie ziet de reeks er als volgt uit: 290.17-291.61, 317.486-318.568,
322.145-324.256, 366.468-476, 373.129-132, 374.173-375.193, 393.368-376, 421.430-422.443, 473.90-98,
485.122-486.139, 489.286-295, 516.411-416, 518.507-510, 533.431-534.460, 552.644-553.701, 584.551-
585.573, 612.391-614.450.
18 Hetzelfde citaat als in passage 1, verder komt Ambrosius in heel Bedudinghe slechts tweemaal voor.
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11. Bed. 2,3 (373.129-132 = 3 rr.); Leven van Agnes, hs. Leiden, UB, Ltk. 354, f. 248r.

De O-antifonen:
12. Bed. 5,1 (533.431-534.460). De Latijnse tekst geeft van acht antifonen alleen de eerste regel, de
vertaler vult deze telkens met een regel aan. De laatste twee antifonen noemt de vertaler zelf, het Latijn
heeft hiervan ook de eerste regel niet. De vertaler kende de antifonenreeks blijkbaar goed20.

Korte aanvullingen van diverse herkomst:
13. Bed. 2,1 (366.468-476 = 8 rr.); niet geïdentificeerd.
14. Bed. 4,3 (473.90-98 = 8 rr.); uitbreiding Bijbelcitaat Ezechiel.
15. Bed. 4,8 (489.286-295 = 9 rr.) uit Historia scolastica?
16. Bed. 4,12 (516.411-416 = 5 rr.), op basis van een concordantie?
17. Bed. 4,12 (518.507-510 = 3 rr.) op basis van een concordantie?

De aanvullingen stammen uit een beperkt aantal bronnen. Zeker voor de passages uit de compilatie en
uit Gilbertus en Gregorius zijn dat waarschijnlijk Latijnse bronnen geweest. De twee korte ontleningen
aan het leven van Agnes hebben een vermoedelijk Middelnederlandse oorsprong. Omdat er in de tekst
geen sporen zijn van een latere inpassing (zoals bij enkele van de vier voornoemde inpassingen het geval
was), blijft het onmogelijk om met zekerheid te bepalen of deze zeventien aanvullingen vanaf de eerste
versie bij Bedudinghe hoorden. Sommige of alle kunnen later zijn toegevoegd.

De meest opmerkelijke passage is die welke is ontleend aan Hugo de Balma's Mystica
theologia. Twee van de vier zekere uitbreidingen komen uit hetzelfde werk, en daarom kan deze
ontlening heel goed ook een latere uitbreiding zijn. Deze passage levert derhalve een argument voor de
veronderstelling dat tenminste enkele van de toegevoegde passages niet bij de eerst vervaardigde versie
van Bedudinghe hoorden, en dat deze pas in een latere bewerkingsronde door de vertaler zelf of door een
ander aan de tekst werden toegevoegd.

c. Eerste redactie: collatie eerste en tweede versie

Op grond van aan- of afwezigheid van de vier toegevoegde passages konden we twee groepen
handschriften binnen de eerste redactie onderscheiden; collatie van de tekstversies levert een verdeling in
precies dezelfde groepen op.

Hier volgen enkele voorbeelden waarmee de handschriften van de eerste versie van de eerste
redactie tegenover die van de tweede versie van de eerste redactie kunnen worden geplaatst. De
voorbeelden tonen telkens evidente `fouten' - niet oorspronkelijke lezingen - van de tweede versie. De
geciteerde handschriften van eerste en tweede versie zijn telkens representant van een groep
handschriften, zoals verderop in een schema (99) zal worden getoond. Eerste versie: hss. Göttingen,
NStUB, theol. 160; Leiden, UB, Ltk. 240; tweede versie: hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252:

*cum in hoc libro uerba exterioris amoris audimus (hs. München, f. 1ra).
                                                                                                                                                                            
19 De versie van Het leven van Agnes die in Bedudinghe klaarblijkelijk wordt gevolgd, komt voor in hs. Leiden,
UB, Ltk. 354, f. 247r-256v. Nog een - vertaalde - plaats uit dit leven van Agnes vinden we ed. 355.558-560.
Een deel van deze passage maakt ook deel uit van de Agnes-getijden; cf. G.O. SANDER, "Ende Hem beveel ik
my myt alre ynnicheit", in: De susteren van Sanct-Agnetenhuus. De geschiedenis, materiële cultuur en
spiritualiteit van het Kamper Agnietenconvent, samenstelling F. VAN DER POL, M. SMIT (= Publicaties van de
IJsselacademie, nr. 100), Kampen 1997, 181-200, i.h.b. 188.
20 R.J. HESBERT e.a. (ed.), Corpus Antiphonalium Officii, (= Rerum ecclesiasticarum documenta, Ser. Maior.,
Fontes 7-12), 7 dln., Rome 1963-1979; deel III, 1968, nrs. 4081, 3988, 4075, 4010, 4050, 4078, 3988, 4080.
Deze antifonenreeks komt in dezelfde volgorde voor in hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 557, diplomatisch
uitgegeven in: H. BRINKMAN (ed.), Het handschrift Jan Philipszn. (= Middeleeuwse verzamelhandschriften uit
de Nederlanden, 2), Hilversum 1995. Een van de Bedudinghe-kopiisten herkende de antifonen, die ook bekend
zijn als de O-antifonen en worden gebruikt in de dagen voor kerstmis (17-23 dec.), en duidde ze in de marge
aan (infra 110). Cf. lemma: O-Antiphonen, LThK 7, 1962 (2e druk), kol. 1075-76.
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so wanneer dat wi woerde der uutwendigher minnen in desen boec horen (hs. Göttingen, theol. 160, f. 4vb).
so wanneer dat wij woerden der uutwendiger minnen in desen boeck lesen (hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ.
qu. 1252, f. 4v).

recti sunt qui fide sunt catholici et opere iusti, unde omnes qui recti corde sunt deum super omnia diligere
nouerunt (f. 12rb).
Dit sijn recht woerde der gheenre die kerstelic in den ghelove staen ende rechte werken doen, want alle die
recht van herten sijn minnen gode boven al (f. 23ra).
Dit sijn woerde der gheenre die kerstelic inden ghelove *staen ende rechte werke doen, want alle die recht
van werken sijn minnen gode boven al (f. 28r).

Ypocras et sequaces eius docent animas saluas facere, Christus et discipuli eius animas perdere? (f. 15vb).
Sel Ypocras ende sijn navolgers die zielen leren behouden, ende sel Cristus ende sijn discipulen die zielen
verliesen? (f. 35va).
Sal Ypocras ende sijn navolgers die sielen leren behouden, ende sal Cristus ende sijn navolgers die sielen
verliesen? (f. 40r)

contra carnem inficientem, mundum allicientem, demonem decipientem. (f. 16rb).
teghens die aentreckende werlt, ieghens die verveninde natuer, ende ieghens die bedriegelike boese gheest
(f. 37ra).
teghen die aentreckinge der werelt, teghen die venijnde nature, ende teghen den bedriechliken bosen gheest
(f. 42r).

Pascit sponsus inter actiuos (f. 17rb).
die gherechtighe werckelike menschen (f. 39ra).
die gherechtighe weerlike luden (f. 44r) (twijfelgeval).

Ieremias vi: surgite et ascendamus in meridie (f. 19rb).
Ieremias: stant op ende laet ons opclymmen (f. 45rb).
Iheronimus: staet op ende laet ons opclymmen (f. 50r).

sunt intime et quasi unitiue contemplaciones sancte trinitatis (f. 21ra).
dat sijn die inrelike ende die eenmakende scouwinghe der heiligher drievoudicheyt (f. 51ra).
...dat sijn die inrelike ende eenmakinghe der scouwinghe der heyliger drievuldicheit (f. 55v).

Per laquearia cypressina.. satis conuenienter uirtutum theologalium usus et exercicium accipitur (f. 28ra).
Bi den cypressen carbelen.. sijn die ghewoenten ende die oefeninghe der godscouwender doechden bi
beteykent (f. 72ra).
Biden cipressen carbelen.. sijn die ghewoenten ende die oefeninghe der godscouwender sielen bi beteykent
(f. 76r).

unde non possunt audire turturem nisi qui iusti sunt (f. 40rb).
ende daer om en moghen der tortelduven stemme niet horen dan die gherechtighe (f. 106ra).
ende daer om en moghen der tortelduven stemme niemant horen dan die gherechtighe (f. 113v).

dum quod alios docerent, se ipsos prius non docuissent (f. 41rb).
doen si ander lude wouden leeren dat si eerst niet gheleert en hadden (f. 109rb).
doe si ander luden wouden leren dat sie yerst niet beleeft en hadden (f. 116v).

Sed quid dicemus illis, dicit Gilbertus (f. 44va).
Gilbaertus: mer wat sel wi den ghenen seggen (hs. Leiden, UB, Ltk. 240, f. 1vb).
Gilbertus: merct wat sullen wi den ghenen segghen (f. 127r).

ut a sponso ad ipsum sponsum sursum agatur (f. 44vb).
op dat si vanden brudegom totten brudegom selve opwaert ghebrocht soude worden (f. 2va).
op dat si vanden brudegom selve opwaerts ghewrocht soude worden (f. 128r).

et statim stetit fluxus carnalis illecebre carnalis delectacionis et cure (f. 45ra).



- 98-  -DE HANDSCHRIFTELIJKE OVERLEVERING VAN BEDUDINGHE

ende rechte voert bleef die vloet der vleyscheliker vlecken der vleyscheliker ghenuechten ende alle sorgen
staende (f. 3vb).
ende rechtevoert waert si ghesont van vleyscheliker vlecken ende van vleyscheliker ghenoechten ende alre
sorghen staende (f. 129v).

Tercio habent oculi puritatem in materia.. alioquin non fieret uisio per illum nec per illum deferetur(!)
species rei exterioris ad intimum ipsius organi (f. 55vb).
Ten derden mael sijn die oghen puer inder materien.. want anders en soude overmids hem gheen ghesichte
der uutwendiger dinghen mogen gescien (f. 35rb).
Ten derden male sijn die oeghen puer inder materien.. want anders en soude overmids hem gheen ghesichte
der uutwendigher oghen moeghen gheschieden (f. 158r).

quia sicut columbe parum gustant et sibi incorporant de riuis aquarum super quas resident (f. 56ra).
want also als die duven op die rivieren der wateren daer si op sitten, luttel drincken ende in hem ontfangen
(f. 35vb).
want alsoe als die duven die op die ryvieren der wateren sitten, luttel drincken ende in hem ontfanghen (f.
159r).

Que lacte sunt lote, hoc est humanitatis contemplacione clarificate (f. 56va).
Si sijn gewassen mit melke, dat is, si sijn verclaert inden scouwen der menscheliker naturen Cristi (f. 37va).
Sy sijn ghewassen met melcke, dat is, sij sijn verclaert inder menscheliker nature Cristi (f. 164v).

sileant et poli et ipsa sibi anima sileat et transeat se cogitando (f. 57ra).
..; ende swigen moeten die hemelen, ende die ziel selve moet haer selven swighen ende gaen boven haer
selven haers selfs niet te ghedenken (f. 40va).
..; ende swighen moeten die hemelen, ende die ziele self moet haer selven zwighen haers selues niet te
ghedencken (f. 169v).

Quid est, bone Ihesu, quod rogas aperiri, cum ipse habes clauem Dauid (f. 83rb).
O goede Jhesu, wat isset ende wat bedudet dattu bidste datmen di opluuc ende du selue Davits slotel hebste
(f. 115ra).
O goede Jhesu, wat ist ende wat bedudet dattu bidste datmen dy opluke ende du selue daer af enen slotel
hebste (f. 296v).

5. De handschriften van de eerste redactie

De achttien handschriften van de eerste redactie met een groot deel van Bedudinghe worden hierna
opgesomd. In een schema is te zien welk deel van Bedudinghe de handschriften bevatten. Ook is
gevisualiseerd of de handschriften de tekst van de eerste of de tweede versie van de eerste redactie
weergeven21. In dit schema is de tekst van zowel de samengestelde handschriften als het convoluut in de
samenstellende delen uiteengelegd (cf. supra 87-88, n. 4).

                                                       
21 Een bijzondere positie nemen de drie handschriften Be4, Ha3, Ha4 in. Zij blijken een tussenfase tussen de
eerste en tweede versie te vertegenwoordigen; cf. supra p. 94, n. 15. Ha3 bevat één van de twee in dit tekstdeel
voorkomende inlassingen van de tweede versie, maar volgt wel duidelijk de tekst van de eerste versie. Ha4
heeft beide in het betreffende tekstdeel voorkomende inlassingen, en volgt overwegend de eerste versie. Be4 is
een samengesteld handschrift. In het eerste deel komt één van de twee inlassingen voor, de tekst volgt hier
duidelijk de eerste versie; het tweede deel bevat beide inlassingen, en volgt overwegend de eerste versie. De
handschriften zijn vanwege de grotere tekstuele overeenkomsten met de eerste redactie bij die groep in het
schema opgenomen.
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A2 Amsterdam, UB, I G 7, Delft, St.-Anna.
Be3(1)(2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252.
Be4(1)(2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760, augustijner milieu.
Br1(1)(2) Brussel, KB, 2580, Herent, Bethlehem.
Br3 Brussel, KB, 11169, Eemsteyn.
Br4 Brussel, KB, II 2111, Brussel, Jericho.
Dal Dallas, Baylor in Texas, Sellers, z.s., Holland.
Eg Egmond-Binnen, St.-Adelbertsabdij, hs IV.
Gö Göttingen, NStUB, theol. 160, Amsterdam, Dionysius.
Ha1 Den Haag, KB, 75 G 64, Haarlem, ter Zijl.
Ha3 Den Haag, KB, 76 J 10, N-Brabant(?)
Ha4 Den Haag, KB, 133 H 21, N-Brabant(?)
Ham(1)(3) Hamburg, UB, theol. 1312.
Le1 Leiden, UB, Ltk. 240, Delft, St.-Agnes.
Le3 Leiden, UB, Ltk. 350, Holland/Utrecht.
Le4(1)(2) Leiden, UB, Ltk. 359, Holland.
Le5 Leiden, UB, Voss. G.G.Q.7II, Amsterdam, St.-Cecilia.

Bed. 1,1                                                                                                                 5,16
Gö*******************2,16�
Le1                                          � 3,1****************************************
Le5                                                               � 4,1*****************************
Le3***************************3,10�
Le4(1)(2)**********************3,10� 3,11******************************
Ham(1)***********************3,10�
Ham(3)                                           � 3,7*************************************
Eg******************************3,11�
Be4(1)(2)************************3,11� 4,1******************************
Ha3***************************3,10�
Ha4                                                           � 3,11*******************************
Br1(1)(2)+++++++++++++++++++++3,11� 4,1+++++++++++++++++++++++++++
Be3(1)(2)+++++++++++++++++++++3,11� 4,1+++++++++++++++++++++++++++
A2++++++++++++++++++++++++++3,11�
Br3                                                               � 4,1+++++++++++++++++++++++++++
Ha1                                                              � +++++++++++++++++++++++++ ++++
Dal                                                                � +++++++++++++++++++++++++++++
Br4                                                               � +++++++++++++++++++++++++++++

*********** = versie *H1
+++++++++++ = versie *H2
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6. De handschriften met excerpten

Op één na behoren alle excerpten van Bedudinghe tot de eerste redactie. Ze komen voor in de
navolgende handschriften. In een schema wordt daarna gevisualiseerd welke excerpten uit Bedudinghe
de handschriften bevatten.

A1 Amsterdam, UB, I G 5, Holland.
A4 Amsterdam, UB, V J 10, fam. Loenresloot.
Be1 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1082.
Br2 Brussel, KB, 4984.
Ei fragmenten G. Eis, Holland.
Ge Gent, UB, 1360, Zuidelijke Nederlanden(?)
Ha5 Den Haag, KB, 73 G 24, Weesp, St.-Jan (= Oude hof).
Lee Leeuwarden, PBF, 685 hs., Wijk bij Duurstede, Maria Magdalena.
Le2 Leiden, UB, Ltk. 330, Weesp, O.L. Vrouw (= Jonge hof).
Le7 Leiden, UB, BPL 2454 II, westelijk Noord-Nederland.
Le8 Leiden, UB, Ltk. 239.
Le9 Leiden, UB, Ltk. 340, Leiden, St.-Clara/Nazareth.
Lo Londen, BL, add. 39643, (Noord-)Holland.
U1 Utrecht, UB, 1035 (5 L 8), westelijke Noord-Nederland
U2 Utrecht, MCC, BMH SJ 105, Haarlem

Bed. 1,1                                                                                                                  5,16
A1                                                                         4,1   4,5   4,9              5,6
A4     1,5      2,1       2,13/4    2,16
Be1 1,1----------------------------2,17
Br2 1,1--------------2,7
Ha5                                                                        4,2
Le2                                                                        4,2
Lee                                                                                            4,16    5,1
Le8                                                                                            4,16    5,1
Ge                                                                                             4,16
Le9 1,1                                               3,1                                            5,1
Le7                                                                                                      5,1 5,2
Lo      1,3
U1                                                                                      4,9/10          5,3 5,6/7 5,8/9
U2         (excerpten, zie handschriftbeschrijving, infra 000)
Ei                                                                                          4,10
Le10                                                                                                    5,1



II. DE HANDSCHRIFTELIJKE OVERLEVERING `ÜBERLIEFERUNGSGESCHICHTLICH'

Doordat we de aanvankelijk onoverzichtelijke massa handschriften van Bedudinghe langs tekstkritische
weg inzichtelijk hebben kunnen ordenen, kunnen we nu bezien of achter die ordening een
`überlieferungsgeschichtliche' zin is te ontdekken. Welke is de ratio achter de feitelijk te onderscheiden
groepen handschriften; welke geesteshistorische realiteit gaat daarachter schuil?

1. Vooraf: De overlevering en het voortleven van «Glossa Tripartita»

In een ruimtelijk-temporeel continuum zijn Glossa Tripartita super Cantica en Bedudinghe op Cantica
Canticorum te beschouwen als twee fluïde entiteiten die voortdurend van functie en deels ook van vorm
veranderen. Aanvankelijk en gedurende meer dan een eeuw bestaat alleen Glossa Tripartita; maar op
zeker moment, op zekere plaats, wanneer en waar de omstandigheden gunstig zijn, geeft Glossa
Tripartita aanleiding tot het bestaan van Bedudinghe op Cantica Canticorum. Door het werk van een
anonieme vertaler/bewerker wordt Bedudinghe uit Glossa Tripartita geboren. In ieder geval tot
halverwege de zeventiende eeuw blijft Bedudinghe in verschillende gedaantes gelezen en afgeschreven
worden.

Met opzet geef ik een dergelijke `zweverige' voorstelling van zaken, omdat het mij van belang
lijkt om Glossa Tripartita en Bedudinghe op Cantica Canticorum in de eerste plaats te zien als de
naamgevingen van twee clusters van tekstverschijningen die zich door het ruimtelijk-temporele
continuum hebben bewogen, en waarvan de een aanleiding is geweest voor het bestaan van de ander.
Beide tekstcorpora hebben in telkens anonieme verschijningen door de tijd heen bestaan en geleefd. In
geen van de handschriften van Glossa Tripartita is er de vermelding van of toeschrijving aan een auteur
en er is zelfs geen eensgezindheid over de titel1. Enkel in het meest primitieve handschrift van
Bedudinghe treffen we een - aandoenlijk onjuiste - auteursvermelding in rubriek aan: Hier beghint dat
ander van sinte Bernardus ckandyka(!)2.

Natuurlijk zijn er feiten van diverse aard die een verankering van delen van de tekstcorpora in
het continuum mogelijk maken. Het onderzoek naar de genese van Glossa Tripartita heeft aan het licht
gebracht dat de tekst in verschillende fasen omstreeks het jaar 1300 moet zijn geschreven. Het is
duidelijk geworden dat één uiterst belangrijk handschrift - Assisi, Sacro Convento, 354 - de
overgeleverde getuige is van die wording. Glossa Tripartita is in verschillende bewerkingsrondes
geschreven door een franciscaan met gebruikmaking van franciscaanse bronnen. Hoe vaak de tekst in de
navolgende eeuw is afgeschreven, en door wie en waar Glossa Tripartita is gelezen en gebruikt,
daarover is geen enkele informatie voorhanden. Maar dan, in de eerste helft van de vijftiende eeuw, zien
we verschillende aanwijzingen voor een levendige belangstelling voor dit Hoogliedcommentaar. Er
worden ten minste vier handschriften met Glossa Tripartita geschreven. Daarnaast komt een (Latijns)
excerpt uit de mariologische delen van Glossa Tripartita tot stand dat in drie Noordduitse handschriften
is overgeleverd. Men heeft niet aan de verleiding kunnen weerstaan de brontekst ervan aan een auteur
toe te schrijven (of misschien vermeldde de legger reeds een auteur?): ex tripartita glossa fratris
bonauenture excerpta3. Het excerpt functioneerde als een nieuwe tekst, een mariologisch
hoogliedcommentaar.

In de eerste jaren van haar bestaan  - kort voor 1300 - heeft Glossa Tripartita waarschijnlijk het
materiaal geleverd voor een volkstalige preek – één van de Kölner Klosterpredigten – van een
dominicaan in Keulen4.

                                                       
1 Contemporaine titels Glossa: hs. Oxford: Exposicio super Cantica; hs. Utrecht: Glossa Tripartita super
Cantica. Latere naamgevingen: in hs. München: Anonymi, Commentarius in Canticum Canticorum; op rug hs.
Assisi (19de-eeuws): Postilla super Cantica.
2 Hs. Amsterdam, UB, I G 40.
3 K. SCHEPERS, «Ps. Bonaventura». Het Ps.-Bonaventura-excerpt kopieert eenvoudigweg de mariologische
delen uit Glossa Tripartita. De drie handschriften met Ps-Bonaventura komen oorspronkelijk uit Helmstedt (1
hs.) en Hamburg (2 hss.), ze dateren van 1402, 1407-1409 en omstreeks het midden van de vijftiende eeuw.
4 Te verschijnen: K. SCHEPERS, Die Kölner Klosterpredigt des Henricus de Sanctis Virginibus und seine
übrigen Werke.
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In het Middelnederlandse gebied vond eveneens een prediker zijn materiaal in Glossa Tripartita,
en wel voor de preek Quid existis in desertum. Deze preek is overgeleverd in twee handschriften uit
Weesper kloosters5 en ligt aan de basis van een pseudo-Tauler preek6. De preek Quid existis kan heel
goed in Weesp zijn uitgesproken aangezien ze elders niet voorkomt. De vaste zielzorger of gastprediker
moet in ieder geval een exemplaar van Glossa Tripartita tot zijn beschikking hebben gehad. Het is
misschien na te gaan of dit het handschrift uit Utrecht is geweest. De twee Weesper kloosters waren
aangesloten bij het Utrechts Kapittel.

Quid existis in desertum en de Kölner Klosterpredigt zijn twee voorbeelden van het gebruik dat
van Glossa Tripartita kon worden gemaakt, en waarschijnlijk zijn het niet de enige.

De vier vijftiende-eeuwse handschriften van Glossa Tripartita geven blijk van belangstelling
voor de tekst in verschillende milieus op onderling ver verwijderde plaatsen. Een Engelse clericus en
latere bisschop laat in Keulen een handschrift vervaardigen dat hij later testamentair aan Balliol College
in Oxford vermaakt. Een Zuidduitse academicus stuit op Glossa Tripartita bij zijn intellectuele en
fysieke omzwervingen; het resulterende handschrift maakt later deel uit van de eerste openbare
bibliotheek van Duitsland in Ulm (is hs. München). Volgens het register van Rooklooster moet zich een
exemplaar van Glossa Tripartita in het franciscanenklooster in Maastricht hebben bevonden7. Wanneer
dit handschrift werd geschreven (en waar het is gebleven) is onbekend. Via het franciscanenklooster was
het handschrift verbonden met het oorspronkelijke milieu van Glossa Tripartita, misschien vormde het
de brug naar de (latere) noordelijke verspreiding van de tekst. Tenslotte is er het Utrechtse Glossa-
handschrift dat uit een gelukkig met name genoemd klooster stamt. Dit handschrift uit het
regulierenklooster St.-Maria en de Twaalf Apostelen is dankzij het watermerk met grote
waarschijnljkheid omstreeks 1405 te dateren.

Er is aanleiding om precies in Noord-Nederland (het Hollands-Utrechtse gebied) rond het jaar
1420 het contactpunt tussen de entiteiten Glossa Tripartita en Bedudinghe te vermoeden.

2. De overlevering van Bedudinghe op Cantica Canticorum

De oudste overgeleverde handschriften van de beide versies van de eerste redactie (*H1 en *H2), en van
de tweede redactie (*O) stammen uit de jaren twintig van de vijftiende eeuw. Naar alle
waarschijnlijkheid is dit geen onbetekenende toevalligheid, maar het tastbare resultaat van een
teksthistorisch feit: dat de drie tekstfamilies in zowat hetzelfde tijdvak ontstonden.

Het oudste gedateerde handschrift van *O is hs. Deventer, SAB, 101 F 2. Dit handschrift uit
1426 is afkomstig uit het regularissenklooster in Diepenveen; niet het minst gewichtige klooster van de
vrouwelijke tak van de Windesheimse kloostervereniging.

Van groep *H1 is er geen vroeg gedateerd handschrift overgeleverd, maar op grond van schrift
en decoratie lijkt hs. Göttingen, NSTUB, theol. 160 op het tweede kwart van de vijftiende eeuw te
kunnen worden gedateerd (cf. infra 252).

Hs. Brussel, KB, II 2111 van groep *H2 is met de datering 1429 het vroegste handschrift met
een groot deel van deze tekstversie en tevens het oudste Zuid-Nederlandse handschrift. Vanwege dit
handschrift zou men kunnen denken dat Bedudinghe op Cantica Canticorum zoals zovele teksten in de
Zuidelijke Nederlanden is ontstaan, maar vooral in de Noordelijke Nederlanden een ruime verspreiding
vond. Het valt echter gemakkelijk vast te stellen dat Bedudinghe een Noord-Nederlandse tekst is. De
woordenschat is Noord-Nederlands en het blijkt dat een Noord-Nederlandse Hoogliedvertaling wordt
gehanteerd. Waarschijnlijk is ook de gebruikte vertaling van de overige bijbelboeken Noord-Nederlands.

                                                       
5 Hs. Leiden, Ltk. 330 (Le2), f. 194v-200v, afkomstig uit het tertiarissenklooster O.L. Vrouw in Weesp, ook
geheten `het Jonge Hof' of Maria convent (cf. beschrijving 258-59); hs. Den Haag, KB, 73 G 24 (Ha5), f. 112-
124, afkomstig uit het tertiarissenklooster St.-Jan in Weesp, ook genoemd het `het Oude Hof' (hs. verbrand
1914 in Leuven, cf. beschrijving 256-57). Beide kloosters waren aangesloten bij het Utrechts Kapittel.
6 Als eerste van een nieuwe reeks aan Tauler toegeschreven preken opgenomen in de uitgave van Adam Petri in
Basel in 1522; cf. L. GNÄDINGER, J.G. MAYER, Tauler, Johannes, in: VL2, dl. 9, kol. 631-657; i.h.b. 640.
7 J. VAN MIERLO, De anonymi uit den Katalogus van handschriften van Rooklooster, in: OGE 4 (1940) 84-102,
316-357; i.h.b. 322, nr. [45]: Expositio tripharia super cantica. scilicet mistica, moralis et de beata virgine.
Tres sunt qui testimonium dant in celo. Traj. superiori minores.
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Hs. Brussel, II 2111 is daarom een vroege Zuid-Nederlandse getuige van een Noord-Nederlandse tekst,
niet een van de weinige overgeleverde Zuid-Nederlandse handschriften van een oorspronkelijk Zuid-
Nederlandse tekst.

Zoveel is zeker: vanaf omstreeks 1420 vinden de drie tekstfamilies van dit Noord-Nederlandse
Hoogliedcommentaar een royale verspreiding. De handschriften van de eerste redactie komen vooral uit
Holland/Utrecht en het aangrenzende (Noord-) Brabant. Slechts één handschrift komt vermoedelijke uit
het Oost-Nederlandse gebied, maar werd daar mogelijk niet geschreven8. De twee Brabantse
handschriften zijn regulieren- of regularissenhandschriften (een daarvan uit een Windesheimse klooster).
Geen van de 43 Bedudinghe-handschriften lijkt uit Vlaanderen afkomstig te zijn9. De eerste redactie van
Bedudinghe vindt dus verspreiding in een groot deel van het Middelnederlandse taalgebied en wordt
alleen in het oosten en het zuidwesten niet aangetroffen10. De tweede redactie vindt precies in het oosten
- en dan ook uitsluitend daar - verspreiding.

a. De handschriften van de eerste redactie

De handschriften met bekende herkomst van de eerste redactie laten zien dat de verspreiding ervan in
zeer sterke mate werd gedragen door twee groeperingen: de tertiarissen van het Utrechts kapittel en de
regularissen van het Generaal Kapittel (later Kapittel van Sion). De overlevering vindt in
vrouwenkloosters plaats. De eerste redactie wordt vooral aangetroffen in het Hollands-Utrechtse gebied.
Op de grens tussen noord en zuid vinden we een handschrift in het Windesheimse regulierenklooster St.-
Salvator in Eemsteyn11. De kleinere zuidelijke tak van handschriften stamt uit twee kloosters van
reguliere kanunniken of kanunnikessen van St.-Augustinus. Eén daarvan is een Windesheimse klooster
(Bethlehem, Herent12), één is verbonden met St.-Victor (Jhericho, Brussel13 (kanunnikessen)).

In het Hollands-Utrechtse gebied zijn alle handschriften met bekende provenance afkomstig uit
vrouwenkloosters. De overlevering wordt als gezegd gedragen door tertiarissen van het Utrechts
kapittel14 (Weesp, O.L.Vrouw15; Weesp, St.-Jan16; Amsterdam, St.-Cecilia17; Delft, St.-Anna18) en
reguliere kanunnikessen van St.-Augustinus, behorend tot het Generaal Kapittel (Kapittel van Sion)19

(Haarlem, ter Zijl20; Delft, St.-Agnes21, Amsterdam, Dionysius22). Dat betekent dat Bedudinghe uit
maar liefst drie van de aanvankelijk zes vrouwenkloosters van het Generaal Kapittel van is
overgeleverd. Van die drie handschriften leveren er twee samen de beste en eerste versie van de eerste
redactie. De feiten van de handschriftelijke overlevering wekken de suggestie dat het dit milieu van
regularissen is geweest waarvoor Bedudinghe bestemd was; ze tonen in ieder geval aan dat dit een van
de primaire receptie-milieus was.

                                                       
8 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1082 stamt waarschijnlijk uit Geldern, maar werd daar niet geschreven en
bevat de eerste, westelijke, redactie in een westelijk dialect.
9 Tenzij misschien hs. Gent, UB, 1360, waarin een excerpt uit Bedudinghe.
10 Cf. noot 8.
11 Hs. Brussel, KB, 11169.
12 Hs. Brussel, KB, 2580.
13 Hs. Brussel, KB, II 2111. Tot 1456 was dit klooster van augustijner reguliere kanunnikessen afhankelijk van
St.-Victor, daarna ging het deel uitmaken van de Windesheimse kloostervereniging. Het handschrift dateert
van 1429.
14 Alleen de tertiarissen (grauwzusters) uit Nazareth, Leiden waren niet bij het Utrechts kapittel aangesloten.
15 Hs. Leiden, UB, Ltk. 330.
16 Hs. Den Haag, KB, 73 G 24.
17 Hs. Leiden, UB, Voss. GGQ 7II.
18 Hs. Amsterdam, UB, I G 7.
19 Cf. E. YPMA o.e.s.a., Het generaal kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting, Nijmegen-
Utrecht 1949.
20 Hs. Den Haag, KB, 75 G 64.
21 Hs. Leiden, UB, Ltk. 240.
22 Hs. Göttingen, NStUB, theol. 160.
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Hier mag er dan ook op gewezen worden dat een plaats uit de preken van Gilbertus van
Hoyland tamelijk nadrukkelijk op regulieren wordt toegepast; en vermoedelijk wel in het bijzonder op
reguliere kanunniken (en kanunnikessen):

EMISSIONES TUE PARADISUS MALORUM PUNICORUM

etc [Cant. 4,13], et hoc quantum ad vitam
cenobitam dulciter ait Gilbertus: Auditur hec
incultacio dulcium verborum, sed nos malorum
punicorum *parabola respicit, qui regulares
celebramus conuentus, qui sub uno continemur
ordine quasi grana sub cortice. Atque utinam hoc
grana imitetur, ut nos tantum numero differamus,
non animo. Quid enim prodest, si nos continet
una domus et separat diuersa voluntas (hs.
München, f. 72ra)23.

Gilbertus: Dese inprintinge der soeter woerde
wort genoecheliken gehoert, mar die gelikenisse
der APPELEN VAN GERNATEN gaet op <ons>, die
canoniken *regulier sijn ende onder een ordene
leven, ende besloten sijn recht alse corlekens
onder die scelle van enen appel (hs. Leiden, f.
86ra)24.

Deze passage is opmerkelijk om twee redenen. Ten eerste is de passage bij Gilbertus niet betrokken op
reguliere kanunniken in het bijzonder (Gilbertus was immers zelf een cisterciënser) maar slecht op
regulieren in algemene zin; in de vertaling heeft een aanpassing in de richting van reguliere kanunniken
plaatsgevonden. Ten tweede zijn, zoals we zullen zien, de passages die nadrukkelijk franciscaans zijn, in
de vertaling weggelaten (infra 155). Dat wil zeggen dat in dit ene geval een toespitsing op reguliere
kanunniken is gepleegd, en dat in andere gevallen referenties naar franciscanen zijn vermeden. Beide
elementen gecombineerd - bezien dan nog in het licht van de handschriftelijke overlevering - maken het
aannemelijk dat Bedudinghe werd vertaald door een reguliere kanunnik en dat de tekst in eerste instantie
voor reguliere kanunnikessen en/of kanunniken was bedoeld. Het is zeer wel mogelijk dat het milieu van
herkomst en intentie concreet wordt gevormd door de regulieren en regularissen van het Generaal
Kapittel.

Twee handschriften met andere provenance, maar uit een wellicht gelijke geestescultuur, zijn hs.
Amsterdam UB,, V J 10, fam. Loenresloot, en Leeuwarden, 685 Hs., dominicanessen van Maria
Magdalena in Wijk bij Duurstede. De vraag is of de niet gelocaliseerde handschriften dit beeld
verstoren. Dat lijkt niet het geval. Het gelijkaardige uiterlijk van deze handschriften doet gelijkaardige
schrijf- en leesmilieus vermoeden25. De negen handschriften van onbekende herkomst met onbekende
tekstdelen komen vermoedelijk alle uit Utrecht/Holland en Noord-Brabant.

De handschriften met de volledige tekst dateren op één na uit de zestiende eeuw26. Ze lijken een
tweede, latere receptiefase van de tekst te representeren, die zich juist door het streven schijnt te
kenmerken om de complete tekst in één band te bezitten.

Als gezegd kwam in de eerste versie van Bedudinghe tenminste een aantal van de uitbreidingen ten
opzichte van de brontekst Glossa Tripartita nog niet voor. Dat betekent dat Bedudinghe uitsluitend een
bewerkende vertaling was van geselecteerde delen uit Glossa Tripartita27. Blijkbaar was geconstateerd
dat dit een kwalitatief hoogstaande tekst was, die na een vertalende bewerking zeer geschikt zou zijn
voor overdenking, inspiratie en meditatie, een tekst waarin het Hooglied diepgaand maar zonder
geëxalteerdheid werd besproken. Bedudinghe werd aanvankelijk, naar het zich laat aanzien,
voornamelijk of zelfs uitsluitend in kloosters van de in spiritueel opzicht tegen elkaar aanleunende
tertiarissen en regularissen verspreid. Toch is het zeer onwaarschijnlijk dat Glossa Tripartita door een
vrouw werd vertaald. Niet alleen waren weinig vrouwen voldoende onderlegd in het Latijn, bovendien
was een hogere scholing vereist om vat te krijgen op Glossa Tripartita, aangezien deze tekst volgens

                                                       
23 Gillebertus de Hoilandia, Sermones in Canticum Canticorum, Sermo XXXV - PL 184, kol. 187B.
24 Voor de tekstingrepen zie de editie met de varianten.
25 Het zijn alle bescheiden handschriften in eenvoudige textualis of hybrida die voor de meditatie waren
bestemd. Decoratie blijft beperkt tot eenvoudig penwerk. Geen enkel handschrift is bijzonder groot of klein van
formaat. De excerpten komen voor in handschriften met teksten voor meditatie en devotie.
26 Alleen hs. Be4, Berlijn SBB-PK, Ms. germ. oct. 760 is van omstreeks 1470.
27 Over de keuze van te vertalen delen, infra 114.
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academisch-exegetische principes is gestructureerd en met academische terminologie doorspekt.
Dergelijk onderwijs - aan universiteit of studia - was voor vrouwen niet toegankelijk. Alleen een
hoogopgeleid persoon, en dat is in de gegeven situatie noodzakelijkerwijze een man, kon een dergelijke
tekst begrijpend lezen, en was in staat de vertaalkeuzes te maken die nodig zijn om van Bedudinghe een
coherente en opnieuw goed gestructureerde tekst te maken. Bedudinghe is dus door een man geschreven,
maar in vrouwenkloosters verspreid. De veronderstelling ligt voor de hand dat iemand die met de
geestelijke leiding van een vrouwenklooster was belast, Glossa Tripartita heeft vertaald of laten
vertalen en doen verspreiden.

Hoezeer Bedudinghe in vruchtbare aarde viel, valt af te lezen aan het grote aantal overgeleverde
handschriften. Daarbij valt nog te bedenken dat het succes te meer opvallend is omdat Bedudinghe niet
een tekst is van een bekende auteur, niet handelt over het leven van Jezus en geen (para-)liturgische test
is; allemaal redenen voor de populariteit van sommige andere teksten. Vergelijken we Bedudinghe met
andere Middelnederlandse Hoogliedcommentaren dan worden deze in populariteit alle door Bedudinghe
overtroffen. Alleen het Hoogliedcommentaar van Ps.-Richard van St.-Victor had een vergelijkbaar
succes. De hooggewaardeerde auteur onder wiens naam die tekst werd overgeleverd, speelt daarbij
mogelijk een rol (cf. supra 33-34).

b. de handschriften van de tweede redactie

Het oosten van het Middelnederlandse taalgebied is het verspreidingsgebied van de tweede redactie van
Bedudinghe. In dit gebied is de dominantie van de Moderne Devotie via regulieren/regularissen van St.-
Augustinus en de broeders en zusters van het Gemene leven heel sterk. De tweede, Oost-Nederlandse
redactie van Bedudinghe is dan ook vrijwel zeker langs deze kanalen verspreid. Voor zover de
provenance bekend is, stammen de handschriften met de tweede redactie uit deze milieus. De kloosters
van herkomst liggen grofweg in een kring rond het centrumgebied van de Moderne Devotie: Diepenveen,
Frenswegen, Kampen. Diepenveen en Frenswegen behoorden tot de Windesheimse kloostervereniging,
vlakbij Kampen was er het Windesheimse vrouwenklooster Bronope. Het zuidelijker gelegen klooster
Jerusalem in Venray heeft duidelijke banden met de broeders en zusters van het Gemene leven. Dit
klooster van reguliere kanunnikessen van St.-Augustinus ontving zijn rectoren steeds uit het Heer
Florenshuis in Deventer28. De *O-familie kent slechts één handschrift met excerpten. Het is afkomstig
uit het klooster Jerusalem in Venray.

We kunnen concluderen dat de tweede redactie, voor zover we kunnen vaststellen, verspreiding
heeft gevonden in mannen- en vrouwenkloosters onder het onmiddellijke gezag of de directe invloed van
de Windesheimse kloostervereniging29. De verspreiding is geografisch beperkt tot Oost-Nederland, het
gebied waar de geestesstroming van de Moderne Devotie zijn meest karakteristieke gestalte kreeg

Evaluatie

Grofweg kan worden gezegd: de eerste redactie van Bedudinghe werd onder vrouwen - regularissen en
tertiarissen - in het westen verspreid (met uitlopers naar het zuiden), de tweede redactie onder
Windesheimse vrouwen én mannen in het oosten. Op de implicaties van en mogelijke verklaringsgronden
voor deze geheel gescheiden verspreidingspatronen van de eerste en de tweede redactie zal later uitvoerig

                                                       
28 C. LINGIER, Boekengebruik in vrouwenkloosters onder de invloed van de Moderne Devotie, in: TH. MERTENS

e.a, Boeken voor de eeuwigheid, 280-294, i.h.b. 281. Sinds 1436 liet de leiding van het kapittel van
Windesheim geen vrouwenkloosters meer toe, verschillende kloosters zochten andere wegen om de
verbondenheid met het geestelijk leven volgens de Windesheimse traditie levend te houden. Cf. L.
VERSCHUEREN, Handschriften afkomstig uit het klooster Jerusalem te Venray, in: Miscellanea Mgr. Dr. P.J.M.
van Gils. (= Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg 85) Maastricht 1949,
693-730, i.h.b. 695/6.
29 Een vermoeden van geleide verspreiding van teksten in deze kringen werd uitgesproken door TH. MERTENS

in: Mystieke cultuur en literatuur in de late middeleeuwen, in: F. VAN OOSTROM e.a., Grote lijnen. Syntheses
over Middelnederlandse letterkunde (= NLCM 9), Amsterdam 1995, 117-135 en 205-217, i.h.b. 130.
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worden ingegaan. De realiteit van twee onderscheiden verspreidingspatronen is een feit dat, in een
ruimer kader bezien en geïnterpreteerd, van groot belang blijkt te zijn (infra 217-36).

3. Het voortleven van Bedudinghe op Cantica Canticorum

Bedudinghe blijkt niet alleen een veel afgeschreven tekst te zijn, maar ook een veel gebruikte.
Tekstdelen en soms slechts zinnen zien we in andere teksten verwerkt worden. Ik noem dit het voortleven
van Bedudinghe1. Om aard en omvang van de receptie van Bedudinghe vast te stellen is het niet alleen
nodig de overgeleverde tekstgetuigen van Bedudinghe te verzamelen en onderzoeken, maar ook om het
voortleven van Bedudinghe te beschrijven. Juist dit voortleven geeft interessante informatie over de
wijze waarop de tekst werd gerecipieerd en voor tekstproductie werd aangewend.

a. `Vurighe begherten'

De dialoog `Vurighe begherten', die in hs. Amsterdam, UB, I G 10 (f. 75ra-110vb) is overgeleverd2,
bestaat voor meer dan vijftig procent uit aangepaste ontleningen aan Bedudinghe3. Het handschrift
wordt gedateerd op de eerste helft van de vijftiende eeuw, en is afkomstig uit het tertiarissenklooster St.-
Catharina in Heusden in Noord-Brabant4. Het blijkt dat in `Vurighe begherten' de tweede redactie van
Bedudinghe is gebruikt. Omdat de titel van de tekst in het handschrift niet is ingevuld op de daartoe
bestemde opengelaten plaats, heeft Mertens aan de dialoog de titel `Vurighe begherten' gegeven5. Deze
aanduiding is ontleend aan een van de kopjes in rubriek.

b.1. Hendrik Mande (†† 1431)

De Windesheimse reddiet6 Hendrik Mande citeert op één plaats uit Bedudinghe, en wel in Van drien
staten7. Het merkwaardige is niet dat hij uit Bedudinghe citeert, maar wel dat hij dat slechts één keer
lijkt te doen. Dat ene citaat verraadt namelijk een bekendheid met de tekst, niet alleen omdat hij op
bekwame wijze het citaat aan de nieuwe context die hij eraan geeft, aanpast, maar ook omdat het citaat
bijna precies uit het midden van Bedudinghe afkomstig is. Om een citaat uit het midden van een grote
tekst te kiezen, moet men toch welhaast de gehele tekst gelezen hebben. Of het zou moeten zijn dat het
citaat aan een excerptenverzameling is ontleend, maar dat dit hier niet het geval is, wordt in het
navolgende aangetoond.

b.2. Hendrik Mande, auteur van `Vurighe begherten'

De nabijheid van `Vurighe begherten' tot het oeuvre van Hendrik Mande is al vaker vastgesteld. Visser8

en Mertens9 hebben verschillend geoordeeld over de vraag of `Vurighe begherten' wellicht de tekst is die
in de titellijst van werken van Hendrik Mande wordt aangeduid met: Dyalogus siue allocutio deuote

                                                       
1 Over het verschil tussen voortleven en invloed, supra 3, n. 18.
2 CAT. MENDES DA COSTA, 81, nr. 520.
3 SCHEPERS, Hugo de Balma, 230, n. 9.
4 Mon. Bat. I, 112-13; Suppl. 84-85. Hier wordt abusievelijk vermeld dat het klooster pas in 1482 werd gesticht,
het klooster bestond al eerder; cf. D. VAN HEEL, De tertiarissen van het Utrechtsche kapittel, in: Archief voor
de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht 63, Utrecht 1939, p. 167-168, nr. 51.
5 TH. MERTENS, Hugo de Balma in het Middelnederlands, in: CHR. DE BAKKER e.a. (red.), Codex in Context,
Studies over codicologie, kartuizergeschiedenis en laatmiddeleeuws geestesleven, Nijmegen 1985, 249-261,
i.h.b. 251.
6 Iemand die door het afleggen van de kloostergeloften kanunnik werd, maar om enigerlei reden niet het
priesterschap aannam, werd in Windesheim reddiet (redditus) genoemd.
7 SCHEPERS, Hugo de Balma, p. 238.
8 G. VISSER, Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche mystiek, Den Haag 1899, 50-54.
9 TH. MERTENS, Hendrik Mande (? - 1431), teksthistorische en literairhistorische studies, Nijmegen 1986.
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anime cum deo amato suo et responsio eius ad animam deuotam10. Voor de tekst die bij deze titel hoort
is nog geen andere kandidaat dan `Vurighe begherten' opgedoken. Het oordeel van Mertens, dat het beter
was om de tekst nog niet aan Mande toe te schrijven zolang daarvoor geen nadere aanwijzingen waren
gevonden, was ongetwijfeld het juiste standpunt. Nu Bedudinghe als belangrijkste bron van `Vurighe
begherten' is geïdentificeerd, is het mogelijk al redenerend tot de conclusie te komen dat Mande als
auteur van `Vurighe begherten' beschouwd moet worden, en Vissers oordeel, zij het met verbetering van
gronden, te bevestigen.

Hendrik Mande en `Vurighe begherten' kwamen het nadrukkelijkst in elkaars buurt door het
parallelle gebruik van citaten uit Hugo de Balma's Mystica theologia11. Het bleek dat al de citaten uit
Hugo de Balma in `Vurighe begherten' en al de citaten op één na in Hendrik Mande, afkomstig waren uit
twee van de inlassingen in Bedudinghe. Inmiddels heb ik ook van dat ene overgebleven citaat uit Hugo
de Balma bij Hendrik Mande een pendant in Bedudinghe aangetroffen12.

Kortom, `Vurighe begherten' en Hendrik Mande gebruiken Hugo de Balma op vrijwel identieke
wijze, bovendien volgen ze daarbij beiden de tweede redactie van Bedudinghe.

Mertens stelde: Hendrik Mande is niet afhankelijk van `Vurighe begherten' wat betreft de
ontleningen aan Hugo de Balma, omdat Mande één citaat uit Hugo de Balma heeft dat `Vurighe
begherten' niet heeft. Andersom is ook `Vurighe begherten' niet afhankelijk van Hendrik Mande, omdat
`Vurighe begherten' veel meer citaten uit Hugo de Balma heeft. De oplossing voor dit probleem is dat
beide teksten afhankelijk zijn van Bedudinghe op Cantica Canticorum, tweede redactie.

Tot nu toe hanteerde ik de hypothese dat Hendrik Mande zijn citaten uit Hugo de Balma
wellicht ontleende aan een afzonderlijk overgeleverde vertaling van diens Mystica theologia, dit ondanks
het kleine maar niet te veronachtzamen feit dat bij Hendrik Mande toch een citaat uit Bedudinghe
voorkomt, en nog wel in de buurt van de ontleningen aan Hugo de Balma. Dit citaat nu komt ook in
`Vurighe begherten' voor, en wijkt op identieke wijze af van de tweede redactie van Bedudinghe als
datzelfde citaat bij Hendrik Mande:

Al isset datmen dese sonderlinghe godlike beghavinghe, die van genaden coemt ende niet uut eyghenre
cloecheit, onder gheen seker reghel eniger leeringe besluten of beduden en mach, nochtan vinden wi inden
voerscreven woerden ses punten die een bereydinge daertoe maken dat die siele des waerachtighen
Salemons setel of troen worden mach.(...). (Bedudinghe, hs. Leiden, Ltk. 240, f. 23vab)
Al ist dat men dese sonderlinghe godlike gave des scouwens die van ghenade coemt ende niet uut eyghenre
cloecheyt, onder ghien seker reghele enigher leringhen besluten of beduden en mach, nochtan vint men
sommighe weghe ende oefeninghen, die dairtoe helpen te vercrighen mitter ghenade Gods(...). (Van drien
staten13)
Al ist datmen dese sonderlinge godlike gaven des scouwens die van mijnre genaden coemt ende nyet uut
eyghenre cloecheit onder gheen seker regel eniger leringhen besluten of beduden en mach, nochtan vijnt
men sommige wege ende oefeninge die daertoe helpen ende een bequaem bereydinge sijn te vercrigen mit
mijnre ghenaden(...) (`Vurighe begherten'14)

                                                       
10 Titel XIII van de opsomming van Busch in: Des Augustinerprobstes Johannes Busch Chronicon
Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum, ed. K. GRUBE (= Geschichtsquellen der Provinz
Sachsen und angrenzender Gebiete 19), Halle 1886, 124-25. Titellijst opgenomen in MERTENS, Hendrik Mande
(? - 1431), 31-32, bespreking, 63-66. Een gedeeltelijke uitgave van de tekst door G. VISSER, `Een mynlike
vuerighe begerte der ynniger zielen tot horen ghemynden Here', in: NAKG, n.s. 1 (1902) 249-269.
11 MERTENS, Hugo de Balma, 255-257.
12 Hendrik Mande, Can. Aug. († 1431), «Vanden licht der waerheit», uitgegeven en toegelicht door TH.
MERTENS (= Veröffentlichungen des Instituts für Niederländische Philologie der Universität zu Köln 8),
Erftstadt 1984: Daer om ist oec dat Dyonisius seit totten zelven Thimotheum: "Sich dat dit die ongheleerde niet
en horen!"; also als die glosa seit, so sijn dat die ongheleerde, die veel scriften van buten weten ende die
meysters geheeten sijn ende nochtan die scriften niet en trecken als si behoert (rr. 440-446). Dyonisius: "O du
vrient thimotee (...) mar wacht di dat nyement ongeleerts dit en hoer. Die hiet ic ongheleert te wesen die na
waerliker sinliker wijsheit ende na kennisse der dinghen die kennisse gods ende die waerachtige wijsheit wanen
begripen" (hs. Leiden, Ltk. 240, f. 58rb).
13 Uitgave van de tekst in W. MOLL, Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de
vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst, Amsterdam 1854, 2 dln, deel I, 285.16-20.
14 Editie VISSER, 264.31-265.7.
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Naast het feit dat `Vurighe begherten' en Mandes Van drien staten duidelijk op verwante wijze van
Bedudinghe afwijken, is vooral interessant te zien, hoe de vorm uit Van drien staten, in `Vurighe
begherten' is aangepast aan de nieuwe context: in `Vurighe begherten' wordt deze passus door God
uitgesproken, vandaar: mijnre ghenaden. Deze manier van aanpassen is een procédé dat juist Mande
vaker hanteert15.

Hoe kunnen nu twee teksten op zo'n volmaakt gelijke wijze aan Bedudinghe ontlenen en toch op
het punt van ontleningen aan Hugo de Balma niet van elkaar afhankelijk zijn? Behalve wanneer zij
dezelfde, in dit geval hypothetische, brontekst gebruikten, kan dat alleen wanneer de teksten door
dezelfde persoon zijn geschreven. Een en dezelfde auteur citeert naar behoefte uit de Hugo de Balma-
inlassingen in Bedudinghe op Cantica Canticorum. Omdat de auteur van `Vurighe begherten' dezelfde
moet zijn als van Van drien staten en Vanden licht der waerheit is ook `Vurighe begherten' van Hendrik
Mande. `Vurighe begherten' is dan inderdaad, zoals vaker is overwogen, de tekst die hoort bij de titel:
dyalogus siue allocutio deuote anime cum deo amato suo et responsio eius ad animam deuotam.

De ontdekking van Bedudinghe op Cantica Canticorum als de belangrijkste bron voor `Vurighe
begherten' en de identificatie van deze tekst met de tot nu toe tekstloze titel van Hendrik Mande, maakt
twee dingen duidelijk. Ten eerste: in `Vurighe begherten' gaat Mande op dezelfde wijze met zijn bron om
als in zijn tractaat Hoe dat wij uut selen doen den ouden mensche, eveneens gebaseerd op een
Hoogliedcommentaar, te weten Explicatio in Cantica Canticorum van Ps.-Richard van St.-Victor. Deze
vertaling van een Ps.-Richard-tekst is omstreeks dezelfde tijd ontstaan als Bedudinghe op Cantica
Canticorum, en verkreeg populariteit in dezelfde kringen. Ten tweede: het merkwaardige feit dat Mande
Bedudinghe in Van drien staten slechts eenmaal citeert is plotseling niet zo merkwaardig meer; zijn
kennis van en waardering voor Bedudinghe bracht hij zeer uitvoerig in `Vurighe begherten' tot uiting.

Mertens geeft een opsomming van de aanpassingsstrategieën die Mande hanteert bij het gebruik
van de Explicatio in Cantica Canticorum. Deze opsomming laat zich lezen als een beschrijving van de
wijze waarop `Vurighe begherten' zich tot Bedudinghe verhoudt16. `Vurighe begherten' past bovendien
perfect onder de titel dyalogus siue allocutio devote anime cum deo amato suo et responsio eius ad
animam devotam.

Om al de genoemde redenen lijkt het me voldoende aannemelijk dat `Vurighe begherten' door
Mande werd geschreven. We hoeven geen hypothetische auteur meer te veronderstellen die op dezelfde
wijze als Mande te werk ging, dezelfde bronnen gebruikte - behalve Bedudinghe en Ruusbroec ook nog
een hypothetische brontekst -, en een tekst schreef die precies bij de enige titel van Mande past waarvan
de tekst nog niet was gevonden.

Zo kunnen we constateren dat de tweede redactie van Bedudinghe op Cantica Canticorum vóór
1430 wordt gebruikt door een van de meest vooraanstaande Windesheimers in het klooster Windesheim
zelf! Al heel vroeg leeft Bedudinghe via Mandes Dyalogus in het Windesheims milieu op de bij de
Moderne Devoten gebruikelijke wijze voort: aangepast, in stukken geknipt, opnieuw geordend, met eigen
en andermans teksten vermengd. Nu het mogelijk is geworden precies aan te geven waar en hoe Mande
Bedudinghe hanteert, zou een editie van de Dyalogus/`Vurighe begherten' het inzicht in deze
schrijfprocessen verder kunnen verdiepen.

c. Dat leven onser liever vrouwen

                                                       
15 Zie de volgende noot, punt twee.
16 MERTENS, Hendrik Mande (? - 1431) p.244: "De veranderingen die Mande aanbrengt in zijn citaten zijn alle
afzonderlijk te verklaren:
- hij verandert de volgorde omdat handhaving ervan een vreemde opbouw zou geven;
- hij verandert op veel plaatsen de persoonlijke voornaamwoorden om de tekst, met behoud van zijn algemene
geldigheid, meer het karakter van een preek of toespraak te geven;
-hij laat de Hoogliedcitaten en -beelden weg waar dit gemakkelijk kan, omdat het hem gaat om de morele leer;
-hij brengt op vele plaatsen veranderingen aan die de inhoud van de tekst voorzichtiger formuleren en
misverstanden voorkomen."
Deze opsomming zou evengoed betrekking kunnen hebben op `Vurighe begherten'.
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Misschien het meest frappante gebruik van Bedudinghe vinden we in een tekst over het leven onser
liever vrouwen (hs. Leiden, Ltk. 221, f. 186r-206r17). Het gebruik van Bedudinghe dat we in deze tekst
aantreffen, is waarschijnlijk volledig in overeenstemming met de bedoeling van de vertaler. De auteur
van deze Maria-tekst heeft vermoedelijk een langdurige en intense omgang met Bedudinghe gehad;
alleen zo kon hij of zij in staat zijn de mozaïekachtige tekst te componeren, waarin kleine ontleningen
aan Bedudinghe tot het kleurrijkste materiaal behoren.

De tekst is alleen in dit handschrift overgeleverd, enkele delen zijn uitgegeven18. Heel
nauwkeurig wordt in rubriek de inhoud van de tekst aangekondigd; hoe juist deze beschrijving is, blijkt
eerst nadat het ontdekken van de ontleningen aan Bedudinghe het mede mogelijk heeft gemaakt de
structuur van de tekst te doorgronden:

Hier begynnet dat leven onser liever vrouwen also alst die gloriose leerren *sancte Ambrosius ende sancte
Iheronimus ende sommige ander leerres ghescreven hebben. Ende sommige ander goede punten van horen
dochden toeghedaen. Ende eerstin van hoerre ontfangenisse ende hoe si gheheilicht wert in hoerre
moe[r]der lichaem, van hoerre ghebuerten ende van heilicheit hoers levens.

De auteur geeft eerst vooral levensgeschiedenis van Maria aan de hand van autoriteiten die hij in
vertaling kende19. Dan volgt een lange reeks deugden van Maria die telkens kort worden toegelicht. In
dit deel maakt de auteur veelvuldig van Bedudinghe gebruik. Dit is te opmerkelijker daar er in
Bedudinghe nu juist geen mariologische interpretatie wordt gegeven. Bij de vermoedelijke
boekenarmoede die heerste, is het begrijpelijk dat men zich intens bezighield met de teksten die men
toevallig wél bezat. Om te laten zien hoezeer de auteur met Bedudinghe vertrouwd moet zijn geweest
om de tekst met korte citaten uit onderling ver verwijderde delen van Bedudinghe op te kunnen bouwen,
wordt hier een passage uit Dat leven onser lieuen vrouwen weergegeven. De citaten uit Bedudinghe zijn
onderstreept (f. 201r):

(Maria was) Wijs inden gemoede, want si hadde natuerlike ende overnatuerlike wijsheit. Want si hadde mit
ondervijnden genoech geleert wat si begeren soude ende wat haer gebrac, wat si verwerpen souden ende wat
haer hijnderde. Ende dat selve te weten is wijsheit (L55rb20). Want wat wijsheit soude haer gebreken, die
die ewige wijsheit selve tot sijnre moeder vercoren hadde.
Si was sparich in spreken, ende hadde corte besneden woerden die vanden enen totten anderen sonder
ordinancien niet uut en vloeyen (L71ra). Want si wiste wel dat die stilheit des gemoedes zeer oerberlic was
een toewassen der genaden mede te crighen (L14va), want si sprac luttel ende dat selve was oerberlic. Ende
was als een gesloten fonteyne ende hadde horen monde alsulken hoede geset dat daer nye ongeordiniert
woert uut en quam, want inden text des ewangeliis en vijnt men niet dan dat si tot vier reysen ghesproken
heeft (L44va), ende tot elker reysen gheschiede een mirakel.

De citaten hebben in Bedudinghe geen betrekking op Maria maar in de regel op de minnende siel. De
schrijver kiest citaten die hij op Maria toepast. Zijn tekst is de vrucht van meditatieve omgang met -
onder meer - Bedudinghe.

De schrijver gebruikte de eerste - westelijke - redactie van Bedudinghe. Er komen in totaal 23
ontleningen aan Bedudinghe in de tekst voor, zonder dat ook maar eenmaal de brontekst genoemd
wordt.

d. Een devote ghetide in hs. Amsterdam, UB, I F 14

                                                       
17 Over de herkomst meldt de catalogus slechts: "Westelijk Noordnederland".
18 C.C. DE BRUIN (ed.), C.G.N. DE VOOYS (inl.), Middelnederlands Geestelijk Proza, Zutphen 1940, p. 43-44,
nr. 25.
19 Het verdere bronnengebruik heb ik niet onderzocht.
20 De verwijzingen zijn naar de tekst van Bedudinghe in hs. Leiden, UB, Ltk. 240.
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In een handschrift van de late vijftiende eeuw, afkomstig uit het tertiarissenklooster St.-Maria in Hoorn21

komt een verzameling gebeden voor onder de titel: Een devote ghetide diemen lesen sal ende
overdenken tot reverencie ende eerweerdicheit allen heilighen goeds22. Één onderdeel hiervan heet in
rubriek eenvoudigweg een ghebet; het materiaal ervoor blijkt ontleend aan Bedudinghe. De tekst van dit
gebed (f. 55r-56v), waarin zevenmaal in rubriek de mededeling antiffen voorkomt, vinden we in
Bedudinghe op f. L94va-95rb als onderdeel van het commentaar bij Cant. 5,123. Het betreft hier een
reeks van acht antifonen die bij een bepaald officie hoorden. De samensteller van de devote ghetide
herkende deze antifonen in Bedudinghe en nam ze in zijn eigen tekst op.

De samensteller van de devote ghetide volgde de eerste redactie van Bedudinghe. Het is mij niet
bekend of deze devote ghetide nog in andere handschriften voorkomt.

e. Excerpt als bladvulling bij Collacien van Hendrik van Santen

In drie post-incunabelen met Collacien van de minderbroeder Hendrik van Santen24 (flor. 1487-1493)
komen vijf kleine stukken bladvulling voor van diverse herkomst25. Het derde fragment is een klacht van
Gregorius over zijn drukke werkzaamheden die hem de genietingen van het schouwende leven hebben
ontnomen. Deze klacht is niet rechtstreeks vertaald uit de betreffende tekst in de Dialogi van
Gregorius26, maar is afgeleid van de vertaling van die passage in Bedudinghe volgens de eerste
redactie27.

f.1. Dialoog bruidegom en bruid, hs. Leiden, UB, Ltk. 354

De dialoog tussen bruidegom en bruid in dit handschrift werd eerder bij de Hoogliedassociaties
besproken omdat de tekst daar als genre toe behoort (supra 40-41). Ook bij het voortleven van
Bedudinghe dient de tekst vermeld te worden, aangezien een betrekkelijk lange passage uit Bedudinghe
in deze dialoog is gebruikt (f. 207v-209r) 28. De bruid zegt in de woorden van Bedudinghe bij Cant.
5,129: Och uutvercoren mijns herten begheerten, hoe langhe sel ic dijnre derven, hoe langhe sel ic nae
dijnre mijnliker toecoemst verwachtende wesen (...) ende ic di niet bet noeden en mach dan te seggen
uut mijnnen: mijn alreliefste coemt in dijns selfs hof. In de tekst wordt ook Hendrik Mande geciteerd
(supra 41). De dialoog maakt gebruik van de eerste redactie van Bedudinghe.
f.2. Uut cantica in hs. Leiden, UB, Ltk. 239

                                                       
21 Gesticht in 1408, aangesloten bij het Utrechts kapittel; cf. Mon. Bat. I, 116-117; VAN HEEL, De tertiarissen,
p. 162-164, nr. 47.
22 CAT. MENDES DA COSTA, 97, nr. 570.
23 In een van de Bedudinghe-hss (hs. Darmstadt, f. 107rb) komt in de marge achtmaal de aanduiding antiff
voor. De kopiist herkende eveneens de antifonen. De passage uit Glossa Tripartita die hier is vertaald, wordt
ingeleid met de woorden: ut canit ecclesia (hs. München, f. 75rb). De bekendheid van deze antifonen is
vermoedelijk de verklaring voor het frequente voorkomen als excerpt van dit deel van Bedudinghe. Over de
herkomst van de antifonen, cf. supra 96, n. 20.
24 B. DE TROEYER, Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica Saeculi XVI, II Pars Bibliographica,
Nieuwkoop 1970, nrs. 415-417; B. DE TROEYER, L. MEES, Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica ante
saeculum XVI, I Pars Biographica, Nieuwkoop 1974, 141-156. De drukken zijn: NK 1853-1855, alledrie
zonder jaartal, één van Jan Seversz. uit Leiden, twee van Henr. Eckert van Homberch uit Antwerpen.
25 De Troeyer noemt dit samen `een recapitulerend sermoen' (I, 147). Ampe maakt aannemelijk dat dit vijf
losse tekstdelen zijn; alle niet van de hand van Hendrik van Santen: A. AMPE S.J., Naar aanleiding van
Hendrik van Santen's«Collacien», in: OGE 49 (1975) 367-381.
26 Gregorius Magnus, Dialogi, Liber III, 3 - SC 260, p. 12, rr. 16-24.
27 Hs. Ltk. 240, f. 108vab. Van de Dialogi van Gregorius bestonden verschillende Middelnederlandse
vertalingen; cf. J. DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken,
catalogus, Leiden 1972, nrs. 60/61.
28 De ontlening aan Bedudinghe komt uit het commentaar bij Cant. 5,1, hs. Ltk. 240, f. 96rb-96vb.
29 Misschien kende de samensteller van deze tekst niets anders van Bedudinghe dan het commentaar bij Cant.
5,1. Er bestaat immers een vijftal handschriften met (bijna) alleen dat deel van Bedudinghe (cf. schema, 100).
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De tekst die begint met de aankondiging Uut cantica op f. 14rb in hs. Ltk. 23930, bevat onder de paraplu
van deze titel een complete versie van Een minnentlike claege van Hendrik Mande31. Een minnentlike
claege blijkt hier zonder moeite te zijn gecombineerd met ontleningen aan Bedudinghe in het verband
van een compilerende tekst die zich als excerpt uit een Hoogliedcommentaar aankondigt. Dit is mogelijk
doordat Een minnentlike claege formeel een dialoog is tussen de beminde en de minnende ziel, en dus
hetzelfde communicatieve patroon volgt als de moreel-exegetische verklaring van het Hooglied. De
ontleningen aan Bedudinghe volgen de eerste redactie.

Het is opvallend dat de teksten in hss. Ltk. 354 en 239 meer of minder uitvoerig dezelfde
passages aan Bedudinghe ontlenen in combinatie met Een minnentlike claege, zonder dat een van beide
teksten van de ander lijkt te zijn afgeleid. Men mag veronderstellen dat beide handschriften tot een
grotere familie met deze tekst behoorden.

g.1. Dicta Patrum, Leiden, UB, Ltk. 222

De uitgebreide verzameling citaten uit autoriteiten in dit handschrift32, die telkens onder de naam van de
betreffende autoriteit zijn samengevoegd, bevat reeksen citaten van Gilbertus de Hoylandia en
Vercellensis (Thomas Gallus)33. Deze tweemaal zes citaten blijken te zijn ontleend aan de eerste redactie
van Bedudinghe. In dit geval gaat het om het gezag van de autoriteiten en niet van Bedudinghe. Citaten
van deze autoriteiten werden toevallig in Bedudinghe aangetroffen.

g.2. Citaat in hs. Cambridge, Mass., Riant collection nr. 91

Één enkel citaat uit Bedudinghe is genoteerd in een zestiende-eeuws handschrift met devote tractaten en
gebeden34. Op f. 212v staat in een afwijkend schrift (misschien van een lezer) onderaan de bladzijde:
Gilbertus op cantica canticorum. Soe wie waerachtelijc vrede van binnen mint die moet mit
lidsamheiden veel dinghen leeren liden op dat hi den costeliken scat des vreden niet en verliesse. Dit
citaat komt in Bedudinghe voor f. L86vb.

Hetzelfde citaat komt ook voor in de Dicta patrum-verzameling die hiervoor werd genoemd. We
mogen wel aannemen dat het aan die verzameling werd ontleend. Dit is dus een geval van voortleven van
Bedudinghe via de bemiddeling van een andere tekst.

h. Verzamelhandschrift Utrecht, MCC, BMH SJ 105

Hoewel in principe ál de handschriften met excerpten uit Bedudinghe onder het hoofdstuk `voortleven'
zouden kunnen worden bespreken, wordt hier alleen dit zeventiende-eeuwse handschrift vermeld35. Het is
onder de handschriften met excerpten om verschillende redenen een bijzonder geval. In deze codex heeft
een kopiist(e), mogelijk voor persoonlijk gebruik, een groot aantal tekstdelen uit Bedudinghe
afgeschreven. Hij of zij kopieerde vrijwel uitsluitend de moreel-mystieke delen van het commentaar, en
liet dus de ecclesiologische weg. Hoewel de kopiist met het kopiëren van de rubriek uit zijn legger - Hier
beghint dat ander deel vander exposicien op het cantijcon(?) cantijcorum - de indruk wekt dat hij,
zoals een gewone middeleeuwse kopiist, de gehele tekst die hij voor zich heeft, gaat afschrijven, doet hij
dit heel eigenzinnig niet.

                                                       
30 Handschrift van onbekende herkomst van ca. 1490 (Le8, infra 260-61).
31 F. 22r-29r. Dit afschrift van de tekst was nog niet bekend bij de uitgave van de tekst: HENDRIK MANDE, Een
minnentlike claege, TH. MERTENS (ed.), (= Veröffentlichungen des Instituts für Niederländische Philologie der
Universität zu Köln) Erftstadt 1984.
32 Cat. Lieftinck, 35-36: hs. van tweede helft 15de eeuw, afkomstig uit Holland (Delft?).
33 Over beide auteurs supra 15-16, 19, 73-74.
34 Mijn hartelijke dank aan Dr. G. Warnar die mij op dit citaat wees en terecht vermoedde dat het uit
Bedudinghe kwam. Het handschrift is beschreven door C. BOOT, Medieval Netherlandic Manuscripts in
Libraries in the State of Massachusetts, in: Archief- en Bibliotheekwezen in België Dl. L (1979), 311-371,
i.h.b. 344-349.
35 Hs. U2, infra 267-68.
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Ook veel van de overige teksten - sermoenen en geestelijke punten - zijn bestemd voor
contemplatie en meditatie, het handschrift mag dan ook als een verzamelhandschrift met teksten voor
persoonlijke overdenking worden aangeduid. Een aantal teksten heeft Ps.-Dionysius als veelgeciteerde
autoriteit; een heel aantal sermoenen en overdenkingen bespreekt passages uit het Hooglied.

We zijn met dit handschrift midden in de zeventiende eeuw beland, een geheel andere tijd dan
die waarin Bedudinghe ontstond, en zien iemand aan het werk die voor zichzelf of anderen een
meditatieboek samenstelt. Dit handschrift is de veruit jongste getuige van het voortleven van
Bedudinghe, inmiddels ruim twee eeuwen nadat de Bedudinghe-vertaler zijn werk voltooide.

Evaluatie

Als geschikt materiaal in nieuwe tekstuele verbanden opgenomen, leeft Bedudinghe in een aantal zeer
diverse teksten voort: tweemaal in dialogen, daarnaast in een citatenverzameling, in een devote ghetide,
in een Marialeven, in een enkel citaat, en - veel later - in een zeventiende-eeuws verzamelhandschrift.
We mogen het veelvormig gebruik van Bedudinghe wel in verband brengen met de wijze waarop men in
de vijftiende eeuw met de nog altijd schaarse boeken omging36. Men las deze met respect en telkens
opnieuw. Op een wijze die voor ons bijna niet meer voorstelbaar is, drong men door tot en smaakte men
het merg van een tekst. Door deze grondige kennis en het misschien grotendeels memoreren van teksten,
was het mogelijk nieuwe tekstuele verbanden te creëren.

Het is opvallend dat Bedudinghe vrijwel uitsluitend via de eerste redactie en voornamelijk in
westelijke teksten voortleeft. Alleen Mande gebruikte in het oosten de tweede redactie. Ten slotte dient
erop gewezen dat teksten van Mande en Bedudinghe zeer vaak in elkaars nabijheid voorkomen. Als
afzonderlijke teksten in dezelfde handschriften, maar ook in de vorm van compilatieteksten als die in
Ltk. 239 en 354.

                                                       
36 De vijftiende eeuw laat weliswaar een explosie in reproductie van teksten zien, eerst handschriftelijk en in
het laatste deel van de eeuw ook via de drukpers, maar daarmee waren boeken nog bepaald niet ruim
voorhanden.


