
DEEL II: «GLOSSA TRIPARTITA SUPER CANTICA» EN «BEDUDINGHE OP
CANTICA CANTICORUM»; ASPECTEN VAN DE VERTALING

Woord vooraf

In het eerste deel is het voorbereidende werk voor de vergelijking van Glossa Tripartita en Bedudinghe
ondernomen: de traditie en omgeving van Hoogliedcommentaren en Hoogliedassociaties zijn beschreven,
de tekstgenese en handschriftelijke overlevering van Glossa Tripartita werden bestudeerd, de
handschriftelijke overlevering van Bedudinghe is in redacties en versies ontleed, de receptiemilieus
werden benoemd en de overgeleverde handschriften zijn kort beschreven.

Nu, in deel twee, zullen de afzonderlijke vertaal- en bewerkingstechnieken van de Bedudinghe-
vertaler onder de loep worden genomen. Deze technieken kunnen in een viertal categorieën kunnen
worden ondergebracht, en met behulp hiervan kan het vertaal- en bewerkingsgedrag volledig worden
beschreven. Ook zal duidelijk worden welke transposities van inhoud en vorm met deze vertaal- en
bewerkingstechnieken worden bewerkstelligd.

De vier categorieën zijn: weglatingen, aanpassingen, toevoegingen en concreet vertaalgedrag.
Met dit laatste zijn de louter vertaaltechnische aspecten van de vertaling bedoeld: hoe wordt het Latijn in
Middelnederlands omgezet? kan de vertaler uit de voeten met typisch Latijnse syntactische patronen?
wat kan gezegd worden over woordenschat en woordvorming?

Studies van o.a. Copeland1 en Steer2 handelen over verschillende pogingen om Latijnse scholastieke
teksten in de volkstaal over te brengen. Copeland behandelt teksten in relatie tot de vraag: "to what
extent can vernacular translation provide access to academic culture?" (p. 224). Steer stelt vast dat
specifiek scholastiek-wetenschappelijk teksten nauwelijks in het Duits doordringen. Het volkstalig
milieu voldoet niet aan de voorwaarden voor de receptie van dergelijke teksten3. Voor zover teksten uit
scholastieke omgeving worden vertaald, betreft het teksten die samenvattend, educatief en stichtelijk van
aard zijn4. Glossa Tripartita is een dergelijke tekst: scholastiek van inhoud, stichtelijk van aard.
Sommige vertalingen brengen dergelijke scholastieke teksten volledig en letterlijk in de volkstaal over.
Bij Bedudinghe is dat niet het geval. Dat een letterlijke vertaling bij Bedudinghe ook niet de bedoeling
was, kan al worden afgeleid uit het feit dat de categorieën `weglatingen', `aanpassingen' en
`toevoegingen' bij het onderzoek van het vertaalgedrag vruchtbaar bleken.

Aan de vertaal- en bewerkingsstrategieën moeten we ook een antwoord trachten te ontlenen op
de vraag waarom Glossa Tripartita werd vertaald. De keuze van die tekst hangt ongetwijfeld samen met
het publiek dat de vertaler er mee beoogde te bedienen. Bij de beschrijving van de tekstuele overlevering
zagen we dat de tekst blijkbaar vooral in een milieu van religieuze, kloosterlijke vrouwen in de
Noordelijke Nederlanden werd gerecipieerd. Vinden we in de vertaalwijze aanwijzingen voor een
afstemming op dit publiek? Het beschrijven en verklaren van de transformaties die bij de bewerking van
Glossa Tripartita tot Bedudinghe plaatsvonden, moet nu worden ondernomen.

                                                  
1 R. COPELAND, Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages, Academic Traditions and
Vernacular Texts (= Cambridge studies in medieval literature; 11), Cambridge 1991.
2 G. STEER, Hugo Ripelin von Straßburg. Zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte des >Compendium
theologicae veritatis< im deutschen Spätmittelalter, Tübingen 1981.
3 STEER, Hugo Ripelin von Straßburg, 23/24: "Wir sehen: die Gattung der spezifisch scholastisch-
wissenschaftliche Literatur, also die Texte der Schule und Universität, dringt kaum in die deutsche Sprache ein,
zumindest nicht auf dem Wege der unmittelbaren und globalen Übersetzung. Hierfür fehlen alle
bildungsstrukturellen und soziologischen Voraussetzungen".
4 Idem; een reeks voorbeelden van dergelijke teksten op p. 24.
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HOOFDSTUK I: WEGLATINGEN

Inleiding

De eigenheid van Glossa Tripartita wordt in hoge mate bepaald door precies die tekstdelen die door de
auteur van Bedudinghe in zijn vertaling zijn weggelaten; het individuele karakter en de
cultuurhistorische verankering van Glossa zijn te vinden in de delen die de bewerker verkoos niet te
gebruiken. In zijn vertaling slaat de auteur van Bedudinghe dus uitgerekend die passages over waarin
als het ware het `genetische materiaal' van Glossa Tripartita ligt opgeslagen. De weggelaten tekstdelen
zijn daarmee - in negatieve zin - medebepalend voor de tekstuele identiteit van Bedudinghe: door het
weglaten wordt Bedudinghe een heel andere tekst dan Glossa Tripartita was. Bedudinghe is niet louter
de vijftiende-eeuwse vertaling van een laat-dertiende-eeuwse academisch-exegetische tekst. Bedudinghe
gaat voorbij aan de passages die Glossa Tripartita tot een laat-dertiende-eeuwse tekst met individuele
eigenaardigheden maken, en juist daardoor wordt Bedudinghe een heel andere tekst: een werkelijk
nieuwe vroeg-vijftiende-eeuwse Middelnederlandse tekst, met karakteristieken die - in positieve zin - in
de nieuw gevormde eenheid van wél vertaalde delen zijn besloten. Bedudinghe komt in feite tot een
ander (sub)genre te behoren; merkwaardig genoeg niet in de eerste plaats door de vertaalde tekstdelen op
enigerlei wijze te bewerken, maar vooral door bepaalde tekstdelen in de vertaling weg te laten.

De weglatingen door de vertaler geschieden systematisch. Het is daarom mogelijk exact de categorieën
van tekstdelen te benoemen die in Glossa Tripartita wél en in Bedudinghe (bijna altijd) niet voorkomen.
Deze weglatingen vereisen van geval tot geval een beoordeling en een beslissing van de vertaler:

1. weglating academisch-exegetische structuurelementen
   1.1. diuisiones en distinctiones
   1.2. academisch-exegetische termen en passages
2. diverse inhoudelijk gemotiveerde weglatingen

Deze categorieën van weglatingen zullen in het navolgende uitvoerig besproken worden.
Daarnaast zijn er de generieke weglatingen waaraan een principieel besluit van de vertaler ten

grondslag ligt:

1. mariologische commentaardelen
2. het commentaar bij de hoofdstukken 6 tot en met 8

De systematische weglatingen treffen we door de hele tekst heen aan. In de proloog komen echter
daarnaast nog passages voor die bij het inleidend karakter ervan passen: de principes van de navolgende
Hoogliedexegese worden erin voorgesteld en toegelicht. Bovendien heeft de proloog nog enkele
karakteristieken die eigen zijn aan dertiende-eeuwse academische-exegetische teksten. De proloog
verdient daarom een afzonderlijke behandeling. Datzelfde geldt voor het eerste hoofdstuk, omdat ook
hierin nog enkele uitgangspunten van de interpretatie - bij de eerste gelegenheid om deze toe te passen -
expliciet worden geformuleerd. De omzetting in het Middelnederlands van proloog en eerste hoofdstuk
van Glossa Tripartita wordt daarom in het navolgende afzonderlijk bezien.

I. EEN GEVAL APART: PROLOOG EN EERSTE HOOFDSTUK

In het bijzonder in de proloog en in het eerste hoofdstuk - het drieledige commentaar bij OSCVLETVR ME

OSCVLO ORIS SVI - maakt de auteur van Glossa Tripartita zijn vertrouwdheid met de methodes en de
terminologie van de dertiende-eeuwse academische exegese kenbaar. De citaten, die ook zijn bekendheid
met de complete commentaartraditie verraden, zijn ingepast in een rasterachtige structuur die is
opgebouwd uit de structurerende tekstuele elementen die de dertiende-eeuwse academische exegese
kenmerken. Concreet betekent dit dat de vloed aan zorgvuldig geselecteerde citaten uit vooral
Hoogliedcommentaren - maar ook uit mystiek-theologische tractaten en encyclopedische
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wetenschappelijke werken - is omgeven door diuisiones, subdiuisiones en (onderdelen van)
distinctiones; door formeel-exegetische inleidingen, uitweidingen en toelichtingen.

De navolgende paralleleditie van proloog en eerste hoofdstuk van Glossa Tripartita en
Bedudinghe op Cantica Canticorum heeft een tweeledig doel. Ten eerste beoogt de editie zicht te
verschaffen op de vormgeving van Glossa Tripartita: op welke wijze structuren en citaten met elkaar
verbonden zijn. Ten tweede dient de parallelle editie inzicht te verschaffen in de eigenheid van
Bedudinghe en de wijze waarop deze tekst zich van Glossa Tripartita onderscheidt. Het zal blijken dat
Bedudinghe door de selectie van passages - in feite door een groot deel van de brontekst niet te vertalen
- vanaf de eerste bladzijde tot een andersoortige tekst dan Glossa Tripartita is gemaakt: een vooral
moreel-devotionele tekst waarvan de auteur wars is van de formele aspecten van de academisch-
exegetische tekst die in Glossa Tripartita voorkomen.

De tekst van Glossa Tripartita komt uit hs. München, de tekst van Bedudinghe uit hs. Göttingen. Voor
een verklaring van de gebruikte tekens in de editie, infra 287. Voor de structurele duidelijkheid van de
tekst zijn enkele kopjes toegevoegd en werden de belangrijkste begrippen vet gedrukt.
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PROLOOG

°1ra° Tres sunt qui testimonium dant in celo, i
Iohannis v5.

Sicut dicit beatus Gregorius in Moralibus:
Diuinus sermo habet in publico unde paruulos
nutriat, in secreto unde mentes sublimium in
admiracionem ducat

Et beatus Augustinus Super Genesim: Sacra
scriptura altitudine sua superbos irridet,
profunditate sua doctores terret, simplicitate sua
humiles docet6. Et hoc ideo est, quia sub
simplicitate littere *latet uarius modus
intelligencie,

quod secundum Dyonisium Angelica Ierarchia
diuina dispensacione factum est, ut electis et
fidelibus ueritas manifestetur, superbis uero et
reprobis, tamquam indignis, occultetur7.

°2ra° Sinte Johan sach in Apocalipsi een boec in
des gheens hant die op den troen sat, dat beyde
binnen ende buten bescreven was.

Dit boec is die heylighe scrifture, die, als sinte
Gregorius seyt, mitter historien van buten nader
lettere die jonghe beghinnende menschen eerst
mitter melke opvoedet, ende mitten gheesteliken
sinnen, daer dat boec van binnen mede
ghescreven is, gheoefende menschen recht als van
harder spisen teten gheeft8. Augustinus: Die
heylige scrifture verscalct ende bespot die
hoverdighe mit haerre hoecheit, si vervaert die
leeraers mit haerre afgrondicheit ende si leert die
oetmoedighe mit hare simpelheyt, want onder die
simpelheyt der °2rb° letteren is menigherhande
manier van verstaen verborghen. Dyonisius: Dat
is mit godliker voersienicheyt also gheordiniert,
op dat die waerheyt den ghelovighen ende den
vercoerne gods gheopenbaert worde, ende den
hoverdighen ende den wederspannighen, recht als
den ghenen die der waerheyt niet weerdich en
sijn, verborghen blive[n].

Non enim omnium est sciencia, ut ait i Corinthios viij apostolus9, unde dictum fuit in figura Moysi
Exodus xxvi10: Fac uelum de iacincto et purpura, bis tincto et bisso retorta, pulchra uarietate
contextum. Velum ex quadruplici filo contextum, quid aliud significat nisi diuinam ueritatem
quadruplici intellectu uelatam, uidelicet hystoriali, tropologico, allegorico, anagogico. Isti intellectus
uelant archam testimonii, id est ueritatem theologicam, simplicitate uerborum, scilicet littere, et
*subtilitate intellectuum misticorum. Sed quia in presenti libro literali parum insistere intendimus, quia
secundum Bernardum totus est figuratiue conscriptus11, ideo dicere possumus ad introducionem ipsius
quod tres sunt etc., id est tres intellectus mistici dant testimonium in celis, hoc est in celestibus
mentibus, de quibus dicitur: celi celorum laudate dominum12. Psalmus: Celi enarrant gloriam dei13.
Talibus enim qui sunt sublimes in situ per contemplacionem, multiformes in ornatu per
conuers<ac>ionem, regulares in motu per bonam operacionem, indefessibiles in fluxu per doctrine sacre
frequentacionem, in talibus, inquam, celis dant tres intellectus, quibus presentem librum exponere
intendimus, testimonium ueritatis.

Hoc ualde pulchre beatus Gregorius, super
Cantica innuit, dicens: Hoc nobis sollerter

Gregorius: Wi moten neerstelic toe-°4vb°sien, so
wanneer dat wi woerde der uutwendigher minnen

                                                  
5 1 Ioh. 5,7.
6 Augustinus, De Genesi ad Litteram, V, 3 - CSEL 28,1, p. 141, l. 25-26.
7 Citaat niet geïdentificeerd.
8 Cf. Hebr. 5,13-14.
9 1 Cor. 8,7.
10 Ex. 26,31.
11 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 1, 8 - SBO 1, p. 6, l. 16.
12 Cf. Ps. 148,4.
13 Ps. 18,2.



GLOSSA TRIPARTITA/BEDUDINGHE; PROLOOG EN EERSTE HOOFDSTUK - 117 -

intuendum est, ne, *cum in hoc libro uerba
exterioris amoris audimus de exterioribus,
audiendo foris <re>maneamus. Debemus enim in
uerbis exterioribus quidquid interius est querere
et, loquen<te>s de corpore, extra corpus fieri. Sic
enim sacra scriptura in uerbis et sensibus est, ut
figura in coloribus et rebus; et nimis stultus est,
qui picture coloribus inheret, et res que picture
sunt, ignoret. Sic littera cooperit spiritum, sicut
palea frumentum. Qui ergo humana ratione utitur
iumentorum paleas abiciat et frumenta spiritus
edere festinat

in desen boec horen, dat wi in dien horen niet
buten en bliven, mar wi sellen in den
uutwendighen woerden soeken dat daer heymelic
in verborghen is, ende al spreke wi van
lichaemliken dinghen, nochtan altoes daer buten
[te] bliven. Want die heylighe scriftuer is in den
woerden ende in den bevolen gheleghen recht als
een figuer in der verwen, ende hi is seer onwijs
die de verwe in der malinghe  aensiet ende dat
daer ghemaelt is niet en merct. Ende also dat caf
dat coern bedect, also bedect die letter den
gheest.. Hier om sel een redelic sachtmodich
mensche dat caf der beesten verwarpen ende
pinen hem dat coern des gheests °5ra° teten

Talibus, inquam, celis hii tres intellectus spirituales sunt quasi tres funiculi, quibus spiritualiter diuina
attrahantur; <quasi tres> radii, quibus familiariter de diuinis illuminantur; quasi tres botri, quibus
dulciter in diuinis consolantur. Quid enim uehemencius animam deuotam attrahit, forcius stringit,
dulcius unit, quam <quod> propter ipsam deus homo factus est. Unde Bernardus: *Super *omnia te
mihi amabilem facit, bone Ihesu, opus nostre redempcionis quod egisti. Hoc totum amorem meum facile
sibi uendi°1rb°cat etc14. De hoc opere dicitur infra: DILECTVS MEVS CANDIDVS ET RVBICVNDVS etc. De
isto funiculo dicitur Ecclesiastes iiij: Funiculus triplex difficile rumpitur15. Funiculus triplex difficile
rumpitur, quando potencia patris, sapiencia filii, bonitas spiritus sancti in opere incarnacionis deuote
pensatur. Secundo, sunt quasi tres radii quibus deuote mentes illuminantur. De istis radiis dicitur in
Ecclesiasticus 43: Sol triplex exurens montes radios igneos exsufflans16. Per solem illuminacionem
ueritatis, radios igneos inflammacionem caritatis, montes eleuacionem contemplacionis intelligere
possumus. Quid enim magis intellectum illuminat, affectum inflammat, totum coniunctum ad
contemplacionem eleuat et exaltat, quam hii tres intellectus mistici, per quos datur intelligi familiaris et
mutua collacio, modo Christi et ecclesie, modo sponsi et sponse, <modo> uirginis et sue prolis
beatissime, sicut ostenditur in principio libri: OSCVLETVR ME etc. Tercio dico, quod tres sunt botri,
quibus reficimur dum de diuinis meditamur. O quam deliciose mens deuota pascitur, quando in istis
montibus misticis pascue studet et meditatur. Hic ille caste delicie quas Augustinus in libro
confessionum desiderabat et commendabat, dicens: Sint caste delicie mee scripture tue sacre, domine
deus meus17. Reuera, si secundum sententiam sapientis mundi philosophia mirabiles habet delectaciones
puritate et firmitate, ut scribitur ethicorum decimo18, multo forcius hec mistica theologia, que non solum
debet mores ornare, sed deum dulciter amare, cum deo familiariter castissimis orationibus confabulari,
de deo tamquam de dulcissimo dulcedinem diuinam degustare. Hanc degustauerat deuota anima quando
dixerat infra quatuor canticum: COMEDI FAVVM MEVM CVM MELLE MEO, BIBI VINVM MEVM CVM

LACTE MEO, et alibi in eodem: BOTRVS CYPRI DILECTVS MEVS MIHI IN VINEIS ENGADI. De istis botris in
figura dicitur Genesis xl: Videbam coram me uitem, in qua erant tres propagines19. Tres propagines in
una uite sunt triplex intellectus in una littera, de quibus uinum exprimitur quando humiliter et cum
reuerencia rimantur. Sed uinum illud bibitur quando dulcedo intro latens faucibus cordis dulciter
degustatur, Psalmus: Quam dulcia faucibus meis20. Unde Rychardus de contemplacione minori: Quid,
queso, dulcius, quid iocundius diuinis eloquiis inuenitur? Quid talibus eloquiis libencius, quid auidius

                                                  
14 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 20, 2 - SBO 1, p. 115, l. 4-5.
15 Eccle. 4,12.
16 Eccli. 43,3.
17 Augustinus, Confessiones, XI, ii, 3 - CCSL 27, p. 195, l. 19.
18 Citaat uit Ethica Nicomachea: X, 7, 1177, a25-26; Engelse vertaling: The Complete Works of Aristotle, The
revised Oxford Translation, J. BARNES (ed.), Vol. II, Princeton [1984]. Mijn dank aan dr. J. Verhaeghe UFSIA-
Universiteit Antwerpen voor de identificatie van dit citaat (en dat van noot 36).
19 Gen. 40,9/10.
20 Ps. 118,103.
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auditur? Illud quidem in eius eloquiis ualde mirabile est dignaque amiracione, quod tunc uere
delectabilius blandiuntur, quando iuxta sensum littere nichil sonare uidentur. Sed fortassis inde est, quia
ex iocunda quadam, ut ita dicam, fatuitate littere ad intelligenciam spiritualem coartamur intrare. Uel
hinc est fortasse quod ita delectabiliter sapiunt, quia utrumque hominis naturam quodammodo
reficiunt21. Hec Rychardus. Sic, reuera, quasi per totum istum librum esse uidetur, quia uerba exteriora
aliquo modo carnalia indicantur, sed spiritualia sunt que per ipsa describuntur et figurantur. De ista
dulcedine anima deuota degustauerat, in cuius persona Hugo de sancto uictore, liber de arrha, sponse
dicens: Quid est tam dulce et tam suaue quod in recordacione dilecti me tangere solet et tam suauiter
afficere, ut a me ipsa tota alienari incipiam, exhilaratur consciencia, in obliuionem uenit omnium
preteritorum dolorum memoria, exultat animus, clarescit intellectus, cor illuminatur, desiderium
in°1va°-flammatur etc22. Pluraque ibi enumerat, quibus beatus Gregorius in prologo dyalogorum
gemens et dolens querulatur se priuatum, quando se uidit occasione cure pastoralis distractum et
occupatum. Ecce quod dicit: Infelix ego homo, uulnere occupacionum mearum tactus, recordor qualis
aliquando in monasterio fuerim, cum mihi labencia cuncta subter *erant, cum animus meus cuncta que
uoluuntur, alcius eminebat, quando non nisi celestia cogitare consueuerat, quando retentus corpore,
eciam ipsa corporis claustra contemplacione transcendebat; *at nunc occasione pastorali tenetur,
secularium negocia patitur, et post tam pulchram quietis sue speciem terreni actus puluere fedatur23.
Hec Gregorius. Iste sunt, karissimi, caste delicie que de triplici intellectu mystico huius libri
hauriuntur.

In quorum figura Salomon tres libros secundum
Bernardum et alios expositores fertur
composuisse, uidelicet Prouerbia, Ecclesiastes,
Cantica. In quorum primo cantatur cantilena
incipientibus, quos docet uitare peccatum; in
secundo proficientibus, quos informat
contempnere mundum; in tercio perfectis, quos
instruit diligere sponsum

Barnardus: Salomon heeft drie boeke ghemaect:
in den eersten worden beghinnende menschen
gheleert die sonden te scuwen, in den °3va°
anderen worden die voertgaende menschen
gheleert der werlt begheerlicheyt te versmaden, in
den derden worden die volcomen menschen
gheleert haerre sielen brudegom te minnen.

Unde eciam est quod tribus nominibus censetur, uidelicet Salomon, id est pacificus, quia in primo, hoc
est in prouerbiis, docet reformare pacem inter deum et hominem; Ecclesiastes, id est concionator, ubi
tanquam bonus concionator - ut dictum est - docet fugere mundum et timere deum; Ydida24, id est
dilectus deo, id est amabilis eius, quo ad tercium, in quo uirum consummatum docet de amore dei, ut
requiescat inter brachia sponsi. Ubi eciam affectiones et desideria mutuaque amancium colloquia et
cetera amoris insignia.

De hiis tribus Gregorius in prohemio super
Cantica ita ait: Veteres et antiqui tres uite ordines
dixerunt: moralem, naturalem et
contemplatiuam; quas Greci ethycam,
phisicam, theoricam seu theologicam
nominauerunt. In Prouerbiis quoque moralis uita
exprimitur, ubi dicitur: Audi, fili mi, sapientiam
meam, et ad prudentiam meam inclina aurem

Gregorius: Het sijn drie manieren van leven:
zedich leven, natuerlic leven, ende godscouwende
leven.

In Salomons eerste boec leert men zedelic leven,
daer hi seit: Mijn soen, hoer mijn wijsheyt, ende
neyghe dijn oer tot mijnre vroetscap. In den

                                                  
21 Richardus de Sancto Victore, Beniamin Minor, xxiv - PL 196, 17A.
22 Hugo de Sancto Victore, Liber de arrha - PL 176, 970A.
23 Gregorius Magnus, Dialogi, Liber I, 3-4 - SC 260, p. 12, r. 16-27. De tekst in Glossa Tripartita wijkt sterk af
van die in Sources Chrétiennes, ofwel gaat het citaat terug op een aangepaste (florilegium)versie, ofwel paste
de auteur de tekst zelf aan.
24 Ydida (jedidja): (hebreeuws) lieveling van God. God gaf deze naam via de profeet Natan aan Salomon, de
tweede zoon van David en Batseba (2 Kon. 12,25). Cf. S. Hieronymus Presbyter, Commentarius in
Ecclesiasten, 1 - CCSL 72, p. 250, l. 4.
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tuam25. In Ecclesiaste uero naturalis instruitur,
quia, quod omnia ad fines suos tendunt, hoc ibi
consideratur, cum dicitur: Vanitas uanitatum et
omnia uanitas26. In Cantica Canticorum
contemplatiua uita innuitur, dum in eis ipsius
domini aduentus et aspectus diligenter
desideratur, unde dicitur: OSCULETUR ME etc.

anderen boec wort dat natuerlike leven gheleert,
hoe dat alles dinghes een eynde coemt, daer hi
seyt: Ydelheyt der ydelheden ende alle dinghen
sijn ydel. In den derden sijn dese Cantica
Canticorum, daer dat scouwende leven in gheleert
°3vb° wort, daer si des heren toecoemst ende
sijns selfs ghebruuc begheerlic begheren, alst
beghin des boecs wel bewijst: HI CUSSE MI

MITTEN CUSSEN SIJNS SELFS MONDE.

Et quia naturalis consideracio ad perfectionem non perducit, nisi prius moralitas teneatur, recte post
prouerbia ecclesiastes ordinatur. Et, quia superna contemplacio non attingitur, nisi prius hec labencia
despiciantur, recte post Ecclesiasten Cantica Canticorum ponuntur. Prius quippe est mores componere;
postmodum omnia que assunt tanquam non assint considerare; tercio uero loca superna et interna cordis
acie conspicere. Hiis itaque librorum gradibus quasi quandam ad contemplacionem scalam fecit: ut,
dum primum in seculo bene que agenda sunt agimus, postmodum eciam honesta seculi despiciamus, ad
extremum autem *dei intima contemplacionis oculo inspiciamus27. Hec Gregorius.
OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI etc, sicut dicit beatus Bernardus, super Cantica, sermone primo:
Salomon, rex sapiencia singularis, gloria sublimis, rebus *affluens, pace securus, diuinitus inspiratus,
Christi et ecclesie laudem et sacri amoris gratiam et eterni connubii sacramentum simulque sancte
desiderium <anime> cecinit et epytalamii carmen, exultans in spiritu, io°1vb°cundo composuit eulogio.
Igitur pro sui excellencia reor *nupciale hoc carmen huius titulo prefiguratum, ut merito Cantica
Canticorum singulariter appelletur, sicut hic quoque cui canitur singulariter excellencia dictus est rex
regum et dominus dominancium28. Hec Bernardus.

¶ Ex iam dictis patet que sit causa efficiens huius libri, quia Salomon.

Unde Bernardus, ubi supra: Obserua in primis
pacifici nomen conuenire principio libri, quia
incipit a signo pacis, id est osculo; simulque
aduerte solum ad hanc intelligendam scripturam
mentes inuitari pacificas. Ali<o>quin ante
carnem discipline studiis edomitam, ante
*spretam et abiectam seculi pompam et
sarcinam, indigne ab impuris lectio sancta
presumitur29. Hec Bernardus. Unde Origenes,
super Cantica: Moneo et consilium do omni qui
nondum carnis et sanguinis molestiis caret, neque
ab effectu nature materialis abscessit, ut a
lectione libelli huius eorumque <que> hic
dicuntur abstineat. Aiunt enim hoc obseruari
apud Hebreos, ut nisi *quis ad etatem maturam
perfectamque peruenerit, libellum hunc nec in
manibus quidem tenere permittatur30.

Bernardus: Merc naerstelic dat Salomon dit boec
mitten cussen beghint. Salomon beduut
vreedsamich, dat cussen is een teyken des vreets.
Hier uut merc dat alleen die vreedsamighe
ghemoede ghenodet sijn dit boec te verstaen,
want die onrustighe onpuer ghemoden, die de
begheerlicheyt des vleyschs niet en dwin-
°4va°ghen, die pompen der werlt niet en
versmaden, en connens niet begripen. Origenes:
Ic vermaen ende rade enen ygheliken die de
begheerlicheyt der naturen niet verwonnen en
heeft ende noch van den mateerliken dingen niet
ghesceiden en is, dat hi hem hoede dit boec te
lesen ende al dat daer in ghescreven is. Want die
oude vaders onder die Joeden haddent verboden
so wie tot riper volcomenre outheyt niet
ghecomen en was; die en moste dit boec in sinen
handen niet nemen.

Causa materialis sponsus et sponsa, Christus et ecclesia.

                                                                                                                                                              
25 Prou. 5,1.
26 Eccle. 1,2.
27 Gregorius Magnus, Exp. in Cant., 9 - CCSL 144, p. 12, l. 191-200, 208-19.
28 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 1, 7-8 - SBO 1, p. 6, l. 8-10, 13-16, 19-21.
29 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 1, 6, 3 - SBO 1, p. 5, l. 21-24; p. 4, l. 12-14.
30 Origenes, Comment. in Cant. Cant., Prologus, 6-7 - SC 375, p. 84, 6-7.
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Bernardus, ubi supra: Constat hoc opus non
humano ingenio, sed sancti spiritus arte
compositum, ut quamuis sit difficile intellectu, sit
tamen delectabile inquisitu31.

Barnardus: Dit boec en is uut ghenen
menscheliken verstande mar uut den heylighen
gheest ghedicht; ende al sijn die centencien swaer
te verstaen, nochtan sijnse ghenochlike na te
soeken

Unde auctoris intencio fuit componere carmen epytalamicum de Christo et Christi sponsa, non de
Salomone et pharaonis filia ut aliqui fabulantur impie, sicut a Cassiodoro super illud canticum viij QVIS

MIHI DET TE FRATREM MEVM etc expressius *declaratur. Dicit enim sic: Hiis uerbis intelligitur totum
hoc carmen spirituale esse et nichil habere quod iuxta litteram intelligi possit, et hoc probat optime
dicens: Que enim umquam amatrix optaret, ut is quem maxime diligeret in infantulum conuersus ubera
matris sugeret? Absit igitur quod canticum hoc, quod inter sacre scripture cantica excellencius est
predicatum, causa lasciuie credatur humanitus esse editum siue decantatum32. Hec Cassiodorus. Nota
quod nomen suum Salomon in hoc libro sicut in ceteris non exprimit qui excellencior est aliis ut eius
magisterium reseruetur spiritui sancto. Errant igitur et decipiuntur, a quibus [asserunt] liber [esse] de
concubinis Salomonis esse factus irreuerenter asseritur. Si enim hunc librum concubinis uel de ipsis
scripsisset, nomen proprium uel saltem commune utique expressisset.

Causa finalis est dilectio dei, ad quam inuitat auctor dicens: FORTIS EST VT MORS DILECTIO.
Finis omnis creature et scripture ut ille queratur, laudetur et diligatur qui et illam creauit et istam
inspirauit, dicit Augustinus, De trinitate i33. ¶ Ad euidenciam34 autem istius quod dicitur: Finis istius
libri est dilectio, que finis est tocius sacre scripture, notandum, quod sicut in tota philosophia naturali
finis est cognoscere corpus mobile in eo quod mobile, in libris autem parcialibus huius finis contrahitur,
ut patet in Libro phisicorum, in Libro de generacione, De celo et de mundo35, et aliis specialibus libris
philosophie naturalis, sic eciam in doctrina sacra intenditur dilectio dei, quacunque manuducamur ad
talem dilectionem. *Sed in specialibus libris specificatur talis intencio, ut in libro Genesi intenditur talis
dilectio, prout <ad> eam reducamur considerando diuinam potenciam, quia ibi dicitur et ostenditur
quomodo deus celum et terram et omnia ex nichilo produxerit in esse. In hoc enim libro °2ra° specialiter
manuducimur ad diuinam dilectionem, considerando diuinam benignitatem, meditando quanta affectione
Christus ecclesiam suam sponsam diligat, et quanto desiderio moueri debet anima sancta ad gustandum
diuinam dulcedinem. Quod si bene aduertimus, non incompetenter finis huius libri assignatur dilectio.
Licet eciam hic finis sit tocius doctrine sacre, speciali tamen modo liber ille prouocat nos ad dilectionem
dei et proximi. Unde hec sciencia dicitur dilectiua et affectiua, tamen si propter hoc aliquis uellet eam
appellare practicam, quia dilectio est quoddam opus, sententiam teneat, li<n>guam corrigat. Nam
sciencia aliqua dicitur practica si principaliter ordinatur ad opus exterius. Ideo sciencie politice practice
uocantur et politica bonitas dependet ex operacionibus nostris. Nam secundum Philosophum36, quia
bona facimus, boni sumus, et ex similibus actibus generantur similes habitus. Bonitas tamen spiritualis,
quia non dependet ex operibus exterioribus principaliter, ideo ex habitu caritatis et eius operibus aliquis
bonus dicatur; unde sacra pagina que ad talem bonitatem ordinatur, practica dici non debet. Sicut ergo
sciencia que ordinatur ad speculari non dicitur practica, licet speculari sit quoddam opus, sed suscipit
nomen a speculacione et dicitur speculatiua, sic theologia que ordinatur ad affectionem siue dilectionem
caritatis, quia huiusmodi opera non proprie sunt opera exteriora, ab eis denominari debet specialiter
theologia et debet dici affectiua et dilectiua, non practica.

                                                  
31 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 1, 5 - SBO 1, p. 5, l. 17-18.
32 Haymo Altissidoriensis (van Auxerre), In Cant., 8, 1 - onder de naam Cassiodorus: PL 70, 1099D; onder de
naam Haymo van Halberstadt: PL 117, 350AB.
33 Augustinus, De Trin. II, prooem. - CCSL 50, p. 80, l. 18-9.
34 Passage vanaf "Ad euidenciam" tot volgende bladzijde "non practica" in zijn geheel ontleend aan In
Canticum Canticorum van Aegidius Romanus OESA († 1316), dat is uitgegeven in: THOMAS AQUINAS, Opera
Omnia, T. XIV, Parma 1868. Passage uit Caput primum, p. 388-89.
35 De titels van drie werken van Aristoteles.
36 Waarschijnlijk Ethica Nicomachea, II, 1, 1103b21-22; eventueel ook E.N., II, 1, 1103b7-8.
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¶ Causa formalis siue modus agendi talis est: paucus in sermone quasi comico stilo
compositus est, ut dicit Haymo37: multus in sententia, paucus in sermone procedens, interscalariter nunc
sponsum loquentem inducens, nunc sponsam. Sciendum quoque, quod secundum Gregorius, ubi supra,

quod in hoc libro quattuor persone
introducuntur loquentes: sponsus uidelicet et
sponsa, sodales et adolescentule. Sponsus est
Christus, sponsa ecclesia, anima contemplatiua

In desen boec sijn vierre hande personen die
malcander toespreken: als die brudegom, die
bruut, die ghesellen, ende die ionghe maechden.
Die brudegom is Cristus, die bruut die heylighe
kerke of een godscouwende ziele,

uel uirgo beata38;

adolescentule sunt inchoantes anime, sodales
uero sponsi sunt angeli seu certe in ecclesia
quicumque perfecti. Nam qui deum perfecte
amat, sponsa est; qui sponsum recte predicat,
sodalis est; qui uero adhuc nouellus uiam
beatorum inchoat, adolescentula est39. Hec
Gregorius.

die ghesellen des brudegoms sijn die enghelen in
den hemel ende alle volcomen mannen in der
eerden. Want so wie gode volcomelike mint is een
bruut, ende die den brudegom te rechte beliet is
een van den ghesellen, ende die den wech der
heylighen noch nyliken beghint, die is een jonghe
deerne ghehieten.

¶ Nota tamen quod quemadmodum triplex est sponsa, uidelicet generalis, que est militans ecclesia;
specialis, que est in dilectione flagrans anima; singularis, que est uirgo beata, sic tripliciter exponitur
presentis uoluminis littera.

¶ Tytulus est Canticum uel Canticum Canticorum Salomonis. Sed nota hic quod triplex est
tytulus: preconialis, prohemialis, rationalis. Tytulus preconialis dicitur quando laudes regum uel
nobilium ymaginibus eorum intitulantur; prohemialis est breuis annotacio eorum que in sequenti opere
continentur; rationalis est ratio uel causa possidendi utpote per donacionem uel empcionem, ut cum
dicitur quo tytulo possides. Primo modo sumitur hic. Notandum secundum quod dicit Hugo in Libro de
uirtute oracionis: Triplex est uere oracionis officium: confessio criminis, postulacio miseracionis,
glorificatio miserentis40. Sic triplex est canticum: penitencium, de quo Ysaias *23: Bene cane, frequenta
canticum, ut memoria tui sit41; proficiencium, Ysaias 42: Cantate domino canticum nouum, laus eius
ab extremis terre42; perfectorum dulcedinem dei degustancium, Ephesios v: Implemini spiritu sancto,
loquentes uobismetipsis in ymnis et canticis °2rb° spiritualibus43. Et illud canticum *anthonomastice
dicitur Canticum Canticorum.

Unde Bernardus, sermone 1, super Cantica: Est
canticum quod sui singulari dignitate et suauitate
cunctis merito que memorauimus, et si qua sunt
alia, *antecellit. Illud canticum sola unctio docet,
sola addiscit experiencia. Non est strepitus oris,
sed iubilus cordis; non sonus labiorum, sed
motus gaudiorum; uoluntatum, non uocum
consonancia. Non auditur foras, nec in publico
personat. *Est *quippe nupciale carmen,
exprimens castos iocundosque animarum

Barnardus: Desen lofsanc gaet in sonderlin-
°4ra°gher weerdicheyt ende sueticheyt sijns selfs
boven alle sanghe die wi kennen. Dese sanc leert
alleen die salvinghe des heylighen gheests ende
eyghen ondervindinghe. Want het en is gheen
uutberstende gheluut des monts, mar een
volhertelike bliscap des ghemoets; het en is gheen
gheluut der lippen, mar een inrelike vrouchde der
zielen; men hoert daer gheen uutwendighe woerde
van buten int openbaer, mar men wort daer

                                                  
37 Cf. Haymo Altissidoriensis, In Cant., Prol. - PL 117, 295A.
38 Gregorius noemt alleen de kerk als bruid: sponsa enim perfecta ecclesia est; sponsus, dominus, cf. volgende
noot.
39 Gregorius Magnus, Exp. in Cant. 10 - CCSL 144, p. 13-4, l. 223-230, 231-236.
40 Onjuiste referentie, deze tekst komt voor in: Richardus de Sancto Victore, Adn. in Ps., 136 - PL 196, 375B.
41 Is. 23,16.
42 Is. 42,10.
43 Eph. 4,18.
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amplexus, morum concordiam, affectuum
consentaneamque ad alterutrum caritatem44

vrolike ende reyn beweghinghe der ghemode ende
eendrachtighe minne van binnen ghewaer.

Richardus de Sancto Victore, Super psalmos dicit, quod canticum iubilacionis nichil aliud est quam pro
spirituali inexpertaque dulcedine, dulcedinisque magnitudine inter <in>enarrabilia cordis tripudia,
magnitudo et multiplicitas admiracionis45. Nec uacue attendendum est, secundum Gregorium, ubi supra,
quod ille liber non `canticum', sed `canticum canticorum' dicitur. Sicut enim in ueteri testamento dicitur,
alia sunt sancta et alia sancta sanctorum, ita in scriptura sacra alia sunt cantica, alia cantica
canticorum. Inuenimus enim canticum contestacionis, quod Moyses Israheliticis ad terram promissionis
propinquantibus decantauit: Attende, celum, que loquor etc46. Canticum exultacionis, quod Anna, pro
sua fecunditate ecclesie in semetipsa, cecinit dicens: Exultauit cor meum in domino etc47. Canticum
coniunctionis, quod in nupciis sponsi et sponse canitur, hoc est canticum canticorum, nuncupatur. Per
illa enim cantica uicia deuitantur, per alia unusquisque uirtutibus locupletatur. Per hec uero ultima
dominus familiari amore complectitur48. Hec Gregorius.

¶ Ad hoc sciendum quod triplex est canticum, uidelicet naturale, uocale et intellectuale.
Naturali cantico insignitur creaturarum uniuersitas, uocali utitur ecclesiasticorum deuota pietas,
intellectuali perfunditur sacrarum scripturarum ueritas. De primo Rabanus, De naturis rerum, liber
*xviii: Ipse mundus *quadam armonia fertur esse compositus, et celum ipsum sub armonie modulacione
reuolui49. Unde contentum ipsius admirans, ait Iob *38: Quis enarrabit celorum racionem et concentum
eius etc50. Excellencia uero concentus uocalis colligitur ex ipsius efficacia multiplici, per ipsum
humanus animus ardenter inflammatur, pietatis affectus in <infirmioribus> generatur, deuocionis luctus
in prouectoribus uberius prouocatur, et totum corpus humanum in dei laudem plenius transformatur.
Unde Psalmus: Omnia ossa mea dicent: domine, quis similis etc51. Canticum intellectuale siue
mentale est doctrina sacre scripture, quod patet per *cantici diffinicionem tam generalem quam
*specialem. Diffinicio generalis est: canticum est consonancia armonica cum mentis iocunditate per
uocem expressa. Diffinicio specialis est:

canticum est exultacio mentis in uocem
prorumpens habita de eternis. Vel sic, sicut enim
cantus uocalis est regularis modulacio uocis
secundum arsim et thesim, scilicet eleuando uel
deprimendo, sic spirituale canticum fit in
eleuando desiderium ad deum quasi in
ascendendo, et in deprimendo ad se ipsum et
proximum per compassionem descendendo

Canticum beduut een dancbaerlic lof sanc, alst
ghemoede overmids der ewigher goetheit gods
vroelic wort ende dan uutborst mit ghelude.
Recht gheliker wijs als die uutwendighe sanc mit
noten nu hoghe nu laghe gaet, also gaet dese
gheestelike lof sanc die begheerten hoghe in den
ghemode te gode opwarts te clymmen, ende
somtijt tot sijns selfs cleynheyt te kennen ende tot
sijnre evenmenschen medeliden neder warts te
dalen.

Unde Augustinus, Super prouerbiis, xi: Cantus spiritualis est cum gaudio gratias agere, et
ordinatissime uti corpore est cantare corde et operibus52. <Hoc secundum canticum tanquam ad ipsum
digne cantandum preparandum>, De ciuitate dei, capitulo decimo et Iheronimus, Epistula 4. De *primo

                                                                                                                                                              
44 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 1, 11 - SBO 1, p. 7, r. 25 - p. 8, r 5.
45 Richardus de Sancto Victore, Adn. in Ps., 136  - PL 196, 375D.
46 Deut. 32,1.
47 1 Reg. 2,1.
48 Gregorius Magnus, Exp. in Cant., 6-7 - CCSL 144, p. 8-9, 120-24, 138-43, 147-49, 151-153.
49 Hrabanus Maurus, De Vniuerso, Lib. XVIII, Cap. 4 - PL 111, 495C.
50 Iob. 38,37.
51 Ps. 34,10.
52 Augustinus, En. in Ps., 12,6 - CCSL 38, p. 85, l. 8-11.
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cantico °2va° potest illud intelligi Psalmus 18: Celi enarrant gloriam dei53. De secundo in eodem:
Cantabo domino meo54. De tercio i Corinthiorum 14: Psallam spiritu, psallam et mente55.

¶ Nota eciam secundum Origenem et in ueteri testamento inueniuntur sex cantica56. Primum in
exitu Egipti, uel secundum alios, pro peccati liberacione, Exodus xv: Cantemus domino, gloriose57.
Secundum in ascensu putei, pro sacre scripture reseracione, Numeri xij. Tercium in profectu <in>
deserto, pro bonorum operum progressione, Deuteronomium 32: Audite, celi, que *loquor58. Quartum
in occasum Sisare, Iudicum *v, pro inimicorum destructione. Quintum in Dauid liberacione, pro uictorie
collacione, ij Regum *22: Dominus firmamentum meum et refugium meum59. Sextum cum Ysaias, pro
beneficiorum collatorum graciarum actione, Ysaias v: Cantabo dilecto meo etc60. Hec sex cantica
possunt referri ad primos sex dies seculi et pertine<n>t ad actiuos sodales, uidelicet sponsi et sponse
adolescentulas. Sed septimum, uidelicet canticum contemplacionis, pertinet ad quietis sabbatum in quo
completis omnibus requieuit dominus ab omni opere quod patrarat.

Recte igitur tercium hoc canticum61 prefertur omnibus aliis, cum sit canticum amoris. Et ideo
fortassis in huius libri principio subtrahitur nomen proprium, ne auctoris aliqua carnalis nominans
intelligencia et aliquid quod ad corporeum sensum pertinet, quereretur, sed aliquid pocius, excellencius,
atque sublimius intelligi designatur. Nimirum ait Bernardus: Ipse Salomon in subtractione nominis
uelabat faciem suam, non minus forsitan in hac parte fulgentem62. Item nota secundum Boecium, quod
sicut cantus poetici diuidentur in tria genera sic cantica sacre scripture, uidelicet in carmina, que sunt
cantus leticie, unde idem primo De consolacione: Carmina que quondam etc; in eglegha(!), que sunt
cantica tristicie, *secundum quod sequitur ibidem; et dragmata(!), que sunt cantus amicicie. Cantum
igitur leticie et dulcoris continet liber Psalmorum, cantum mesticie et doloris continet liber Trenorum,
cantum gracie et amoris continet Canticum Canticorum63.

Hoc autem canticum in modum psalterii decacordi decem cordis, hoc est affectionum mentalium
differentiis, consumatur - decem mentales affectiones et ascensus et totidem descensus qui habentur in
hoc libro -, quibus sponsa ascendit [et] ad sponsum et e contrario sponsus descendit ad sponsam per
eandem uiam. Variantur uero ille affectiones secundum numerum denarium, quia decem sunt in hoc
libro confabulaciones siue allocuciones quibus sponsa sponsum uel adolescentulas de sponso alloquitur,
et sunt x responsiones quibus a sponso ipsi sponse uel sodalibus de sponso respondetur, que x
constituunt dragmata. Sed hec dragmata semper proponuntur ab ipsa sponsa ut per cantici dulcedinem
sponsum trahere ualeat ad sui contemplacionem. In primo capitulo sunt duo dragmata consumata et
tercium inchoatum. Primum incipit: OSCVLETVR ME etc.; secundum: CVM ESSET REX; tercium: ECCE

PVLCHER ES DILECTE MI. In secundo sunt [in]completa duo et tercium inchoatum. Primum incipit sic:
SICVT MALVM INTER LIGNA; secundum: VOX DILECTI MEI; tercium: DILECTVS MEVS MIHI ET EGO ILLI.
In tercio incipit unum dragma scilicet: EGREDIMINI FILIE SYON. In quarto nullum incipit. In quinto est
unum completum, ubi dicitur: DILECTVS MEVS MISIT MANVM SVAM PER FORAMEN; aliud inchoatum
ibi: EGO DORMIO. In sexto capitulo nullum inchoatur, sed *septimo incipit dragma et °2vb° ultimum et
terminatur capitulum viij: SI OSTIVM EST CONPINGAMVS ILLVD TABVLIS CEDRINIS. Quod autem
sequitur in mente: EGO MVRVS etc., quamuis sit uox noua sponse non est tamen dragma, quia uox illa

                                                  
53 Ps. 18,1.
54 Cf. Ps. 12,6; 103,23.
55 1 Cor. 14,15.
56 Origenes, Homiliae in Cant. Cant., I, 1 - SC 37bis, p. 66.
57 Ex. 15,21.
58 Deut. 32,1.
59 2 Reg. 22,3.
60 Is. 5,1.
61 d.w.z. het canticum intellectuale.
62 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 1, 8, SBO 1, p. 6, l. 16-7.
63 Deze passage vanaf "Item nota" is - inclusief de verwijzingen naar Boethius - overgenomen uit: PETRUS

AUREOLUS, Compendium Bibliorum of Compendium sensus litteralis totius Sacrae Scripturae. Petrus Aureolus
OFM, ca. 1280-1322, studeerde in Parijs, doceerde in Parijs en Bologna en was het laatste jaar van zijn leven
aartsbisschop van Aix-en-Provence. Bovengenoemd werk publiceerde hij in 1319. Dit citaat uit Petrus Aureolus
komt in de eerste versie van Glossa Tripartita, in hs. Assisi, nog niet voor. Dankzij dit citaat kunnen we zeggen
dat de terminus post quem van de laatste versie van Glossa Tripartita ca. 1319 is.
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sponse non est de sponso, sed nec eam sequitur aliqua sponsi responsio. Sunt autem tria necessaria ad
esse dragma, scilicet quod sponsa incipiat canticum, et quod concentus sui allocucio sit de ipso sponso
et de nullo alio, et quod sponse allocucionem sequatur responsio sponsi de sponsa. Talis enim non est
allocucio sponse premissa, quia non de sponso sed de semetipsa loquitur. Similiter uox sponse que
ponitur in fine: FVGE DILECTE MI etc., quamuis sit sponse de sponso, non tamen sequitur eam sponsi
responsio, et ideo non est dragmatis inchoacio, sed pocius tocius cantici conclusio et determinacio, et
fiat circulus in sponse sermonibus. Canticum enim illud ipsa originaliter inchoat, interscalariter mediat,
et finaliter consumat. Sunt *igitur huius intellectualis psalterii x corde, nec est mirabile hoc, quod
affectiones sponsi et sponse dicuntur spirituales corde uel linee, quia linea est longitudo sine latitudine
cuius extremitates duo sunt puncta; quasi ergo duo puncta spiritualia intelligi possunt sponsus et
sponsa, et affectio utriusque in alterum quasi protensio intermedia. Hoc eciam aduertendum, quod iuxta
x genera affectionum in hoc libro contenta sunt x genera contemplacionum. Non enim est affectio sine
*cognicione prima quia secundum Augustinum non diligitur nisi cognitum64. Hec autem x genera
cogitacionum non sunt distincta ab inuicem - ut estimo - secundum speciem sed secundum naturam, uel
pocius secundum affectionem. Fateor enim quod illa vi contemplacionum genera, que a Richardo in
libro De contemplacione65 secundum speciem distinguuntur, in hoc libro reperiuntur: quia cum amor est
preceps, ideo per modum pugnantis, cum instat bellum, quod primo manu occurrit, accipit; nunc
recurrens ad unum genus contemplacionis, nunc ad aliud, et ad eundem modum spiritus sepius recurrit
secundum quod affectio ducit. Decem igitur corde siue dragmata non secundum speciem sed secundum
naturam uel affectionem sunt dragmata, que communiter dici possunt x affectiones uel allocuciones,
siue x contemplaciones uel intellectiue directiones. Intelligencia autem ista, cum sit simplex ac nuda,
corda quidem est sed non sonora, et sic est peccatorum quibus contemplacionis gracia aliquo modo
concessa est. Quando uero directio est intelligencie cum iocunditate spiritualis leticie, *tunc est corda
*quidem propter intelligencie directionem, et sonora quia armonice percussa per affectionem iocundam,
redeundo super ipsam intelligenciam ex quibus resultat quedam spiritualis modulacio mentis et
concentus armonicus. Quando uero intelligencia ad opus exterius est extensa, ita quod non tantum
iocundatur aliqua intelligencie speculacione sed eciam in operis exterioris execucione, tunc est ipsa
intelligencia quasi ad pulsum manus exterioris reddita, et tunc est corda propter contemplacionis
directionem et sonora: interius propter affectionis iocunditatem, et eciam exterius propter operis
manifestacionem. Vnde hic uidetur esse differencia inter hoc psalterium et psalterium dauiticum, quia
psalterium dauiticum est practicum, psalterium uero Salomonis est speculatiuum, et illius corde
tanguntur digitis operacionis, °3ra° istius uero pennis contemplacionis siue oblectacionibus affectus uel
*affectionis, et ex illo in *istud assurgitur, et quandoque ex isto ad illud descenditur. Unde *istud
proprie dicitur canticum, illud uero psalterium. Dicit enim Rabanus in De naturis rerum, liber *18,
caput 2: Canticum ad contemplacionem, psalterium uero ad actiuam uitam refertur66. ¶ Claui autem,
quibus corde iste infi<n>guntur, in sponso possunt intelligi x exemplaria mandatorum decalogi, in
sponsa uero x mandatorum obseruacio; et hoc in sola noticia ut est in malis, uel in noticia ama<t>a et in
effectu demonstrata prout est in uiris spiritualibus et in contemplacione et accione perfectis. Omnes
enim ordinate contemplaciones, <affectiones et operaciones> referuntur ad x mandatorum [exemplares]
exemplaria rationes et exemplaria impleciones.

Vel dicuntur Cantica Canticorum, quia Salomon tria in *uniuerso cantica composuit, ut supra
tactum est. ¶ Primo fuit ethicus, de moribus tractans tanquam pater filios instruens, in quo deus incipit
diligi ut pater; unde crebro ibi nomen filii exprimitur. ¶ In secundo fuit phisicus, naturas rerum
ediscerens et *egram animam a mundanis prohibens, in quo deus ab anima incipit honorari ut medicus. ¶
In tercio fui<t> theologus, de *diuino amore tractans, in quo incipit deus amari ut sponsus, unde ab
aliquibus canticum amoris dicitur.

¶ Cui parti philosophie supponatur, patet quod sacre theologie.
Et quia in isto libello canitur de amore, quod est uinculum perfectionis, ideo iste totaliter liber in

8 capitula propter 8 cantica amoris diuiditur. Que anima amorosa consueuit propter amorem sponsi sui
dulciter frequentare, nunc in uno, nunc in altero secundum beneplacitum sponsi in uoce exultacionis

                                                  
64 Citaat niet geïdentificeerd.
65 Richardus de Sancto Victore, Beni. Mai. Lib. I, cap VI - PL 196, 70B-72B.
66 Hrabanus Maurus, De Vniuerso, Lib. XVIII, Cap. 2 - PL 111, 496C.
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decantare. Primum est inprobatio falsitatis, secundum commendacio ueritatis, tercium est comminacio
dampnacionis, quartum promissio premiacionis, quintum propositio perfectionis, sextum supplicacio
miseracionis, septimum miserentis glorificacio, octauum iubilacionis tripudiacio. Sed timendum est,
secundum Richardum, quod in salicibus in medio eius, suspendimus organa nostra67. Quatuor sunt
salices secundum eum in quibus suspenduntur dictorum canticorum organa; que sunt sterilitas
cogitacione, affectione, sermone, operacione; hoc est quando subtrahitur gracia bene cogitandi,
affectandi, loquendi, operandi.

¶ In omnibus modo conceditur, modo subtrahitur
gracia. Conceditur ut unusquisque nostrum
cognoscat quid sit ex munere diuino, subtrahitur
ut intelligat quis sit in se ipso. In uno eruditur ad
contemptum sui, in altero ad amorem dei. Ex uno
proficit ad humilitatem, ex altero accenditur ad
caritatem68. Hec Richardus.

Richardus: Want dit een lof sanc ghehieten is, soe
motet na den sanghe op ende neder gaen. Want
alse nu so wort den minres °4rb° reesscap ende
veel ghenaden hier toe ghegheven, op dat si
bekennen souden wat si van gods ghenaden sijn,
op dat si te meer tot sijnre minnen ghetoghen
worden; somtijt gaet desen sanc neder als die
reesscap ende die ghenade hem weder ontoghen
wort, op dat si weten wat si van hem selven sijn
ende also hem selven te bet versmaden moghen.

                                                  
67 Ps. 136,2.
68 Richardus de Sancto Victore, Adn. in Ps., 136 - PL 196, 369/370D, 371A.
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[ECCLESIOLOGISCHE INTERPRETATIE]1

 Sic igitur iste liber diuiditur in octo capitula, quorum primum in duas partes diuiditur. In prima parte
ostenditur desiderium sanctorum patrum Christi aduentum ardenti studio prestolancium, secundo
declaratur sanctorum noui testamenti tripudacio pro adimpleto desiderio exultancium: TRAHE ME.
Prima in duas, quia primo petitur dei incarnacio utilis et fructuosa, secundo redditur peticionis ratio
desiderabilis et gloriosa, ibi: QVIA MELIORA SVNT VBERA TVA VINO. Prima pars, que est presentis
lectionis, potest diuidi in tres, quia *primo denudat sponsa suam peticionem, secundo allegat sue
peticionis causam et rationem, tercio explanat et declarat sue postulacionis intencionem. Primum °3rb°
innuitur patris reuerencia subtiliter intellecta, cum dicit: OSCVLETVR [ME]; secundum ostenditur humani
generis indigencia breuiter accepta, cum subiungit: ME; tercium includitur filii sapiencia figuraliter
expressa, cum additur: OSCVLO ORIS SVI. Quantum ad particulam primam, ubi sancta ecclesia denudat
suam concepcionem dicitur:

OSCVLETVR, in qua Salomon, sapiencia et spiritu
prophetico illuminatus, aduentum Christi in carne
preuidens, in persona antiquorum patrum
desiderancium et deprecancium ait: OSCVLETVR,
id est: deus pater faciat ut benedictus filius eius
in signum perfecte dilectionis incarnetur2. Sic
exponit Gregorius. De isto ardenti istius osculi
desiderio loquitur pulchre et nimis deuote
Bernardus super Cantica, et sibi [sic] inquirens
sic: Ardorem desiderii antiquorum Christi in
carne presenciam suspirancium frequentissime
cogitans, compungor et confundor in me ipso. Et
*nunc uix lacrimas contineo, tantum me tedet
torporis et teporis miserabilium temporum
istorum. Cui enim nostrum tantum ingerat
gaudium huius gracie exhibicio, quantum
accenderat desiderium ueteribus promissio3?

HI CUSSE MI. Gregorius: Salomon, mitter
wijsheyt gods ende mitten gheest der prophecien
verlicht, voersach den toecoemst Cristi in den
vlei-°5rb°sche, ende bat ende begheerde mitten
ouden vaders dat god die vader sinen
ghebenediden soen tot enen teyken der
volcomenre minnen menschelike natuer dede an
nemen, doe hi seide: HI CUSSE MI MITTEN

CUSSEN SIJNS SELFS MONDE. Barnardus: Als ic
dat vuerighe verlanghen der ouder vaders na der
teghenwoerdigher menscheliker natueren Cristi
dicwile overdenke, soe worde ic weemoedich
ende bescaemt in mi selven ende mach mi nauwe
van tranen onthouden, alsoe seer verdriet mi der
tijt ende der onsaligher lawicheyt die nu is. Want
dat bewisen sijnre minnen mit sijnre menscheliker
teghenwoerdich-eyt verblidet ons nauwe also seer
als die toecomende hope °5va° die oude vaders
dede,

Illorum desiderium flagrans et pie expectacionis affectum spirat uox ista mihi qua dicitur: OSCVLETVR

ME etc. Gregorius in prohemio canticorum rationem et intelligenciam istorum pulchre describens ait:
Genus humanum a paradisi gaudio expulsum cor habet spirituali intelligencia excecatum. Idcirco per
quedam enigmata sermo diuinus anime cecucienti ac torpenti loquitur et per res, quas nouit, latenter
insinuat amorem, quem non nouit. Hinc est enim quod in hoc libro amoris quasi corporea uerba
ponuntur: ut a corpore sua anima per sermones sue consuetudinis refrenata recalescat et amorem
diuinum per amoris corporei uerba excitata agnoscat. Nominantur enim in hoc libro oscula et labia,
nominantur gene et femora. In quibus uerbis non deridenda est sacra scriptura, sed amplius
commendanda dei pietas et misericordia, quia, dum membra corporea nominat et unde se humiliat, inde
nos intellectu exaltat, quia ex sermone huius amoris discimus qua uirtute in diuinitatis amore
feru<e>amus.
Debemus enim ad has nupcias sponsi et sponse
uenire cum ueste nupciali, ne, si, quod absit,
nupciali ueste, id est digna ac intima diuine
caritatis intelligencia, non induimur, ab hoc
caritatis nupciarum conuiuio in exteriores

(Doe si seyden): HI CUSSE MI MITTEN CUSSEN

SIJNS SELFS MONDE. Daer die brulocht tusschen
den woerde gods ende der menscheliker naturen
in begheert is, daer wi sonder brulochts cleet -
dat is sonder inrelic verstant der godliker

                                                       
1 De tekst loopt in de handschriften zonder onderbreking door. Analyse van de inhoud maakt het mogelijk deze
plaats als het begin van de ecclesiologische interpretatie aan te duiden.
2 Cf. Haymo Altissidoriensis (van Auxerre), In Cant., Prol. - PL 117, 295A.
3 Bernardus Clar. Super Cant., Sermo 2, 1 - SBO 1, p. 8, l. 20-25.
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tenebras, id est ignorancie cecitatem, repellamur.
Sapientes enim abscondunt4 intelligenciam, et
gloria dei est celare uerbum5. Menti enim deum
querenti tanto gloriosius apparet cum cernitur,
quanto subtilius atque intimius, ut appareat,
inuestigatur. Regum ergo gloria est inuestigare
sermonem6, quia bene uiuencium laus est
perscrutari secreta scripturarum. Humane ergo
dilectionis uerba audientes, quasi extra homines
esse debemus.

Sacra enim scriptura mons ardens est, quem si
bestia, hoc est bestialis animus et sensus,
tetigerit, atrocissimis sententiis, uelud lapidibus
spiritualibus, peribit7. In dictis igitur sermonibus
diuini amoris feruorem discamus, et in uerbis
ueteribus solam uim nouitatis inquiramus8,
dicendo quod suspirans sancta ecclesia pro
aduentu mediatoris dei et hominum ad patrem
oracionem facit, ut filium suum dirigat et sua
presencia illam consoletur et illustret9. [et] Hec
Gregorius. Secundum istum modum exponendi in
isto osculo sunt duo labia a parte sponsi, scilicet
duplex °3va° natura in persona, et duo labia a
parte sponse, scilicet status perfectorum et status
infirmorum, in quorum persona sancta mater
ecclesia in istis petit coniunctionem nature
humane et diuine in persona Christi, ad desiderii
perfectorum satisfacionem, et ad consumacionem
et ad fidei infirmorum confirmacionem. Unde
Bernardus in sermone xxviij: Patet hoc osculum
duabus de causis indultum mundo:

waerheit - niet sculdich en sijn toe te comen, op
dat wi uut der brulochten sijnre minnen in die
uutterste duusternisse der onbekender blintheyt
niet gheworpen en worden. Want die wise, alser
ghescreven staet, verberghen die verstandelheyt,
ende dat woert te helen is die glorie gods. Want
hoe hi den ghemode dat hem soect glorioseliker
openbaert, hoe dat hi subtijlliker ende inreliker
ghesocht wort. Hier om ist den ghenen die wel
leven °5vb° eerlic ende te prisen dat si die
heymelicheyt der scrifturen ondersoken, mar so
wanneer si woerde der menscheliker minnen
horen, so sellen si hem selven buten die menschen
setten. Want die heylighe scrift is een bernende
berch, so wat beestelic ghemoede dien berch ruert
ende begripen wil na sinen sin, die sel mitten
stenen der gruweliker gheesteliker sentencien
ghesteent worden. Aldus sel wi die vuericheyt der
godliker minnen in den ouden woerden leren,
ende bidden, begherende mit der heyligher
kerken, dat die vader ons mitter
teghenwoerdicheyt sijns soens cusse, troest ende
verlichte. In desen cussen sijn twee lippen an des
brudegoms side, dat is °6ra° sijn godlike ende
sijn menschelike natuer, ende twe lippen an der
bruut side, dat is die staet der volcomenre ende
der crancker menschen, van wies weghen onse
moeder die heylighe kerke in desen woerden die
vergaderinghe sijnre godliker ende menscheliker
naturen begheert inden persoen Cristi, op datter
volcomenre menschen begheerten voldaen
worden, ende die cranke ghesterket in den
ghelove. Barnardus: Dit cussen is om twee saken
ons ghegheven ende in den beghin voergheleyt,

ut et infirmis faceret fidem, et desiderio satisfaceret perfectorum10. Dicitur ergo OSCVLETVR, optimum,
iocundissimum et pulcherimum operis sequentis exordium; delectabilius afficiens expositorem ad
inuestigacionis scrutinium, efficacius alliciens auditorem ad attencionis studium. Unde Bernardus, super
Cantica, sermone i: Iocundum quidem eloquium11, quod ab osculo sumit exordium,

nam ipsa blande scripture facies facile afficit et
allicit ad legendum ita quod in ea latet, delectet
eciam cum labore inuestigare,

op dat dat blide aensicht der scrifturen ons te
lichteliker mit minnen tot hem trecken mochte,
ende dat wi mit ghenochliken arbeyde soeken

                                                                                                                                                                            
4 Prov. 10,14.
5 Prov. 25,2.
6 Prov. 25,2.
7 Gregorius Magnus, Exp. in Cant., 1-4 - CCSL 144, p. 3-5, l. 5-7, 10-13, 23-31, 34-37, 43-48, 61-73, 93, 100-
101.
8 Ibidem, 4 - CCSL 144, p. 7, l. 91-92.
9 Ibidem, 4 - CCSL 144, p. 14, l. 254-257.
10 Onjuiste verwijzing; het citaat komt uit een andere preek: Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 2, 8 - SBO 1,
p. 13, l. 18-9.
11 Ps. 103,34.
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souden dat daer in verborghen °6rb° is.

ne fatiget forsan inquirendi difficultas, ubi eloqui<i> mulcet suauitas12. OSCVLETVR etc. Si uerbum
illud propositum intelligatur in persona sponse singularis, tunc patet quod in eo petitur promissionis
angelice adimplecio. Si autem in persona sponse generalis, tunc in eo petitur totius perdicionis humane
reparacio. Si autem in persona sponse specialis, tunc in eo petitur diuine gratificacionis adoptacio. Sed
quocumque istorum modorum exponatur, semper nomine oris debet intelligi filius eterni patris.

Os enim secundum Papias13 dicitur esse quasi
ostium tocius corporis et ideo bene designat dei
filium, qui est ostium tocius corporis sui mistici,
quod est ecclesia. Unde ipse fuit figuratus per
ostium arche, in qua saluatur semen humani
generis inter aquas diluuii,

Die mont is een doer des lichaems ende beteykent
den soen gods, die een doer al des gheesteliken
lichaems der heyligher kerken is, ende wort
bewiset bi der doren die an Noes archa was, daer
dat menschelike gheslacht in die diluvie mede
behouden *wort.

Genesis vi. Et recte notatur filius dei ostium arche, hoc est ecclesie, quia sicut per beneficium ostii fit
secretorum reseracio, siue malorum infestancium elongacio, siue reficiencium communicacio, ita per
Christum, qui est ostium ecclesie, nobis confertur paterne sublimitatis cognicio, externe aduersitatis
exclusio, et eterne societatis refectio siue fruitio. ¶ Primo ergo dei filius uocatur hostium ecclesie,

quia per ipsum confertur nobis paterne
auctoritatis et sublimitatis cognicio. Nemo enim
nouit filium, nisi pater; neque patrem quis
nouit, nisi filius, et cui uoluerit filius reuelare
etc., ut habetur in Mattheus xi et Lucas x14. Et
ideo beatus Iohannes ad diuinorum secretorum
perscrutacionem eleuatur, et de ipso dei filio ait,
Apocalypsis iiij: Ecce ostium apertum est in
celo, ut intelligatur de sede diuinitatis, et ecce
sedes posita erat in celo, et supra sedem
sedens15. Iste sedens est pater eternus,

(...), alsoe wort ons overmids Cristum die
vaderlike moghentheit ende hoecheyt te kennen
ghegheven, want nyement en kennet die va-
°6va°der dan die soen ende dient die soen
openbaren wil. Tot deser kennisse was sinte Jan
verheven, doe hi in Apocalipsi sprac:  Siet, in den
hemel is een doer op gheloken, ende een setel in
den hemel gheset, ende daer sat die vader op.

qui sedens describitur propter ineffabilem ipsius auctoritatem, unde Daniel propheta loquens de patre
eterno ait, Daniel 7: Vidi et ecce sedes posita erat et sedit antiquus dierum16. Ad huius patris
auctoritatem dinoscendam deueniebat sanctus Iohannes per apercionem ostii, id est reuelacionem filii
dei, et ideo ante illius auctoritatis et sublimacionis explanacionem premisit istius ostii apercionem,
dicens: Ecce ostium apertum et ecce sedes posita erat supra sedem sedens filius dei. Secundo filius dei
uocatur ostium ecclesie, quia per ipsum confertur nobis aduersitatis exclusio uel malorum infestancium
elongacio, propter quod

ait in Iohannes: Ego sum ostium. Per me si quis
introierit, saluabitur17. ¶ Tercio potest dici
ostium ecclesie, quia per ipsum confertur nobis
eterne felicitatis refectio, quia per ipsum
ingrediemur et egrediemur °3vb° et pascua

Die soen gods seyt oec selve: Ic bin die doer:
[ende] so wie doer mi in gaet sel behouden
worden,

ende gaet hi in, gaet hi uut, hi sel weide vinden.

                                                       
12 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 1, 5 - SBO 1, p. 5, l. 11-15.
13 Papias, (Italiaans lexicograaf uit de tweede helft van de elfde eeuw); ed. Venetiis 1496 [anast. repr. Torino
1966]; IDL 3489.
14 Matth. 11,27; Luc. 10,22.
15 Apoc. 4,1/2.
16 Dan. 7,9.
17 Ioh. 10,9.
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inueniemus, Iohannes x18. Et ideo dicit ipse per
Salomon in Prouerbiis: Qui uigilat ad fores meas
cotidie etc19.

Die wise man: Salich is hi, die daghelics voer
mijn dore wacht.

Sequitur ME. Ubi sancta mater ecclesie allegat sue peticionis rationem, tangens breuiter in hoc
*pronomine humani generis indigenciam20. Unde infra viij capitulo: QUIS MIHI DET TE FRATREM MEVM

SVGENTEM VBERA MATRIS MEE etc. OSCVLETVR igitur ME, quia ipsius tantum presentiam desidero,
aduentum tanto ardore exspecto, aspectum totis precordiis concupisco, ita quod iam pene desiderio
uidendi, audiendi ipsum deficio. Vnde sic gemens et iam pene desiderio uidendi deficiens, cum beato
Anshelmo in suis cogitacionibus cogor clamare cum silencio: O quando ueniet consolator meus, quem
exspecto; o quando uidebo gaudium meum, quod requiro; o si quando inebriabor ab ubertate domus tue,
ad quam suspiro21. ¶ Sed ad quos loquitur hec sancta ecclesia? Credimus quod ad angelos qui astant
psallentibus in medio iuuencularum tympanastriarum, Psalmus 6722, ait Bernardus23. ¶ Tercio declarat
peticionem, cum addit OSCVLO ORIS SVI, id est filii, non angeli uel archangeli. Os patris uocat filium,

quia sicut per os manifestatur uoluntas cordis
interna, ita per filium declaratur uoluntas patris
eterna,

Die mont openbaert so wat in der herten
verborghen is, al des ghelijc wort ons den wille
des ewighen °6vb° vaders overmids den soen te
kennen ghegheven.

ad Hebreos i, Multipharie multisque modis24. Vel ipse filius dei patris congrue designari potest per
uocabulum oris, si attendamus proprietates huius membri *corporalis. Os enim corporale est uerborum
formatiuum, ciborum discretiuum, attractiuum nutrimenti, emissiuum spiramenti.

¶ Propter primum potest os appellari, nam in ipso
reperitur uirtus formatiua uerborum, quia ipse est
uerbum primum et omnis uerbi principium, unde
Iohannes i: In principio erat uerbum25,

Mitten monde spreect men die woerde, al des
ghelijc is die soen selve dat eerste woert, ende
alles dinghes beghin, want in den beghinne was
dat woert.

et Psalmus 118: Principium uerborum tuorum, ueritas26. Et ideo ait Ecclesiasticus xxiiij: Ego ex ore
altissimi prodii etc27. Propter secundum, quia ipse ad modum oris dulcia et bona predicando admisit,
amara et mala <respuere> *docuit. Propter tercium,

quia sicut per os totum corpus uiuificatur, sic per
uerbum dei mundo uita ministratur,

Die mont dient al den lichaem ende houtet
levende, <al> des ghelijc soe levet al dat lichaem
der heyligher kerken overmids Cristum.

unde Mattheus iiij et Lucas 4: Non in solo pane uiuit homo28. Propter quartum saluator noster
insufflauit et dixit: Accipite spiritum sanctum etc29, Iohannes 20. Si tamen uelimus ista uerba sumere
partim [qui] proprie et partim transumptiue <siue methaphorice>, ita quod nomen oris summatur
proprie ad litteram, et nomen osculi methaphorice et transumptiue, tunc uerba possunt exponi ad
litteram de sponsa dei generali, que est ecclesia, et tunc petit sancta mater ecclesia informari dulcedine
                                                                                                                                                                            
18 Ioh. 10,9.
19 Prov. 8,34.
20 Hs. Utrecht: refectionem; hs. Oxford: defectionem, om Ass.
21 Anselmus Cantuariensis, Orationes, 2 - Schmitt, Tom. 2, Vol. 3, p. 9, l. 88-91.
22 Ps. 67,26.
23 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 7, 4 - SBO 1, p. 33, l. 1-2, 8-9.
24 Hebr. 1,1.
25 Ioh. 1,1.
26 Ps. 118,160.
27 Eccli. 24,5.
28 Matth. 4,4; Luc. 4,4.
29 Ioh. 20,22.
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et suauitate doctrine ewangelice, quam Christus ad litteram ore suo docuit, et predicauit, et seruauit. Et
secundum hoc osculans est incarnatus dei filius. Os uero ad litteram organum oris, *eius osculum uero
dulcedo ueritatis ewangelice, et osculacio ipsa informacio erudicionis *dominice. Dicat ergo sponsa ista:
OSCVLETVR ME, id est erudiat sponsus meus OSCVLO ORIS SVI, id est a dulcedine sacri ewangelii ore
suo, hoc est ad litteram, predicati et promulgati quasi dicat ipsa sponsa: non per alium quemcumque me
erudiat, sed ore proprio me doceat.

Unde Bernardus in sermone secundo, in persona
sponse huius ait: Non audio iam moysen:
Inpedicioris lingue factus est michi30; Ysaias,
Labia sunt immunda31; Ieremias i: Nescit loqui
quia puer est32. Ipse, quem prophete loquuntur,
mihi *loquatur; ipse me osculetur oris sui33.

Barnardus: Nu en hoer ic van Moyses niet: Ic bin
becommert in der tonghen; noch van Ysaias niet:
Mijn lippen sijn onreyn; °7ra° noch van Ieremias
niet: Ic bin een kint, ic en can niet spreken; mar
hi, daer die propheten of gheprophetiert hebben,
spreke mi selve toe, ende CUSSE MI MITTEN

CUSSEN SIJNS SELFS MONDE.

Istud autem osculum prefigurabatur iiij Regum iiij, ubi dicitur quod Helizeus misit puerum cum baculo,
id est cum rigore legis, ad filium sunamitis exanimem, sed °4ra° per hunc filius eius non est
resuscitatus, usque quo ueniret ipsemet Helizeus, qui interpretatur deus meus, saluator Ihesus Cristus,
et poneret os suum super os pueri, id est ore proprio predicaret generi humano doctrinam sacri eloquii,
quod perfecte Christus adimpleuit, quando uidens turbas ascendit in montem et cum sedisset aperiens os
suum *docebat discipulos suos dicens: Beati pauperes spiritu: quoniam etc34, Matheus v. Sic quoque
patet quomodo uerba ista possunt exponi, si intelligantur partim proprie et partim transumptiue siue
methaphorice etc.

[MOREEL-MYSTIEKE INTERPRETATIE]35

OSCVLETVR ME etc. Secundo [potest] exponitur uerbum propositum in persona deuote ac desiderantis
<anime> spiritualem Christi aduentum prestolantis. Et potest diuidi ut supra secundum hec tria que
facit anima deuota, uidelicet denudat concepcionem etc. Ut supra dictum est, posset tamen particula sic
diuidi, si quis eam assumere uellet pro sermonis materia, ut uidelicet anima desiderio flagrans et
deuota in hiis uerbis primo implorat *insuperabilem auctoritatem gignentis ingeniti, secundo insinuat
desiderabilem sanctitatem procedentis paracliti, tercio describit incomparabilem humilitatem nascentis
unigeniti. Primum probat maiestatis immensitas sub silencio intellecta, cum dicit: OSCVLETVR ME,
scilicet pater eternus. Secundum declarat pietatis benignitas in osculo figurata, id est OSCVLO. Quare
osculum dicatur sanctus spiritus, dicetur infra. Tercium probat assumpte humanitatis fragilitas ORIS

uocabulo designata; de hoc dicetur infra et dictum est supra expositione prima. Dicitur igitur
OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI.

*Versellensis36: Mens contemplatiua postquam
illustrauit uniuersa, cupiens ab existentium
uniuersitate separari et supersubstantiali sponso
feliciter uniri, petit OSCVLVM, id est unicionem

Vercellencius: Na dat een scouwende ziele alle
dinghen doersien heeft, ende begheert van al
datter is ontcommert te wesen ende mitten
overweseliken brudegom salichlijc verenicht, dan

                                                       
30 Ex. 4,10.
31 Cf. Is. 6,5.
32 Ier. 1,6.
33 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 2, 2 - SBO 1, p. 9, l. 9-12.
34 Matth. 5,3.
35 Het begin van dit tweede commentaardeel bij Osculetur me wordt in de hss. met een grote initiaal
aangegeven.
36 De passage vanaf "Vercellensis" tot p (..) "quando dicit: OSCVLETVR ME", is in zijn geheel - inclusief de
citaten uit Dionysius en Origenes - gebaseerd op: Thomas Gallus (de Vercelli), Commentarius super Cantica,
derde commentaar; ed. J. BARBET, Thomas Gallus, Commentaires du Cantique de Cantiques, Texte critique
avec introduction, notes et tables, Paris 1967, 108-232, i.h.b. 110/11.
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siue coniunctionem cum sponso, licet adhuc
separabilem.

Unde competit sibi illud Iob: Suspendium elegit
anima mea, et mortem [meum] ossa mea37.
Suspendium est extensio mentis in superfulgentes
theorias. Ossa sunt robustissime uires mentis:
intellectus theoricus et principalis affectus,
quibus nichil forcius mens habet in diuina.

In morte autem notantur defectus et separacio.
Cum autem mens per castissimas oraciones ad
osculum sponsi assumitur, omnis operacio et
efficacia intellectus et affectus deficit.

Unde Daniel x: Domine, in uisione tua dissolute
sunt compages mee, et nichil remansit in me
uirium38. Dyonisius, Ecclesiastica ierarchia dicit,
quod mors est in nobis quando mens ab aliis
recedens et *postea seipsam dimittens,
supersubstantiali sponso feliciter unitur. Hec
mors non est substantie consumpcio sed
*unitorum *discrecio. Scintilla quidem apicis
affectualis, que est principalis et pura
participacio diuine bonitatis, ab omni inferioritate
ineffabiliter separata, quasi in uitam diuinam
transformata, quodam ineffabili modo deificatur.
Deificacio uero est ad deum, sicut est possibile,
assimilacio et unicio, Ecclesiastice ierarchie i
capitulo.
Unde Origenes, super Iohannem dicit Iohannem
fuisse deificatum, quando dixit: In principio erat
uerbum. Hanc unicionem, mente suspensa,
suspirat anima deuota, quando dicit: OSCVLETVR

ME39. Vnde ait Bernardus, sermone 7: Familiare
amicumque colloquium anime in carne
suspirantis; petitque quod cupit, non tamen
nominat quem amat. Non dicit: OSCULETUR ME

ille, uel ille, sed OSCVLETVR ME tantum; sicut
Maria Magdalena non °4rb° nominat quem amat,
quia palam omnibus credit esse quod a suo corde
non recedit40.

Gregorius in Moralia: Mens in qua anima per
desiderium et amorem inuisibili sponso

eysschet si een cussen, dat is een vereninghe of
een minnentlike vergaderinghe mitten brudegom,
al soude si noch weder ter tijt daer of sceiden.
Nochtan bidt si mit Job ende seyt: Mijn siel heeft
een verhanghen begheert, ende mijn been be-
°7rb°gheren den doot. Dit verhanghen der zielen
is een uutreckinghe des ghemoets in die
overschinende godlike raeyen. Die bene sijn die
alre starcste crachten des ghemoeds, alse dat
scouwende verstant ende die overste begheerten,
daer die siele niet starkers boven en heeft in
godliken dinghen te stueren.
Die doot is een ghesceit of een ontbreken haers
selfs. Want so wanneer dat scouwende ghemoede
overmids den alren puersten begheerten totten
cussen des brudegoms opghenomen wort, dan
ontblijft ende ontbrect alle werckelicheit ende alle
cracht des verstants ende der begheerten, als
Daniel, die propheet, °7va° seit: Here, in dinen
visione sijn alle die vergaderinghe mijnre lede
ontbonden, ende in mi en is gheen cracht
ghebleven. Dionisius: Dat hiet een doot in ons te
wesen, alst ghemoede van allen dinghen sceit
ende hem selven daer na ghelaten heeft ende dan
den overweseliken brudegom salichliken
gheenighet wort. Desen doot en vernietet onse
wesen niet, mar die voncke der overster
begheerlicheyt wort deelachtich der godliker
goetheyt ende onsprekelike versceiden van alre
nederheyt, ende godformich getransformiert
boven verstande - na dattet haer moghelic is - na
der engelen wise in godliker ghelijcheyt.
*Origenes: Sinte °7vb° Jan was aldus gods
deelachtich gheworden, doe hi seyde: Int beghin
was dat woert. Na deser eninghe is die innighe
siel mit begheerten verhanghen, ende seyt: HI

CUSSE MI MITTEN CUSSEN SIJNS SELFS MONDE.
Barnardus: Sich hoe heymelic ende hoe vriendelic
is dese medespraec tusschen dat woert ende die
ziele die noch in den vleische woent. Si bidt dat si
begheert, nochtan en noemt si hem niet dien si
minnet. Si en seyt niet die of die, mar alleen: HI

CUSSE MI. Also en noemde oec Maria Magdalena
niet dien si minde, want si waende dattet alle
menschen openbaer hadde gheweest dat si in der
herten droch. Gregorius: Dat ghemoede °8ra°
daer die ziel in overmids begheerten ende minnen

                                                                                                                                                                            
37 Iob. 7,15.
38 Dan. 10,16.
39 Tot hier de passage uit Thomas Gallus.
40 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 7, 8 - SBO 1, p. 35, l. 21-26, 28-9.
41 Onjuiste referentie, het citaat stamt uit: Gregorius Magnus, Hom. in Hiez., II, iii, 8 - CCSL 142, p. 242, l.
163-170.
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coniungitur, nullam presentis seculi
consolacionem recipit, sed ad illam quam diligit,
medullitus suspirat, feruet, anxiatur; uilis fit ei
salus sui corporis, quia transfixa est wlnere
amoris41, dicit ergo: OSCVLETVR ME etc.

Ac si diceret: Nichil sine te michi placeat, nichil
dulcescat, nichil appareat speciosum, nichil
arrideat preciosum, uilescant omnia propter te,
quod tibi est auersum mihi sit molestum, et tuum
beneplacitum sit meum et indeficiens desiderium.

den hemelschen brudegom verenighet wort, en
mach van ghenen troest der creaturen vernoghet
worden, mar hanghet hem inrelic an dien si mint.
Si *sucht, si hoept, si heeft anst, nyement en
machse troesten, want si mitten scutte der minnen
ghewont is, ende seyt: HI SELVE CUSSE MI.
Want sonder di en ghenoghet mi niet, sonder di
en smaect mi niets niets, sonder di en is mi gheen
dinc suet, sonder di en dunct mi gheen dinc
scoen, sonder di en staet mi gheen dinc costelic
in, sonder di veronweerden mi alle dinge. So wat
van di ghekeert staet, dat is mi lastelijc ende
swaer, ende dijn wel-°8rb°behaghen is mijn
eenperlike begheerte sonder ophouden.

Bernardus: Senserat proinde quisquis tunc spiritualis esse poterat, quanta gratia in labiis illis foret
diffundenda; proinde merito dicere poterat:

Visiones et sompnia amplius non recipiam,
figuras et enigmata nolo, ipsas *quoque angelicas
appariciones respuo, hec omnia superat longe
Ihesus meus, qui est totus desiderabilis42. Hec
Bernardus. Idem sermone 7: Amat autem qui
osculum petit. Non petit libertatem, non
mercedem, non denique doctrinam uel
hereditatem, sed osculum more castissime sponse
aut sacrum amorem,

non omnino ualens flamma<m> dissimulare
quam patitur. Unde non mirum est si magnum est
quod a magno petitur, nullo, ut assolet, utitur
blandiciarum figmento. Non facit prohemium,
non captat beneuolenciam, sed ex habundancia
cordis43 repente prorumpens, ait: OSCVLETVR

ME OSCVLO ORIS. Quod erat? Ebriane erat?
Ebria prorsus. O quanta uis amoris; o quanta in
spiritu libertatis fiducia44.

Visionen ende dromen en wil ic niet meer
ontfanghen, figueren ende ghelikenissen en
moghen mi niet custen, der enghelen
openbaringhe en moghen mi niet vernoghen; ic
begheer den ghenen die die enghelen ende mi
ghescapen heeft; mijn Jhesus, die altemael
begheerlic is, begheer ic boven allen dinghen. Ic
en begheer gheen loen, ic en begheer gheen brieve
van sekerheden, ic en begheer gheen leeringhe, ic
en begheer gheen erve, mar ic begheer dat HI MI

CUSSE MITTEN CUSSEN SIJNS SELFS MONDE, dat
een teyken der minnen is. Barnardus: Si en
mochte die °8va° vierighe minne niet verberghen
die si hadde, ende begheerde van den groten
groete dinghe. Si en maecte gheen langhe
prologe, si en ghebruucte gheen smeecachtighe
woerde, mar uut vollicheyt des herten, recht of si
dronken gheweest hadde, als si oec was, berste si
uut ende sprac: HI CUSSE MI MITTEN CVSSEN

SIJNS SELFS MONDE O, hoe groet was die cracht
der minnen, hoe groet was dat betruwen der
vriheyt in den gheest.

Sed quoniam quis posset animam sic petentem, tam alta desiderantem de presumpcione arguere, beatus
Bernardus, super Cantica, sermo ix excusat eam, dicens deuotum uerbum in persona taliter petentis
anime:

*Desiderio feror, ratione non ducor. Ne, queso,
notetur presumpcio, ubi figet affectio. Pudor sane
reclamat, sed amor superat. Non ignoro quod
honor regis iudicium diligit45; sed preceps amor,

Si en wort niet van der reden mar van der
vierigher begheerte gheleyt; het en quam haer uut
gheenre vermetelheit, want die minne en
ghebruucte gheens raets, noch en wort van der

                                                       
42 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 2, 2 - SBO 1, p. 9, l. 3-4, 21-24.
43 Matth. 12,34.
44 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 7, 2/3 - SBO 1, p. 32, l. 6-14, 20, 23-4.
45 Ps. 98,4.
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nec iudicium prestolatur, nec consilio temperatur,
nec pudore frenatur, nec *rationi subicitur, sed
dominatur. OSCVLETVR ME etc.

scaemten niet wederhouden, °8vb° noch en is der
reden niet onderdanich, mar gaet daer al boven,
ende seyt: HI CUSSE MI MITTEN CUSSEN SIJNS

SELFS MONDE.

Ac si diceret: En gracia ipsius multis iam annis caste sobrieque uiuere curo, communitati insisto, uiciis
resisto, oracioni incumbo, aliena non cupio, me pocius et mea tribuo. Sed hec omnia de consuetudine, et
nichil de dulcedine. Quid, iuxta prophetam, aliud quam uitula effraym *sum, docta triturans46, sed
anima mea sicut terra sine aqua tibi47. OSCVLETVR ERGO ME OSCVLO etc48. ¶ Secundum beatum
Gregorius de anima contemplatiua exponitur tropologice paululum post principium huius libri sic:
Ponamus ante mentis oculos nostre animam quandam diuinorum studiis inherentem, sed adhuc
intellectum ex aliena predicacione percipientem, que per diuinam graciam eciam ipsa lustrari desiderat,
ut aliquando per se intelligat, que non nisi per uerba predicatorum se intelligere considerat. Unde ardens
desiderio *intelligendi patrem spiritum inploret, humiliter dicens: OSCVLETVR ME etc.

Ac si dicat: Ipse me intus tangat, ipse me luce
ueritatis circumfulgeat, ut iam non predicatorum
uocibus sed suis illustracionibus mens mea quod
cupit, de seipso intelligat et agnoscat.

Dat is: hi selve ruer mi van binnen, hi selve
ommeschijn mi mitten lichte sijnre waerheit, dat
ic der uutwendigher woerde niet en behoeve, mar
van hem selven verstaen mach ende bekennen dat
mijn ghemoede begheert.

Quasi osculo oris sui osculabatur Moysen, cum ei per familiaris gracie inspiracionem intellectum de
absconditis porrigebat. Unde scriptum est: Si fuerit propheta in medio uestri, loquor ad eum et non sicut
famulo °4va° meo Moysi, ore enim ad os loquar ei49. Vel aliter secundum eundem: Tociens anima deum
osculatur, quociens in eius amore compungitur. Que ergo per amorem compungi desiderat, que iam
contemplari uisionem sponsi appetit, oret et dicat: OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI.

Sunt enim multi qui dum deum metuunt, iam per
bonam operacionem *recipiunt, sed [non] tamen
nondum osculantur, quia eius amore minime
compunguntur. *Quod bene in conuiuio Pharisei
significatur, ubi pastori preponitur mulier que
osculatur: quia preponitur exteriora sua danti is,
qui interne mentis ardore compungitur in
desiderio domini50.

Veel isser die gode ontsien ende ontfanghen den
here in vresen mit goeden werken, die den
brudegom nochtan niet en cussen, want si van
sijnre minnen niet beweghet en *worden. Alst wel
sceen in des Pharizees werscap, daer dat wijf die
Jhesus voete cussede varre boven gheset was;
want die vuericheyt der minnen van binnen gaet
°9ra° varre boven alle gaven der tijtliker dinghen.

¶ Nota, secundum beatum Gregorium, quod est quadruplex spirituale osculum, uidelicet desiderate
incarnacionis, illud nobis Christus exhibuit in carnis assumpcione. Secundum est immediate
informacionis, quod Christus exercuit in predicacione. Tercium est inflammate dilectionis, quod
Christus ostendit in passione. Quartum est beate et ultimate fruicionis, quod exhibuit in eius
glorificacione. Certe osculum eius oris ipsa potest esse perfectio eterne pacis ad quam, cum
peruenerimus, nichil remanebit amplius quod queramus; et sic exponitur anagogice. Unde ex hiis uerbis
eximii doctoris potest intelligi quadruplex osculum, uidelicet desiderate incarnacionis, immediate
illustracionis, inflammate compuncionis, et beate ac ultimate fruicionis. Secundum istum modum
intelligendi adhuc potest illud uerbum exponi dupliciter.

Alio modo exponitur tropologice, ut per nomen oris intelligatur dei filius, et per osculum ipse
spiritus sanctus sicut prius, et tunc est idem ac si diceret dei sponsa, hec est anima que<libet> deo

                                                       
46 Os. 10,11.
47 Ps. 142,6.
48 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 9, 2 - SBO 1, p. 43, l. 11-15.
49 Cf. Num. 12,6-8.
50 Gregorius Magnus, Exp. in Cant., 18 - CCSL 144, p. 19-20, l. 358-362, 370-372.
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deuota: OSCVLETVR ME, id est: Tangat me pater eternus osculo, id est spiritus sanctus, non tantum a
patre procedente sed eciam a filio, ut uidelicet pater eternus non tangat me tantum per missionem filii ad
illuminandum, sed per missionem spiritus sancti ad sanctificandum, ut non tantum aspectus fulgeat, sed
ut affectus ardeat. Et ideo non tantum tangit me ore suo, sed oris sui osculo, id est ipso spiritu sancto. ¶
Notandum quod spiritus sanctus conuenienter figuratur sub methaphora osculi. Osculum enim est tactus
pacis et unitatis, dilectionis et caritatis, <paritatis> et equalitatis, honestatis et beneuolencie, puritatis et
decencie, suauitatis et clemencie. Sic reuera spiritus sanctus est pax imperturbabilis, pax inextinguibilis,
lux inobfuscabilis, dux insuperabilis, flos in<con>taminabilis, ros desiderabilis. Pro primo tactu potest
accipi illud, quod dicitur in Luca xv de filio prodigo, quod pater cecidit super collum eius, et osculatus
est eum51. De secundo Genesis xxix, ubi dicitur quod seruus Abraham osculatus est Rachel. De tercio
Genesis xlv, ubi dicitur quod Ioseph osculatus est fratres suos. De quarto dicetur infra 8 capitulo: QVIS

MIHI DET TE FRATREM MIHI etc usque *deosculer. De quinto dicitur in Hester: Osculata est summitatem
uirge regis Assueri52. De sexto dicitur Genesis 27, ubi *Isaak53 dicebat ad filium: Accede huc, ut
tangam te, fili mi, ut deosculer54. ¶ Alio modo possunt hec uerba exponi de anima deuota et fideli, ita ut
per nomen oris allocucio diuine inspirationis intelligatur, et per osculum dulcedo talis allocucionis. Idem
est ergo ac si diceret talis sponsa: Ille, quem super omnia diligo et cuius solius tactum desidero, ueniat
ad me, et *tangat me dulcedine inspiracionis sue, ut non tantum per inspiracionem tribuat
intelligenciam, sed per dilectionem infundat sapienciam. Et ideo non tantum osculetur me osculo °4vb°
suo, sed OSCVLO ORIS SVI Sic ergo patet, quomodo uerbum illud possit exponi de sponsa generali et
speciali.

¶ Notandum est hic quod mens contemplatiua, ut deitati assistat, tribus utitur artificiis:
reuelacione mentis, aptitudine ad unicionem, castissimis oracionibus. Reuelacio mentis consistit in
subtractione exteriorum et quorumlibet offendiculorum, sicut dicitur De mistica theologia: Forti
*attractione sensus derelinque et intellectuales operaciones etc, usque ad: sursum agens, et infra 5:
EXPOLIAVI ME TVNICA MEA etc. Aptitudo ad unicionem per affluentem mentis deuocionem et
resolucionem, quia fluida uniuntur, ut infra: ANIMA MEA LIQVEFACTA EST etc. Castissime oraciones
sunt quando non petuntur spiritualia commoda obteneri uel incommoda remoueri, ut in oracione casta;
nec spiritualia mala amoueri nec bona consequi, ut in oracione castiori solet fieri; sed ipse sponsus in
seipso postulatur et desideratur amplecti, quales operaciones per totum sunt55. Sed sciendum quod hee
oraciones aliquando fiunt uocaliter et expedite, aliquando mentaliter et tacite: erumpendo mirabiliter,
iubilando ineffabiliter, rapiendo extatice, uiuendo deifice. Vocalis fit per uerba deuota et dulcia, quibus
amplius inflammatur et excitatur deuocio, ut in Psalmus, in Daniel, in Hester, et potissime in illa
oracione deuotissima saluatoris, ubi vij peticiones deuote continentur, in quibus necessaria non solum ad
presentem uitam, uerum eciam que ad futuram spectant, breuiter et compendiose comprehenduntur. ¶
Secundo oracio fit tacite, ne mens per multiloquium distrahatur a deuocione. Quia secundum
Gilbertum56 amor in auribus dei perstrepens corporalium strepitum dedignatur uerborum. Vnde
secundum eundem sicut inchoanti sunt excitamenta, sic perfecte oranti sunt impedimenta. Ignis enim
copiosus non indiget follibus. Unde dicitur Matheus vi: Tu autem cum oraueris, intra in cubiculum, et
clauso ostio, ora patrem tuum57. Tercio oracio fit cum iam mens deuota deuotis uerbis excitata, in
sanctis meditacionibus exercitata, crescente deuocionis magnitudine prorumpit - uelit, nolit - in gestus
corporis mirabiles, sicut legitur i Regum i, de Anna matre Samuelis58. Nota hystoriam unde in tali
oracione constitutus Anthonius in feruore spiritus solem orientem increpabat, dicens: Quid me impedis,

                                                       
51 Luc. 15,20.
52 Esth. 5,2.
53 Hss. München, Utrecht: Iacob; hss. Assisi, Oxford: omissie.
54 Gen. 27,21.
55 De passage vanaf "Notandum est" tot hier, is in zijn geheel gebaseerd op Thomas Gallus (de Vercelli),
Commentarius super Cantica, ed. Barbet, 110.
56 Citaat niet gevonden.
57 Matth. 6,6.
58 1 Sam. 1,13.
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sol? Quare adhuc oriris, ut quid me a claritate ueri luminis abstrahis?59 In hiis mirabilibus uerbis
mirabiliores aliquando fiunt corporis motus. ¶ Quarto oracio fit ex ineffabili mentis gaudio, quod
crescente deuocione mente percipitur. Sed tamen quod intus gustat, foris non explicat, quia sicut nec
penitus potest abscondi, ita nec omnino explicari. Et sic mirabiliter quidam generatur tonitruus, quem
maxime formidat dyabolus. Unde dicitur in Psalmus: Beatus populus, qui scit iubilacionem60. Scit
quidem per experienciam, non per simplicem noticiam. Unde eciam dicit et non dicit, qui loquitur, quia
sicut dicitur Apocalypsis: Signa que locuntur septem tonitrua, hoc est vii contemplacionis secreta, non
sunt scribenda61, quia uocibus non exprimenda. Require infra 2462. Et bene hec oracio iubilum dicitur.
Tonitruus, quia uapor humidus lacrimose deuocionis incluso uapore sicco feruide dilectionis agitatus et
motus, intimis exerciciis celestis meditacionis inflammatus, °5ra° ultra se continere non ualens erumpit
in uocem: Domine exaudi oracionem meam, et clamor meus ad te ueniat63. ¶ Quinto oracio, que fit
cum raptu extatico, prouenit ex premissa exultacione, quando anima ex coniunctione cum deo uacat ab
officiis sensuum, et cum ipso solo spiritualiter deliciatur. Ista oracione Petrus in Actibus apostolorum,
hora sexta in superiore domus solario et factus in excessu mentis, uidit etc64. Signate misteria, notate
uerba ubi petrus, agnoscens inter hec, superius cenaculum ascendit, quando cuncta transitoria deseruit,
sed hora sexta quando aura fit clarior et umbra breuior et estus calidior etc. Queritur secundum
sententiam beati Anthonii, *sicut dicit Cassianus, Liber collacionum: Non est perfecta oracio in qua
monachus deuotus non obliuiscitur eciam seipsum65. Sexto et ultimo est oracio deo uniens et beatificans,
quando peruenit anima ad tantam claritatem quod uidet deum facie ad faciem. Hac felici oracione duos
tantum legimus orasse: Moysen in ueteri lege, Paulum in noua, de qua dicitur: 2 ad Chorinthios xij: Scio
hominem etc66. Sed ad intellectum istius etc quod dicitur de Paulo uiuente in corpore aut extra corpus. ¶
Nota quod esse in celo potest intelligi tripliciter, ut in habitacione eterno in gaudio, ut Lucifer cum aliis
in prima creacione; in gaudio et non in habitacione, ut latro cui dictum est a saluatore: Hodie mecum
eris in paradiso67; et gaudio et habitacione, ut beati in patria etc.

[MARIOLOGISCHE INTERPRETATIE]

OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI. Tercio exponitur illud uerbum in persona uirginis gloriose, de
sponsa uidelicet singulari. Unde Al[l]exander, liber 2, caput 768: Virgo beata, feruente igne spiritus
sancti succensa, uerba inmensi amoris desiderium exprimencia promit, dicens: OSCVLETVR ME OSCVLO

ORIS SVI. Oris istius osculum est sue laudande incarnacionis misterium, quo<d> uirgo regia summe
impleri desiderabat, post<quam> ab angelo illud dulcissimum uerbum Aue, gracia plena69 audierat.
Quod uidelicet misterium bene sub methaphora osculi describitur, quia in inicio legis et gracie, iusticia
et pax osculata dinoscuntur, dicit ergo OSCVLETVR etc. In qua parte describitur illa uirgo, tenerrima
puella amorosa, ut concepto desiderio importuna, quod declarat in petendo osculum: OSCVLETVR,
inquit, ME; ut adepto beneficio oportuna, quod patet in commendacione uberum: QVIA MELIORA SVNT

VBERA etc. Alexander, liber *primo, caput xvij: In inicio dacionis legis ueteris ceperunt micare fulgura,
audire tonitrua70, non cantica suauia, in signum incuciendi timoris; sed in inicio legis et gracie, iusticia
et pax osculate sunt71, in signum introducendi amoris. Si autem uelimus accipere uerba ista ad litteram
                                                       
59 De passage handelt over de heilige Anthonius († 356) en is geciteerd uit: Johannes Cassianus, Coll. VIIII(!),
XXXI - CSEL 13, p. 277; SC 54, Parijs 1958, p. 66.
60 Ps. 88,6.
61 Cf. Apoc. 10,4.
62 Het is niet duidelijk waar deze verwijzing betrekking op heeft.
63 Ps. 101,2.
64 Act. 10,9-11.
65 Johannes Cassianus, Coll - SC 54, p. 66.
66 2 Cor. 12,2.
67 Luc. 23,43.
68 Deze verwijzing naar Alexander, zowel als de navolgende verwijzingen, hebben betrekking op het
onuitgegeven mariologische Hoogliedcommentaar van Alexander Nequam.
69 Luc. 1,28.
70 Exod. 19,16.
71 Ps. 84,11.
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et proprie, *sic conuenienter possunt exponi in persona sponse singularis; *que sicut pie creditur,
ipsum sepius inter brachia sua portabat et per ipsius melliflua oscula animam suam recreabat. Unde
Alberthus abbas, ad ipsam loquens, ait in quodam sermone de purificacione: Quis tui pectoris archana
nobis reserare ualet? O uirgo Maria, quibus modis cogitatum tuum ad utrumque flectebas, ut unum
eundem dei filium in manibus tenens, nunc adoras ut dominum, nunc oscularis ut paruulum72? Et
*Alexander, super Cantica, liber i, caput 3: O mater °5rb° felicissima, quam dulcia, quam sancta
oscula; tu mater sanctitatis et sancte dulcedinis, quam dulciter, quam uelociter illis tenellis labiis tociens
impressisti. O felices amplexus, quibus sanctitas ipsa et mater sanctitatis sese amplexate sunt; quanta
gaudia, quanta solacia sunt in corde ipsius matris, que talem filium suis uberibus lactabat, propriis
brachiis circumferebat; que ipsum in gremio fouebat, reclinabat in cunabulo, osculabatur ore pio. Idem,
libro ij, caput 8: Intueamur oculo deuocionis puerum Ihesum nunc brachiola delicata ad collum matris
extendere, nunc blandienti silencio ubera materna deposcere, nunc oscula dulcedinis matri porrigere.
Contemplemur igitur matrem leticie brachiis uirgineis filium suum sustentantem, nunc osculo prebere
oculis pueri Ihesu sydereis, nunc genis purpureis, nunc labiis roseis, nunc *fronti niuee, nunc collo
lacteo. O quam dulcia oscula, quam dulciter tociens impressa; que mater, que uirgo umquam in hoc
seculo usa est tali speculo. Et secundum Anselmum <in libro suo de excellencia uirginis gloriose>:
*Quem re<ge>s et prophete non meruerunt audire uel uidere73, non solum meruit et in utero portare, sed
et oscula dare crebra, plurimaque a sancto eius ore percipere. Et ideo tam pia recurrens ad amplexum
tam dulcis filii, bene potuit dixisse: OSCVLETVR etc74. Vnde nota quod non incompte [compactum]
benedicte incarnacionis misterium figuratur per osculum, quia sicut in osculo corporali est diuersorum
inhesio graciosior: alcioris ad minorem dimissio humilior, minoris ad alciorem directio superior, sic in
hoc incarnacionis misterio persona diuina cum natura humana unitur miraculose: supremus ad ymum
inclinatur graciose, ymus ad superiora extollitur gloriose. Racione primi osculi dicitur Genesis *45,
quod Ioseph osculatus est omnes fratres suos, et plorauit super singulos75. De illa coniunctione dicit
Bernardus, in sermone uigilia natiuitatis: Christus in incarnacione tres mixturas fecit mirabiliter
<singulares> et singulariter mirabiles. Coniuncta sunt quippe ad inuicem deus et homo, mater et uirgo,
fides et cor humanum, ut in persona una unire<n>tur deus et homo, maiestas et infirmitas, tanta uilitas
et tanta sublimitas. Aduerte igitur, homo, quod limus es, et non sis superbus, et quia coniunctus es non
sis ingratus76. ¶ Ratione secundi legitur Lucas xv, quod accurrens cecidit super collum eius et
osculatus est eum77. Unde quidam expositor dicit super secundum liber Regum i: Quid humilius
excogitari potest quam quod illa sublimis maiestas tantum se inclinauit ut celum luto, solem sputo,
iustum reo, uermem deo, summum ymmo, lilium fimo, tanto federe copularet. Ratione tercii dicitur infra
ultimo capitulo: QVIS MIHI DET TE etc sequitur deosculer te, et iam me nemo despiciat. Gregorius in
omelia, exiit edictum: Quid est quod ante redemptoris aduentum angeli ab hominibus adorantur et
tacent, postmodum adorare uolentes prohibentur, nisi quod naturam nostram, quam prius despexerant,
postquam autem hanc super se assumptam aspiciunt, prostratam sibi aspicere pertimescunt78. De ista
eleuacione hominis deiecti dicit quidam expositor: Huius osculi gracia dantur homini deiecto: pro
sterquilinio lilia, pro sacco purpura, pro confusione gloria, pro sterquilinio feditatis lilia puritatis, pro
sacco corrupcionis purpura diuinitatis; pro confusione calamitatis gloria contemplacionis. ¶ Aliter
intelligendo °5va° dicit Bernardus de osculo deuotum uerbum loquens ad gloriosam uirginem: Est quasi
osculum hunc audire uersiculum Aue Maria, gracia plena, dominus tecum79. Tociens enim, o
dulcissima, oscularis, quociens per aue salutaris. Ergo ad ymaginem eius accedite, genua flectite, oscula
                                                       
72 Ambrosius Autpertus O.S.B. († 784). Citaat in: AMBROSII AUTPERTII, Opera, Pars III, cura et studio R.
WEBER, Turnhout 1979, 883/4, 987. De preek wordt in twee Italiaanse handschriften toegeschreven aan
Autpertus Cassinensis, abt van Monte Cassino (834-837), Dit gebeurt dus ook, met een verminkte verwijzing,
in Glossa Tripartita.
73 Cf. Luc. 10,24
74 Ps.-Anselmus, citaat niet geïdentificeerd.
75 Gen. 45,15.
76 Bernardus Clar., In Vigilia Natiuitatis Domini, Sermo 3, 7-8 - SBO 4, p. 216, l. 28 - p. 217, l. 1.
77 Luc. 15,20.
78 Cf. Gregorius Magnus, In Euang. Hom., I, 8, 2 - PL 76, 1105A (Glossa Tripartita met enkele sterk
afwijkende frasen).
79 Luc. 1,28.
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impremite, aue Maria dicite80. Et sic intelligendo, potest esse uerbum ipsius uirginis fideles animas ad
sui salutacionem propter sue salutacionis fructum misericordissime inuitantis, quia secundum
Anselmum, nec cogitari potest nisi acce<n>dat; nec nominari, nisi recreat affectum diligencium se81.
Dicitur igitur OSCVLETVR ME etc. Aduerte quod uirgo illum non nominat que<m> uehementer osculari
desiderat. Quia proprium est uehementer amancium exteriora non curare uocabula. Alia redditur ratio a
beato Bernardo, sermone 7: Non aperit, qui palam omnibus esse credit quod de corde suo non recedit82.
Hic Bernardus, sermone 3, distinguit triplex osculum: doloris, amoris, uigoris. Primum accepit anima in
contricione, secundum in satisfactione, tercium in contemplacione. ¶ De tribus hec uia, hic ordo. Primo
ante pedes procidimus, ploramus coram domino qui fecit nos. Secundo manum querimus subleuantis.
Postremo, forsitan, cum multa instancia optinemus, ut os nostrum ad caput glorie attollere presumimus.
Idem: Tibi, domine Ihesu, merito dixit cor meum: Exquisiuit te facies mea, faciem tuam, domine,
requiram83. Nempe auditam mihi mane fecisti misericordiam tuam84, cum iacenti in puluere primum
tuaque deosculanti reuerenda uestigia, quod male uixeram remisisti. Post hec letificasti animam85 meam
in deosculando manum, dum bene uiuendi graciam indulsisti. Et nunc quid restat, o bone Ihesu, nisi ut
iam in plenitudine lucis, in feruore spiritus ardoris, quoque osculum dignanter admittens, adimpleas
me86 leticia cum uultu tuo87. OSCVLETVR, igitur, ME etc. Gilbertus sermone 7: Memento os tuum
osculis et oraculis diuinis consecratum, sacrilegium puta si quid non dulce non diuinum sonet88.

[RECAPITULATIO]

¶ Ex iam dictis potestis colligere quod uerbum illud potest exponi octo modis. Possunt enim sumi uel
totaliter methaphorice, uel totaliter proprie, uel partim methaphorice et partim proprie.

Si sumatur totaliter methaphorice tunc potest exponi uel de sponsa dei generali et singulari,
uel de sponsa dei speciali89.

Si exponatur de sponsa dei singulari, sic habet sensus duos, secundum quod nomen osculi
potest intelligi: uel unio naturarum in persona Christi, uel persona ipsius spiritus sancti, et in utroque
modo per nomen oris debet intelligi ipse filius dei, sicut dictum est superius. In primo sensu petiit
sponsa Christi, scilicet uirgo Maria, se tangi a patre eterno, mediante unione diuersarum naturarum in
unico filio suo; et est idem ac si diceret: OSCVLETVR ME OSCVLO etc, id est: tangat me pater *eternus
dulcedine unigeniti filii sui per assumpcionem carnis corporis mei. In secundo sensu petiit sponsa illa
tangi a patre eterno dulcedine spiritus sancti, per cuius subuencione ualeat concipere filium dei,
secundum quod promisit ei angelus ad eam missus; et est idem ac si diceret: OSCVLETVR ME, id est:
tangat me pater eternus dulcedine spiritus sancti qui procedit ab ore eius, id est a filio suo sicut ab ipso
patre. Et sic habetis duos sensus.

Si uerbum illud summatur totaliter methaphorice et exponatur de sponsa dei generali, eciam
habet duos sensus, scilicet quod per nomen osculi potest intelligi: uel unio naturarum in Christo, uel ipse
spiritus sanctus. In primo sensu petit sponsa illa ut pater eternus mittat unigenitum suum in uirginalem
thalamum °5vb° ad saluandum genus humanum; et est idem ac si diceret: OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS

SVI etc, id est: tangat me pater eternus. ¶ In secundo sensu petit sponsa ut pater eternus mittat sibi
spiritum sanctum non tantum a patre, sed eciam a filio procedente<m>; et est idem ac si diceret:
OSCVLETVR ME, id est: tangat me pater eternus osculo, id est dulcedine spiritus sancti, qui dicitur
osculum oris paterni, quia ipse est dulcedo filii sicut et *patris sui. Et sic habetis alios duos sensus.

                                                       
80 Citaat niet geïdentificeerd.
81 Citaat niet geïdentificeerd.
82 Bernardus Clar., Super Cant., Sermo 7, 8 - SBO 1, p. 35, l. 27-29.
83 Cf. Ps. 26,8.
84 Cf. Ps. 142,8.
85 Cf. Ps. 85,4.
86 Cf. Ps. 15,11.
87 Bernardus Clar., Sermo 3, 6 - SBO 1, p. 17, l. 19-21.
88 Gilbertus van Hoyland, PL 184; citaat niet geïdentificeerd.
89 Cf. definitie sponsae, supra 121.
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 Si autem uerbum illud summatur totaliter methaphorice et exponatur de sponsa dei speciali,
sic adhuc potest habere duos sensus. Et in *uno sensu per nomen osculi intelligitur spiritus sanctus, et
per nomen oris ipse filius eternus; et in alio sensu per nomen oris intelligitur allocucio diuine
inspiracionis, et per nomen osculi dulcedo talis allocucionis. Primo modo sensus est: OSCVLETVR ME, id
est: tangat me pater eternus osculo oris sui, id est dulcedine filii sui, qui est spiritus sancti, et ideo ut
sanctificet me, tam dulci spiritu tangat et illum mihi mittat. Secundo modo sensus est: OSCVLETVR ME,
id est: tangat me pater eternus uel tota trinitas unus deus osculo oris sui, id est dulcedine inspiracionis,
ut non tantum tribuat clarum intellectum in cognoscendis, sed eciam pium affectum in diligendis. Et sic
patet quomodo uerbum illud potest exponi sex modis si totaliter summatur methaphorice.

Si autem illud uerbum summatur totaliter proprie, sic tantum habet unum sensum. Quia tunc
tantum potest dici in persona singularis sponse, hoc est in persona beate uirginis ad litteram, que plura
suscepit oscula ab ore filii dei sicut per auctoritates superius allegatas. Et in isto sensu loquitur sponsa
de dei filio, dicens: OSCVLETVR ME, id est: filius dei natus de me ad litteram osculetur me osculo oris
sui. Si autem uerbum illud summatur partim proprie et partim methaphorice tunc habet sensum
alium. Et secundum illud potest exponi de sponsa dei quocumque modo sumpta, et in illo sensu
loquitur sponsa de dei filio et petit ab ipso informari: OSCVLO ORIS SVI, id est: dulcedine ueritatis
ewangelice per os suum ad litteram promulgate et predicate etc.
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1. Proloog: `thema' en `accessus'

De proloog van Glossa Tripartita (p. 116-25) wordt door twee belangrijke structurerende elementen
gedragen:
(1) Een uitgebreid exposé naar aanleiding van het thema van de proloog: Tres sunt qui testimonium
dant (p. 116-19).
(2) De uitvoerige behandeling van de `accessus', die in verschillende onderdelen uiteenvalt (p. 119-25).

De passages die strikt met deze beide tekststructureringen samenhangen, blijken in Bedudinghe niet te
worden vertaald.

a. `thema'

De eerste bladzijden van de proloog worden ingenomen door een uiteenzetting over het schriftuurlijke
thema dat in verband wordt gebracht met het Hooglied en met de wijze waarop het Hooglied in Glossa
Tripartita zal worden behandeld1. Het thema, waarmee de proloog volgens de gebruiken van het genre
begint, luidt: Tres sunt qui testimonium dant in celo (1 Ioh. 5,7); er zijn er drie die getuigenis afleggen
in de hemel. Het centrale woord in dit thema is `drie'. In de bijbelse context handelt de frase over een
drievoudig getuigenis in de hemel over de Godheid van Christus; hier wordt de zin anders
geïnterpreteerd. Eerst wordt gewezen op de meervoudige zin van de bijbel, het woord van God. Daarbij
zijn de vier traditionele schriftzinnen aan de orde: de historische, tropologische, allegorische en
anagogische. Deze vier schriftzinnen kunnen worden gerepresenteerd door de met vier draden geweven
doek die de ark des verbonds bedekte (Exod. 26,31)2. De verhulde ark staat in deze voorstelling voor de
goddelijke waarheid die in de heilige schrift ligt besloten. Om tot deze goddelijke waarheid door te
dringen moet de omsluiering worden opgeheven, en dat gebeurt door de tekst via een viervoudige
interpretatie te doorgronden. Het Hooglied is echter een geval apart, de letterlijke schriftzin is immers
vrijwel afwezig. Hier is daarom sprake van drie verstaanswijzen die tot de goddelijke waarheid van dit
boek voeren. De tropologische, allegorische en anagogische schriftzin zijn de drie `geestelijke
verstaanswijzen' (intellectus mistici) die tres testimonia worden genoemd. Deze niet-letterlijke
verstaanswijzen zijn getuigenissen die in celis worden afgelegd. In celis wordt hier begrepen als: in
celestibus mentibus, in de hemelse geesten: zij die in velerlei opzicht volmaaktheid hebben bereikt. Het
is de bedoeling van het navolgende commentaar om aan deze mentes celestes de drie verstaanswijzen
van het Hooglied uiteen te zetten (p. 116-17).

De drie verstaanswijzen van het woord van God - hier dus in de eerste plaats voorgesteld als de
drie getuigenissen - kunnen ook worden gerepresenteerd door drie koorden waarmee de `hemelse geesten'
tot het goddelijke worden opgeheven; als drie stralen waardoor zij omtrent het goddelijke worden
`ingelicht'; en als drie druiven waardoor zij worden vertroost wanneer zij in het goddelijke zijn
verzonken (p. 117). Door deze drievoudige verbintenis, op velerlei wijze voorgesteld, smaakt de
minnende ziel de genietingen van God (p. 117-18). Over het genieten wanneer men met het goddelijke
verkeert, en het lijden wanneer men daarbuiten blijft, weidt de auteur nog even uit voor hij de drie
boeken van Salomon in hun onderling verband bespreekt. Spreuken (Prouerbia) leert de zonden te
vermijden; Prediker (Ecclesiastes) leert de wereld te misprijzen; en het Hooglied (Canticum
Canticorum) spreekt tot de volmaakten over het mystiek bruidschap en het beminnen van de bruid.

                                                       
1 De behandeling van themata in de (dubbele) proloog van een van de bronteksten van Bedudinghe -
Cantuariensis super Cantica - werd eerder besproken (supra 63). Voor een uitvoerige beschouwing over het
thema in verband met preken, zie: TH.M. CHARLAND, Artes praedicandi. Contribution à l'histoire de la
rhétorique au Moyen Age (= Publications de l'Institut d'Études Mediévales D'Ottawa, VII), Parijs 1936.
2 De accessus tot de invloedrijke Distinctiones super Psalterium van Peter van Poitiers - magister in de
theologie in Parijs, gestorven in 1205 - heeft eveneens Exod. 26 als thema. Nadat deze accessus eerst nog door
Praepositinus van Cremona was gemodificeerd, vond hij ingang in de Postillae van Hugo van St.-Cher; cf.
MINNIS, Medieval theory of authorship, 63-68. De auteur van Glossa Tripartita lijkt deze laatste tekst te
hebben gekend.
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b. `accessus'

In elke academische discipline was het gebruik om in de eerste van een reeks lessen een beschouwing te
geven over de tekst als geheel, die later tot in detail zou worden ontleed. In zo'n algemene inleiding
kwamen zaken aan de orde als leven en oeuvre van de schrijver, het genre waartoe het besproken werk
behoort, de bedoeling van de schrijver en de opbouw van het werk. Dit eerste weidse overzicht van de
tekst met de presentatie van de aanpak wordt de accessus genoemd. Werd een dergelijke lessenreeks op
schrift gesteld, dan functioneerde de eerste les met de accessus automatisch als proloog. Een eerste
standaardisering van vorm en inhoud van de accessus ontwikkelde zich vanuit de rhetorische traditie in
het laat-klassieke grammatica -en literatuuronderwijs. In de twaalfde en dertiende eeuw kwamen twee
nieuwe paradigmata voor de opbouw van de accessus of de `academische proloog' tot stand. Ten eerste
de accessus die de type C-proloog wordt genoemd3. Deze accessus bevat de volgende elementen: titulus
libri, nomen auctoris, intentio auctoris, materia libri, modus agendi, ordo libri, utilitas, cui parti
philosophie supponatur.

In de eerste helft van de dertiende eeuw kwam andermaal een nieuw paradigma tot ontwikkeling
onder invloed van het Aristotelische causae-concept. De proloog die dit model volgt, wordt de
`Aristotelische proloog' genoemd. Deze accessus bestaat uit de volgende onderdelen: causa efficiens,
causa materialis, causa formalis en causa finalis4.

De accessus die in Glossa Tripartita wordt toegepast, is een (veelgebruikte) mengvorm van de
twee laatsgenoemde types: enerzijds bevat de accessus alle causae, anderzijds bewaart hij enkele
elementen van de type C-proloog5.

In Glossa Tripartita begint de accessus op p. 119, al is de vraag naar de causa efficiens in feite in het
voorgaande al beantwoord.
- De causa efficiens (p. 119) is de `werkende oorzaak', i.c. de auteur van het boek. Het Hooglied werd
geschreven door Salomon: Ex iam dictis patet que sit causa efficiens huius libri, quia Salomon. Vaak
werd gesproken van een causa efficiens duplex. In dat geval zou de Heilige Geest als de causa efficiens
primaria en Salomon als de causa efficiens secundaria zijn aangemerkt.
- De causa materialis (p. 119) benoemt het essentiële `literaire materiaal' van het werk. In het geval van
het Hooglied zijn dat bruidegom en bruid, Christus en de kerk6. De kern van de zaak is hier dus reeds
allegorisch opgevat.
- De auctoris intentio (p. 120): de bedoeling van de auteur. In het geval van bijbelboeken hoefde de
goede bedoeling van de auteur niet meer aangetoond te worden; het was immers de heilige geest die deze
boeken schreef, en de menselijke auteurs waren slechts het instrument van het schrijven. Hier diende
slechts benadrukt dat Salomon een huwelijkslied wilde schrijven (een carmen epytalamicum7) voor
Christus en zijn bruid, en niet, zoals boze tongen beweerden, een lied voor zijn bruid, de dochter van de
farao.
- De causa finalis (p. 120) - de `doeloorzaak' - is dilectio dei, de liefde voor God. Het is de bedoeling
dat de lezer/toehoorder tot contemplatie wordt aangezet, en in de geest tot God wordt opgeheven.
Hoewel de hele bijbel tot liefde voor God aanzet, doen niet alle boeken dat in dezelfde mate en op
dezelfde wijze. Het Hooglied zet in het bijzonder mate tot liefde voor God aan, doordat hierin de
liefdesrelatie tussen Christus en zijn bruid, de kerk, centraal staat.
- De causa formalis of modus agendi (p. 121) betreft de wijze waarop en de vorm waarin het werk is
geschreven: stijl en vorm. De causa formalis wordt doorgaans onderscheiden in forma tractandi (of
modus agendi) en forma tractatus8. Forma tractandi heeft betrekking op de wijze waarop de auteur zijn

                                                       
3 MINNIS, Medieval theory of authorship, 19-28.
4 MINNIS, Medieval theory, 28/29.
5 Mengvormen van beide proloog-types kwamen vaak voor. Een inventarisatie ervan met mogelijk een bepaling
van de milieus van herkomst en gebruik, werd nog niet ondernomen.
6 Hier wordt enkel de ecclesiologische interpretatie genoemd; op p. 121 worden ook de moreel-mystieke en
mariologische interpretaties vermeld.
7 Cf. Philippus van Harvengt († 1183), Commentaria in Cantica canticorum, PL 203, 186A.
8 MINNIS, Medieval theory, 118-159.
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stof behandelt; forma tractatus benoemt de vorm waarmee de auteur zijn werk heeft gestructureerd. Er
wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen de forma tractandi in menselijke en in goddelijke
wetenschap, i.e. de Heilige Schrift.

In deze accessus wordt alleen de forma tractandi (modus agendi) bepaald. Het Hooglied heeft
de stijl en vorm van het drama, dat wil zeggen dat er personen optreden die met elkaar spreken: comico
stilo9. Deze bepaling lijkt zeer op die van Willem van St.-Thierry, die op zijn beurt werd beïnvloed door
Origenes10.
- De tytulus (p. 121) - de titel - is Canticum Canticorum Salomonis. De accessus onderscheidt drie
soorten titels. Canticum Canticorum is een titel van het type dat een eerbetoon uitdrukt, in dit geval een
eerbetoon aan het Hooglied zelf, dat als belangrijkste boek van Salomon als het Lied der Liederen van
de bijbel wordt beschouwd.
- Tenslotte wordt de vraag beantwoord tot welk deel van de wetenschap het werk moet worden gerekend
- cui parti philosophie supponatur (p. 124). Hierover zegt Glossa Tripartita alleen dat het na het
voorgaande duidelijk is dat dit de theologie moet zijn (patet quod sacre theologie). De vraag en het
antwoord komen voort uit een specifieke middeleeuwse definitie van philosophia (die niets met de
moderne definitie te maken heeft). In de opvatting van Hugo van St.-Victor bijvoorbeeld, omvat
philosophia alle vormen van kennis en onderzoek11. Philosophia werd volgens Hugo's model in vier
grote wetenschapsgebieden onderverdeeld: sciencia theorica (of speculativa), practica (of ethica),
mechanica en logica. De sciencia theorica had de hoogste status, en werd verder onderverdeeld in
theologia, phisica en mathematica12.

De drie boeken van Salomon gaven volgens algemene exegetische inzichten onderricht in drie
levensgebieden. Proverbia (Spreuken) stond in verband met de uita moralis (ethica); Ecclesiastes
(Prediker) met de uita naturalis (phisica); Canticum Canticorum (Hooglied) met de uita contemplatiua
(theorica seu theologica). Salomons boeken konden gemakkelijk met een van de wetenschapsgebieden
verbonden worden: Proverbia met sciencia practica of ethica, Ecclesiastes en Canticum Canticorum
met sciencia theorica. Ecclesiastes binnen dit gebied echter met sciencia phisica, en Canticum
Canticorum met de theologia.

Vanwege het feit dat alle bijbelboeken met een van de wetenschapsgebieden in verband staan, is
de vraag cui parti supponatur zinvol; omdat Canticum Canticorum over de uita contemplatiua of
speculatiua handelt, en Salomon in dit boek als een theoloog spreekt, is het evident dat dit boek bij de
sciencia theorica en daarbinnen bij de theologia hoort.

Op p. 122-123worden vele onderscheidingen met betrekking tot het begrip `lied' aangedragen. Dat is in
verband met dit boek, het Hooglied, natuurlijk begrijpelijk en belangrijk. Het canticum is naturale,
uocale of intellectuale (p. 122). Van het canticum intellectuale (of mentale) bestaat een diffinicio
generalis en specialis (p. 122). Origenes kent zes soorten liederen in de bijbel (p. 123). Boethius noemt
drie soorten, waaronder het dragma13 (p. 123). Het Hooglied bevat tien dragmata, corresponderend met
tien soorten van affectie, die op hun beurt verbonden zijn met tien vormen van contemplatie (die

                                                       
9 Gangbare termen voor de beschrijving van de forma tractandi (modus agendi) waren: praeceptivus,
historicus, exemplificativus, exhortativus, revelativus, cf. MINNIS, Medieval theory, 124. Die worden hier voor
het bijzondere geval van het Hooglied niet gebruikt.
10 Willem van St.-Thierry, Expositio super Canticum Canticorum, ed. J.M. DECHANET, SC 82, Parijs 1962, 76-
78; Origenes, Commentarium in Canticum Canticorum. Beiden worden geciteerd in MINNIS, Medieval theory,
57/58.
11 Hugo van St.-Victor, Didascalicon, ed. C.H. BUTTIMER, ( = Catholic University of America, Studies in
Medieval and Renaissance Latin, Vol. X), Washington 1939. In algemene zin is philosophia: amor et studium
et amicitia quodammodo sapientiae (p. 6); volgens een meer op wetenschapsleer toegespitste definitie is
philosophia: disciplina omnium rerum humanarum atque diuinarum rationes plene inuestigans (p. 11, 24).
12 Hugo van St.-Victor, Didascalicon, p. 24.
13 Cf. Origenes (in de vertaling van Rufinus): Origène, Commentaire sur le Cantique des Cantiques, ed. L.
BRÉSARD, H. CROUZEL, SC 375-76, Parijs 1991-92; Et hoc est quod supra dicimus, carmen nuptiale in modum
dramatis esse conscriptum. Drama enim dicitur, ut in scaenis agi fabula solet, ubi diuersae personae
introducuntur et, aliis accendentibus, aliis etiam discedentibus, a diuersis et ad diuersos textus narrationis
expletur, prologus, nr. 3 - SC 375, p. 82, nr. 3.
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overigens de verschijningsvormen van in feite slechts zes soorten van contemplatie zijn) (p. 123-24). Het
Hooglied wordt nog voorgesteld als een harp die het lied van de contemplatie begeleidt. Salomon
manifesteert zich in dit boek als theologus, waar hij eerder in Spreuken en Prediker respectievelijk
ethicus en medicus was.

Een proloog als die van Glossa Tripartita, met de combinatie van de bespreking van een thema
en een accessus, wordt wel de `sermon-type' proloog genoemd14.

De vertaler van Bedudinghe vermijdt consequent alle passages die met de beide structuurelementen - de
uiteenzetting over het thema en de accessus - samenhangen.

Het thema `tres sunt' heeft in eerste instantie, op een exegese-theoretisch niveau, betrekking op
de drie intellectus mistici (intellectus tropologicus, allegoricus, anagogicus) die tegenover de letterlijke
betekenis (intellectus historialis) staan15. Op het niveau van de concrete interpretatie van het Hooglied,
speelt drievoudigheid in Glossa Tripartita ook een rol, aangezien een drievoudige interpretatie wordt
ondernomen: ecclesiologisch, moreel-mystiek en mariologisch.  Bedudinghe vermijdt de exegese-
theoretische beschouwingen - het eerste betekenisniveau van het thema tres sunt. Bovendien kan
Bedudinghe ook wat betreft de concrete interpretatie niets met het thema tres sunt aanvangen, omdat
immers de mariologische delen niet werden vertaald. Alles wat met `drievoudigheid' te maken heeft, is
dus niet van toepassing op Bedudinghe. In de proloog van Bedudinghe, die gedeeltelijk van eigen
inventie lijkt te zijn, is het centrale aandachtspunt wel afgeleid van dat in Glossa Tripartita: de
verschillende betekenissen van de bijbel. De proloog in Bedudinghe handelt echter meer in het algemeen
over de oppervlakkige versus de diepere betekenis van de bijbel, waarbij het bijzondere van het Hooglied
is dat het eigenlijk alleen een diepere betekenis heeft:

Dit boec is die heylighe scrifture, die, als sinte Gregorius seyt, mitter historien van buten nader lettere die
jonghe beghinnende menschen eerst mitter melke opvoedet ende mitten gheesteliken sinnen, daer dat boec
van binnen mede ghescreven is, gheoefende menschen recht als van harder spisen teten gheeft (ed. 1).
Onder die ander boeke der heyligher scrifturen heeft Salomon een boec ghescreven dat Cantica Canticorum
hiet, welc boec luttel of niet van buten bescreven is, mar meest altemael van binnen,..(ed. 2).

Bedudinghe bewerkstelligt door vereenvoudiging een toespitsing op het meditatieve niveau. Waar er in
Glossa Tripartita in een exegetisch exposé drie geestelijke verstaanswijzen (de tropologische,
allegorische en anagogische) tegenover de letterlijke werden onderscheiden, zien we hier een eenvoudige
dichotomie van geestelijke (gheestelike sinne, van binnen) versus letterlijke betekenis (historie, van
buten). Bedudinghe ziet af van de nadere betekenisonderscheidingen binnen de geestelijke betekenis,
maar plaatst de geestelijke betekenis in oppositie tot de letterlijke betekenis. Hiermee zet Bedudinghe de
toon: van meet af aan wil Bedudinghe meer een tot meditatie stemmende tekst dan een exegetische tekst
zijn.

Het weglaten van alle passages met betrekking tot de accessus komt vermoedelijk voort uit een bewust
negeren van alle als overbodig beschouwde `academische' uiteenzettingen en terminologie. Een mooi
voorbeeld vinden we op p. 119. De vertaler vertaalt het Bernardus-citaat dat onmiddellijk na het
zinnetje over de causa efficiens begint. Tussen de twee navolgende citaten, die hij opnieuw vertaalt,
slaat hij precies de mededeling over de causa materialis over. Al de uitweidingen en bepalingen over het
begrip `lied' (p. 122-23) laat de vertaler achterwege, hij vertaalt slechts een uitbundig citaat van
Bernardus en een definitie van het lied als lofgezang.
2. Eerste hoofdstuk
                                                       
14 Bij benadering te vertalen als: `een proloog van het preek-type'. Cf. A.J. MINNIS and A.B. SCOTT (ed.),
Medieval Literary Theory and Criticism c. 1100-c. 1375: The Commentary-Tradition, rev. ed., 1988, p. 319:
"Theologians like Peter Comestor, Peter of Poitiers, and Praepositinus had used what Beryl Smalley has called
the `sermon type' prologue: this begins with a text from the Bible, which is then applied to the contents of the
book under discussion, just as preachers cited a scriptural passage at the beginning of their sermons". Cf. B.
SMALLEY, Peter Comestor on the Gospels and his sources, in: Recherches de théologie ancienne et médiévale
46 (1979) 84-129, i.h.b. 109-10.
15 Cf. p. 216.
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Er is reden om aan te nemen dat Glossa Tripartita de schriftelijke neerslag is van een lessenreeks in
exegese. Het feit dat Glossa Tripartita met zekerheid in verschillende bewerkingsrondes is uitgebreid,
en in zijn laatste vorm misschien meer voor de intieme overweging in de kloostercel dan voor de
intellectuele overdenking in een openbare lezing was bedoeld, maakt de eenmalige vermelding over het
oorspronkelijke gebruik van de tekst niet minder opmerkelijk. Op p. 126 wordt de analyse van de frase
OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI het onderwerp van `de les van vandaag' - presentis lectionis -
genoemd (deze frase komt niet uit een van de geïdentificeerde bronteksten). Dit lijkt onmiskenbaar te
duiden op de praktijk van de academische exegetische collegereeks16. Volgen we dit vermoeden, dan zijn
ook twee andere mededelingen te begrijpen. Op p. 130 wordt gesproken over de mogelijkheid de frase
OSCVLETVR ME etc.. te kiezen als het thema voor een preek: si quis eam (hec particula OSCVLETVR ME

etc.) assumere vellet pro sermonis materia (...). In de twaalfde en dertiende eeuw zijn de magisters in
theologie te Parijs zich er in toenemende mate van bewust dat een deel van hun taak het opleiden van
predikers is17. En dat is precies het bewustzijn dat deze zin uitdrukt. Een enigzins gelijkende verhouding
tussen auteur/spreker en zijn publiek kan men zich voorstellen bij het eenmalige gebruik van de
aanspreekvorm: karissimi (p. 118). Hier vat de auteur/spreker een conclusie uit de voorgaande
uiteenzetting voor zijn toehoorders samen. Het heeft er wel de schijn van dat de voorlezing zich bevindt
in een grensgebied tussen lectio en predicatio, tussen academische voorlezing en academische preek18.
De auteur is zich bewust van beide aspecten. Na een uitgebreide ontlening aan een brontekst over het
opgetrokken worden tot bij God, spreekt de auteur/compilator een persoonlijk woord: hec de hoc felici
tractu raptim inserui, per que magis deuocioni quam lectioni deseruire curaui19.

De uitdrukking `presentis lectionis' bevindt zich aan het begin van het eerste hoofdstuk20. De
frase OSCVLETVR ME etc. wordt achtereenvolgens ecclesiologisch (126-30), moreel-mystiek (130-35) en
mariologisch (135-37) geïnterpreteerd. In dit eerste hoofdstuk wordt de interpretatieve aanpak voor het
eerst gedemonstreerd, de auteur staat zich daarom nog een mate van uitvoerigheid en explicietheid toe
die hij later zal vermijden. Zo worden op p. 128, in het ecclesiologische commentaardeel, toch ook de
overige interpretatiewijzen genoemd. Op verschillende plaatsen worden expliciet de mogelijke
interpretaties van de bruid in herinnering geroepen: sponsa generalis (de kerk), sponsa specialis (de
ziel), sponsa singularis (Maria) (p. 128, 130, 134, 135-36). Tweemaal vermeldt de auteur de mogelijke
letterlijke of figuurlijke interpretaties van een woord of zinsdeel (p. 137-38).

Aan het eind van het hoofdstuk (p. 137-38) somt de auteur de reeks interpretatiewijzen van de
frase OSCVLETVR ME etc. nog eens op. Deze kan geheel of gedeeltelijk letterlijk of figuurlijk worden
begrepen, en de bruid kan als kerk, ziel of Maria worden geïnterpreteerd. Dat geeft een totaal van acht
interpretatiewijzen van de zin. Een dergelijke samenvatting aan het eind van een hoofdstuk komt verder
in de gehele tekst niet voor. Het is een eenmalige toegift van de auteur die in de editie onder het kopje
`recapitulatio' is geplaatst.

Al de tekstuele elementen die in deze bespreking van het eerste hoofdstuk zijn genoemd,
ontbreken zonder uitzondering in Bedudinghe op Cantica Canticorum.

                                                       
16 Er is overigens een verschil in gebruikersomgeving denkbaar voor de eerste en de laatste versie van Glossa
Tripartita. De kerntekst geeft academische exegese; de laatste vorm is een ter devotie aangewende tekst. Die
laatste vorm is zeker ook geschikt voor kloosterlezingen.
17 R. H. ROUSE & M. A. ROUSE, Preachers, Florilegia and Sermons: Studies on the «Manipulus florum» of
Thomas of Ireland, Toronto 1979, p. 48: The masters of theology give implicit and explicit indications that a
part at least of their task is the training of preachers. (...). These masters, in teaching theology, are consciously
aware that most of their students will spent part of their lives preaching.
18 Een gelijkaardig grensgeval is de Distinctiones super Psalterium van Petrus van Poitiers, ook hierin komt
een eenmalig: karissime! voor. B. SMALLEY, The Study of the Bible in the Middle Ages, 1952 (herdr. 1970), p.
209: "The latter work (Distinctiones super Psalterium, KS) contains a solitary `dearly beloved!' which suggests
an address to a congregation".
19 Hs. München, f. 10vb: Ik heb deze passage over het gelukzalig onttrokken worden ijlings ingevoegd,
waarmee ik meer de devotie dan de lezing (lectio) beoogde te dienen.
20 Dat hier het eerste hoofdstuk begint kan overigens alleen op grond van inhoudelijke analyse worden
vastgesteld, aangezien het in geen van de handschriften duidelijk van de proloog is gescheiden.
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3. Evaluatie

Wat blijft er in Bedudinghe over van de complexe constructies die proloog en eerste hoofdstuk in
Glossa Tripartita zijn? Naar het schijnt niet meer dan een aaneenschakeling van citaten. Alle
toelichtende, theoretiserende en programmatische passages; alle inleidende, afsluitende en verbindende
zinnen in Glossa Tripartita zijn in Bedudinghe weggelaten. Ook de meeste diuisiones en distinctiones
zijn - zoals in de rest van Bedudinghe - niet vertaald. Over deze tekstdelen zal verderop worden
gesproken.

Wanneer ik schrijf: `niet meer dan een aaneenschakeling van citaten', dan is dat niet
diskwalificerend bedoeld. Want het wonderlijke is dat de schijnbaar toevallige eenheid van
bijeengevoegde losse citaten toch wordt verlevendigd door een nieuwe innerlijke coherentie. Die is
enerzijds te danken aan de auteur van Glossa Tripartita die - de formele structurering buiten
beschouwing gelaten - moeite deed door middel van welgekozen citaten een lineair betoog te
ontwikkelen. In Bedudinghe is er niet meer de expliciete, duidelijk zichtbare uiterlijke structuur van de
academische exegese die Glossa Tripartita zo kenmerkt, maar er is de inwendige, organische geleding
die de tekst een levende samenhang geeft. De Bedudinghe-vertaler heeft de samenhang tussen de citaten
waar mogelijk nog vergroot, zijn streven is nog meer gericht op het construeren van een lopende tekst.
De citaten hangen dan ook niet als los zand aan elkaar. Bedudinghe is niet een simpele catena - een
ketting van citaten - geworden. De coherentie van de tekst heeft verder zeker te maken met het feit dat
elk hoofdstuk wordt bijeengehouden door telkens een andere groep woorden en beelden, die
vanzelfsprekend ontleend zijn aan of in verband staan met het Hoogliedvers dat in dat hoofdstuk wordt
besproken.

De ingrepen in de tekst waarmee de Bedudinghe-vertaler de innerlijke samenhang van de tekst
nog vergrootte, zullen later nog worden besproken. Het gaat daarbij om aanpassingen en kleine
toevoegingen.

II. WEGLATING ACADEMISCH-EXEGETISCHE STRUCTUURELEMENTEN

Proloog en eerste hoofdstuk van Glossa Tripartita en Bedudinghe verdienden een afzonderlijke
behandeling. De proloog van Glossa Tripartita vanwege de bijzondere academisch-exegetische
structuurelementen `thema' en `accessus'; het eerste hoofdstuk omdat daar de exegetische methode voor
het eerst, en daarom zeer expliciet, werd toegepast. We hebben gezien welke elementen van Glossa
Tripartita in Bedudinghe niet werden opgenomen.

Na het eerste hoofdstuk volgen Glossa Tripartita en Bedudinghe verder een vast stramien.
Zoals eerder vermeld, kunnen we op het vlak van weglatingen in Bedudinghe twee categorieën
onderscheiden: weglating van academisch-exegetische structuurelementen en inhoudelijk gemotiveerde
weglatingen. We zullen nu eerst bezien wat de Bedudinghe-vertaler aanvangt met de academisch-
exegetische structuurelementen.

1. Diuisiones en distinctiones

In een diuisio worden de elementen die de structuur van het navolgende tekstdeel uitmaken, vooraf in
onderling verband opgesomd21. Deze elementen worden afzonderlijk vóór het betreffende deel van de
tekst opnieuw genoemd. Een diuisio functioneert daarom op drie wijzen. Ten eerste, voor de
commentator: door het ontwerpen van een zinvolle diuisio kan hij het materiaal overzichtelijk ordenen.
Ten tweede, voor de tekst: deze is feitelijk gestructureerd door middel van de (onderdelen van) de
diuisio. Ten derde, voor de lezer: door de opsomming vooraf van de onderdelen van de diuisio is hij
voorbereid op hetgeen in het navolgende tekstdeel uiteen zal worden gezet.

Diuisiones worden gebruikt in preken en in traktaten en colleges. Bij een exegetische
lessenreeks gold de volgende praktijk: "A master would proceed from a general division by chapters or

                                                       
21 Over het concept diuisio zie MINNIS, Medieval Theory, 145-55.
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parts; these components would in their turn be subdivided into smaller sense units. Thereby, an
elaborate framework was provided for precise explication de texte"22.

In het geval van een exegetisch tractaat zal de auteur proberen zijn diuisio te laten samenvallen
met de geleding van de bijbelse tekst, zoals die in zijn ogen gegeven is23. In het algemeen streven
diuisiones ernaar de representatie te zijn van de orde die in de besproken tekst besloten ligt, of - in het
geval van een logisch of natuurwetenschappelijk tractaat - van de intrinsieke orde in het object van
bestudering24.

Een distinctio is een inhoudelijk zowel als een formeel tekstelement25.
Een distinctio onderscheidt verschillende figuurlijke betekenissen van een bijbelse term. De

betekenissen worden geïllustreerd door een citaat dat in de meeste gevallen aan de bijbel is ontleend,
maar dat ook uit encyclopedische werken of het werk van gezaghebbende auteurs kan stammen. De
distinctiones worden als lopende tekst of in de vorm van een schema genoteerd. Het moet worden
benadrukt dat een distinctio bepaald niet hetzelfde is als een lemma in een bijbels woordenboek. De
verschillende betekenissen bij een term bevinden zich op verschillende interpretatieve niveaus. Strictu
sensu zou een distinctio een betekenis op historisch, allegorisch, tropologisch en anagogisch vlak
moeten bevatten, maar dat is lang niet altijd het geval. In de loop van de tijd hebben zowel de betekende
termen als de betekenissen de neiging zich meer en meer naar het niveau van de morele toepasbaarheid
te ontwikkelen. De maker van een distinctio bezit een grote vrijheid bij het bedenken van
betekeniselementen en die vrijheid wordt ten volle benut. Anderzijds zorgde de grote hoeveelheid
distinctiones-verzamelingen ervoor dat de distinctiones in een tekst vaak aan dergelijke bronnen werden
ontleend. De herkomst van een distinctio is dan ook moeilijk vast te stellen.

Verzamelingen van distinctiones werden vanaf het einde van de twaalfde eeuw in grote
aantallen aangelegd. Ze dienden voor het onderwijs in de theologie en voor het verzamelen en opzoeken
van materiaal voor preken. In de theologie immers en voornamelijk de exegese konden distinctiones
helpen bij het verwerven van een genuanceerde schriftkennis, anderzijds kon een distinctio de basis
vormen voor een preek. In verzamelingen zijn de distinctiones doorgaans alfabetisch geordend, zoals
bijvoorbeeld in de Summa Abel van Petrus Cantor († 1197)26. Dergelijke verzamelingen kunnen
betrekking hebben op de gehele bijbel of op een enkel bijbelboek.

De auteur van Glossa Tripartita kiest voor zijn distinctiones dié betekenisaspecten van een
term, die hij graag nog wat wil toelichten. Het zijn figuurlijke betekenissen die een tropologische duiding
van de term geven. Na een korte opsomming van de betekenissen worden deze afzonderlijk nader
toegelicht. Op deze wijze gebruikt is de distinctio tevens een formeel tekstelement. Met behulp van een
in de breedte ontwikkelde distinctio kan een gehele passage worden gestructureerd. Een distinctio kan
echter tevens dienen als de eerste bekleding van het staketsel van een diuisio.

Een goede diuisio probeert expliciet de geleding weer te geven die de besproken tekst onderhuids bevat;
een goede distinctio tracht de betekenislagen van een term bloot te leggen. Zowel een diuisio als een
distinctio brengen idealiter aan de oppervlakte wat tekst en term reeds aan ordening en betekenis
bevatten. Een diuisio richt zich op het horizontale, in die zin dat zij speurt naar ordening van de tekst in
zinnen en passages; een distinctio is verticaal gericht, en doorgrondt in de diepte de aspecten van een
met betekenissen beladen term.
2. Diuisiones in Glossa Tripartita en Bedudinghe op Cantica Canticorum

                                                       
22 MINNIS, Medieval Theory, 149.
23 Een commentaar op de Klaagliederen (Threni), toegeschreven aan Albertus de Grote, zegt (in Engelse
vertaling): "We are accustomed not to care about divisions which cannot be drawn from the letter", MINNIS,
Medieval Theory, 145.
24 Een taxonomie van de flora, bijvoorbeeld, tracht bloemen, struiken en bomen te ordenen op grond van hun
intrinsieke eigenschappen, zoals: eenjarig versus meerjarig etc.
25 Over distinctiones zie vooral: R.H. ROUSE & M.A. ROUSE, Biblical Distinctions in the Thirteenth Century,
in: Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 41 (1974) 27-37.
26 De eerste distinctio, over Abel, verschafte de verzameling haar naam.
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Glossa Tripartita staat vol met diuisiones en sub-diuisiones; in Bedudinghe zijn ze meestal niet
vertaald27.

Een voorbeeld van een volmaakte diuisio vinden we op p. 126. De ecclesiologische interpretatie van de
frase OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI wordt ermee ingeleid. Het dient de inzichtelijkheid wanneer we
deze schematisch voorstellen (hs. München, f. 3ra):

Iste liber (Canticum Canticorum) diuiditur in octo capitula:

� 1 2 3 4 5 6 7 8
� –— � � � � � � � �
�
� Quorum primum in duas partes diuiditur:
�
� →→�  1.1.  In prima parte ostenditur desiderium sanctorum patrum christi aduentum ardenti

�    studio prestolancium.
 � �  1.2.  Secundo declaratur sanctorum noui testamenti trepudacio pro adimpleto

�                  desiderio exultancium: TRAHE ME (Cant. 1,3).
�
�  Prima in duas:
�
� →→�  1.1.1. primo petitur dei incarnacio utilis et fructuosa.

� �  1.1.2. secundo redditur peticionis ratio desiderabilis et gloriosa, ibi: QVIA

� MELIORA SVNT VBERA TVA VINO (Cant. 1,1(2)).
�
� Prima pars (...) potest diuidi in tres:
�
� →→�  1.1.1.1. prius denudat sponsa suam peticionem. (...) innuitur patris reuerencia

                                (...):OSCVLETVR.
�  1.1.1.2. secundo allegat sue peticionis causam et rationem. (...) ostenditur

humani generis indigencia (...): ME.
�  1.1.1.3. tercio explanat et declarat sue postulacionis intencionem. (...)

includitur filii sapiencia (...): OSCVLO ORIS SVI.

In deze zeer uitvoerige diuisio wordt het volledige Hooglied door middel van diuisiones en
subdiuisiones in telkens kleinere onderdelen opgesplitst, om uit te komen bij de drie elementen van de
eerste Hoogliedfrase OSCVLETVR ME OSCVLO ORIS SVI, waarvan als eerste het woord OSCVLETVR zal
worden besproken. Op grond van deze diuisio mogen we verwachten dat bij de ecclesiologische
interpretatie van QVIA MELIORA SVNT VBERA TVA de bepaling van de inhoud - redditur peticionis ratio
- zal worden hernomen. En inderdaad, hier lezen we: Hec est secunda pars principalis, ubi redditur
peticionis ratio desiderabilis et gloriosa. Op deze wijze zijn de commentaardelen hecht met elkaar
verbonden in een overkoepelende structuur.

Nog een voorbeeld van een glasheldere diuisio - één onder velen - vinden we bij het begin van
de ecclesiologische interpretatie van het eerste vers van het tweede hoofdstuk van het Hooglied. De
diuisio wordt voorafgegaan door wat een continuatio kan worden genoemd: een korte verbinding van
hetgeen vooraf ging met hetgeen volgt. Deze continuatio is ook vertaald in Bedudinghe. We kunnen de
beide passages naast elkaar plaatsen om het verschil tussen de beide teksten nogmaals te illustreren:

                                                       
27 In de betekenis zoals die is beschreven, komt de term diuisio enkele malen in Glossa Tripartita voor: Ad
intellectum pleniorem eorum que dicta sunt in particule diuisione (f. 21va). Et diuiditur hoc totum capitulum
diuisione primaria in quatuor partes (f. 28rb).
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EGO FLOS CAMPI ET LILIVM CONVALLIVM. Supra
sponsa sponsum inuitauit ad quietem
contemplacionis, sed, quia presentis temporis
statui labor amplius competit, hic delectatam in
ocio contemplacionis uocat ad laborem actionis.

Et diuiditur hoc totum capitulum diuisione
primaria in quatuor partes, ita quod sponsus
sponsam primo reuocat ad actionis laborem,
secundo demonstrat huius reuocacionis causam
esse suam dignitatem et amorem: SICVT MALVS

INTER LIGNA; tercio ad consolacionem sponse
ponit quandam singularem adiuracionem:
ADIVRO VOS FILIE IHERVSALEM; quarto ponitur
uox sponse exultantis ad tam specialem
consolacionem: VOX DILECTI. Prima adhuc in
duas: primo inuitat ad laboris excercicium,
secundo ostendit laboris fructum: SICVT LILIVM.
Dicit ergo: EGO FLOS. (hs. München, f. 28vb)

IC BIN EEN BLOEM DES VELTS ENDE EEN LELYE DER

DALEN. Hier te voeren hadde die bruut die hey-
°72vb°lighe kerke den brudegom ghebeden ende
ingheroepen totter rusten des scouwenden levens,
mar want dese teghenwoerdighe tijt den arbeyde
bet toebehoert dan der rusten, so roeptse die
brudegom weder wt haerre rusten totter
arbeydeliker werckelicheyt,

ende seit: IC BIN EEN BLOEM DES VELDES (hs.
Göttingen).

Al de ecclesiologische delen van het commentaar worden ingeleid met een zeer duidelijke diuisio; de
diuisiones haken telkens bij de voorgaande aan. Zo ontstaat een supra-structuur waarvan de onderdelen
aan elkaar zijn vastgeklonken.

Als laatste voorbeeld nog een zeer heldere diuisio, ditmaal bij Cant. 5,3, die opnieuw niet in
Bedudinghe werd vertaald:

(...) sponsa respondet *dicens EXSPOLIAVI ME TVNICA MEA etc., et breuiter tangit sponsa quatuor in hac
particula. Primo temporalium spontaneam abnegacionem: EXSPOLIAVI ME TVNICA MEA; secundo periculosam
ipsorum repeticionem: QVOMODO INDVAR ILLA; tercio affectionis purgacionem: LAVI PEDES MEOS; quarto
formidat ipsorum inquinacionem: QVOMODO INQVINABO ILLOS. Dicit igitur: EXSPOLIAVI ME TVNICA (...) (hs.
München, f. 84vb)

Ook de meeste moreel-mystieke commentaardelen bevatten een diuisio. Als voorbeeld kan opnieuw
Cant. 2,1 dienen. Eerst wordt als aanloop tot de diuisio de verbinding met het voorgaande
commentaardeel gelegd, waarbij in feite de aanloop uit het ecclesiologische commentaardeel wordt
hernomen. Na een citaat en enkele bijbelplaatsen volgt dan de eigenlijke diuisio:

Secundum intellectum alium introducitur sic: post sponsa sponsum ad lectulum spiritualium deliciarum
inuitauit, hic sponsus eandem, ne uirtute superbiat, ad humilitatis graciam reinuitat. (...) Commendat igitur
seipsum sponsus a duabus perfectionibus, quibus spiritualiter effectiue habundat et in animam deuotam
influendo redundat. Quarum prima est dulcor consolacionis qui notatur in flore: EGO, inquit, SUM FLOS;
secundum est splendor cognicionis qui figuratur in lilii candore: ET LILIUM CONUALLIUM. (hs. München, f.
29ra)

Een interessante diuisio in het moreel-mystieke commentaar is die bij Cant. 3,5 ADIVRO VOS FILIE

IHERVSALEM etc. Afwijkend is hier dat de delen van de diuisio niet aan het begin van het
commentaardeel worden opgesomd. De vier onderdelen worden telkens bij het betreffende tekstgedeelte
vermeld:

Et diuiditur in quatuor secundum quod *quadrupliciter exercetur ad actum deuocionis, uidelicet per
contemptum mundane uanitatis: QVE EST ISTA QVE ASCENDIT PER DESERTVM. (f. 48rb).
Sequitur SICVT VIRGVLA FVMI, ubi ponit secundum per quod exercetur ad deuocionem, uidelicet ardens
desiderium eternitatis. (f. 48va)
Sequitur EX AROMATIBVS MIRRE ET THVRIS, ubi tangitur tercium, uidelicet carnis maceracio.
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Sequitur VNIVERSI PVLVERIS PIGMENTARII, ubi tangitur quartum, uidelicet humilitatis perfectio. (f. 48vb)

Opvallend is dat Bedudinghe zo goed als het gehele commentaardeel vertaalt maar precies de diuisio-
onderdelen overslaat.

In de mariologische delen ligt de zaak iets anders. Deze delen zijn korter en grotendeels ontleend aan één
enkele bron: Iohannes Russel, Super Cantica. Diuisiones komen niet in alle hoofdstukken voor, en waar
we ze aantreffen zijn ze afgeleid van de tekst van Russel en minder streng methodisch geformuleerd.

We beperken ons tot één voorbeeld, omdat al de mariologische delen in Bedudinghe onvertaald
zijn gebleven. Bij Cant. 4,6: VADAM AD MONTEM MVRRAE ET AD COLLEM TVRIS. TOTA PVLCHRA ES

AMICA MEA ET MACVLA NON EST IN TE:

(...) tanguntur quatuor ad commendacionem <sepedicte> uirginis, uidelicet singulare refugium quod
clare<t> in accessione AD MONTEM MIRRE; speciale alloquium quod patet in expressione nominis amice;
uenustatis prestancia que innuitur in sua uniuersali pulchritudine; deformitatis carencia que intelligitur in
priuacione macule (hs. München, 63vb).

3. Distinctiones in Glossa Tripartita en Bedudinghe op Cantica Canticorum

Glossa Tripartita bevat tevens vele distinctiones waarvan de vertaler er sommige in Bedudinghe heeft
opgenomen28.

Geen van de distinctiones in proloog en eerste hoofdstuk van Glossa Tripartita wordt vertaald
in Bedudinghe. Uit de aard der zaak komen hier verschillende distinctiones voor met betrekking tot
`cantica'. In totaal worden in distinctiones 15 soorten `cantica' onderscheiden, die dus alle niet in
Bedudinghe worden genoemd:

p. 121: canticum penitencium
proficiencium
perfectorum

p. 122: canticum contestacionis
exultacionis
coniunctionis

p. 122: canticum naturale
uocale
intellectuale (spirituale)

p. 123: sex cantica secundum Origenem:
in exitu Egipti
in ascensu putei (Num. 21)
in profecto deserto
in occasum Sisare (Iud. 5)
in Dauid liberacione

 pro beneficiorum collatorum graciarum actione

Andere distinctiones in proloog en eerste hoofdstuk - die zonder uitzondering in Bedudinghe ontbreken -
zijn: de zoon Gods in drievoudige zin als `poort' (p. 128)29, de zoon Gods tweemaal in viervoudige zin

                                                       
28 Het woord distinctio wordt in Glossa Tripartita in de bedoelde betekenis verschillende malen gebruikt,
bijvoorbeeld: Notandum quod Gilbertus, sermone 24, tali hoc utitur distincione quod delicie sponse sunt in
triplici differencia (...) (hs. München, f. 56va). Mirra probatissima (...), vide supra distinctionem (f. 86va).
29 Alleen gedeelten van twee elementen van deze distinctio zijn in Bedudinghe vertaald.
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als `kus' (p. 133-34)30, zes aanrakingen (p. 134), tenslotte - zeer uitgebreid - zes vormen van gebed (p.
134-35).

Een compacte distinctio die wel in Bedudinghe is vertaald - in een later hoofdstuk -, zet drie vormen
van aangetrokken worden door God, i.e. tractus, uiteen:

Notandum quod dominus trahit tripliciter,
uidelicet sursum muneribus alliciendo, interius
dulciter *inspirando, exterius u<er>beribus
affligendo. Primum est affectus inflammatiuum,
secundum intellectus illustratiuum, tercium
operis directiuum. De primo Ieremias *xxxi[,3]:
In caritate perpetua dilexi te ideo *attraxi te. De
secundo Iohannes vi[,44]: Nemo potest uenire ad
me, nisi pater meus traxerit eum.

De tercio Osee *xi[,3] In funiculis Adam traham
eos, in uinculis caritatis. (hs. München, f. 9va).

Die brudegom trecket die sijn in drierrehande
wijs. In den eersten mit gaven tot hem te locken,
daer die minne in verwackert wort, Jheremias: In
ewiger minnen heb ic di gheminnet ende daer om
ontfarmelike tot mi ghetoghen. In den anderen
suetelic van binnen mit innicheden te begaven,
daer dat verstant in verlicht wort. Want nyeman,
seyt hi, en coemt tot mi het en si dat hem mijn
vader trecke. Augustinus: Bistu niet ghetoghen,
so bidt dattu ghetoghen moetste worden. Ende
waer om hi desen trecket ende dien niet, dat en
wil niet vraghen wilstu niet dwalen31. In den
derden trect hi ons mit hamerslaghen °15va° te
castien, daer onse werken opten rechten wech
mede ghestuert worden, Ozeas: In adaems
banden sel icse in den banden der minnen
trecken (hs. Göttingen, f. 15rbva).

In een notedop toont de vertaler van Bedudinghe hier enkele van de karakteristieken van zijn werk. Hij
permitteert zich enkele vrijheden in de vertaling: die brudegom (dominus), hamerslaghen; ook voegt hij
hier bij hoge uitzondering een passage toe, die zeer goed de spirituele oriëntatie van zijn vertaling
illustreert: de inlassing uit Augustinus waarschuwt tegen te grote vrijpostigheid.

Een vergelijkbare, maar meer uitgebreide distinctio, die ook in Bedudinghe is vertaald,
onderscheidt de verschillende aspecten van een foramen petre (Cant. 2,14, een spleet in de rotsen):

Hec enim foramina petre sunt refugium intuenti,
unde Psalmus [103,18]: petra refugium erinaciis,
id est peccatoribus peccatorum aculeis et spinis
undique circumseptis; latibulum fugienti,

Prouerbie 30[,26]: lepusculus, plebs inualida, qui
collocat in petra cubile suum; medicamentum
languenti, unde Iob [29,2,6]: utinam essem iuxta
dies pristinos, quando petra fundebat michi riuos
olei; umbraculum penitenti, Ysaias 32[,2]: sicut
umbra petre prominentis in terra deserta;
fundamentum edificanti, Mattheus vij[,24]:
Omnis qui audit uerba mea et facit ea, similis est
homini edificanti supra petram; refrigerium
estuanti, Numeri 20[,8]: loquimini ad petram, et
ipsa dabit uobis aquas; solacium amanti,
<Psalmus>[,17]: de petra melle saturauit eos;
reclinatorium quiescenti, Genesis xxviij[,18]:
Surgens mane, iacob tollens lapide quem
supposuerat capiti suo; adiutorium dimicanti, i
Regum 7[,12]: uocauit samuel nomine loci illius,

(...) die gaten des steens, want si sijn een
toevlucht alle den ghenen die se scouwen,
Psalmus: die steen is een toevlucht den eghelen,
dat is den sonders die mitten doernen ende mitten
scarpen prekelen der sonden, daer si al om ende
om ghelike den eghel mede beset sijn; si sijn een
heymelike sculinghe den ghenen die
voervluchtich is, Die wise man: Een cleyn
haseken beteykent dat crancke volc, dat in den
steen °108va° sijn nest maket; si sijn den sieken
een medicijn, Job: vergave god dat ic waer na
den ouden daghen, doe mi uten steen ryvieren
der olyen vloyen; si sijn een fondament den
ghenen die tymmeren wil: *Matheus: So wie
mine woerde hoert ende die doet, is ghelijc dien
mensche die op enen vasten steen tymmert; si sijn
een vercoelnisse den ghenen die van hetten dorst,
Moyses: spreect den steen aen, ende hi sel u
water gheven; si sijn een troest den minre,
Psalmus: uten steen so heeftse die here mit
honich versadet; si sijn een hoeftheldinghe den
ghenen die rusten wil, want Jacob die patriarch
leyde sijn hoeft op enen steen: dien °108vb° hi

                                                       
30 Dit zijn distinctiones die niet zijn opgetuigd met schriftplaatsen.
31 Augustinus, In Iohan., XXVI, 2 - CCSL, p. 260, l. 7-9.
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ubi percussit dominus philisteos, lapis adiutorii;
brauium triumphanti,

Apocalypsi ii[,17]: uincenti dabo ca<l>culum
<candidum> etc. (hs. München, f. 41ra)

des morghens vroe op nam. ende maecte daer een
altaer of; si sijn een hulp des striders, want daer
die Philistijn van den kinderen van Ysrahel
verslaghen worden, die stede noemde samuel die
propheet wesen een steen der hulpen; si sijn een
loen des verwinres, Apocalips: den verwinre sel
ic een blenckende steen gheven.

Dit type `enkelvoudige' distinctio wordt tamelijk vaak vertaald in Bedudinghe. Veel van de distinctiones
zijn echter complexer van structuur: ze worden gecombineerd met nog andere distinctiones, of maken
deel uit van een structuur op basis van een diuisio. Het merendeel van deze complexere en vaak erg
omvangrijke distinctiones wordt in Bedudinghe niet opgenomen.
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4. overige formele structuren

Nu de verschillen tussen distinctiones en diuisiones zijn uiteengezet, dient gezegd dat het onderscheid
tussen deze beide formele elementen in Glossa Tripartita in de meeste gevallen niet zo helder is als de
definities en de voorbeelden suggereerden. Niet dat diuisiones en distinctiones met elkaar kunnen
worden verward, maar de onderliggende technieken worden steeds breder toegepast. De gevallen van
diuisio die we zagen, waren diuisiones textus van de duidelijkste soort, en de distinctiones die werden
geciteerd vormden een perfecte illustratie van de definitie. Het analytisch procédé dat ten grondslag ligt
aan de diuisio kan echter naar believen reeksen van onderscheidingen voortbrengen die niet als
diuisiones volgens de definitie kunnen worden gerangschikt. Evenzo kunnen volgens de methodiek van
de distinctio reeksen van betekenissen en betekenisaspecten van termen die niet aan de behandelde tekst
zijn ontleend, worden gegenereerd. Een zeer verbreid hulpmiddel dat hiertoe bijdraagt is de concordantie
op de bijbel. Zo ontstaat een grijs gebied van onderscheidende reeksen die in strikte zin niet als diuisio
of distinctio kunnen worden geklassificeerd. Deze vloed aan onderscheidingen is echter typisch voor
hoog- en laat-scholastieke teksten, en is een symptoom van de analysedrift in deze schrift- en
geestescultuur.

De vertroebeling wordt op het vlak van de formulering nog vergroot door de passie voor color
rhythmicus: zodra twee of meer parallelle elementen worden opgesomd, gebeurt dit in color rhythmicus,
dat wil zeggen: in rijmend proza.

We bekijken eerst twee voorbeelden van passages waar doorgedreven distinctie-drift tekstdelen
voortbrengt waarin de onderscheidingen over elkaar heen tuimelen. De vertaler vertaalde de ene passage
wel, de andere niet:

Notandum quod ex premissis colligi potest
triplex pugna, uidelicet difficilis et *periculosa,
utilis et fructuosa, desiderabilis et gloriosa. Prima
est religiosorum, secunda prelatorum, tercia
contemplatiuorum. Prima est contra carnem
inficientem, mundum allicientem, demonem
decipientem. Secunda est contra aduersarium
deuastantem, contra subditum negligentem,
contra domesticum insolentem. Tercia est contra
sensum deprimentem, contra angelum
illuminantem, contra deum wlnerantem (hs.
München, f. 16rb).

Het sijn drierhande stride. Die eerste is swaer
ende anxtelic, ende daer sijn alle innighe devoete
menschen in die teghens die aentreckende werlt,
jeghens die *vervenijnde natuer °37rb° ende
jeghens die bedriegelike boese gheest trouwelike
striden. Die ander strijt is orberlic ende
vruchtbaer, daer alle menschen in sijn die ander
lude hebben te regieren. Dese moten striden
jeghens den versumenden ondersaten, jeghens
den wederspennighen huusghenoeten ende
jeghens die scalke laghen des viants. Die derde
strijt is vol vruechden ende ghenuechelic, daer
alle godscouwende menschen in sijn die jeghens
hem selven moten striden; dat si noch te seer
verheven, noch te seer verslaghen en worden, si
moten mit haren vierighen begheerten jeghen der
enghelen inlichtinghe striden die haerre moeder
kinder sijn (hs. Göttingen, f. 37rab).

Dit voorbeeld gebruikt het procédé van de distinctio, maar omdat geen citaten worden gegeven om de
onderscheiden betekenissen te illustreren, is het geen distinctio volgens de definitie. Een van de
karakteristieken van de vertaler van Bedudinghe is dat hij de opeenvolgende scholastieke
onderscheidingen van Glossa Tripartita zo mogelijk tot slechts één onderscheiding met verschillende
ondergeschikte aspecten vereenvoudigt. Hij doet dat ook in deze passage (cf supra 149).

Voorbeeld twee (niet vertaald):

Notandum quod gladio solent uti malignantes, militantes, dominantes. Spiritualiter malignantes sunt mali,
militantes iusti, dominantes [sunt] prelati. Hic intelligitur triplex genus gladii: peccatorum, iustorum et
prelatorum.

Peccatorum et hoc triplex: rancoris, detractionis, persecucionis. Rancoris in corde, Psalmus [36,
15]: Gladius eorum intret in corda ipsorum, quippe mortuus est qui habet gladium in corde, Genesis
xxvij[,40]: Viues in gladio; detractionis in ore, Psalmus [56,5]: Filii hominum dentes eorum arma et sagitte
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etc., Psalmus [58,8]: Gladius in labiis eorum; persecucionis in opere: Exodus xv[,9]: Euaginabo gladium
etc.. Psalmus [36,14] de hiis omnibus: Gladium euaginauerunt peccatores.

Iustorum et hoc triplex, uidelicet doctrina ueritatis, mortificacio carnis, compassio caritatis.
Doctrina ueritatis ad impugnandum astucias demonis, Hebreos iiii[,12]: Viuus est sermo dei et efficax etc.,
Ephesios vi[,17]: Assumite gladium spiritus quod est uerbum dei. Mortificacio carnis ad resecandum
spurcicias carnis, Exodus xxxii[,27]: Ponat uir gladium suum super femur suum, hoc est gladius Gedeonis
contra Madian, Iudicum vii. Compassio caritatis ad radendum crudelitatem mundi, Ezechiel 5[,1]: Fili
hominis sume tibi gladium acutum et radentem pilos, infra Lucas *ii[,35]: tuam ipsius animam pertransibit
gladius. De hiis omnibus Canticum iii[,8]: Omnes tenentes gladios et ad bellam doctissimi.

Prelatorum et hoc triplex: uindicte, tutele, auctoritatis. Vindicte ad terrorem et deictionem
malorum, ii Machabeorum xv[,16]: Accipe gladium sanctum munus a deo datum, in quo deicies
aduersarios populi tui, Psalmus [149,6]: Et gladii ancipites in manibus uestris. Tutele ad protectionem
bonorum, i Machabeorum iii[,3]: Iudas protegebat castra gladio, Psalmus [44,4]: Accingere gladio tuo; et
auctoritatis ad execucionem istorum, de quo [ad Romanos xiii,4]: Non enim sine causa gladium portat.

Sed ad istos sequitur gladius mirabilis, extreme scilicet retribucionis quem dominus uibrabit, exacuet
et eleuabit. Vibrabit ad comminacionem malorum, Psalmus[7,13]: Gladium suum uibrabit etc. Exa-
°49vb°cuet ad interfectionem dampnatorum, Deuteronomium 32[,41]: Si acuero ut fulgur gladium meum
etc. Eleuabit ad gloriam uictorie bonorum, Deuteronomium 33[,29]: Scutum auxilii, gladius glorie. (Hs.
München, f. 49vab).

Tenslotte twee voorbeelden van extreme color rhythmicus, waarvan de vertaler van Bedudinghe er
opnieuw een niet vertaalde. Ten eerste:

Nota thuribulum consciencia rotundum exterius
per subiectionem obedientie, clausum inferius per
extinctionem concupiscencie, apertum superius
per ueritatis contemplacionem, accensum interius
per caritatis inflammacionem (hs. München, f.
50va).

Dat wieroecs vat is een reyn consciencie, ront van
buten overmids gehoersamicheit, beneden
toeghesloten overmids opscortinge der
begheerlicheit, boven open overmids scouwinghe
der waerheit, ende binnen barnende overmids die
vierighe minne (hs. Leiden, f. 20vb).

De color rhythmicus gaat in de vertaling van Bedudinghe verloren. Het zou ongetwijfeld zeer moeilijk
zijn geweest deze te behouden, bovendien mag verondersteld worden dat de vertaler het niet nodig vond
deze stijl in het Middelnederlands over te brengen.

Extremer nog is de color rhythmicus in de volgende passus, die de vertaler dan ook oversloeg:

Hec igitur figura (de cirkel) optime congruit *perfectioni glorie, que est nobilissima in prime ueritatis
contemplacione infallibili, mobilissima in diuine bonitatis dilectione infatigabili, speciosissima in diuine
suauitatis fruicione insaciabili, speciosissima in *superne irradiacionis illustracione ammirabili,
capacissima in immense iocunditatis apprehensione desiderabili, impassibilissima in eterne hereditatis
possessione interminabili (hs. München, f. 35vb).

Een aspect van scholastieke structurering is tenslotte nog dat in Glossa Tripartita vaak met een enkel
woord wordt aangegeven dat in het navolgende een zijspoor van de kerntekst van exegetische passages
wordt ingeslagen. Gewoonlijk gaat het om een tropologische toepassing of uitweiding ingeleid door:
notandum quod of sciendum. Deze aanduidingen dragen bij aan de geleding van de tekst.

In de Bedudinghe bestaan geen analoge aanduidingen, de termen zijn niet vertaald: een
gelijkaardige geleding wordt hier niet aangebracht.
De Bedudinghe-vertaler weert radicaal de scholastieke, academisch-exegetische structurering uit zijn
tekst. Diuisiones worden niet vertaald. De keuze van distinctiones die wel vertaald worden, staat
wellicht in relatie tot het beoogde publiek. Hij ontneemt ze bij vertaling de scholastieke structuur en stijl.
Reeksen van onderscheidingen probeert te vertaler lineair te herordenen. Dat wil zeggen dat hij de
hoofdelementen van een onderscheiding mét de bijbehorende onderschikkingen afzonderlijk en volledig
behandelt, terwijl de brontekst alle ondergeschikte aspecten van een hoofdelement in afzonderlijke
reeksen opsomt.
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III. INHOUDELIJK GEMOTIVEERDE WEGLATINGEN

Een tweede categorie van weglatingen betreft tekstuele elementen die kennelijk om enigerlei inhoudelijke
reden voor het beoogde publiek niet zinvol of gewenst waren. Collatie van Glossa Tripartita met
Bedudinghe liet precies zien welke delen niet werden vertaald. Het is gebleken dat een aantal van de
weggelaten tekstuele elementen in een vijftal inhoudelijke categorieën is onder te brengen. Deze
tekstdelen geven informatie over herkomst en identiteit van de brontekst; het weglaten ervan is
veelzeggend voor herkomst, identiteit en geïntendeerd publiek van Bedudinghe.

We zagen dat Glossa Tripartita in verschillende bewerkingsrondes tot stand is gekomen1. De
tekst bestaat uit een kerntekst, die in tweede instantie is uitgebreid met toelichtingen en divergenties. De
primaire tekst wordt gevormd door de citaten uit de Hoogliedautoriteiten die met elkaar zijn verbonden
in een diuisio-structuur, aangevuld met enkele distinctiones.

Aan deze kern zijn door de compilator/auteur in latere bewerkingsrondes uitbreidingen
toegevoegd. Tot wat we de secundaire tekstdelen van Glossa Tripartita kunnen noemen, horen vele van
de (sub)diuisiones, (sub)distinctiones, en onbenoembare analytische tekstdelen, die een scholastiek
georganiseerde toelichting geven bij elk willekeurig begrip waarvan de auteur meent dat het toelichting
verdient. Veel van deze tekstelementen zijn opgenomen in zogenaamde notanda. Deze notanda zijn,
zoals de naam al doet vermoeden, tekstdelen die een vooral moreel-toegepaste uitbreiding geven aan een
onderdeel van de exegese. In de notanda kunnen weer citaten zijn opgenomen van andere dan
Hoogliedautoriteiten. Een groot deel van de notanda is ontleend aan één tekst: Cantuariensis super
Cantica.

Samenvattend: Glossa Tripartita primair: Hoogliedautoriteiten en diuisiones. Glossa Tripartita
secundair: uitweidingen en toelichtingen van diverse aard. Als regel zijn in Bedudinghe de
Hoogliedautoriteiten uit de primaire tekst van Glossa Tripartita vertaald; uit de secundaire delen van
Glossa Tripartita vertaalt de Bedudinghe-auteur naar believen.

De tekstdelen die de vertaler om inhoudelijke redenen niet in Bedudinghe opnam, bevinden zich
zowel in de primaire als de secundaire delen van Glossa Tripartita.

1. De auteur/compilator van Glossa Tripartita aan het woord

Op enkele plaatsen spreekt de auteur van Glossa Tripartita persoonlijke woorden waarmee hij zichzelf
en zijn tekst karakteriseert. Het sleutelwoord in zijn uitlatingen is deuocio. Hij benadrukt verschillende
malen dat zijn tekst meer op deuocio dan op lectio, de intellectuele omgang met de schrift, is gericht,
bijvoorbeeld: Hunc intellectum breuiter perstrinxi, ut in alio intellectu *qui magis proficit ad
deuocionem magis ualeam immorari2 (Hs. München, 19vb).

De auteur citeert instemmend de opvatting over contemplatie van de theologen (versus de
daarvoor geciteerde opvattingen van filosofen, die wordt afgewezen):

Sed contemplacio - prout de ea locuntur theologi - magis consistit in sapore quam in sapere, et magis
conuenit in dilectione et dulcedine quam in scire; et si inuenitur aliquando studium litterarum pertinere ad
contemplatiuam uitam secundum theologos, hoc est in quantum per huius studii uiam ducimur in amorem
dei (hs. München, 137va)3.

                                                       
1  Supra 78-82.
2 `Deze betekenis heb ik kort besproken, opdat ik langer stil kan blijven staan bij een andere uitleg die meer de
devotie dient'. Cf. München, f. 10vb, supra 143; f. 52rb: aliam exposicionem magis subtilem huius ferculi ponit
Vercellensis quam <propter> *breuitatem omitto; f. 54vb: Hic iterum exposicionem Vercellensis pretermitto
que aliena michi uidetur et minus deuota (...); f. 143vb: (...) ideo breuiter hunc intellectum transeo et ad
spiritualem me conuerto. Soms geeft hij alleen een reden om niet verder op iets door te gaan, f. 149rb: de istis
duobus modis ascensionis nichil amplius ad presens propter breuitatem est dicendum.
3 `Maar contemplatie - zoals de theologen zeggen - bestaat veeleer in smaken dan in weten, en past meer bij
liefde en zoetheid dan bij kennen; en indien soms de studie van de schrift volgens de theologen betrekking heeft
op het contemplatieve leven, dan is dat in zoverre we via de weg van die studie naar de liefde voor God worden
geleid'.
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Op twee plaatsen wordt de op devotie gerichte intentie uitgebreid in apologetische zin toegelicht. Eerst
bij de beschrijving van het kruis van Christus:

Sed *quia exposicio istius cantici a me intenta in hac particula - ymmo in toto hoc libro - plus est ad
excitandam deuocionem quam ad acquirendam scienciam, adhuc amplius isti particule ad dilatacionem
deuocionis possumus immorari, et deuote ymaginari quam (...) (Hs. München, f. 150vb).

En tenslotte het meest expliciet in de epiloog:

Clementer ora pro me seruo tuo qui, pro facultate uirium ac tenuitate intellectus sui, non sicut uoluit sed
sicut potuit, messuit mirram <cum aromatibus. Messuit, inquit>, mirram anxii studii et laboris ad
colligendum aromata tue laudis et ineffabilis honoris. Et ut uerbis alludam deuotissimi laudatoris gloriose
uirginis beati Bernardi super ewangelium missus est, timeo ne propter hoc studium et hunc laborem
uoluntarie assumptum aliquorum fore me indignacione obnoxium a quibus fortassis iudicabor superfluus aut
presumptuosus quod uidelicet post tot sanctos patres doctores et expositores egregios qui hunc librum
plenissime exposuerunt, ausus fuerim ad nouam compilacionem mittere manum. Sed puto si dixi ac
compilando scripsi quod a sanctis patribus et aliis dignis expositoribus accepi, nec patribus nec lectoribus
debet rationaliter displicere. Nouerint tamen uniuersi quibus forte, quod absit, complacet me tamquam de
otiosa superflua et non necessaria compilacione sugillare, quod non tantum intendi nouam postillam
colligere, quam de presenti uolumine sumere occasionem cogitandi et scribendi illa quorum me iam dudum
memoria delectabat. Si uero peccaui quod propriam magis in hoc excitauerim deuocionem quam
communem quesierim utilitatem, potens erit uirgo pia apud superbenedicte trinitatis solium hoc meum
excusare peccatum cui humiliter et deuote offero hoc meum qualecumque opusculum tripartitum, firmam
habens spem et fiduciam quod in hoc munusculo non dati dacio sed dantis affectio ab ipsa et suo benedicto
filio solite pietatis libramine ponderetur. Amen (Hs. München, f. 164ra)4.

Hoewel de vertaler van Bedudinghe zeker niet van mening verschilt met de auteur van Glossa Tripartita
over de prioriteit van devotie boven studie, heeft hij toch alle persoonlijke uitlatingen van de auteur van
Glossa Tripartita in zijn vertaling weggelaten. Het lijkt of hij dit deed omdat hij de stroom van op
meditatie en devotie gerichte citaten op geen enkele wijze wilde hinderen. Vanzelfsprekend was er in zijn
tekst geen behoefte aan verantwoording voor devotionele uitweidingen in een academische context,
aangezien die academische context er voor Bedudinghe niet is; noch in de tekst noch daarbuiten.

                                                       
4 `Bid welwillend voor mij, uw dienaar, die, naar vermogen van zijn krachten en overeenkomstig de zwakheid
van zijn verstand, niet zoals hij wilde maar voor zover hij kon, de mirre en de welriekende kruiden heeft
geoogst. Hij heeft geoogst, zegt hij, de mirre van zorgvuldige studie en inspanning om de welriekende kruiden
van uw lof en onuitsprekelijke eer te verzamelen, en - om een toespeling te maken op de woorden van de
allervroomste lofprijzer van de glorieuze maagd, de zalige Bernardus (in zijn homilie) over het evangelie
Missus est - ik vrees vanwege deze studie en dit werk dat ik vrijwillig op mij heb genomen, te zullen zijn
blootgesteld aan de verontwaardiging van sommigen door wie ik misschien als overtollig of hoogmoedig zal
worden veroordeeld, omdat ik namelijk, na zovele heilige kerkvaders, leraren en uitstekende commentatoren
die dit boek zeer volledig hebben toegelicht, het toch gewaagd heb de hand aan een nieuwe compilatie te zetten.
Maar ik meen dat als ik heb gezegd of compilerend geschreven wat ik van de heilige vaders en andere waardige
commentatoren heb ontvangen, dat dit noch de vaders noch de lezers behoeft te mishagen. Laat toch allen
weten, allen aan wie het misschien behaagt, wat God verhoede, mij als het ware vanwege een nutteloze,
overbodige en niet noodzakelijke compilatie te beschimpen, dat ik er niet zozeer naar heb gestreefd een nieuwe
postille samen te stellen, als wel met dit voorhanden boek de gelegenheid te zoeken die dingen te overdenken
en te schrijven waarvan de gedachtenis mij al lange tijd genoegen verschafte. Als ik echter heb gezondigd
omdat ik hierin meer mijn eigen devotie heb opgewekt dan ik het gemeenschappelijk nut heb nagestreefd, dan
zal de vrome maagd, aan wie ik nederig en vroom dit, mijn drieledig werkje - hoe gering het ook weze -
opdraag, wel in staat zijn bij de troon van de bovengebenedijde triniteit deze mijn zonde te verontschuldigen; in
de vaste hoop en in het volste vertrouwen dat in dit kleine geschenk niet het geven van de gift maar de liefde
van de gever door haar en haar gezegende zoon op de weegschaal van hun gewoonlijke genegenheid wordt
gewogen'. Het tekstuele materiaal voor dit naschrift ontleende de anonieme compilator, zoals we zagen, aan
John Russel en Bernardus (supra 83, n. 5).
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2. Nadrukkelijk franciscaanse plaatsen

Glossa Tripartita is - het is al eerder gezegd5 - een franciscaanse tekst. Het franciscaanse karakter van
de tekst heb ik in een artikel aangetoond6. Van de twee reuzen van de dertiende-eeuwse academische
theologie en exegese speelt Bonaventura een belangrijke rol in Glossa Tripartita, terwijl Thomas van
Aquino in het geheel niet wordt genoemd. De exegese in Glossa Tripartita is formeel en inhoudelijk
doordrenkt van franciscaanse scholing. Franciscus van Assisi, de inspirerende grondvester van de
franciscaanse beweging, wordt driemaal vermeld7.

Wat doet Bedudinghe met de plaatsen waar Franciscus wordt vermeld? Bedudinghe vertaalt
een passage uit Glossa Tripartita over een bepaalde vorm van schouwen. Middenin deze passage
refereert Glossa Tripartita ter illustratie aan Franciscus, en deze ene zin slaat Bedudinghe over: Hec est
uisio fructuosa, dulcis et amorosa qua beatus Franciscus frequenter uisus est orare (...)8. Elders
springt Bedudinghe opnieuw precies over de zin heen waarin Franciscus wordt genoemd: Et ideo in
laude patris nostri beati Francisci canit sancta mater ecclesia: O martir desiderio Francisce quanto
studio9.

Slechts eenmaal vertaalt Bedudinghe een citaat uit Bonaventura, en noemt daarbij ook diens
naam (hs. Leiden, f. 87ra). De zeer lange passage uit Bonaventura's Collationes in Hexaëmeron (hs.
München, 97rb-98rb) blijft onvertaald. Van de uitzonderlijke verering die Bonaventura in Glossa
Tripartita ten deel valt, is in Bedudinghe geen spoor te vinden10.

De franciscaanse herkomst van Glossa Tripartita is tevens af te leiden uit enkele verwijzingen
naar minores in de kerk, in de academische wereld, en onder de predikers: per filias Syon dans intelligi
minores in ecclesia (hs. München, f. 111rb); (...) de aliis minoribus doctoribus sacram scripturam
exponentibus (f. 138va); predicatoribus nostri ordinis (f. 115ra).

Al deze aspecten van verbondenheid met een specifieke religieuze groep - de franciscanen - zijn in
Bedudinghe weggelaten. Zo wordt Bedudinghe van alle tijds- en groepsgebonden elementen ontdaan.
Op grond van dit opvallende aspect lijkt het niet te gewaagd te veronderstellen, dat Bedudinghe niet
bedoeld was voor een franciscaans publiek en vermoedelijk ook niet door een franciscaan werd vertaald.

3. Te hoge vlucht van de gedachten

Slechts een enkele keer lijkt het weglaten van passages uit Glossa Tripartita te zijn ingegeven door het
oordeel dat de beschreven gedachte `te hoog' gaat voor het publiek van Bedudinghe. En dat heeft, zo
lijkt het, niet zo zeer te maken met behoedzaamheid van de vertaler die zijn (vrouwelijk11) publiek liever
niet geconfronteerd zou zien met bijvoorbeeld mystiek-achtige uitlatingen, maar eerder met de

                                                       
5  Supra 1, 42.
6 Cf. SCHEPERS, «Ps. Bonaventura»
7 Hs. München, f. 54va, 62va, 153rb.
8 Hs. München, f. 54va.
9 Hs. München, f. 62va. Deze frase is afkomstig uit een rijmofficie van Julianus v. Speyer O.F.M. († 1250), cf.
G.M. DREVES, Analecta hymnica medii aevi, Bd. 1-55, Leipzig 1886-1922 (registers Bern/München 1978);
5.178 en 26.44; ed. Analecta Franciscana, Quaracchi/Florence, X, 375-388. Glossa Tripartita heeft de frase
ontleend aan de Cantuariensis tekst. In hs. Assisi komt ze niet voor. Tenslotte nog een vermelding uit het
gedeelte van Glossa Tripartita dat in het geheel niet in Bedudinghe is vertaald: (...) beatus paulus (...) de
*seipso loquens ait, ad galates ultimo: stigmata domini Ihesu in corpore meo porto. Isto signaculo fuit signatus
beatus Franciscus uenerabilis pater noster (hs. München, f. 153rb).
10 In het niet vertaalde gedeelte van Glossa Tripartita heet het over Bonaventura: (...) uenerabilis pater noster
Bonauentura, generalis minister ordinis nostri, postea sancte Romane ecclesie Cardinalis famosus, uita pariter
et sciencia floridus, qui in diuersis contemplacionibus et precipue in illa que intitulatur «Itinerarium mentis in
deum» de hac materia (verschillende soorten contemplatie) multum pulchre subtiliter et deuote loquitur et
pertractat (...) (hs. München, f. 162ra).
11 Over het waarschijnlijk vrouwelijke publiek waaraan de vertaler van Bedudinghe dacht, infra 159.
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overweging dat sommige gedachten eenvoudigweg het bevattingsvermogen van de lezeressen te boven
zouden gaan, of zelfs buiten hun belangstelling zouden vallen.

De auteurs die vooral worden getroffen door het veronderstelde belangstellings- en
begripsniveau van het publiek, zijn Vercellensis (Thomas Gallus), Ps.-Dionysius de Areopagiet, en
Richard van St.-Victor. De vertaler is opnieuw een geestverwant van de auteur van Glossa Tripartita,
die over het opnemen van de geschriften van Dionysius de Areopagiet in zijn compilatie zegt: de hiis
(sapientia angelica et celestis hierarchia) principaliter determinatur in doctrina beati Dyonisii, que in
libris nostris continetur propter istorum doctrinam altissimam (hs. München, f. 110ra). De auteur van
Glossa Tripartita neemt delen uit de werken van Dionysius in zijn compilatie op vanwege de zeer hoge
(of zeer diepe) leer die deze bevatten, voor de vertaler van Bedudinghe lijkt dat eveneens het geval.
Maar hij kan of wil zijn publiek deze `zeer hoge leer' slechts geven, voor zover ze die naar zijn oordeel
kunnen begrijpen.

Citaten van Vercellensis ontbreken in Bedudinghe wanneer ze al te theoretisch-speculatief
spreken over aspecten van mystieke theologie. Datzelfde geldt voor ontleningen aan Richard van St.-
Victor. Op grond van het weglaten van sommige uiteenzettingen van Dionysius over de celestis
hierarchia kan worden vermoed dat voor het publiek van Bedudinghe het begrippenapparaat van
Dionysius te ingewikkeld was, of misschien was het publiek er eenvoudigweg niet mee bekend.

De meest opvallende speculatieve passage in Glossa Tripartita die Bedudinghe slechts
gedeeltelijk bereikt, is de uiteenzetting door Richard over zes vormen van contemplatie in zijn Beniamin
Maior12. Omdat het van belang is te zien tot waar de vertaler van Bedudinghe deze reeks aan zijn
publiek opdient, worden beide teksten hier volledig geciteerd:

Notandum autem est hic, quod sicut secundum
Rychardum sex sunt genera contemplacionis, ita
possent hic distingui sex genera istius
contemplatiue allocucionis. Ita quod in primo
genere locucio sit dulcis, in secundo dulcior et sic
usque ad sextum gradum augmentum crescat in
dulcedine, sicut crescit in contemplacione.
Primum enim genus secundum ipsum est in
ymaginacione secundum solam ymaginacionem,
quando ista corporalia, quam <sint> multa, quam
diuersa, quam pulchra, quam iocunda et sic de
similibus, obstupescimus et nichil arguendo
querimus uel inuestigamus, sed mens nostra
libere discurrit quocumque eam in hoc
speculacionis genere ammiracio perducit.
Secundum genus est quod in ymaginacione
quidem consistit, secundum rationem tamen
formatur, quod fit quando ad ea que in
ymaginacione uersamus, racionem querimus et
inuenimus, inuentam et notam in ammiracionem
adducimus. In prima res, in ista rerum rationem,
ordinem, disposicionem, utilitatem speculamur et
miramur. Tertium genus est quod in ratione
secundum ymaginacionem formatur, quando
rerum uisibilium similitudinem in rerum
inuisibilium speculacionem subleuamur. Hoc
genus in ratione consistit, quia hiis solum que
ymaginacionem °58vb° excedunt, intendit. Solis
enim inuisibilibus intendit, sed secundum
ymaginacionem formari dicitur, quia ex rerum
uisibilium ymaginacione in hac speculacione

Die eerste manier van dien scouwen is in
beeldeliker wisen, so wanneer dat wi dese
lichaemlike dingen die god ghescepen hevet na
uutwendigen formen ende beelden aensien, hoe
veel, hoe menigerhande, hoe scoen, hoe
genuechliken dat si sijn, ende verwonderen ons
daer of, mar niet vorder daer na te vragen, noch
te ondersoken, noch te onder vinden, mar onse
gemoede wandert daer vrilic doer ende weder
doer, so waer dattet vanden uutwendighen
verwonderinge gheleyt wort. Die ander manier
van *dien scouwen is oec in beeldeliker wisen,
ende die ghesciet als wi die sake ende die
waeromme der ghescepenre dingen daer onse
gemoede in wandert, soken ende vinden, ende
overmits dier onder-°44ra°vindinghe tot enen
groten verwonderen comen. Also dat wi in die
eerste manier alleen die dinghen, ende in die
ander manier der dinghen waeromme ende
nutticheit scouwen ende verwonderen. Die derde
manier van dien scouwen is, als wi *mitter reden
overmids gelijcheit der sienliker dinghen totten
scouwen der onsienliker dingen verheven
worden. Dese wise is inder redene gheleghen,
want si in dien dinghen clevet die boven formen

                                                       
12 Richardus de Sancto Victore, Beni. Mai., PL 196, 63-192, i.h.b. 70; cf. de referentie aan dezelfde
uiteenzetting hs. München, f. 2vb, die evenmin is vertaald.
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similitudo trahitur, unde in rerum inuisibilium
contemplacione animus adiuuetur.

ende beelden *sijn, om dat si den onsienliken
dingen aenhanghet daer dat gemoede of opwaert
gheholpen wort.

Quartum genus est in ratione secundum rationem, quod fit semoto ymaginacionis obstaculo, solis illis rebus
animus intendit que ymaginacio non nouit, sed que mens ex ratione colligit et per rationem deprehendit et
per experienciam adinuenit. In hac contemplacione humanus animus pura intelligencia nititur, et semoto
omnis ymaginacionis officio ipsa nostra intelligencia, qui se *ipsam quantum ad ipsam pertinet, ingredere
uidetur. In aliis generibus se ipsam mens quasi per speculum non sine ymaginacione ingreditur, hic per
seipsam operatur et quasi per speciem contemplatur. Quintum genus est super rationem, non preter
rationem, quando ex diuina reuelacione cognoscimus que ratione humana plene apprehendere non
possumus. Talia sunt illa que de deitatis natura et illa simplici essencia credimus sanctarum scripturarum
auctoritate probamus. Sed super rationem, nec tamen preter rationem hec contemplacio esse dicitur, quia
quod acies intelligencie cognoscit, humana ratio contradicere non nouit, ymmo pocius facile acquiescit.
Sextum genus est quod in hiis uersatur que sunt supra et preter rationem seu eciam extra rationem. In hac
summa omnium dignissima contemplacionum specula tunc animus exultat et tripudiat, quando in illa ex
diuini luminis irradiacione cognoscit, quibus omnis humana ratio contradicit. Talia pene sunt omnia que de
trinitate credere *iubemur. De quibus cum humana ratio consulitur nichil aliud quam contraire uidetur.

Sponsa igitur, hec contemplacionum genera
percurrens, COCCINEIS LABIIS utitur et ELOQUIUM

eius DULCE merito esse perhibetur.

So wanneer die bruut dese manieren des
scouwens opclymmet, so geliken haer LIPPEN der
GHEELRE HUVEN, ende HAER SPRAKE IS SUET in
des brudegoms oren (hs. Leiden, f. 43vb-44ra).

Ex contemplacionum generibus, quatuor inferiora in rebus creatis uidentur uersari, duo superiori in solis
increatis. Hiis sex generibus quasi sex alis a terrenis suspendimur et ad celestia eleuamur. Sed et tu, cum
ceperis iam quatuor habere, cum reputas iam celeste alis esse, nichilominus tamen stude illis duabus alis
uolare, quia nescit homo finem suum etc. Has utique sex contemplacionum alas soli perfecti uix attingunt in
hac uita. In quolibet tamen genere dulce colloquium exercet anima cum sponso in deuota contemplacione.
(hs. München, f. 58vab)

De vertaler laat de drie hogere vormen van contemplatie weg. De drie lagere vormen van contemplatie
staan in betrekking tot het zichtbare; alleen in de derde vorm wordt - uitgaande van het zichtbare -
opgestegen tot het onzichtbare. De vierde vorm van contemplatie heeft weliswaar nog betrekking op het
geschapene, maar uitsluitend op een conceptueel niveau; zonder beelden, in de rede. De twee hoogste
vormen van contemplatie hebben betrekking op het ongeschapene, ze bevinden zich op een niveau boven
of zelfs buiten de rede (extra rationem). Deze vormen van contemplatie kunnen alleen door
begenadiging plaatsvinden.

De vertaler informeert zijn publiek slechts over de vormen van contemplatie die in onmiddellijke
betrekking staan tot de zichtbare dingen. De vormen van contemplatie in, boven of buiten de rede
onthoudt de vertaler aan de lezers. Wat is hiervoor de reden? Gebrek aan veronderstelde interesse is
mogelijk, maar het kan ook zijn dat de vertaler bij zijn publiek een gebrek aan bevattingsvermogen
vermoedde, of misschien oordeelde de vertaler de passages `gevaarlijk' voor zijn lezers. Omdat
Richardus zo analytisch duidelijk formuleert dat er geen dogmatische verwarring kan ontstaan13, omdat
hij bovendien nadrukkelijk vermeldt dat voor het bereiken van de hogere vormen van contemplatie
genade nodig is en dat alleen volmaakten dit niveau bereiken, daarom lijkt het me minder aannemelijk
dat de vertaler deze passages als iets `gevaarlijks' of `niet-nastrevenswaardigs' aan zijn publiek onthield.
Meer waarschijnlijk lijkt me dat de vertaler op een verondersteld bevattingsvermogen van zijn publiek
anticipeert. De hogere vormen van contemplatie zijn alleen te begrijpen voor wie al enigzins bekend is

                                                       
13 In dit verband is het interessant erop te wijzen dat Gerson het derde boek van Jan van Ruusbroecs Die
gheestelike brulocht gevaarlijk noemde. Ruusbroec spreekt daar over eenwording van God en mysticus. Omdat
Ruusbroec niet nadrukkelijk vermeldt dat het hierbij gaat om een eenheidsbeleving en niet een ontologische
een-zijn, is Gersons bezorgdheid begrijpelijk. Bij Richardus' beschrijving is er geen enkel gevaar voor
dogmatische verwarring.
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met deze vormen van contemplatie, én met de taal en de concepten die gebruikt worden om erover te
spreken.

Opvallend is dat de vertaler niet nalaat het ene zinnetje met Hoogliedterminologie te vertalen14.
De weglatingen in de vertaling kunnen begrepen worden vanuit verschillende doelstellingen van de
respectieve passages. De Latijnse tekst geeft een zuiver analytische beschouwing over contemplatie; de
tekst dient een informatief doel. Bedudinghe beperkt zich tot de contemplatie-vormen op het niveau van
de natuurlijke vermogens, en al spreekt de tekst daar eveneens op informatieve wijze over, deze
bespreking wordt voorafgegaan en gevolgd door uitingen van verlangen naar Jezus, de bruidegom. De
beschouwing staat hier in een context van bruidsverlangen.

De onderscheiding van verschillende niveaus van contemplatief leven vormt de achtergrond voor
meerdere passages over de celestis hierarchia van zowel Vercellensis als Dionysius. De vertaler acht
deze passages veelal overbodig15. Uit een zeer lange beschouwing op basis van citaten van Vercellensis,
Bonaventura en Dionysius over celestis hierarchia en contemplatie (f. 97rb-99ra) vertaalt Bedudinghe
slechts één enkel zinnetje. Het handelt, heel karakteristiek, over deugden als voorwaarde tot schouwen:
Sed quia ad contemplacionem mens summe disponitur per perfectam humiliacionem et sui ipsius
omnimodam abiectionem, ideo recte subiungitur: NIGRE QVASI CORVVS (Cant. 5,11)16.

4. Ontstaansomgeving Glossa Tripartita versus receptieomgeving Bedudinghe

De vertaler van Bedudinghe vermijdt liefst de passages uit Glossa Tripartita waarin aan specifieke
groepen wordt gerefereerd. Een mooi voorbeeld is de navolgende passus over de al te vaak nalatige
wijze waarop Jezus wordt nagevolgd:

O, bone Ihesu, quam paucos habes in hac lectione
discipulos, pauciores bacalarios, paucissimus
uero magistros. Nam heu hodie multi declinant
ubi humilitatis propter excellencias, multi ubi
caritatis propter malicias, multi certe ubi
austeritatis propter delicias, et iam pene omnes
refugiunt ubi paupertatis propter diuicias. Et quia
hoc declinant salutiferum ubi pauperis Christi
postmodum inuenient miserum ubi terribilis
inferni (hs. München, 17va).

O goede Jhesu, hoe luttel discipulen hebstu in
deser scolen. Want die somighe scuwen die
leeringhe der oetmoedicheyt overmids der
hoverdien, die sommighe scuwen die stede der
minnen overmids der eyghenre soekelicheyt, die
sommighe scuwen die stede der herdicheyt des
levens overmids den weelden, ende meest al
scuwen si die stede der armoeden overmids den
rijcdom. Ende want si nu dese salighe steden
Cristi scuwen, so sellen si hier na ander
onsalighe steden vinden. (hs. Göttingen, f. 40va).

De vergelijking met bacalarios en magistros komt vanzelfsprekend uit een academische milieu, de
vertaler van Bedudinghe elimineert deze referenties met het oog op zijn publiek dat met deze omgeving
niet bekend is. Door deze weglatingen komen tevens de woorden leeringhe en discipulen in een heel
andere context te verkeren; niet langer gaat het om een academische school, maar om een morele
`school'.

In een heel aantal passages gebruikt de auteur van Glossa Tripartita vergelijkingen met het
leven van regulieren (regularis vita) en van monniken17. Wanneer het al te concreet wordt, haakt de
vertaler van Bedudinghe af of hij maakt aanpassingen in zijn vertaling. Die aanpassingen bestaan uit

                                                       
14 Over het waar mogelijk intensiveren van Hooglied- en relatieterminologie, infra 166-69.
15 Cf. f. 39va Vercellensis en Dionysius over contemplatio en uisiones; f. 54vb waar reeds de compilator van
Glossa Tripartita een beschouwing van Vercellensis niet passend vindt; f. 62ra Vercellensis en Dionysius over
celestis hierarchia.
16 Ende want die minne<n>de ziele overmids volcomenre oetmoedicheyt ende haer selfs verworpenheyt alre
best tot enen scouwenden leuen gescicket ende bereyt wort, so wort si geliken den raven swart gehieten te
wesen (hs. Leiden, f. 148vb).
17 Voor een heldere uiteenzetting over terminologie in dit verband, cf. R.Th..M. VAN DIJK en Th. MERTENS,
Termen uit het kerkelijk leven van de late middeleeuwen, in: Th. MERTENS e.a, Boeken voor de eeuwigheid,
341-360.
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een vervlakking en veralgemening van in kerkrechtelijke zin specifieke termen, en dit met als doel het
spirituele aspect te benadrukken. Voorbeelden zijn: in persona religiosorum (f. 14ra) wordt alle
godminnende menschen (hs. Göttingen, f. 27vb); uita monasticorum (f. 76va) wordt alre ofgesceidenre
gheesteliker lude leven (Leiden, f. 99ra); religio wordt gheestelic leven (L47va), der devoter staet
(L81va), der inniger lude staet (L81vb), den gheesteliken staet (L81vb); status religionis (f. 70ra)
wordt alre geestelike lude staet (L81va)18.

Een uitvoerige passage die uitdrukkelijk de onderscheiding tussen verschillende groepen beoogt,
vertaalt de auteur van Bedudinghe niet. Clerici worden hier tegen layci en religiosi afgezet, en in een
volgende onderverdeling worden prelati, principes, regulares, mercatores en predicatores
onderscheiden (f. 70vab). Elders worden in het bijzonder de karakteristieken van predicatores (f. 57vb-
58ra), en van de uita regularis (f. 62vab) besproken. Een passage over de uita heremitica versus uita
anachoritica acht de Bedudinghe-vertaler wellicht niet interessant genoeg voor zijn publiek.

Omdat de auteur van Bedudinghe zijn werk hoogstwaarschijnlijk voor vrouwen schreef, laat hij
enkele plaatsen weg waar religieuzen worden gewaarschuwd voor de gevaren van de omgang met
vrouwen. Dergelijke waarschuwingen zijn in Bedudinghe niet op hun plaats: et si sint plura genera
uulpium [vossen] (Cant. 2,15), unum tamen plus aliis uiris spiritualibus est *pericolosum: familiaritas
incauta mulierum (f. 42rb)19.

Glossa Tripartita geeft zes redenen voor een val in het geestelijk leven, alleen de derde reden
vertaalt Bedudinghe niet: Tercia causa incauta frequencia mulierum (f. 60ra).

Een passage waarin niet alleen de concrete levenswijze van een specifieke mannelijke
kloostergemeenschap wordt besproken en waarin tevens sprake is van de verontrustende werking van de
omgang met mannen en vrouwen, is voor Bedudinghe eveneens niet geschikt. Videmus eciam aliquos in
religione, cum tota die uiris et mulieribus se miscuerunt uerbis ociosis et fabulis et aliis ineptis
exerciciis, sero reuertuntur ad claustrum, intrant oratorium, affectus dulcedinem tantis loquuntur
suspiriis ut eciam aures fratrum inquietent gemitibus importunis (f. 21vab).

5. `de comestione sacramentali'

Glossa Tripartita besteedt enkele malen uitgebreid aandacht aan het eten van het heilig brood, en aan de
instelling van dit sacrament. In de meeste gevallen gaat het om notanda waarbij soms expliciet wordt
vermeld dat dit een goed thema is voor een preek: Nota hic quod dicitur COMEDI FAVVM CVM MELLE

posset exponi de comestione sacramentali, et esset bona thema de corpore Christi (f. 76va);
Secundum intellectum alium ista particula exponi potest de comestione sacramentali, ubi panis uite
comeditur et tantum amicis ad manducandum licenciatur (f. 78va); Possunt adhuc aliter de Christo et
suis amicis et karissimis uerba predicta exponi et sic possent pro themate in die sacratissime cene
assumi (f. 81ra). De instelling van het heilig misoffer komt aan de orde waar wordt gesproken over
Christus aan het kruis: Secundum intellectum alium potest esse uerbum Christi in crucis lectulo
feliciter obdormientis, discipulorum et aliorum electorum suorum perturbata corda de sompno mortis
dulciter consolantis (f. 81va-82va).

De vertaler van Bedudinghe neemt deze soms uitgebreide uiteenzettingen niet in zijn tekst op,
mogelijk omdat ze niets met het eigenlijke onderwerp van zijn tekst - de interpretatie van het Hooglied -
hebben te maken, of omdat de sacramentele communie een twistpunt vormde in het milieu van religieuze
vrouwen.

6. Evaluatie

Hoewel de op inhoudelijke gronden weggelaten delen op zich zeer divers van aard zijn, hebben ze toch
iets gemeenschappelijks: ze zijn niet op hun plaats in een ononderbroken Hoogliedmeditatie die
functioneert binnen de liefdesrelatie van de minnende ziel, de bruid, met God/Christus, de bruidegom.

                                                       
18 De vertaling van termen komt later nog uitgebreid ter sprake.
19 `Al zijn er vele soorten van vossen, één is meer dan andere gevaarlijk voor geestelijke mannen:
onvoorzichtige vertrouwelijkheid met vrouwen'.
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De overwegingen van de Glossa-auteur heeft het geïntendeerde Bedudinghe-publiek niet nodig.
De nadrukkelijk franciscaanse plaatsen en de passages die in betrekking staan tot de academische
ontstaansomgeving van Glossa Tripartita stemmen niet overeen met de context van de Bedudinghe-
lezers. De auteur stemt de tekst af op een publiek van vrouwen. De passages over het sacrament van het
heilig misoffer zijn slechts zijdelings met de Hoogliedexegese verbonden, de meeste worden bovendien
expliciet als thema voor een preek aanbevolen. Wanneer passages met mystieke theologie of analytische
beschouwingen over contemplatie te moeilijk bevattelijk zijn en door de taal waarin ze gesteld zijn
bovendien buiten het kader van Hoogliedexegese vallen, dan worden ook deze tekstdelen weggelaten.

De inhoudelijk gemotiveerde weglatingen dragen bij aan de coherentie en intensiteit van
Bedudinghe als Hoogliedmeditatie.

IV GENERIEKE WEGLATINGEN

1. Mariologische commentaardelen

Alleen al kwantitatief is het weglaten in Bedudinghe van al de mariologische delen20 van Glossa
Tripartita een ingrijpende beslissing. Dit heeft tot gevolg dat de vertaler iets minder dan een derde deel
van zijn brontekst niet meer hoeft te vertalen. De mariologische delen zijn immers telkens iets geringer
van omvang dan de ecclesiologische en moreel-mystieke. Die geringere omvang is een gevolg van het
feit dat minder autoriteiten werden verwerkt21. Over de vraag of aan de beslissing om de mariologische
delen niet te vertalen slechts een arbeidsbesparende overweging of een meer inhoudelijke bepaalde ratio
ten grondslag ligt, valt bij ontstentenis van iedere mededeling van de vertaler/bewerker geen uitspraak te
doen. Het is wel opvallend dat de afwezigheid in Bedudinghe van mariologische commentaardelen
geheel in overeenstemming is met wat eerder bij het overzicht van Hoogliedcommentaren in het
Middelnederlands werd vastgesteld: mariologische Hoogliedexegese ontbreekt op één uitzondering na in
de Middelnederlandse Hoogliedcommentaren22. Ook werd geconstateerd dat het ontbreken van dergelijke
teksten niets te maken kan hebben met het ontbreken van Maria-verering in de Noordelijke
Nederlanden23. Dat de mariologische delen in Bedudinghe zijn weggelaten, kan evenmin aan
mankerende Maria-devotie worden toegeschreven.

2. commentaar bij Hooglied-hoofdstukken 6 tot en met 8

Waarschijnlijk om geen meer verheven reden dan dat zijn tekst anders nog omvangrijker zou worden dan
hij al was, besloot de Bedudinghe-vertaler het commentaar in Glossa Tripartita bij de hoofstukken 6 tot
en met 8 van het Hooglied niet te vertalen. In deze hoofdstukken wordt het commentaar bij het Hooglied
op dezelfde wijze voortgezet. In al de overgeleverde Bedudinghe-handschriften neemt de vertaler een
volledig stilzwijgen in acht over zijn vertaalkeuzes en -motieven. Er is geen reden om voor het afsluiten
van de vertaling andere dan louter pragmatische motieven te veronderstellen24.

                                                       
20 Cf. supra 7. Er is één uitzondering: bij Cant. 4,2, DIJN TANDEN SIJN RECHT ALS, is een stukje mariologisch
commentaar vertaald (L44ra-vb = hs. München, f. 58vb-59ra).
21 Voornamelijk het commentaar van John Russel, cf. supra 67-69.
22 De uitzondering is de Zuid-Nederlandse vertaling van het commentaar van Alanus van Rijssel OCist (†
1202), supra 34.
23 Cf. supra 35.
24 Een opvallend aspect is wel dat in dit deel van Glossa Tripartita het belang van Bonaventura als autoriteit
geleidelijk toeneemt, maar toch ook weer niet in zo'n mate dat dit een reden voor de Bedudinghe-vertaler zou
kunnen zijn om niet verder te vertalen; cf. SCHEPERS, «Ps. Bonaventura».


