
HOOFDSTUK II: AANPASSINGEN EN TOEVOEGINGEN

We hebben de verschillende soorten weglatingen uit de tekst door de Bedudinghe-vertaler beschreven en
geanalyseerd. Weglatingen zou men `negatieve' ingrepen kunnen noemen. Daartegenover staan
`positieve' ingrepen. Op twee manieren pleegt de Bedudinghe-vertaler dergelijke ingrepen in zijn tekst
ten opzichte van Glossa Tripartita: hij past de formulering van zinnen of passages aan, en hij voegt
kleine tekstuele elementen toe. Beide soorten ingrepen, hoe klein soms ook, geven Bedudinghe telkens
een duwtje in een andere richting dan de brontekst. Bij de weglatingen zagen we dat vooral tekstdelen
sneuvelden die Glossa Tripartita bij een bepaald genre deden horen: dat van de academische-
exegetische teksten. Met aanpassingen en toevoegingen kan de Bedudinghe-vertaler in zijn tekst, zoals
we zullen zien, de gewenste transposities van inhoud en genre plegen.

I. AANPASSINGEN

1. Van intellectueel naar devotioneel

De al meermalen vermelde tekstuele coherentie van Bedudinghe - die geheel anders is dan die in Glossa
Tripartita - heeft zeker ook te maken met het semantisch domein waaruit de vertaler zijn woorden kiest.
Al het scholastieke uit Glossa Tripartita, ipso facto de scholastieke terminologie, wordt in Bedudinghe
weggelaten. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de vertaler deze elementen uit een intellectueel-
geestelijk domein (versus een devotioneel-geestelijk domein) helemaal niet aan de orde wenst te laten
komen.

Op het concrete niveau van de tekst treffen we in Glossa Tripartita sommige woorden en zinnen
aan die de vertaler, ondanks het feit dat ze zijn geformuleerd in terminologie die is ontleend aan het
intellectueel-geestelijke domein, op grond van de inhoud tóch in Bedudinghe wenst op te nemen. Hiertoe
pleegt de vertaler aanpassingen. Indien mogelijk past hij de betekenis van het Latijnse woord of de
Latijnse frase zodanig aan, dat hij zijn woorden uit het door hem geprefereerde devotioneel-geestelijke
domein kan kiezen. Men zou simpelweg kunnen zeggen: de vertaler vereenvoudigt. Maar dat drukt de
essentie van de vertaalhandeling niet uit, en is daarom feitelijk onjuist. De vertaler brengt termen en
frasen uit een intellectueel-geestelijk semantisch domein over naar een devotioneel-geestelijk semantisch
domein, en creëert mede op deze wijze een nieuwe tekst.

Deze `overbrengingsstrategie' is zo systematisch en vanzelfsprekend toegepast, dat het
vertaalgedrag van de Bedudinghe-auteur voorspelbaar is. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Termen uit
de grammatica blijken voor de Bedudinghe-auteur een probleem te vormen, doordat hij ze niet naar het
devotionele semantische domein kan overbrengen, met als gevolg dat hij ze daarom maar helemaal niet
vertaalt1. Het is voorspelbaar dat hij dit type termen nooit zal vertalen, tenzij zich een speciale
mogelijkheid voordoet. En inderdaad, één interessante uitzondering doet zich voor. Het Latijn noemt f.
76vb de termen indicatiue en imperatiue. Alleen de tweede term wordt vertaald, en wel als gebiedende,
maar uit de context blijkt dat imperatiue tot het technische domein van de grammatica-metataal behoort,
terwijl gebiedende de term transponeert naar het morele domein. De term indicatiue wordt
weggemoffeld, hoewel de strekking van de Latijnse tekst gehandhaafd blijft:

VENI IN ORTVM MEVM SOROR MEA. Istud enim
VENI potest dupliciter exponi. Primo indicatiue,
postea imperatiue (hs. München, 76vb).

IC BIN ALRE GECOMEN IN MIJN HOF MIJN SUSTER

MIJN BRUUT. Dit *woert comen mach men na
tween sinnen verstaen. Die een is dat die
brudegom totter bruut al gebiedende seyt: <COM

IN MINEN HOF, die ander is dat die brudegom van
hem selven seyt>: IC BIN IN MINEN HOF GECOMEN,

                                                       
1 Onvertaald blijven de grammaticale termen: Hs. München, f. 6vb: feminino genere, diminutiuo nomine,
plurali numero; f. 26va: aduerbium demonstrandi, pronomen demonstratiuum; f. 28ra: diminutiue; f. 70va:
intransitiue; f. 76vb: indicatiue; f. 95rb: nominatiuo, genitiuo, datiuo, accusatiuo, ablatiuo, uocatiuo.
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ende elc sin is goet (L99rb)2.

Van het overbrengen van het intellectuele semantische domein naar het devotionele semantische domein
door de Bedudinghe-vertaler volgt hier een reeks van voorbeelden. Misschien is niet elk voorbeeld
afzonderlijk overtuigend, maar de reeks van voorbeelden illustreert toch een onmiskenbare tendens.

CELLARIA enim regis nostri secundum Gregorium
dicuntur secreta sacre scripture que rimantur, et
bene dicuntur pluraliter cellaria propter diuersos
modos exponendi quos inuenimus in sacra
scriptura (...). Literalis, qui est quasi grangia in
ea continens cibum iumentorum. (...)
Tropologicus siue moralis, qui est quasi regis
nostri cellarium continens tres cellas frumenti
vini et olei. (...) Allegoricus, qui continet arma
militancium, (...). Anagogicus qui continet
aurum et argentum et lapides preciosissimos.
Agit enim tantum de supernis que speranda sunt,
videlicet de gaudijs celestium spirituum, de
mansionibus eorum et de gloria diuinarum
personarum (hs. München, 11ra).

Gregorius: Ons conincs kelren sijn die
heymelicheden der scrifturen die men ondersoken
sel, ende deser kelren en is niet een mar veel,
overmids menigherhande sin der bedudinghen
die wi daer in vinden. Die sommich is na der
letter, recht als die ystorie gheleghen is, daer die
uutwendighe menschen mede gheleert worden;
die sommich is die seden te recht mede te
scicken; die sommich is ieghens °20vb° die
wedersaken ons mede te wapenen; die sommich
is vanden ewighen costeliken dinghen, als van
der vroechden der hemelscher saligher gheesten,
van haerre woeninghen, ende van der glorien der
drier parsonen in der heyliger drievoudicheyt (hs.
Göttingen, 20vab).

De Latijnse aanduidingen voor de bekende vier schriftzinnen worden vertaald, maar dan wel in termen
die voor niet-exegetisch-onderlegde lezers begrijpelijk zijn. De metaforen blijven onvertaald; alleen de
toelichting bij de anagogische schriftzin wordt vanwege de aanlokkelijkheid ervan in het
Middelnederlands overgezet3.

(...) VBERA TVA MELIORA SVNT VINO, id est omni
seculari sciencia et prophetica doctrina, qua
inebriati frequenter desipiunt, quia lumen
ueritatis non percipiunt (hs. München, 6ra).

DESE BORSTEN SIJN BETER DAN enich WIJN der
werliker wijsheyt die in den sinnen gheleghen is,
want so wie van den wijn drinct, verliest den
smaec der evangelien ende en can dat licht der
waerheit niet begripen (hs. Göttingen, f. 9vb).

De termen secularis sciencia en prophetica doctrina staan in oppositie tot doctrina Christi/doctrina
ewangelica; dat wil zeggen de leer van Christus (het Nieuwe Verbond uit het Nieuwe Testament)
overstijgt verre de leer van het Oude Verbond uit het Oude Testament en van de wereldlijke wetenschap.
Deze wetenschapstheoretische classificatie gaat verloren in de Middelnederlandse vertaling. Bedudinghe
geeft een expliciterende vertaling van secularis sciencia; prophetica doctrina wordt niet vertaald. De
vertaling van secularis sciencia plaatst wereldlijke wijsheid in een enkelvoudige oppositie tot de leer van
het evangelie. Bedudinghe geeft aanvullend een beeldende voorstelling van wat verloren gaat als men de
`wereldlijke wijn' drinkt, hetgeen precies past in een devote geesteswereld.

FRAGRANCIA VNGVENTIS OPTIMIS. (...) Sicut enim
unguenta pellunt fetorem (...), sic doctrina
ewangelica pellit fetorem (...) (f. 7va).

Dese BORSTEN SIJN WELRUKENDE BOVEN DER

BESTER SALVEN. Die salve verdrijft den stanc,
(...). Also verdriven dese borsten den stanc der
sonden (...) (f. 11va).

De vertaler verkiest Hoogliedterminologie boven theologisch-exegetische terminologie. Dit past in zijn
klaarblijkelijk streven om van Bedudinghe zoveel mogelijk een Hoogliedmeditatie te maken, waar de
lezer zich persoonlijk bij betrokken kan voelen.

                                                                                                                                                                            
2 Verwijzingen waar een L voor het foliumnummer staat, hebben betrekking op de tweede legger van de editie:
hs. Leiden, Ltk. 240; verwijzingen zonder een L voor het nummer hebben betrekking op de eerste legger: hs.
Göttingen, theol. 160.
3 De anagogische zin is in Bedudinghe overigens betrekkelijk zelden aan de orde, cf. infra 186, n. 7.
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Vercellensis: TABERNACVLA CEDAR que
exponebantur radijs solaribus et estibus
orientalibus, significant mentes assidue
superintellectualiter sursumextentas, ubi uere
exponuntur radijs igneis, quos sol intelligencie
exsufflat, Sapiencia 5 (f. 14vb).

Vercellensius: *CEDARS TABERNAKELEN die in
*den raeyen der sonnen ende inder hetten die van
oesten quam altoes stonden, beduden die
ghemoede die altoes oververstandelijc
opghestrecket staen, daer si waerlike die vierighe
godlike raeyen ontfanghen die hem van der
sonnen der gherechticheyt toeghescenen worden
(f. 30ra).

Het typische proza van Thomas Gallus (Vercellensis) dat zozeer door de neoplatoonse negatieve
theologie van Ps.-Dyonisius de Areopagiet is beïnvloed, wordt aangepast aan meer gangbare
denkschema's door de radii ignei te expliciteren en de zon van het verstand te vervangen door de zon
van de gerechtigheid4.

Zoals op andere plaatsen blijkt dat de Bedudinghe-vertaler geen vrees heeft voor passages
waarin aspecten van de mystieke ontmoeting tussen God en mens worden besproken. Angstige
waarschuwingen zal men bij hem niet vinden. De aanpassingen die hij pleegt, zijn slechts gemotiveerd
door de wens de tekst naar het devotionele semantisch domein over te brengen. Aan die wens ligt
waarschijnlijk een vermoeden ten grondslag over de taal en denkwereld waarin de beoogde lezers thuis
zijn.

Secundum Vercellensem exponitur sic: dilectus
meus comparatur arbori *fructuose, quia omnium
ecclesiasticarum et celestium substantiarum
refectio est et sacietas uerbum incarnatum (f.
31ra).

Vercellensis: Mijn gheminde wort den
vruchtbaren boem ghelijct, want hi alle creaturen
in hemel ende in eerde een onthout ende een
versadinghe is (f. 78vab).

Ook hier maakt de vertaler het proza van Vercellensis toegankelijker door de tekst te vervagen, tegelijk
is er echter betekenisverlies en betekenisverandering. Ecclesiasticarum wordt vertaald door in eerde.
Het vervangen van `in de kerk' door `op aarde', doet de specificiteit van de aanduiding verloren gaan.
Het Latijn doet onder andere een uitspraak over de verhouding van het vlees geworden Woord tot de
Kerk. In Bedudinghe ontbreekt dat aspect; hier wordt benadrukt dat de gehele schepping van de
beminde afhankelijk is.

..sicut uidetis quod athomi existentes in aere
antequam radius intret per fenestram non
uidentur, sed post ingressum radiorum solarium
manifeste apparent, ita mentes electorum
percipiunt manifeste infirma sua
quantumcumque parua, quando consciencie
imperfectorum non solum uenialia sed eciam
mortalia uix agnoscunt (f. 31rb).

recht als men dat stubbe (stof) in der lucht niet
ghewaer worden en mach eer die sonne totten
vinster in schijnt, ende dan siet mense claerliken
wel. Aldes ghelijc vernemen volcomen menschen
haer ghebreke claerlic, hoe cleyn datse sijn, daer
onvolcomen menschen dootlike sonden nauwe
kennen.(..) (f. 80vab).

De eigen gebreken worden gezien in het licht van de genade. Athomi wordt stubbe, een vertaling op een
begrijpelijk niveau. Interessanter is de vertaling van het begrippenpaar mentes electorum versus
imperfectorum door volcomen menschen en onvolcomen menschen. De oppositie is in het
Middelnederlands duidelijker dan in het Latijn. De Latijnse term mentes electorum suggereert
verschillende categorieën van mensen in het geestelijk leven, waarbij het verkozen zijn, en dus een
element van voorbeschikking, een rol speelt. Onder meer bij Gregorius komen de termen electi en
mentes electorum veel voor. In zijn kerkbegrip is voorbestemming inderdaad aan de orde5. De
Middelnederlandse vertaling duidt op een categorisering van mensen op grond van de

                                                       
4 Overigens komt ook in Sap. 5,6 de zon der gerechtigheid voor.
5 Cf. RIEDLINGER, Die Makellosigkeit, 64-68.
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verworven/verkregen positie in het geestelijk leven, waarbij ook de hoogste categorie voor eenieder open
lijkt te staan. In het Middelnederlands is de oppositie minder verwarrend dan in het Latijn6.

Unde beatus Ieronimus ad Damasum papam
scribens sacerdotes reprehendit qui omissis
ewangeliis et prophetis comedias scribunt uel
legunt (f. 36va).

Want sinte Jeronimus die papen seer berespet die
dat ewangelium ende die propheten afterlaten,
ende der menschen ydel werken lesen ende leeren
(f. 91ra).

De literaire categorie comedias is de Middelnederlandse lezer zeker onbekend, de vertaler maakt er
daarom eenvoudigweg ydel werke van. De definitie van comedia die ten behoeve van de lezers in de
Latijnse tekst volgt, blijft in Bedudinghe geheel achterwege7, ook de `geleerde' referentie aan het
precieze werk van Hieronymus valt weg8.

Gilbertus: In DOMO [Cant. 3,4] accipe
possessionem securam, in CVBICVLO secretam (f.
47ra).

Gilbertus: in den HUSE hebstu een vri besit, mar
in die SLAEPCAMER hebstu een heymeliker
ghebruken (f. L11rb).

Het formeel parallellisme in de Latijnse zin geeft naar het oordeel van de vertaler onvoldoende de ruimte
aan de betekenisrijkdom die hier wordt gesuggereerd. De vertaler gebruikt daarom liever - en met gemak
- de taal van de Brabantse mystiek (ghebruken i.p.v. possessionem secretam).

Videte, igitur, lumine fidei admirabilem et
precelsum nostrum Salomonem propter
naturarum multiformitatem (...) (f. 53rb).

Nu besiet mitten oghen der sielen onsen
wonderliken hoghen coninc Salemon, overmids
sijnre godliker ende menscheliker natueren (f.
L29va).

De term lumine fidei is theologisch, de vertaling mitten oghen der sielen spreekt de individuele
contemplatie aan. Evenzo staat het dogmatisch-exacte naturarum multiformitatem tegenover een meer
bij de alledaagse geloofsbeleving aansluitende vertaling. Glossa Tripartita is een exegetische tekst die
exacte theologisch-exegetische terminologie wil gebruiken, ook wanneer de tekst tevens de
devotionaliteit voedt. Bedudinghe kent niet het eerste streven en beoogt des te meer het tweede.

..sint igitur CAPILLI TVI, o sponsa, CAPRARVM

[Cant. 4,1] ascendencium per actum
contemplacionis, descendencium per affectum
compassionis, eligencium pastum meliorem per
intuitum speculacionis (f. 56ra).

Hier om, mijn bruut, *die heylighe kerke, laet
DIJN HAREN, dat sijn dijn scouwers, wesen als der
GEITEN die[n] die hoghe berghe opclymmen
inden scouwen, ende nederclymmen mitten
medebevoelen, ende soken die beste weide inden
gebruuc des geminden (f. L36ra).

De vertaler verdient hier bewondering: hij is zeer wel bekend met de mystiek-metaforische taal en met
grote stijlvastheid zet hij de in color rhythmicus gestelde reeks over in een vloeiende innig-mystieke
passage. De eerste twee termen (contemplacionis, compassionis) in de Latijnse scholastieke reeks
pasten nog binnen de door hem te creëren geestelijke en terminologische wereld, bij de derde term
(intuitum speculacionis) verkoos hij een aanpassing te plegen. Door intuitum speculacionis kan men
deel hebben aan het goddelijke. In plaats van de activiteit - intuitum speculacionis - stelt de vertaler met
een op het affectieve toegespitste term het optimale resultaat centraal: ghebruken. Voor de samenhang
van de tekst als meditatie over de liefdesrelatie van het Hooglied waarin de lezer zich opgenomen kan
voelen, is van belang dat de vertaling het relationele aspect opnieuw aan de orde stelt: het gebruuc van
de geminde.

                                                       
6 Bedudinghe schept wel nieuwe verwarring door te spreken over de ghebreke van de volcomen menschen; dat
is in het Latijn nu weer minder problematisch.
7 Comedie secundum Ysidorum Ethicorum 18 libro sunt descripciones sanctorum hominum priuatorum qui
amatoriis et mundanis *uanitatibus insistebant et qui hec describebant comedi appellari possunt (f. 36va).
8 Over de behandeling van namen en titels, infra 170-79.



AANPASSINGEN                                  - 165 -

..supra sensum, ymaginacionem et intellectum
fideliter et firmiter credens, contra lumen
naturale lumini supernaturali assenciens, aperit
librum (...). Quia deus abscondit a sapientibus et
prudentibus de fide rationem querentibus, hoc
reuelauit paruulis humiliter in obsequium Christi
intellectum suum captiuantibus (f. 70va).

So wie trouwelic mit stantachticheden (...) boven
bevoelen ende boven verstant onbewegelic
gelovet, ende *consentiert den overnatuerliken
lichte tegens al sijns selves natuerlike
bevindelicheyt, die luuct mede dat boec op (..).
Want dat die verborgen god den wisen ende den
vroeden onthout die mitten natuerliken lichte
ende mit haers selfs reden godlike dingen
ondervinden willen, dat openbaert hi den cleynen
die oetmoedelic al haren verstande gewelt doen
ende dwingent mit crachte inden dienst Cristi (f.
L83ra).

De vertaler doet twee dingen: hij expliciteert waar hij dat nodig acht, en hij verlegt een betekenisaccent.
In het tweede deel van de passus voegt de vertaler een explicitering aan die wise ende die

vroede toe: die mitten natuerliken lichte ende mit haers selfs reden. Hij maakt daarmee duidelijk dat
het deze `wijzen' zijn die mitten natuerliken licht (lumen naturale) trachten de geloofsgeheimen te
doorgronden, terwijl dit alleen door de gelovige overgave aan de genade van het overnatuerlike lichte
mogelijk is.

In het Latijn zoeken de wijzen de fide rationem. Zij trachten de geloofsgeheimen op rationele
wijze te doorgronden en een rationele waarheid te vinden betreffende een gebied dat de ratio te boven
gaat. Dat is dan ook onmogelijk. Tegenover deze vertegenwoordigers van rationalistische speculatieve
theologie staan zij die bescheiden Christus navolgen en juist daardoor hogere kennis ontvangen.

In het Middelnederlands wordt gezocht naar godlike dingen; dit begrip vervaagt en verlegt de
betekenis van het Latijnse de fide rationem enigzins. Terwijl het Latijnse de fide rationem exact het
onmogelijke streven van rationalistische `wijzen' beschrijft, suggereert godlike dingen een meer
algemeen, maar tevens hoger verlangen. Daarmee gaat de oppositie van wijzen en hun verlangen
enerzijds en gelovigen en hun genadegaven anderzijds, gedeeltelijk verloren. Wel beklemtoont
Bedudinghe dat de ervaring van godlike dingen het hoogste doel is, waarvan de verwezenlijking juist
aan nederige gelovigen wordt geschonken.

VOX igitur DILECTI PVLSANTIS [Cant. 5,2]
dormientes ocio contemplacionis excitat (...):
APERI MICHI per predicacionem et doctrinam
tuam. Tibi intus sum, sed aperi michi in hijs in
quibus foris commoror, ut eciam ipsi sint
nobiscum (f.83ra).

Hier om CLOPPET DIE STEMME DES GEMINDEN

ende seyt totten genen die in die oefeninge des
godscouwenden levens slapen, ende seyt: LVVC

MI OP, MIJN SVSTER, mitter vermaeninge der
doechden, niet di selven - want ic bin in di -, mar
LUUC MI OP die gene daer ic noch buten sta ende
niet in en mach, op dat si oec mede mit ons een
sijn (f. L113ra).

De Bedudinghe-vertaler kan de ambiguïteit van het woord ocium niet in het Middelnederlands
overbrengen. Ocium contemplacionis is een vorm van rust, maar tegelijkertijd een belangrijke
geestelijke activiteit. Bovendien kan ocium nog de negatieve connotatie van ledigheid hebben. Het
Middelnederlandse oefeninge kan aan het Latijnse begrip geen recht doen, en creëert bovendien een
paradox met het werkwoord slapen.

Een verandering van semantisch domein doet zich in geringe mate voor in de vertaling van het
programmatische per predicacionem et doctrinam in het meer direct ethische mitter vermaeninge der
doechden. Deze verandering hangt samen met de respectieve publieksgroepen: franciscanen die met
preken en onderricht zowel als met hun leefwijze een voorbeeld moeten stellen, versus devote vrouwen
(en mannen), die alleen in het leven voorbeeldig kunnen zijn.

quartus (digitus) uocatur medicus siue
medicinalis quia per eum medici colligunt sua
colliria postquam fuerunt trita. Et iste digitus

Die vierde vinger is gehieten medicus (...) want
mit dien vinger plegen die meesters van
medicinen haer costelike crude suverlic mede te
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PLENUS est MIRRA quia per penitentiam ipsa
peccata curantur (...) (f. 86va).

vergaderen als si gestoten sijn. (...) Dese vinger is
VOL MIRREN als overmids waerachtig berou ende
penitenti die wonden ende die sweeringe der
zielen worden genesen (f. L122rb).

In de plaats van de formele Latijnse term plaatst de vertaler een zin die het letsel van de zonde op
beeldende wijze concretiseert en localiseert in de ziel, waarbij hij beelden kiest die precies passen in de
context. Opnieuw laat de vertaler zien dat hij niet alleen zijn vak uitstekend beheerst maar dat hij ook de
tekst heel goed aanvoelt.

Het blijkt dat de Bedudinghe-vertaler in zijn aanpassingsprocédés de tekst veeleer heroriënteert dan
vereenvoudigt - wat men van een tekst die met het geestelijk klimaat van de Moderne Devotie is
verbonden op voorhand wel zou verwachten. Wat hij doet, is de tekst in een bepaalde richting sturen, in
de richting van de praktijk van beschouwing en contemplatie. Hij ontdoet de tekst van zijn theologisch
karakter. Datgene wat zijn publiek vermoedelijk niet kent - scholastieke en academische-exegetische
terminologie - laat hij gewoon weg, verder zorgt hij voor toegankelijkheid van zijn tekst, voor een
soepele verwoording, in feite voor een uitvoerig, genuanceerd en zeer verzorgd tot meditatie en
contemplatie stemmend Hoogliedcommentaar. Bedudinghe kan daarom wel een `Hoogliedmeditatie'
genoemd worden. De vrijmoedige en milde houding van de vertaler blijkt ook uit de klaarblijkelijke
instemming waarmee hij een passage overneemt over het aanwenden, niet vernietigen van wereldlijke
wijsheid9:

Per VVLPES intelliguntur sapientes mundi, qui
non debent occidi sed captiuari; secularis enim in
hiis prudencia que ad pietatem conuertuntur, non
est perimenda aut destruenda, sed captiuanda et
usibus piis applicanda (f. 41ra).

Bi den VOSSEN sijn die wise der werlt [te]
verstanden, die men niet doden en sal mar
vanghen; want die weerlike wijsheit die in den
ghenen is die totter goddiensticheyt bekeert
worden, die en is niet te doden noch te verdeluen,
mar te vanghen ende totten dienste gods te
brenghen (f. 110rab).

Bedudinghe is dankzij de capabele overzetting goed aangepast aan nieuwe behoeften. Hierin kan mede
een verklaring worden gezocht voor de uitzonderlijke populariteit van de tekst.

2. Meer bruids- en relatiemetaforiek

Inhoudelijk en stilistisch is het toevoegen en intensiveren van bruids- en relatiemetaforiek veruit de
belangrijkste ingreep die de Bedudinghe-vertaler door middel van zijn aanpassingsprocédés toepast. Het
is de ingreep die het meest bijdraagt tot de vorming van eigen trekken van Bedudinghe, en die - naar
hedendaagse maatstaven van esthetiek - de literaire aantrekkelijkheid van Bedudinghe verhoogt.

De vertaler heeft elke zijstap of toelichting vermeden, opdat niets de vlucht van de devotie - als
een roedeken des roecs - zou hinderen of onderbreken. Zodoende zorgde de vertaler ervoor dat de lezer
van Bedudinghe op geen enkel moment het affectief-meditatieve bewustzijn - dat men zich overigens
niet als blind irrationeel en suikerzoet moet voorstellen - hoefde te verlaten om tijdelijk in het reflexief-
rationele bewustzijn actief te zijn10. Hierdoor is Bedudinghe in de geest van de lezer een heel andere
tekst dan Glossa Tripartita die de lezer beurtelings laat denken en beschouwen, ondanks toch ook een
bij herhaling uitgesproken gerichtheid op de devotie. Bedudinghe staat de lezer toe de aandacht

                                                       
9 Ik spreek van mildheid omdat bij de contemporaine Moderne Devoten een dergelijke welwillende houding
tegenover wereldlijke kennis en wetenschap niet vanzelfsprekend was, cf. infra 227.
10 Ik gebruik standaard de term lezers. Hiermee zijn zowel vrouwelijke als mannelijke lezers of toehoorders
bedoeld. En hoewel, zoals we eerder zagen (supra 159), het primaire beoogde lezerspubliek vermoedelijk en het
feitelijk recipiërende publiek met zekerheid merendeels uit vrouwen bestond, werd de tekst, gezien de
overlevering ervan in enkele mannenkloosters, ook door mannen gelezen. Indien ik de term `lezeressen' zou
gebruiken, zou dit suggereren dat de tekst nadrukkelijk en exclusief op vrouwen is afgestemd en uitsluitend
door vrouwen werd gelezen, en het een noch het ander is het geval.
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uitsluitend verlangend op de bruidegom van de kerk en van de minnende ziel te richten, ja helpt zelfs de
lezer de intensiteit van de devotie alsmaar te doen toenemen. De ingrepen in de tekst bewerkstelligen bij
de minnende ziel een versterking van het besef in de relatie van bruidegom en bruid te zijn opgenomen,
doordat deze ingrepen zoveel mogelijk gelegenheid tot identificatie met de bruid bieden.

De relatie die in het Hooglied allegorisch is voorgesteld als de relatie tussen bruidegom en bruid,
wordt in Glossa Tripartita en in Bedudinghe interpreterend geëxpliciteerd als de relatie tussen Christus
en de Kerk dan wel de minnende ziel. Reeds door systematisch - zoals we hebben gezien - een
aanzienlijk deel van Glossa Tripartita in de vertaling weg te laten, en door vooral de citaten van de
belangrijkste Hoogliedcommentatoren aaneen te rijgen, wordt de intensiteit van Hoogliedterminologie in
Bedudinghe vanzelf verhoogd en een sfeer van innigheid en meditatie gevoed. De vertaler versterkt deze
tendens door enkele kleine maar betekenisvolle ingrepen, die opnieuw systematisch worden toegepast.
Deze ingrepen zijn gericht op de relatie tussen bruidegom en bruid, en op de wijze waarop de lezers zich
tot deze relatie verhouden. Het gevoel als subject in de liefdesverhouding tussen bruidegom en bruid te
zijn opgenomen, wordt gestimuleerd11 enerzijds door identificatiemogelijkheden met de bruid te
benadrukken, anderzijds door het aspect van Christus als bruidegom van de minnende ziel, in feite van
de lezer, te accentueren. Door zeer vele kleine aanpassingen van deze aard wordt bij de lezer het gevoel
versterkt deel te hebben aan de relatie met de bruidegom.

In de ecclesiologische commentaardelen van Bedudinghe worden met betrekking tot de bruid
enigzins andere ingrepen gepleegd dan in de moreel-mystieke delen.

a. Bruidschap van de Kerk

In de ecclesiologische delen is het aantal aanpassingen tamelijk gering. Bij het begin van een
commentaardeel vindt de vertaler het regelmatig nodig de identiteit van de bruid in de liefdesrelatie te
expliciteren. Sponsa wordt dan vertaald als: die bruut, die heylighe kerke. Met deze aanduiding wordt
de ecclesiologische benadering geëxpliciteerd, terwijl tegelijkertijd de identificatiemogelijkheden voor de
lezer behouden blijven doordat ook het bruidschap van de Kerk nadrukkelijk wordt vermeld. En omdat
de lezer zich een lidmaat van de Kerk weet, is hij in deze liefdesrelatie betrokken. De affectieve
verhouding van de lezer tot de Kerk wordt nog aangemoedigd door de Kerk nooit als een abstractum te
laten figureren, maar integendeel als heilige moeder en bruid. Meestal wordt sponsa echter gewoon als
die bruut vertaald.

voorbeelden
explicitering12: die bruut der kerken, 60vb; die bruut, die heylighe kerke, 37va
explicitering: die moeder, die heylighe kerke, L28ra, L44vb
sponsa - die bruut, die heylighe kerke 20va, 64rb, 72va, 79va, 83ra, 88vb, L36ra, L57va, L61rb,
L74va, L127va
sancta mater ecclesia - die bruut, die heilighe kerke, 14rb, 27rb, 33va, 115ra, L1ra
sponsa - moeder, die heilighe kerke, 58vb
sponsa - die heylighe kerke, L13vb
sacra ecclesia - die bruut, die heylige kerke, L127va

b. De ziel is de bruid

In de moreel-mystieke delen ligt de subjectieve identificatie van de lezer met de bruid meer voor de hand.
De bruid is hier immers de ziel, en dit wordt voortdurend benadrukt. Daarom wordt sponsa vaak
vervangend vertaald als die minnende siele in plaats van letterlijk als die bruut. In enkele gevallen
worden de woordgroepen die innighe siele en die scouwende siele gebruikt13. We mogen aannemen dat

                                                       
11 Wanneer de lezer zich als subject vereenzelvigt met de minnende ziel, dan wordt hij daardoor tevens het
object van de liefde van de bruidegom.
12 In het Latijn komt op deze plaats geen aanduiding van de bruid voor, bijvoorbeeld omdat er geen onderwerp
bij een persoonsvorm wordt genoemd.
13 Alle drie de woordformaties komen zeer frequent in Bedudinghe voor, cf. infra 209-10.
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telkens wanneer de lezer de aanduiding die minnende siele tegenkomt, dat dan een volledige identificatie
plaatsvindt. Voor de devote lezer geldt immers: die siele, de bruid, dat ben ik. De vervanging van
sponsa door die minnende siele draagt ertoe bij de identificatie van de lezer met de bruid mogelijk te
maken. Deze kleine maar wezenlijke wijziging wordt veelvuldig toegepast.

De bruid mag dan veelal worden geïdentificeerd met die siele, structureel blijft Bedudinghe toch
de rijkgeschakeerde beschrijving van de relatie tussen bruid en bruidegom. In structurerende zinnen die
passages en citaten verbinden, spreekt de vertaler daarom af en toe van die bruut, hoewel toch ook van
die siele. Hij is er soms toe gedwongen het onderwerp die bruut te expliciteren wanneer dat is genoemd
in een passage in de Latijnse tekst die de vertaler niet vertaalde of slechts samenvatte.

De aanduiding die minnende siele blijkt ook in vele andere gevallen bruikbaar.

voorbeelden
explicitering: die minnende siele, 68rb, 88va, 112va, L8rb, L9va, L42vb (2x), L60ra, L68vb, L78va,
L114ra, L127rb, L128rb, L129va, L140ra, L145ra, L148rb, L148va
sponsa - die minnende siele, 25ra, 40ra, 43va, 56va, 65rb, 74ra, 76ra, 76vb, 77vb, 102va, 112va,
L101ra, L104va, L105rb, L123vb,
sponsa - die scouwende siele, 47vb, 65vb, 82ra, L15rb
sponsa - die scouwende siele, sijn bruut, L59va
sponsa - innige siele, 84rb, L117va
sponsa - die bruut, die minnende siele, 89va, L61ra, L89vb, L140rb
sponsa - een siele die een bruut cristi geworden is, L32rb
seraph sponse14 - sijn bruut, die scouwende siele, L72ra
ipsius mentis seraphici15 - dat innige gemoede der minnender sielen, L126rb
propera sponsa - die minnende siele, L101va
me - sijnre bruut, der minnender sielen, 70va
christianus - die minnende siele, 41ra, 101vb
oculi - der minnender sielen ogen, L37vb
affectum laudantis - die minlike begeerte des brudegoms die van der minnen der minnenden zielen
(...), L84rb
mens - die minnende ziele, 88vb, L126rb, L148rb

explicitering; die bruut, 14rb, 14va, 67vb, 99va, 105vb, 117va, L1ra, L57vb, L58ra, L59vb (+ nog 16
plaatsen)
patres noui testamenti - die bruut, 15vb
intimi sinus - in der bruut, 71ra
amica - sijn bruut, L84ra

c. De bruidegom centraal

                                                       
14 Voor dit merkwaardige geval geef ik de ruimere context. secundum Vercellensis exposicionem: Sponsus
effectiue laudauit copiosos luminis haustus a seraph sponse perceptos, nunc laudat copiosas eiusdem seraph
effusiones in ordines inferiores, retenta tamen apud se perceptorum plenitudine (f. 67va; cf. ed. BARBET, 182) -
Vercellencius: Die brudegom hevet hier te voren sijn bruut die scouwende ziele gepriset vanden overvloedigen
bornenden lichte dat si van hem ontfangen hevet, nu lovet hise dat si dat selve licht den ghenen die beneden
hoer sijn uutstort ende mededeylt, behoudelic nochtan dat die vollicheyt des ontfangen lichts bi haer blivet (f.
L72ra). Dit voorbeeld (en het navolgende) stamt uit het commentaar van Thomas Gallus (Vercellensis). Over
de problemen die het proza van Thomas voor Bedudinghe soms stelde, cf supra 156ff.
15 In Glossa Tripartita werd al een explicitering t.o.v. de tekst van Thomas Gallus toegepast. Thomas Gallus:
motus seraphici (ed. BARBET, 197) - Glossa: motus ipsius mentis seraphici. Glossa Tripartita maakt de
oorspronkelijke tekst inzichtelijker; Bedudinghe vermijdt vervolgens de lastige Latijnse terminologie en voegt
tegelijkertijd relatie-terminologie toe.
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Wat betreft de bruidegom in de liefdesrelatie zien we dat in Bedudinghe zo vaak mogelijk de term die
brudegom wordt gebruikt. De ecclesiologische en moreel-mystieke commentaardelen verschillen op dit
punt niet van elkaar. De bruidegom staat in alle gevallen voor God, Christus. In Glossa Tripartita
worden verschillende aanduidingen gebruikt; in de eerste plaats natuurlijk sponsus, maar regelmatig
toch ook dilectus. In Bedudinghe blijkt dilectus vaak óók met die brudegom te worden vertaald.
Bovendien wordt het onderwerp van een zin of passage telkens geëxpliciteerd als die brudegom.
Tenslotte wordt die brudegom nog gebruikt om een hele reeks van andere termen te vertalen (zie
voorbeelden). Hierdoor is in Bedudinghe voortdurend de relatie tussen brudegom en bruut aan de orde.
Daarmee verschaft Bedudinghe de lezer op zeer vele plaatsen de gelegenheid zich door identificatie met
de bruid in de relatie met de bruidegom opgenomen te voelen. Wat betreft de relatiemetaforiek is het
gebruiken of toevoegen van de aanduiding die brudegom de meest frequente ingreep.

voorbeelden
explicitering/toevoeging: die brudegom16, 19ra, 14rb, 14va, 16vb, 22ra, 23vb, 38ra (2x), 41va (+ 96
plaatsen)
dilectus - den brudegom, L13ra, L799vb, L113vb, L135rb, L137rb
dilecti - des geminden brudegoms, L55ra
ipse dilectus - die geminde brudegom selve, L52rb
uox dilecti - des brudegoms stemme, L113vb
Christum - den brudegom, L128vb
ad aliquem amplexum - totten bedde des groten brudegoms, 13ra
dominus - die brudegom, 15rb
crapulato a uino - droncken van des brudegoms wijn, 29va
cognicionis unitiue - eninghe mitten brudegom, 106ra
conditori - den brudegom, 109vb
sine Christo - sonder des brudegoms hulpe, 115ra
deum - den brudegom, 117ra, L101ra
homo -haer brudegom, L65vb
affectum laudantis - die minlike begeerte des brudegoms die van der minnen der minnenden zielen
(...), L84rb
uultus tui, domine - des brudegoms aensicht, L85va
diuine - haers brudegoms, L120vb
ad te qui habitat in celis - toter scoenheyt des brudegoms, L128va
amicum - den brudegom, L141va

d. Evaluatie

Dit complex van drie veelvoorkomende kleine aanpassingen is de belangrijkste inhoudelijk-stilistische
ingreep die de vertaler verricht. Uit de aanpassingen kunnen we de vermoedelijke algemene doelstelling
van de tekst afleiden: de voortdurende bruidsidentificatie van de lezer, waardoor deze zich als een
minnend subject aanwezig voelt in de tekst en ipso facto in de relatie van bruid tot de bruidegom, tot
Christus. De lezer voelt zich de minnende ziel die als subject de bruidegom bemint, en de minnende ziel
die als object door de bruid wordt bemind.

De vertaling verraadt een tendens tot standaardisering en uniformering van terminologie,
hetgeen de consistentie en inzichtelijkheid van de Middelnederlandse tekst vergroot.

3. Namen en titels

                                                       
16 Die brudegom staat samenvattend voor een reeks van aanduidingen, zoals des brudegoms, van den
brudegom, haers brudegoms etc.
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Tot de academische structurerende elementen in Glossa Tripartita horen ook de aanduidingen van
autoriteiten en bijbelplaatsen. In Bedudinghe zijn de autoriteiten en bijbelplaatsen die in de brontekst
worden geciteerd, niet of minder nauwkeurig aangeduid. Gedeeltelijk hoort dit aspect van het
bewerkingsgedrag daarom bij de weglatingen thuis, het wordt echter bij de aanpassingen behandeld
omdat op meer plaatsen wél een aanduiding wordt gegeven, zij het een onnauwkeurigere. In het
algemeen kan de manier waarop Bedudinghe omgaat met referenties naar autoriteiten en bijbelboeken
als een aanpassing van het referentiesysteem worden betiteld.

Los van de intentie die achter de onnauwkeurigheid of het verzwijgen schuil gaat, is het een feit
dat Bedudinghe door deze wijze van overbrengen van de citaten in één klap het volkstalige eind vormt
van wat in het Latijn waarschijnlijk een lange keten van controleerbare kennisoverdracht is geweest.
Wanneer een citaat van bijvoorbeeld Augustinus in Glossa Tripartita wordt aangeduid met: Augustinus
de trinitate caput 9, en dit in Bedudinghe wordt gereduceerd tot enkel: Augustinus, dan is het
onmiddellijk niet meer mogelijk dit citaat op te zoeken. Daarmee vervalt de mogelijkheid het citaat te
controleren, eventueel uit te breiden, of in zijn context te bestuderen. Correct citeren en refereren is de
basis van wetenschappelijke kennisoverdracht; wanneer dit niet gebeurt dan komen de citaten in een
niet-academische omgeving terecht. Door onduidelijk citeren raakt wetenschappelijke kennisoverdracht
in het slop Wat ik hier zeg over de doodlopende straat van kennisoverdracht geldt alleen voor
Middelnederlandse teksten in relatie tot scholastieke teksten. In vroegere Latijnse teksten uit het
monastieke milieu (bijv. Bernardus) en in scholastieke teksten van het hoogste niveau (bijv.
Bonaventura) werd evenmin met duidelijke bronvermelding geciteerd. Dit kon achterwege blijven omdat
schrijvers en lezers in ieder geval de Bijbel goeddeels van buiten kenden, en omdat de goede verstaander
wel wist aan welke plaatsen in teksten werd gerefereerd17.. Dit kennisniveau kan voor het publiek van
Middelnederlandse teksten niet langer worden verondersteld.

Hier volgen twee opsommingen, een van de autoriteiten en een van de bijbelboeken die in
Glossa Tripartita18 en Bedudinghe worden genoemd, met daarbij het aantal vermeldingen in beide
werken. De autoriteiten staan in volgorde van kwantitatief belang, de bijbelboeken staan in de volgorde
van de vulgaat. Bij de autoriteiten gaat het om het aantal malen dat een autoriteit vermeld wordt; dit
aantal ligt zeker hoger dan het aantal citaten. Vaak begint én eindigt een citaat in Glossa Tripartita met
een autoriteitsaanduiding, waarbij in het tweede geval meestal wordt volstaan met bijvoorbeeld: hec
Bernardus. Ook wordt regelmatig naar een eerder gegeven citaat verwezen, of naar het werk van een
auteur in het algemeen; bijvoorbeeld: supra Bernardus, of: sicut dicit Bernardus. Om die reden is er
ook in de Latijnse tekst een groot aantal auteursvermeldingen zonder dat daarbij een werk wordt
genoemd. In Bedudinghe wordt vrijwel nooit een werk genoemd. Om een vergelijking te kunnen maken
tussen Glossa Tripartita en Bedudinghe heb ik daarom uit beide teksten simpelweg alle
auteursaanduidingen genoteerd, zonder na te gaan of daarbij ook een citaat hoorde. Dientengevolge
wordt ook bij de meeste auteursaanduidingen in Glossa Tripartita geen werk genoemd. Het aantal
vermeldingen zonder begeleidende titel wordt meteen na de naam gegeven, daarna volgen de
auteursvermeldingen mét een daarbij genoemd werk onder de titel die er in Glossa Tripartita (of
Bedudinghe) aan wordt gegeven.

Aan deze opsomming zijn enkele interessante conclusies te verbinden, die verderop worden
vermeld.

Autoriteiten: auteurs

Glossa Tripartita       Bedudinghe op Cantica

                                                       
17 In Glossa Tripartita wordt bij bijbelboeken de citeerwijze gehanteerd die Thomas Waleys (†† ca. 1349) voor
preken aanbeveelt: vermelden van boek en hoofdstuknummer, behalve bij de psalmen, die iedereen toch uit het
hoofd kent; cf. MARY CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture (=
Cambridge Studies in Medieval Literature 10), Cambridge University Press 1993, 99.
18 De vermeldingen uit de mariologische delen van Glossa Tripartita zijn niet opgenomen; aangezien deze
delen in Bedudinghe niet zijn vertaald zouden deze vermeldingen de vergelijking tussen Glossa en Bedudinghe
vertroebelen.
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Bernardus 113
     sermones super cantica 104
     de consideratione 2
     omelias 1
     in quadam epistola 1
     in quodam sermone 1
     in quodam compilacione 1
     meditationes19 1
     ad fratres de monte dei20 1

---
totaal  225 Bernardus 154

Gilbertus 136
     sermones super cantica 48

---
totaal  184 Gilbertus 118

Gregorius21 120
     moralia 30
     omelias 7
     super cantica 4
     dyalogi 4
     super ezechiel 3
     epistolae 2
     in registro22 2
     in pastorali 1

---
                        totaal 163 Gregorius 106

Vercellensis23 122 Vercellensis 65

Augustinus 38 Augustinus 41
     de trinitate 17
     confessiones 11 Sinte augustinus inden

boec sijnre biechten 1
     epistolae 5
     de spiritu et anima24 2
     de vera religione 2
     super genesin 2
     de civitate dei 3
     de doctrina christiana 2
     soliloquium 1
                                                       
19 Ps.-Bernardus; ed. PL 184, 485-508.
20 Ps.-Bernardus; werk van Willem van St.-Thierry; ed. door J.M. DÉCHANET, SC 223, Parijs 1976.
21 De meeste verwijzingen hebben vermoedelijk betrekking op de voortzetting van Gregorius' twee preken door
Robertus van Tombelaine.
22 Gregorius, Registrum epistolarum libri 1-14, ed. D. NORBERG, CCSL 140/140A, Turnhout 1982.
23 Is Thomas Gallus.
24 Ps.-Augustinus, eenmaal (f. 77ra) staat er in Glossa: autor de spiritu et anima. De spiritu et anima is een
werk dat traditioneel werd toegeschreven aan Alcher van Clairvaux, maar meer recent is toebedacht aan Petrus
Comestor; G. RACITI, L'autore del«De spiritu et anima», in: Revista di filosofia neo-scolastica 53 (1961) 385-
401. De discussie over de toeschrijving is niet afgesloten. Editie: PL 40, 779-831.
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     ierarchia? 1
     de xii abusivis seculi25 1
     meditationes26 1
     de laude caritatis27 1
     super psalmos 1

-- --
totaal 88 totaal  42

Beda 59 Beda 39

Dionysius28 15 Dionisius 19
     angelica hierarchia 12 sinte dionisius inden 1

boec vanden enghelen
     mistica theologia 8
     de divinis nominibus 9
     ecclesiastica hierarchia 1
     epistola ad iohannem 1

-- --
totaal 46 totaal 20

Richard van St.-Victor 17
     de contemplacione minori29 14
     super psalmos 3
     beniamin maior 3
     de tabernaculo 1
     de archa 1

--
totaal 39 Richardus 21

Hugo van St.-Victor 13
     liber de arra anime 7
     super angelica hierarchia 4
     de meditatione 2
     de arca noe 1
     de cantico pro assumpcione 1
     de virtute oracionis 1
     de laude caritatis 1

--
totaal 30 Hugo 22

Anselmus30 9
     cur Deus homo 1
     meditationes 2
     de predestinacione 2

--
totaal 14 Ancelmus 10

                                                       
25 Ps.-Augustinus, Ps.-Cyprianus, De duodecim abusivis saeculi, Cap. 5 - CSEL 3,3, p. 158-60.
26 Ps.-Augustinus, PL 40, 901-942.
27 Is dit Ps.-Augustinus, Sermo de caritate (13de eeuws)?
28 Dionysius de Areopagiet, ca. 500.
29 Beniamin minor vel de gratia contemplationis, PL 196.
30 Anselmus van Canterbury, 1033-1109.
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Isidorus31 7
     ethimologiarum 7
     de summo bono 7

--
totaal 21 Isodorus 5

Aristoteles 2
    philosophus 4
    ethicorum 6
    phisicorum 1
    de generacione 1
    de celo et mundo 1
    de animalibus 1

--
totaal 16 -

Ambrosius 7
     exaemeron 1

--
totaal 8 Ambrosius 4

Hieronymus 6
     ad damasum32 1
     epistola 1

--
totaal 8 Ieronimus 3

Bonaventura 3
      de operibus sex dierum 4

--
totaal 7 Bonaventura 1

Origenes 2
     super cantica 1
     super iohannem 1
     omelia 1
     super pentateuch 1

--
totaal 7 Origenes 2

Chrysostomus 2
     omelias 1
     super mattheo 1

--
totaal 4 Crisostomos 2

Boethius 3
     de consolacione 2

--

                                                       
31 Isidorus van Sevilla (Hispalensis), ca. 560-636.
32 Epistola ad Damasum papam.
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totaal 5 Boecius -

Cassianus33

     de institucione monachorum 5
     collationes 1

--
totaal 6 Cassianus 1

Cassiodorus34 3
     super psalmos 2

--
totaal 5 Cassiodorus 1

Seneca 4 Seneca 3

Alexander, super cantica35 8 -

Ypocrates 3 Ypocrates 2

Hugo, de claustro36 2 Hugo inden boec vanden
cloester der sielen 1

Haymo37 2 -

Rabanus, de naturis rerum38 2 -

Papias39 2 -

Historia40 2 -

Tullius (1 x de officijs)41 2 Tullius 1

Damascenus42 1 -

doctor ecclesiasticus43 2 -

Innocencius44 1 -

                                                       
33 Ioannes Cassianus, ca. 360-ca. 435.
34 Cassiodorus († na 580), ed. M. ADRIAEN, CCSL 97/98, Turnhout 1958.
35 Alexander Nequam, 1157-1217; hij wordt toch enkele malen buiten de mariologische delen geciteerd, waarin
hij een van de belangrijkste autoriteiten is.
36 Hugo de Folieto († 1172/74), De claustro animae, ed. PL 176.
37 Haymo Altissidoriensis (van Auxerre), ca. 850; cf. supra, 20, n. 7; 120, n. 32.
38 Hrabanus Maurus, Benedictijn, ca. 780-856.
39 Papias, Italiaans lexicograaf uit de tweede helft van de elfde eeuw.
40 Mogelijk een verwijzing naar de Historia Scolastica van Petrus Comestor, al heb ik de plaatsen niet kunnen
identificeren.
41 M. Tullius Cicero (106-43 v. Chr.).
42 Ioannes Damascenus, eind 7e eeuw tot vóór 754.
43 Wie hiermee bedoeld wordt, is mij niet bekend.
44 Vermoedelijk paus Innocentius III (1198-1216).
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Wilhelmus45 1 -

quidam magister46 1 -

episcopus zenonensis47 1 -

glosam thomae48 1 -

Het aantal vermeldingen van de `mystieke' autoriteiten Vercellensis en vooral Dionysius is in
Bedudinghe relatief geringer dan in Glossa Tripartita; anderzijds is het aantal vermeldingen van de
traditionele `spirituele' autoriteiten Hugo en Richard van St.-Victor in Bedudinghe relatief hoog. Beide
tendensen zullen samenhangen met de voorkeuren van de vertaler en zijn publiek. Enkele `filosofische'
en `academische' autoriteiten die tamelijk belangrijk zijn in Glossa Tripartita - met name Aristoteles,
Isidorus, Alexander en Boecius - vallen (bijna) geheel weg in Bedudinghe. Merkwaardig is dat meer dan
de helft van de verwijzingen naar de zo belangrijke kerkvader Augustinus wegvalt. Mogelijk gebeurt dit
omdat hij als Hoogliedcommentator van geen belang is. Speciale vermelding verdient ook Bonaventura,
die in Glossa belangrijker is dan het geringe aantal vermeldingen doet vermoeden49, en die in
Bedudinghe slechts eenmaal wordt genoemd. Vele van de autoriteiten die in Glossa Tripartita slechts
een of twee keer werden genoemd, komen in Bedudinghe in het geheel niet voor.

Op drie uitzonderingen na zijn alle titels van werken in Bedudinghe weggelaten.

AUTORITEITEN: BIJBELPLAATSEN

Glossa Tripartita Bedudinghe op Cantica

Genesis 61 genesis 1

Exodus 35 moyses 2

Leuiticus 3 moyses 1

Numeri 12 moyses 1

Deuteronomium 20 in moyses boec/boeken 2

Iosue - -

Iudicum 6 rechters 1

Ruth - -

Regum primus 9
Regum secundus 14
                                                       
45 William of Newburgh Can. Reg. († 1201).
46 Hs. Assisi, f. 62vb, een tekst van Philippus Cancellarius, ca. 1160/1185-1236. Geciteerd is uit de Planctus
Christi morientis, ed. Analecta Hymnica Medii Aevi XXI, Lieder und Motetten des Mittelalters, zweite Folge:
Cantiones Festivae, Morales, Variae, hrsg. G.M. DREVES, Leipzig 1895.
47 Vermoedelijk de heilige Zeno van Verona, bisschop 362-372.
48 Een glossa van Thomas van Aquino is niet overgeleverd, de aanduiding kan betrekking hebben op de
commentaar van Aegidius Romanus. STEGMÜLLER, 8030, M. GRABMANN, Die Werke des hl. Thomas von
Aquin, 1976, 254-257.
49 K. SCHEPERS,«Ps. Bonaventura».
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Regum tertius 17
Regum quartus 7
  Regum 6 coninghen 3

Paralipomenon primus - -

Paralipomenon secundus 3 -

Esdrae primus 2 -

Esdrae secundus (Nehemiae) 2 neemias 1

Tobias 2 thobias 1

Iudith 8 -

Esther 7 -

Iob 78 job 48

Liber Psalmorum 192 david 31
die propheet 27
psalmus 25
propheet david 10

--
totaal 93

Proverbia Salomonis 50 die wise man 15

Ecclesiastes 18 die wise man 7

(Canticum Canticorum)

Liber Sapientiae 27 boec der wijsheit 1
die wise man 2

--
totaal 3

Ecclesiasticus 76 die wise man 16

Isaias 117 isaias 43
een propheet 4
die wise man 1

--
totaal 48

Ieremias 27 jeremias 21

Lamentationes Jeremiae (Threni) 13 die propheet 1

Baruch 3 baruch 2

Ezechiel 25 ezechiel 10
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Daniel 22 daniel 1

Osee 17 ozeas 4
een propheet 1

--
totaal 5

Ioël 6 johel 3

Amos 3 amos 1

Abdias - -

Ionas - -

Michaeas 1 een propheet 1

Nahum 1 -

Habacuc 8 abacuc 3
een propheet 1

--
totaal 4

Sophonias 1 een propheet 1

Aggaeus - -

Zacharias 8 zacharias 1
een propheet 2

--
totaal 3

Malachias 2 -

Machabaeorum primus 8 -

Machabaeorum secundus 3 -

Mattheus 48 matheus 1
ewangelium 3
onse lieve heer 1

--
totaal 5

Marcus 3 marcus 1

Lucas 41 -

Iohannes 57 johannes 2
ewangelium 3

--
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totaal 5

Acta Apostolorum 13 apostelen werke 4

Pauli Epistola ad Romanos 16
ad Corinthios prima 11
ad Corinthios secunda 15
    Corintios 6
ad Galates 10
ad Ephesios 20
ad Philippenses 5
ad Colossenses 6
ad Thessalonicences prima -
ad Thessalonicenses secunda -
ad Thimotheum prima 4
ad Thimotheum secunda 1
ad Titum -
ad Philemonem -
ad Hebraeos 13

--
totaal Epistolae Pauli 113 paulus 60

Iacobi epistola 2 jacob 2

Petri epistola prima 8 petrus 2
Petri epistola secunda - -

Iohannis epistola prima 6 -
Iohannis epistola secunda - -
Iohannis epistola tertia - -

Iudae epistola - -

Apocalypsis 35 (johan in) apocalipsi 17
johan 1

--
totaal 18

In Glossa Tripartita zijn vrijwel alle bijbelboeken door citaten en referenties relatief gelijkelijk
vertegenwoordigd. Uitschieters in vermeldings-frequentie vormen Genesis, Liber Psalmorum, Isaias en
enkele van de brieven van Paulus.

In Bedudinghe worden de historische boeken van de bijbel opvallend weinig genoemd, datzelfde
geldt voor de Evangeliën. Uit het Oude Testament worden enkele van de onderrichtende boeken en de
grote profeten vaak genoemd: Iob, Psalmen, Isaias en Ieremias. Wat betreft het Nieuwe Testament ligt
het zwaartepunt duidelijk bij (de brieven van) Paulus.

Bij de aanduiding van bijbelboeken valt op dat alle brieven van Paulus, die in Glossa keurig
afzonderlijk en met opgave van hoofdstuknummer worden vermeld, in Bedudinghe worden
samengebracht onder de aanduiding paulus. Voor alle boeken van de Pentateuch behalve Genesis
hanteert Bedudinghe de aanduiding moyses boec. Met die wise man refereert Bedudinghe aan meerdere
van de Wijsheidsboeken50; met propheet aan verschillende van de grote of kleine profeten en ook aan de
Psalmen.

                                                       
50 Eenmaal - bij vergissing? - gebruikt voor Isaias.



AANPASSINGEN                                  - 179 -

Concluderend: zowel de autoriteitsvermeldingen als de bijbelboekaanduidingen zijn in
Bedudinghe aanzienlijk vager dan in Glossa Tripartita. Bij de autoriteiten leidt dit ertoe dat citaten
onmogelijk kunnen worden opgezocht in de originele werken. De bijbelcitaten in Bedudinghe zijn alleen
tot de bron te herleiden voor wie de bijbel zowat van buiten kent (of over een goede concordantie
beschikt). Dit maakt Bedudinghe uitstekend geschikt voor meditatieve overdenking, maar geheel
ongeschikt voor studie. We mogen aannemen dat dit strookt met de bedoeling van de vertaler. In de
nieuwe tekst die hij op basis van Glossa Tripartita vervaardigt, speelt kennis nog steeds een belangrijke
rol; het is echter geen academische kennis die verworven moet worden, maar kennis ontleend aan
ervaring en geloof. De meeste autoriteiten wier naam hij noemt, ontwikkelden deze kennis en droegen ze
aan navolgende generaties over.

Het feit dát Bedudinghe autoriteiten noemt, kan derhalve vermoedelijk toegeschreven worden
aan het gezag dat deze auteurs bezaten. Een tekst die uit citaten van deze autoriteiten - ze hebben die
naam niet voor niets - is opgebouwd, bezit daarmee een waarmerk van gezag.



II. TOEVOEGINGEN

In Bedudinghe is er een groot aantal gevallen waar de vertaler een kleine toevoeging pleegt die de
voorgaande zin in een bepaalde door hem gewenste richting stuurt. Onderzocht is of al deze kleine
toevoegingen - die ieder op zich genomen onopvallend en onbetekenend zijn -, wanneer ze worden
samengevoegd en als geheel geanalyseerd, tóch indicatief zijn voor een visie en een tendens die de
vertaler wenst uit te drukken.

De inhoudelijk relevante kleine toevoegingen kunnen in vier categoriën worden onderverdeeld.
Ze hebben betrekking op: de minne, het schouwen, de deugden, en enkele aspecten van de geloofsleer.
Deze toevoegingen dragen inderdaad bij tot een duidelijker beeld van de vertaler en diens intenties. De
belangrijkste drie categoriën hangen met elkaar samen: minne, schouwen, deugden.

1. Minne

In het geestelijk leven van de minnende ziel vormt minne de basis van de relatie tot God zowel als tot de
naaste. In de Hoogliedmeditatie die Bedudinghe is, vormt minne tevens het centrale aspect in de relatie
tussen bruidegom en bruid. Op een aantal plaatsen benadrukt de Bedudinghe-vertaler deze grondslag
van het geestelijk leven: de verbondenheid in minne van de bruid, de minnende ziel, met God en de
naaste.

Het minne-verlangen naar de bruidegom is de essentie van het geestelijk leven van de bruid:

Quid est hic languor nisi affectio quedam de
absente dilecto amantem afficiens? Amor
vehemens pacientis simul afficit carnem et
mentem, illius extinguit lasciuiam. O potens et
prepotens passio caritatis, si non temperatur non
tolleratur; quia cum possederit animam, sui
ipsius faciet inpotentem (f. 93vb).

Wat is dese quellinge dan een inrelic verlangen
totten geminden als hi niet tegenwoerdich en is?
°142rb° Dese quellende minne quellet geest ende
natuer des minres ende verteert sijn crachte. O
mogende ende overmogende cracht der minnen,
wort si niet getempereert ende gematicht, si en is
niet te liden. Want so wanneer si des minres
gemoede beseten heeft, <so> maect sine sijns
selfs onmachtich (f. L142rb)1.

De vertaler voegt toe: Want een gerecht minre en is sijns selfs niet, mar des geens dien hi mint.
Hiermee legt hij uit hoe het komt dat de ziel zo volledig onmachtig wordt wanneer zij de minne heeft
ervaren. Dat reden is dat de minnende ziel in en door de minne ervaart dat hij wezenlijk met de geminde
verbonden is en van hem afhankelijk is, dat zijn eigenheid onbelangrijk is, en dat alleen zijn
verbondenheid met de beminde telt.

Voor de godsontmoeting, het kennen van de geminde, is minne noodzakelijk:

unde sponsa, ut dictum est, gloriando in ipso se
ostendit ab ipsius [van de bruidegom] spiritu
singulariter et familiariter inspiratam: EN °39rb°
DILECTUS LOQUITUR est MICHI [Cant. 2,10], quia
radios sue occulte inspiracionis percipio et in
dulcedine sue allocucionis exulto (f. 39rab)

Ende want die minnende ziele sijnre deelachtich
was gheworden, ende van sijns selfs gheest
sonderlinghe heymelic begavet was, so verblide si
haer daer of in hem, ende seyde: SIE, MINE

GHEMINDE, dien ic alleen in minnen kenne,
SPREECT MI, in dien dat ic °102vb° die raeyen
sijnre heymeliker ingheestinghe ghewaer worde,
ende verblide in die sueticheyt sijnre medesprake
(f. 102vab).

De vertaler past de toevoeging in: dien ic alleen in minnen kenne (f. 102va) om te beklemtonen dat de
ontmoeting met de bruidegom waarvan hier sprake is, alleen op voorwaarde van het beminnen door de
bruid mogelijk is.

                                                  
1 Citaten uit hs. Leiden worden voorafgegaan door een L; van citaten uit hs. Göttingen wordt alleen het
foliumnummer gegeven (zonder voorafgaande letter).
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In minne zijn bruidegom en bruid verbonden. Glossa Tripartita noemt zes redenen waarom de
bruid de deur voor de bruidegom zou openen (Cant. 5,2: LUUC MI OP). Een van de redenen is dat tussen
hen een vriendelike verbant (familiaris colligacio, f. 83rb) bestaat. De vertaler wenst dit toe te lichten
en zegt: daer si onderlinge in minnen mede gebonden sijn (f. L114vb). Minne is de basis van hun
verbintenis.

Een van de karakteristieken van een oprecht minnaar Gods is dat hij zich ruimhartig toont. In
hem is een wide uutreckinghe der caritaten (spiritualis rectitudo.. in caritatis dilatacione, f. 13ra).
Uitleg wordt verschaft door de vertaler, uutreckinghe der caritaten betekent: noch vriende noch viande
buten der minnen te sluten (f. 24vb). De minnende ziel moet in dit leven zijn minne zowel naar vrienden
als vijanden doen uitgaan.

Bij Cant. 5,6, MIJN ZIELE IS GESMOUTEN, blijkt dat de minnende ziel zich niet kan bedwingen
om in liefde uit te gaan:

Liquefactio est in sapiali(!?) deuocione que non
ualet in se consistere (f. 88va)

Dese <smeltinge> coemt uut smakeliker
reynicheyt die haer selven binnen haer selven
overmids vollicheyt des herten niet onthouden en
can (f. L129rb).

Ter verduidelijking vult de vertaler aan: si en moet na ordinancien godliker caritaten der minnen
werke werken (f. L129rb). Hij maakt duidelijk dat de minnende ziel van liefde smelt en niet anders kan
dan uit minne werken te verrichten.

2. Het schouwende leven

De minne is het fundament en het wezen van het geestelijk leven in al zijn geledingen. Het is de minne
die naar vereniging met God doet verlangen, maar het is de genade die de minnaar met de geminde
verenigt. Een belangrijk aspect van de mystieke vereniging is - in de taal van de Brabantse mystiek - de
`overforminghe', waarbij de minnaar de aardse eigenheid verliest en een hogere eigenheid (her)vindt2.
Eigen aan dit ervaringsmoment is, behalve de tijdelijkheid, een vorm van hoger weten, die niet kan
worden uitgedrukt en daardoor paradoxalerwijze een vorm van niet-weten is.

De Bedudinghe-vertaler raakt met zijn kleine toevoegingen aan alle aspecten van het
schouwende leven, op een wijze die doorvoelde kennis doet vermoeden.

Bij de frase IC SEL GAEN TOTTEN BERGHE VAN MIRREN (Cant. 4,6) worden zeven betekenissen gegeven
van het woord `berg' in verband met de uita contemplatiua, het schouwende leven. Bij de laatste
betekenis vertaalt de Bedudinghe-auteur:

Est enim mons locus fastigii (...). Ex quo
colligitur quod contemplatiua <uita> habundat
sursumactione (f. 63rb).

Ten sevenden mael is die berch een stede der
hogher verhevenheit (...). Daer uut verstaet men
dat dat scouwende leven vol godliker
*opwerckinge3 is (f. L59rb).

En hij voegt daar zelf nog aan toe: daer alle ander oefeninge wel mit rechte sculdich sijn toe te dienen.
De vertaler geeft daarmee te kennen dat het schouwende leven in een ordening van het geestelijk leven de
hoogste plaats inneemt, overigens zonder dat de hiërarchisch lager geordende delen minderwaardig zijn;
deze zijn even noodzakelijk, maar ze zijn georiënteerd op het hoogste punt in de orde. Het schouwende
leven en het werkende leven zijn met elkaar verbonden door de dragende kracht van de minne, zonder

                                                  
2 Overforminghe is ook bij Ruusbroec een belangrijk woord, bijv.: Maer daer wij dese claerheyt na volghen
boven reden met eenvoldighen ghesichte ende met willigher gheneychtheyt ons selfs tote in onse overste leven,
daer ontfaen wij die overforminghe gods in alheyt ons selfs; Vanden blinkenden steen, in: Jan van Ruusbroec,
Opera Omnia, (ed.) G. De BAERE, Dl. 10, Tielt 1991, p. 159, r. 679-82.
3 Het substantief sursumactio wordt vertaald door een substantief met een attributief adjectief: godliker
opwerckinge. Dit is een procédé dat de vertaler vaak gebruikt waanneer hij meerdere betekeniselementen van
een substantief wil uitdrukken, infra 211-12.
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welke geen van beide op de juiste wijze beleefd kan worden. Minne voedt het verlangen van de bruid
naar de bruidegom, dat wil zeggen naar vereniging met God; minne verbindt de bruid in het werkende
leven met de naaste.

Tweemaal gebruikt de Bedudinghe-vertaler kleine toevoegingen om de onbegrijpelijke
eenheidservaring inzichtelijker te maken.

In de vertaling van een lastige passage van Thomas Gallus wordt in Ps.-Dionysiaanse
terminologie gesproken over het schouwen in die overschinende duusternisse. De passus handelt over
Cant. 2,12,

TURTUR... significat uirtutem mentis unitiuam et
superintellectualem. (...) Hec uirtus in arduis
ponit nidum suum (...). Inde contemplatur quo
uescitur et pulli sui, hoc est inferiores ordines
mentis, quos nocte, id est in superlucente
caligine, fouet, qui eciam de hac esca recreantur
(f 40va).DER TORTELDUVE STEMME IS GHEHOERT

IN ONSEN LANDE:

DIE TORTELDUVE... beteikent die verenigende
ende oververstandelike cracht des ghemoeds. (...)
Dese cracht maect hoer nest in dat hoghe (...).
Uut dien neste scouwet si daer si of ghevoet wort,
ende haer jonghen mede - dat sijn die nederste
crachten des ghemoedes - voedet si in der
nachten - dat is in die overschinende
duusternisse, daer alle verstant ontbreect, daer
ghenieten si oec deser spisen (f. 107rab).

De passage bespreekt de verhouding tussen het wezen van de geest en de lagere vermogens. De lagere
vermogens zijn in afhankelijkheid verbonden met het wezen, dat op zijn beurt met de levensbron, God, is
verbonden. Het voedsel dat het wezen aan de lagere vermogens doorgeeft, ontvangt het zelf in het
contact met God, dat, paradoxaal, met overschinende duusternisse wordt aangeduid. Om deze
complexe voorstelling van zaken te verhelderen, en om de metafoor overschinende duusternisse
begrijpelijk te maken, voegt de vertaler toe: daer alle verstant ontbreect.

Een tweede maal bij een passage van Thomas Gallus, waar de bruid in de schouwing tot bij
God wordt opgeheven en vervolgens tracht nog verder door te dringen in die onbevindelike
afgrondicheyt.

VVLNERASTI COR MEUM [Cant. 4,9]. Versellensis:
Assumpta sponsa ad superiores theorias,
profunda scrutando ingreditur. Ubi quasi
*penetrando ipsum wlnerat, et ex ipso vitalem
spiritum tamquam sanguinem extrahit,.. (f.
66va).

DU HEBSTE MIJN HERTE GEWONT. Vercelencis:
Doe die minnende ziele, die bruut, tot hoger,
hemelscher scouwinge opgenomen was, doe
ghinc si mitter doerdringender scarpicheit der
minnen in die onbevindelike afgrondicheyt om
noch naerre heymelicheyt mit haren geminden te
ondervinden, daer si den geminden mitter
minliker *doerdringinge recht hiete te wonden,
ende heeft dat levendich voetsel haers geests
recht alse bloet.. uut hem getogen,.. (f. L68vb-
69ra).

De vertaler verduidelijkt met kennis van zaken: om noch naerre heymelicheyt mit haren geminden te
ondervinden (f. L68vb). De vertaler begrijpt de mystiek-metaforische taal van Thomas Gallus heel
goed, maar hij onderkent dat zijn publiek met deze passage problemen zou kunnen hebben. Daarom
verduidelijkt hij de ontmoeting met God in de onbevindelike afgrondicheyt; hij doet dit door de essentie
van deze ontmoeting in begrijpelijke relationele termen te stellen.

Aan de tijdelijkheid van de eenheidservaring die in dit leven ook slechts gedeeltelijk kan worden
genoten, refereert de vertaler verscheidene malen; ook om - vanuit moreel oogpunt - waarschuwend het
noodzakelijke geduld van de minnaar te bepleiten. Bij een zin waardoor een publiek van vrome vrouwen
zich heel nadrukkelijk aangesproken zal voelen, is de vertaler pastoraal `op zijn hoede'. De zin uit het
commentaar bij Cant. 4,12, DU BISTE EEN BESLOTEN HOF, MIJN SUSTER, luidt:

Primo ergo potest religio comparari orto
aromatum propter deuocionis suauitatem (f.
70rb).

Inden eersten mach der devoter <lude> staet den
hove der welrukender crude wel te rechte geliken
om die innige soeticheit (f. L81va).
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Hier voelt de vertaler zich genoodzaakt tot de waarschuwende toevoeging: die si somtijt gewaer
worden, al gevaltet selden.

Thomas Gallus geeft een mystieke interpretatie van Cant. 1,5: MINEN WIJNGAERT EN HEB IC

NIET BEHOET. De ziel vervreemdt in de mystieke ontmoeting van zichzelf en wordt - opnieuw mystiek-
metaforische taal - met de allerhelderste goddelijke stralen verenigd:

Hic incipit tercia pars principalis ubi innuitur
alienacio acceptabilis et gaudiosa, quia mens ab
omnibus aliis recedens et post seipsam *deserens
unitur primum *supersplendentibus radiis (f.
16rb).

Hier bewijst die scouwende ziele een vrolike
vervreemdinghe van haer selven, daer si gods in
wort ende haers selfs niet en blijft. Dat ghesciet
als si van allen dinghen sceit ende daer na haer
selven laet, so wort si eerst mitten
overschinenden godliken raeyen verenighet (f.
37ra).

De vertaler voegt een verhelderende mededeling in, en vat aan het eind van de passage nog eens samen:
Daer laet si (de ziel) enen anderen horen wijngaert hoeden, want si haers selfheyt niet wachten en
mach. De vertaler begrijpt dat de schouwende ziel in de mystieke ontmoeting totaal van al het aardse
verwijderd raakt. Opvallend is dat de vertaler opnieuw tot de Hoogliedterminologie terugkeert, wat
vermoedelijk samenhangt met zijn opzet om van Bedudinghe vooral een Hoogliedmeditatie te maken.

Over de effecten van de mystieke opgang handelt ook de volgende plaats. Niet alleen zijn de
schouwende ziel van alre eerdscher ghenoechten ghesondert (animas contemplatiuas que sunt spoliate
ab omni terrenorum delectacione, f. 27ra), maar ook, zoals de vertaler toevoegt: van alre vreemder
minnen ghevriet (f. 66rb), dat wil zeggen van alle andere minne dan de minne tot God. Wat nodig is, is
een totale overgave van geest en ziel aan God.

Een ziel die zich nog niet volledig aan God heeft overgegeven, en zich affectief nog niet geheel
van de wereld heeft losgemaakt, kan hetgeen van God komt niet ontvangen of waarnemen: Si was noch
vielic ende niet geestelic, ende een vielic mensche en can niet vernemen dat den geest toehoert
(Animalis enim adhuc erat, non spiritualis. Animalis autem homo non percipit que spiritus dei sunt, f.
88rb). De vertaler zegt dan ook heel beslist: Ende so wie mit *allen crachten gode niet aen en hanget,
die en mach geen een geest mit gode worden (f. L128rb). In deze toevoeging komt ook de vertaling van
dei, die de vertaler eerst niet gaf.

Dit laat zich heel goed verbinden met hetgeen hij bij Cant. 1,15, ONSE BEDDEKEN IS BLOEMICH,
zegt. Het bed van Christus is in tegenstelling tot dat van de duivel heel smal:

diabolus habet lectum in spaciosa multitudine
reproborum, sed Christus habet in breui numero
electorum. Vnde in persona Christi dici potest id
Ysaias *28: Coangustatum est stratum, ita ut
alter[um] decidat (f. 27va).

.., also dat des viants bedde breet ende rum is
overmids veelheyt der groter ende der boeser,
*mar Cristus beddekijn is cleyn, wantter die
cleyn op horen. Ysayas: Dat bedde is cleyn ende
enghe, isset datter twee op °69rb° gaen legghen,
die een sel ofvallen. (f. 69rab).

Vandaar de door de vertaler toegevoegde voorwaarde: is hi (de minnende ziel) niet een mitten
gheminden ende daer of ghesondert staet, so en mach hi op dat beddekijn mitten brudegom niet bliven
(69rb). Het interessante hier is dat deze voorwaarde niet rechtstreeks uit de vertaalde tekst voortkomt;
het is in feite een aansporing die past binnen het model van het sterk op de beminde bruidegom gerichte
moreel-mystieke leven dat de vertaler aan zijn publiek aanbiedt. Indien aan deze voorwaarde wordt
voldaan, dan slaapt de brudegom mitter zielen als si scouwet (toevoeging, L108rb).

De vertaler beklemtoont de tijdelijkheid van de hoogste genietingen, die ook een gevolg is van
het feit dat het schouwende en het werkende leven elk om aandacht vragen. Het is zelfs eigen aan een
leerre (prelatus) dat hij aan beide aspecten recht moet doen. Soms kan hij proeven van het eeuwige
leven, anderzijds is er de praktijk van het onderricht waarin moet hij leren dat de volledige zoetheid op
aarde niet bereikbaar is:

MIRRAM PRIMAM distillet, hoc est gemitum et Sijn LIPPEN plegen oec DIE EERSTE MIRRE te
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planctum pro dilacione celestis patrie suadeat in
predicacione; sed ipse GUTTUR SUAUISSIMUM

habeat, hoc est suauitatem eiusdem patrie
degustet (f. 96rb).

DRUPEN, als hi leert datmen daer om suchten
ende wenen sel, dat dat hemelsche vaderlant also
lange vertogen wort; hi sel oec EEN SOETE

STROETE hebben, dat is inden innigen scouwen
sel hi enen voersmaec vander soeticheyt des
ewegen levens vercrigen.. (f. L146vb).

Deze afwisseling, hier toegespitst op geestelijke leraren, wordt in een toevoeging samengevat: bi tiden
heeft hij ene medesprake mit gode ende bi tiden sorchfoudicheyt ende medesprake mitten menschen.
Deze samenvatting stelt evenwel meer in het algemeen de noodzakelijke afwisseling van het gericht-zijn
op God en de medemens aan de orde; een noodzaak die voor eenieder geldt.

Ten slotte een toevoeging met betrekking tot het schouwende leven in het commentaar bij Cant.
5,2, IC SLAEP ENDE MIJN HERTE WAKET. Bedudinghe vertaalt:

dormiuit Iacob et uidit in sompnis scalam
stantem super terram et angelos descendentes et
ascendentes et dominum innixum scale (f. 79ra).

Jacob, die patriarch, sliep ende sach inden slaep
een leder op die eerde staen opgerecht totten
hemel toe, ende die engelen sach hi op ende
neder climmen ende den here op die leder
lenende (f. L104va).

De vertaler expliciteert en voegt toe: Welc visioen wel een overnatuerlic scouwende leven mach heten.
Deze toevoeging is een variant op een eerdere vertaling: die sommige <slapen> op dat bedde des
overnatuerliken scouwens (aliqui <dormiunt> in lecto contemplacionis supernaturalis, f. 79ra). De
aanduiding vertoont opmerkelijke gelijkenis met Ruusbroecs classificerende terminologie, en daarmee
vertrouwdheid met de verschillende aspecten van het mystieke leven. Dat is ook wat deze toevoeging
bewerkstelligt: meer dan de Latijnse tekst attendeert Bedudinghe de lezers op de verschillende aspecten
en niveaus van het schouwende leven. Daarmee plaatst de auteur Bedudinghe als meditatietekst over
bruid en bruidegom van het Hooglied tegen een achtergrond van (bruids)mystieke levensleer.
Hoogliedmeditatie en fenomenologie van het mystieke leven ontmoeten elkaar soms in Bedudinghe.

De exacte formulering voert ons overigens naar een opmerkelijk detail in de tekstoverlevering
van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec. De woordgroep een overnatuerlic scouwende
leven komt daarin slechts eenmaal voor4, en wel in het Hollandse Ruusbroec-hs. D uit 14615. Ook het
Middelnederlands Woordenboek geeft alleen deze Ruusbroec-plaats voor de woordgroep (lemma:
overnatuerlijc).

Nergens geeft de vertaler een afgeronde uiteenzetting over het schouwende leven, maar in de vele kleine
toevoegingen lichten facetten van zijn kennis op.

3. De deugden

De Bedudinghe-vertaler benadrukt in verspreide toevoegingen het belang van de minne, hij belicht
elementen van het schouwende leven; evenzo maakt hij her en der in de tekst zijn opvattingen over de
deugdbeoefening en de plaats ervan in het geestelijk leven duidelijk. Het beoefenen van de deugden, of
het werkende leven, moet naar zijn mening harmonisch verbonden zijn met het schouwende leven. Er
moet een evenwicht bestaan tussen binnen en buiten. Dezelfde liefdevolle inzet is vereist in het werkende
leven als in het schouwende leven. En net als het schouwende leven kent het werkende leven tegenslag en
voorspoed.

                                                  
4 De tweede redactie van de Brulocht heeft: overnatuerlec godscouwende leven.
5 Jan van Ruusbroec, Die geestelike brulocht, in: Jan van Ruusbroec, Opera Omnia, dl. 3, p. 291, r. b73,
varianten; hs. D: p. 130/1. Over het problematische hs. D, Brussel, KB, 3416-24: Jan van Ruusbroec, 1293-
1381, cat. Brussel 1981, 138-141; Th. MERTENS, Het beeld van Ruusbroec in de Middelnederlandse
handschriften, in: Th. MERTENS (red.) Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan
van Ruusbroec (1293-1381), Kampen 1995, 65-82.
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De Bedudinghe-vertaler hanteert bepaald geen formalistische opvatting van de
deugdbeoefening; het innerlijke morele bewustzijn gaat boven de deugdzame daden. Na de bespreking
van innerlijke en uiterlijke deugd bij Cant. 4,1 HOE SCOEN BISTU MIJN VRIENDINNE, vat de vertaler dit
belangrijke punt in eigen woorden samen: om dijn stichtige wanderinghe van buten, mar noch bistu
veel scoenre om dijn stadige behoetheit van binnen (f. L37ra). Interessant is dat de vertaler hier door
de tweede persoon aan te spreken, zich als het ware tot de lezer richt. De passage is verder, zoals in het
Latijn, in de derde persoon gesteld.

Dezelfde zorg om de juiste innerlijke gesteldheid blijkt waar de vertaler waarschuwt tegen
mogelijke verontreinigingen van het gemoed. Bij Cant. 5,3, IC HEB MIJN VOETE GEWASSEN, gaat het
over het gevaar van ijdelheid van de prediker:

Turbat ira, si contempnitur; inflat iactancia, si
eius sermo laudatur. Vnde discipulorum pedes a
predicacione redeuncium lauabantur (84vb).

Wort hi versmaet, hi wort vertoernt; ende wort
sijn leeringe gepriset, die ydel glorie is hem na
bi. Hier om was den discipulen Cristi gehieten
dat si dat stubbe van horen voeten souden
scudden, ende als si van prediken quamen,
plachmen hoer voeten te wasscen. Die voeten sijn
die begeerlicheden, dat gestubbe is eygen
behagen, daer hem een yghelic in elken goeden
werken seer voer heeft te hoeden (f. L117ra).

Bedudinghe geeft uitleg die in het Latijn ontbreekt (onderstreept), waarbij zowel toevoeging als
betekenisgeving van gestubbe helemaal van hemzelf zijn. Het gevaar van eigenwaan acht de vertaler
groot, en hij waarschuwt er krachtiger tegen dan de Latijnse tekst doet.

In twee korte aanvullingen bij Cant. 5,2, IC SLAEP ENDE MIJN HERTE WAKET, maakt de vertaler
de samenhang tussen schouwen en werken, i.e. deugdbeoefening, duidelijk:

Dormit sponsus et cor eius uigilat (f. 80ra). Aldus slapet die brudegom mitter zielen als si
scouwet, ende sijn herte waket mit haer als si
werket (f. L108ra).

De ic uit IC SLAEP is Christus, de bruidegom. De twee aanvullingen (onderstreept) komen weliswaar
inhoudelijk voort uit de voorgaande passage, maar van een dergelijke duidelijke oppositie tussen
scouwen en werken is in de Latijnse tekst geen sprake. Zowel in het scouwen als het werken is de
bruidegom de minnende zielen nabij. Opnieuw stelt de vertaler de Hoogliedtekst in verbinding met
fundamentele aspecten van het geestelijk leven van zijn publiek, daarenboven voert hij de minnende ziel
ten tonele, in feite de lezer.

Het werkende leven kent onvermijdelijk momenten van strijd, vooral de veelvormige
verleidingen zijn een groot gevaar: die viant (dyabolus), die werlt (mundus), dat vleysch (caro, f. 73va).
De vertaler stemt in met Glossa Tripartita dat de redding is gelegen in het besef van de reeds ervaren
innerlijke zoetheid:

Sed quid inter hec omnia nichil aliud agitur cum
sponsa, nisi quod effluunt, hoc est panduntur, que
prius intus latebant (f. 73va).

Mar wat is in al desen anders te doen dan te
bidden dat DIE WELRUKENDE CRUDE, °die te voren
van binnen° verborgen waren, also uut moeten
VLOYEN, (f. L88vb).

En de vertaler voegt hoopvol en bemoedigend toe: opdat men daardoor alle becoringhe niet alleen
liden, mar oec daer mede verwinnen moge (f. L88vb). Bedudinghe geeft bepaald niet het beeld van een
zwaarmoedige boete- en strijdcultuur; integendeel, wanneer men heeft `geproefd van hoger honing'
bestaat de kans dat men de bekoringen overwint.
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Op enkele plaatsen blijkt dat de vertaler zich evenwel bewust is van de grote behoefte aan
vertroosting bij degenen die een geestelijk leven hebben gekozen6.

Bekoringen zullen er altijd zijn. God laat om meerdere redenen bekoringen en kleine
tekortkomingen bestaan in degenen die hij begenadigt. Een van de redenen is dat overwinningen in de
strijd tegen de bekoringen bijdragen tot de glans van de deugdzaamheid en de beloning na dit leven: Die
derde sake is een vermeeringe der cronen inden manliken verwinnen (tercia <causa> est corone
augmentacio in uirili superacione, f. 73vb). En de Bedudinghe-vertaler voegt de uitleg toe: want hoe
meer stridens, hoe meer verwinnens; ende hoe meer verwinnens, hoe die croen meerre ende scoenre
wort (f. L89rb)7.

Het bestrijden van de bekoringen noemt Glossa Tripartita: een oersaec ende een rescap
doechde mede te oefenen (materia excercende uirtutis, f. 75rb); de vertaler vult aan - ditmaal weinig
hooggestemd maar waarschijnlijk pastoraal realistisch: ende verdienten mede te vercrigen (f. L94va).

Vergelijkbaar daarmee, wanneer Glossa Tripartita beschrijft hoe de bruidegom zich verblijdt
vander heyliger pijnlicheyt ende vander arbeydeliker verdienlicheyt daer sijn bruut noch in is onder
die ewe der menscheliker crancheyt (gloriatur de sponse sue adhuc subiecte legi corrupcionis
meritoria ac sancta penalitate, f. 80rb), dan geeft de vertaler daaraan een positieve wending, en voegt
toe: daer si veel onder verdienen mach, want hi haer altoes bistaet (f. L108ra). Zo wijst de vertaler
driemaal op beloning voor strijd tegen de bekoring. Hij doet dit als een heel practische vorm van
bemoediging en vertroosting voor de minnende zielen.

Velen vresen niet in staat te zijn de natuurlijke neiging tot het dwalen van gedachten en
verlangens te bedwingen:

Ecce, dicit aliquis, mens mea ualde leuis, multum
instabilis, uaga et profuga, ubique se uariat,
undique fluctuat, consilia mutat, uoluntates
alternat. Quomodo in religione stabilis
permanebo qui tot cogitacionibus fluctuo? (f.
82va).

Uter eerster vrese seggen die sommige: Mijn
gemoede is seer licht ende ongestadich, ende wilt
ende woest ende wandelbaer, het dwaelt over al,
het en volget nyemens raet; alse nu heeftet des
eens wille te doen, alse nu eens anders. Hoe
soude ic in enen goeden leven volherdende
bliven, die van also menigerhande gedachten
gejaget worde? (f. 112rb).

De vertaler geeft hen de ondersteunende verzekering: die stemme des heren is boven die wateren, dat is
si ghevet cracht jegens alle die uutvlietinge der sinnen (f. L112rb).

Toch verloochent ook op dit vlak de vertaler zijn positieve opvattingen niet. Zijn moraal is in
essentie hecht verbonden met innerlijke beleving en hoge aspiraties. De innerlijke gesteldheid die een
noodzakelijke voorwaarde is voor oprechte deugdbeoefening, wordt aangeduid met de woorden puerheyt
en reinicheyt. Dit zijn woorden voor een innerlijke staat die natuurlijk ook voor het schouwende leven
een vereiste is. Strijden voor de deugd is eerst en vooral strijden tegen al wat de puerheyt bezoedelt.

Bij Cant. 1,5, MIJNRE MOEDER KINDER HEBBEN TEGHENS MI GHEVOCHTEN, zijn Alle
ongheoerloefde begheerlicheden en alle onaerdighe vleyschelike neyghinghe (motus bestiales illiciti,
f. 15va) de kinderen waartegen de ziel te strijden heeft. Zij zijn daarom zo verwerpelijk aldus de
vertaler, omdat ze: jeghen die reden ende jeghens die puerheyt des herten striden (f. 34ra).

De meest positieve voorstelling van het liefdevol uitgaan in deugd, komt voor bij Cant. 5,6,
MIJN ZIELE IS GESMOUTEN DOE DIE GEMINDE SPRAC. Dit smelten wordt begrepen als het overstromen
van de innerlijke reinheid. (cf. citaat, 181). De vertaler vat weer in eigen woorden samen, de reinheid

                                                  
6 Over het voor de Middelnederlandse geestelijke letterkunde belangrijke concept `vertroosting' spreken J.M.
WILLEUMIER-SCHALIJ, Middelnederlandse mystiek rond 1500: troost in gelatenheid, in: OGE 64 (1990) 227-
253; Th. MERTENS, Mystieke cultuur en literatuur in de late middeleeuwen, in: Grote lijnen. Syntheses over
Middelnederlandse letterkunde (= NLCM, XI), Amsterdam 1995, 117-135, 205-217, i.h.b. 131-132; Th.
MERTENS, Consolation in late medieval Middle Dutch literature, in: Boethius in the Middle Ages (..), ed.
M.J.F.M. HOENEN, L. NAUTA, Leiden, New York, Köln 1997, 107-120.
7 De `kroon' heeft betrekking op beloning en bekroning na dit leven. Hier vinden we een vrij zeldzaam
anagogisch element in Bedudinghe (ook Cant. 4,8, DU SELTE GHECROENT WORDEN, werd in het moreel-
mystieke deel anagogisch geïnterpreteerd).
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kan zich niet weerhouden: si moet na ordinancien godliker caritaten der minnen werke werken (f.
L129rb).

In zijn kleine toevoegingen met betrekking tot de deugbeoefening paart de vertaler een klaarblijkelijk
bewustzijn van de noden van de minnende zielen enerzijds, aan uitingen van een fundamenteel
godsvertrouwen en een positieve moraalopvatting anderzijds. Deugden dienen te worden verricht en men
mag rekenen op beloning, wezenlijker is echter dat liefde en reinheid van hart aan deugdbeoefening
vooraf moeten gaan.

4. Geloofsleer

Los van de drie voorgaande onderling samenhangende categorieën is er een beperkte hoeveelheid
plaatsen waar de Bedudinghe-vertaler iets over de christelijke geloofsleer zegt.

De belangrijke maar ingewikkelde leer dat Christus één persoon is met twee naturen, vereist
enkele malen toelichting. Cant. 1,6, WISE MI, WAER DU RUSSTE IN DEN MIDDAGHE, bespreekt
verschillende plekken waar de bruidegom rust. Die eerste stede is die aenneminghe sijnre menscheliker
naturen (primum est uestibulum carnis, f. 17va), De vertaler voegt voor de dogmatische duidelijkheid
toe: die mitter godliker naturen verenicht is ende onversceiden (f. 40ra).

Elders spreekt de brudegom over zichzelf als degene die de overste der menschen is (qui
summus est hominum, f. 100rb). De vertaler verheldert om dezelde reden: Ja, God ende mensche beyde
(f. L150vb).

Vermeldenswaard is de passage waar Glossa en Bedudinghe erop wijzen dat God de hele
schepping heeft voortgebracht en onderhoudt, en dat men niet te veel aan de invloed van de sterren en
planeten moet toeschrijven8.

Ipsa est ueritas omnia creans, omnia gubernans,
omnia illustrans, rectificans et disponens. Non
est ergo gubernacio astris attribuenda, unde
sapiens dominabitur astris (f. 53va).

Hi is selve die waerheit die alle dinghen
ghescepen heeft, die alle dingen bewaert, die alle
dingen verlicht, die alle dingen recht maket ende
die alle dinghen ordiniert ende scicket. Ende daer
om en is die bewaeringhe [der dinghen] ende die
onthoudinge der dinghen den sterren ende den
planeten niet toe te scriven, want een wijs man
heeft heerscappie boven den sterren (f. L30vb).

In een toevoeging geeft de vertaler aan deze opvatting een duidelijke moreel-instructieve draai. Mocht
het al zo zijn dat de hemellichamen invloed uitoefenen, God heeft een veel grotere macht: Dat is, al heeft
een mensche een natuerlike neyghinge totter eenre chrancheit of totter ander overmids invlietinge der
planeten, is hi wijs, hi mach dat mitter hulpen goods wederstaen ende verwinnen (f. L30va). Het is een
uitdaging en mogelijkheid voor eenieder om zijn neigingen met de hulp van God te overwinnen.

Bij de weglatingen zagen we dat de vertaler voor een keuze staat bij passages over de hemelse
hiërarchieën. Soms liet hij ze weg, waarschijnlijk omdat hij ze voor zijn publiek te ontoegankelijk achtte,
niet omdat hij ze inhoudelijk gevaarlijk of `te hoog' vond ( supra 158). Soms - zoals in het geval van de
navolgende passage - vertaalde hij wel omdat hij de gelegenheid zag de tekst met enkele verduidelijkende
toevoegingen voor zijn publiek geschikt te maken. Opnieuw is het een ontlening aan Thomas Gallus; het
gaat hier over Cant. 4,5, SI WORDEN GEVOEDET ONDER DIE LELYEN:

Nota hic breuiter tria parca anagogica plena liliis
de quibus mens contemplatiua reportat ubera
plena atque distenta de quibus lac dulcedinis
diuine paruulis, hec est Christi humilibus,
installando propinat. Primum parcum ierarchia

(...) Het sijn drie velde vol lelyen daer dat
scouwende gemoede uutgereckede volle borsten
uut haelt, daer si den cleynen kinderen, dat is den
oetmoedighen oefenaren Cristi, melke der
godliker sueticheit uut scenket. Dat eerste velt is

                                                  
8 Tegen dit overmatige geloof richt zich bijvoorbeeld Jan van Ruusbroec in Van den xij beghinen; Jan van
Ruusbroec, Werken, ed. J. VAN MIERLO, L. REYPENS, Tielt 1948, p. 157-58; Zie vooral ook: Thomas Aquinas,
Summa Theologica, Ia, CXV, Art. 4.
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supercelestis, scilicet diuina; secundum ierarchia
celestis, id est angelica; tercium ierarchia
subcelestis id est humana (f. 62ra).

die overhemelsche ierarchie[n] der heyligher
drievoudicheit; drie inden personen ende een
inden wesen. Dat ander velt is die hemelsche
ierarchie der neghen choren der enghelen, elc in
sinen graet nader ordinancie goods gheset.  Dat
derde velt is die yerarchie der teghenwoerdigher
kerken daer wi in onder den hemel alse pelgrim
sijn (f. L54vb).

De vertaler laat het begrip anagogica weg. Waar de Latijnse tekst telkens in één woord de essentie van
de ierarchia weergeeft, is Bedudinghe heel wat uitvoeriger. De uitleg is dogmatisch expliciet,
bevattelijk, en vooral in het laatste geval toegespitst op het publiek. De vertaler verbindt zich met zijn
publiek door in de eerste persoon meervoud te spreken: wi, alse pelgrim.

De categorie toevoegingen op het gebied van de geloofsleer is - zoals hier blijkt - beperkt van
omvang.

Evaluatie

Uit de talrijke korte toevoegingen valt een coherente visie van de vertaler op het geestelijk leven te
reconstrueren.

Telkens met slechts enkele woorden beklemtoont de vertaler dat minne de essentie is van de
geestelijke attitude van de minnende zielen. Minne is in het schouwende leven de kracht achter het
verlangen van de minnende zielen naar vereniging met God; minne is de motiverende kracht voor het
uitgaan in deugdbeoefening in het werkende leven.

Vreugde en verdriet van bruid en bruidegom in het Hooglied correleren met vooruitgang en
tegenslag in het geestelijk leven van de minnende zielen. De Bedudinghe-vertaler stemt de tekst vaak
met een enkel woord af op de minnende zielen met wier bekommernissen en verlangens hij blijkbaar
goed bekend is, en waarmee hij rekening wil houden. Een dergelijke afstemming op het publiek vinden
we in de Latijnse tekst niet.

Duidelijk geeft de Bedudinghe-vertaler blijk van een positieve opvatting van het geestelijk leven,
die eerder aansluit bij de `Lebensbejahung' en het vertrouwen op een mogelijke godsontmoeting van de
Brabantse mystiek, dan bij de wereldverzaking en het plichtsgetrouw voldoen aan de vereisten van de
navolging van Christus, die traditioneel voor de Moderne Devotie kenmerkend worden geacht.


