
HOOFDSTUK IV: EVALUATIE

I: DE CULTURELE, SPIRITUELE, TEKSTUELE EN INSTITUTIONELE OMGEVING VAN
«BEDUDINGHE OP CANTICA CANTICORUM»

Nu we het werk van de Bedudinghe-vertaler hebben bestudeerd en geanalyseerd en zoveel als mogelijk
het kenmerkende van zijn vertaalgedrag hebben beschreven, is het nodig de omgeving waar Glossa
Tripartita tot Bedudinghe werd omgezet nader te bepalen. Welk milieu en welke mentaliteit genereerden
Bedudinghe? Die vraag raakt aan drie aspecten: plaats, tijd, en spiritueel-doctrinaire positie.

Laten we bezien welke feiten de handschriftelijke overlevering van Bedudinghe ons over de
herkomst ervan leverde. Plaats en tijd van ontstaan blijken betrekkelijk nauwkeurig te bepalen. De tekst
komt uit het westelijk deel van de Noordelijke Nederlanden. Een verdere toespitsing van de lokalisering
in Zuid- of Noord-Holland of Utrecht is niet mogelijk. De tekst moet echter uit dit gebied afkomstig zijn,
aangezien de eerste redactie met zekerheid Hollands-Utrechts is en ook voornamelijk in dit gebied is
verspreid.

De tijd waarin Bedudinghe ontstond, kan eveneens met relatieve zekerheid worden vastgesteld.
Deze moet ergens in de eerste decennia van de vijftiende eeuw liggen. De oudste handschriften zijn van
iets na 1420 en de tekst bevat geen taalvormen die hogere ouderdom doen vermoeden. Dit laatste is
belangrijk omdat men zou kunnen veronderstellen dat de tekst eerst ergens een sluimerend bestaan
leidde, voordat de uitbundige verspreiding losbarstte. Dit nu lijkt niet het geval te zijn geweest.

De vraag naar de spiritueel-doctrinaire positie van het recipiërende milieu waarop de vertaler
Bedudinghe afstemde, is het lastigst te beantwoorden. Hier hebben we te kampen met het feit dat er
weinig bekend is over de geleding van het vijftiende-eeuwse geestelijke leven en, analoog daaraan, over
die van de vijftiende-eeuwse geestelijke letterkunde.

1 «Bedudinghe op Cantica Canticorum» en de Moderne Devotie: een vanzelfsprekend verband?

Het lijkt nogal voor de hand te liggen deze studie af te sluiten met de constatering dat Bedudinghe een
vertaling is die is ontsproten aan de inspiratie van de Moderne Devotie en in kringen van moderne
devoten haar belangrijkste verspreiding vond. De bijna vanzelfsprekende toepassing van dit
verklaringsmodel is ook Stooker en Verbeij opgevallen: "Zodra er sprake is van een veertiende- of
vijftiende eeuwse Noord-Nederlandse vertaling van een religieuze tekst, dan wordt er meestal
aangenomen, bij gebrek aan meer bijzonderheden, dat deze afkomstig is uit een moderne devote kring"1.
Zij tekenen daarbij aan: "..maar omdat in deze periode bijna alle religieuze personen en gemeenschappen
de invloed ondervonden van deze hervormingsbeweging, draagt deze mededeling niet veel bij tot een
nadere omschrijving van het ontstaansmilieu van de vertalingen"2. Het is inderdaad algemeen aanvaard
dat de Moderne Devotie een zwaar stempel heeft gedrukt op het geestelijk leven in de vijftiende eeuw in
de Noordelijke Nederlanden, en daarom dringt ook voor Bedudinghe dit helaas zeer vage
verklaringsmodel zich op. Bedudinghe werd eveneens vertaald en verspreid in de Noordelijke
Nederlanden. Het feit evenwel dat de handschriftelijke overlevering van Bedudinghe een zeer markante
tweedeling laat zien, doet twijfelen aan de adequaatheid van dit voor de hand liggende verklaringsmodel
aangaande de herkomst van de tekst. Daarenboven stemt de spiritualiteit van Bedudinghe bepaald niet
overeen met traditionele karakteriseringen van de spiritualiteit van de Moderne Devotie.

a. De verspreiding van «Bedudinghe op Cantica Canticorum»

                                                       
1 K. STOOKER en T. VERBEIJ, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-
religieuze gemeenschappen in de Nederlanden, 2 dln (= Miscellanea Neerlandica 15 en 16), Leuven 1997, I,
248, n. 224. De auteurs merken op dat dit verklaringsmodel ook veelvuldig is toegepast in J. DESCHAMPS,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, catalogus, Leiden 1972 en A.J.
GEURTS (red.), Moderne Devotie, figuren en facetten. Catalogus, Nijmegen 1984.
2 STOOKER en VERBEIJ, Collecties op orde, I, 248.
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Het blijkt dat de twééde redactie van Bedudinghe bijna zonder uitzondering in het kerngebied van de
Moderne Devotie is verspreid, en vrijwel uitsluitend in kloosters van de Windesheimse
kloostervereniging of kloosters die daarmee rechtstreeks verbonden waren, en opvallend genoeg in het
geheel niét in huizen van broeders en zusters van het Gemene leven. De tweede redactie kan daarom
zonder meer de Windesheimse redactie van Bedudinghe worden genoemd.

De eerste redactie daarentegen is vooral in het westen van de Noordelijke Nederlanden verspreid
geweest met slechts enkele goed verklaarbare uitlopers naar het Zuiden. De handschriften zijn, voor
zover bekend, bijna uitsluitend afkomstig uit vrouwenhuizen en -kloosters van instellingen die
traditioneel niet rechtstreeks tot de Moderne Devotie worden gerekend, namelijk het Utrechts Kapittel en
het Generaal Kapittel van Reguliere Kanunniken3. De eerste redactie vond uitsluiting verspreiding
buiten het oorsprongsgebied - de IJsselvallei - van de Moderne Devotie. Het blijkt bovendien dat de
eerste redactie niet in het gebied van de tweede is verspreid, en de tweede niet in dat van de eerste.
Blijkbaar bestonden er althans in het geval van Bedudinghe twee parallelle verspreidingscircuits die niet
in elkaars domein penetreerden.

De hypothese dat dé Moderne Devotie - zonder nadere specificering - het milieu van herkomst
en verspreiding van Bedudinghe vormt, biedt geen afdoende verklaring voor de feiten van de
handschriftelijke overlevering. Het lijkt daarom een goede zaak na te gaan of er een genuanceerder
verklaringsmodel mogelijk is, waardoor de relevante feiten vollediger worden gedekt.

b. spiritualiteit en doel van «Bedudinghe op Cantica Canticorum».
Wanneer we, zonder vooropgezette ideeën over de herkomst van de tekst, Bedudinghe inhoudelijk
karakteriseren, dan springt een aantal aspecten in het oog.

De tekst is afgestemd op het monastieke leven4. In het bijzonder is hij gericht op vrouwen die
vanuit een zelfbesef als bruid in een intense liefdesverhouding tot God leven en een verlangen naar
eenwording met God, de bruidegom, koesteren5.

Bedudinghe is een tekst die voornamelijk in de moreel-mystieke delen niet slechts de meditatie
maar in opvallende mate ook de contemplatie dient6. Contemplatie en meditatie staan in functie van het
eenwordingsverlangen van de monialen7. Het accent ligt niet - horizontaal - op ascese en deugden van
het werkende leven maar - verticaal - op het reiken naar God in het schouwende leven.

Sommige moreel-mystieke passages in Bedudinghe zijn zelfs in de bewerkende verwoording van
de vertaler van een tamelijk hoog conceptueel niveau en vereisen dienovereenkomstig een
hoogontwikkeld begripsvermogen van de lezer. We zien dat de Bedudinghe-vertaler niet terugschrikt
voor de subtiele beschrijving van de hogere fasen van het geestelijke leven. Vooral bij de ontleningen
aan Ps.-Dionysius en Thomas Gallus (Vercellensis) is dat onvermijdelijk8. Wanneer de vertaler mystieke
of speculatieve passages onvertaald laat, dan is dat vermoedelijk alleen omdat hij veronderstelt dat deze
het begripsvermogen van het publiek te boven zullen gaan9.

                                                       
3 Dit Kapittel wordt gewoonlijk aangeduid als Kapittel van Sion, hoewel dit in feite pas voor de periode na
1460 een geldige betiteling is. In het navolgende zal ik de formeel correcte term Generaal Kapittel hanteren.
4 Cf. wat Le Long reeds zei: "...het oogmerk des Schryvers meest is, om het Klooster-leven aan te prysen",
supra 1.
5 vrouwen, supra 159; bruidsverlangens, supra 167, 188.
6 In Glossa Tripartita behoren de term contemplacio en zijn afleidingen, in Bedudinghe scouwinghe en daarvan
afgeleide woorden, tot de meest gebruikte termen, supra 210-11.
7 Bijvoorbeeld: 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 eysschet si een cussen, dat
is een vereninghe of een minnentlike vergaderinghe mitten brudegom (f. 7ra).
8 Bijvoorbeeld: Vercellensius (...) Al ist dat die godheyt - die een overweselike sonne hiet, alles lichts ende
goetheyt in haer selven vol is, ende ewelic in haer selven vast staet - alle die creaturen ghelike der sonnen
sonder verkies mit haren raeien bestort, nochtan wort die claerheyt dier overschinender raeyen van onser
verstandelheyt ghehindert ende ghekeert (..), overmids (...) onser natueren grofheyt, daer die godlike
overweselicheit in eenre onbegripeliker hoecheit sonder alle toeganghelicheyt is varre van ghescheide<n> (f.
99rb).
9 Cf. supra 166.
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Bedudinghe is, zoals we hebben gezien, een tekst die een positieve opvatting van het geestelijk
leven op een haast blijmoedige wijze vorm geeft en uitdraagt. We konden dit vooral opmaken uit de
kleine toevoegingen van de vertaler aan de tekst10. Het algemene beeld dat uit deze karakteristieken van
Bedudinghe oprijst, doet niet meteen aan het gemiddelde proza van de Moderne Devotie denken.

Een belangrijk tekstextern gegeven is dus dat de eerste redactie van Bedudinghe verspreiding vond in
vrouwenkloosters en -conventen van het Utrechts Kapittel en het Generaal Kapittel in het westen van de
Noordelijke Nederlanden. Een belangrijk tekstintern gegeven is dat het commentaar wordt gekenmerkt
door een gerichtheid op een positief gestemd contemplatief leven van vrouwelijke religieuzen.

2. De Moderne Devotie

De Moderne Devotie dringt zich als verklaringsgrond op voor elke Noord-Nederlandse tekst van de
vroege vijftiende eeuw, en dus ook voor Bedudinghe. Is dat verklaringsmodel voldoende genuanceerd?
We moeten nagaan welke de instellingen zijn die de Moderne Devotie uitmaken, en welke geledingen in
hun spiritualiteit kunnen worden onderscheiden. Daarna kunnen we zien hoe een en ander zich tot
verspreiding en aard van Bedudinghe verhoudt.

a. De instellingen van de Moderne Devotie
Wanneer een prediker, en meer nog een prediker die tot radicale ommekeer en vernieuwing oproept, geen
ontvankelijk gehoor vindt, dan is hij een roepende in de woestijn. Het is derhalve niet realistisch alle
hervormingsactiviteiten in de Noordelijke Nederlanden van de late veertiende en de vroege vijftiende
eeuw exclusief aan de persoonlijke invloed van Geert Grote en zijn eerste navolgers toe te schrijven.
Geert Grote (1340-1384) was geen roepende in de woestijn, maar een katalysator en vormgever die rijpe
geesten vond en deze in een bepaalde richting stuurde. De Moderne Devotie is een onder invloed van
Grote gegroeide specifieke vorm van een algemene hervormingstendens, die in meerdere vormen op
diverse plaatsen in Europa gestalte kreeg.

In de Noordelijke Nederlanden zien we in dit tijdvak een viertal instellingen van geestelijk leven
ontstaan:
(1) broeders en zusters van het Gemene leven;
(2) reguliere kanunniken en kanunnikessen van St.-Augustinus, verenigd in het Kapittel van
Windesheim;
(3) tertianen en, vooral, tertiarissen van St.-Franciscus, verenigd in het Utrechts Kapittel;
(4) reguliere kanunniken en kanunnikessen van St.-Augustinus, verenigd in het Generaal Kapittel der
Reguliere Kanunniken (Kapittel van Sion).

De eerste twee instellingen zijn onder de rechtstreekse invloed van Geert Grote en zijn eerste leerlingen
gecreëerd; de eerste stichtingen van kloosters van reguliere kanunniken kwamen evenwel pas na de dood
van Grote tot stand. In de grote naslagwerken bestond er tot voor kort eensgezindheid over dat de

                                                       
10 Cf. supra 188.
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Moderne Devotie11 enerzijds broeders en zusters van het Gemene leven en anderzijds reguliere
kanunniken en kanunnikessen van St.-Augustinus, verenigd in het Kapittel van Windesheim, omvat12.

De inrichting van een eerste vrouwenhuis voor zusters van het Gemene leven vond in 1373 door
Geert Grote in Deventer plaats. In het laatste kwart van de veertiende eeuw volgden nog een aantal
huizen, waarvan het merendeel in Deventer en Zwolle13. Het eerste huis van broeders van het Gemene
leven werd door Florens Radewijns eveneens in Deventer omstreeks 1381 gesticht14. Het klooster
Windesheim werd in 1387 gesticht. In 1395 werd door de vereniging van dit klooster met Eemsteyn bij
Dordrecht, Mariënborn in Arnhem en Nieuwlicht in Hoorn het Kapittel van Windesheim in het leven
geroepen15.

Het Lexikon für Theologie und Kirche laat echter een ander geluid horen16. Van Dijk rekent
hier ook tertianen en tertiarissen van St.-Franciscus tot de moderne devoten. In feite gaat het om het
Utrechts Kapittel. Elders definieert Van Dijk de Moderne Devotie nog ruimer17. Hij rekent nu ook de
kloosters van reguliere kanunniken en kanunnikessen van St-Augustinus van het Generaal Kapittel der
Reguliere Kanunniken (kapittel van Sion), het Kapittel van Venlo, en verwante kloosters buiten
kapittelverband tot de Moderne Devotie. Van Dijk is een exponent van de tendens die de laatste jaren
doorzet, om ook Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel tot de Moderne Devotie te rekenen. Hierover
later meer (infra 222-23).

b. De spiritualiteit van de Moderne Devotie
Om Bedudinghe inhoudelijk met de Moderne Devotie te kunnen vergelijken, is het nodig de essentiële
karakteristieken van de Moderne Devotie te benoemen. In de secundaire literatuur zijn de
wezensbepalingen van de Moderne Devotie legio; ze zijn uitsluitend gebaseerd op onderzoek naar de
primaire instellingen van de moderne devoten, en op de uitlatingen en geschriften van gezichtsbepalende
personen uit deze groepen.

Volgens Goossens ligt de kern van de spiritualiteit van de Moderne Devotie in het streven naar
`zuiverheid des harten'18. Hiertoe moeten de ondeugden worden uitgeroeid, de hartstochten bedwongen
en de deugden ontwikkeld. Een geestesgesteldheid die als compunctio cordis te betitelen valt, is

                                                       
11 Het eerste gedocumenteerde gebruik van de term Moderne Devotie treffen we aan bij Henricus Pomerius, Jan
Vos van Heusden en Johannes Busch. HENRICUS POMERIUS, De origine monasterii Viridisvallis una cum vitis
B. Ioannis Rusbrochii primi prioris huius monasterii et aliquot coaeternorum eius, Opera de viridivalle 2.8, in:
Analecta Bollandiana 4 (1885) 288; Jan Vos van Heusden op zijn sterfbed in 1424: "Magister Gerardus
Magnus primus fuit huius nostre reformacionis pater et tocius moderne devocionis origo", geciteerd bij G.
EPINEY-BURGARD, Gerard Grote (1340-1384) et les débuts de la Devotion Moderne (= Veröffentlichungen des
Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Band 54), Wiesbaden 1970, p. XIII; Des Augustinerprobstes
Johannes Busch Chronicon Windeshemense und Liber de reformatione monasteriorum, herausgegeben von der
Historischen Commission der Provinz Sachsen, Bearbeitet von K. GRUBE (= Geschichtsquellen der Provinz
Sachsen und angrenzender Gebiete 19), Halle 1886, 251-56.
12 P. DEBONGNIE, Dévotion moderne, in: DS III, Parijs, 1957, kol. 727-47; C. EGGER, Devozione Moderna, in:
Dizionario degli istituti di perfezione, III, Rome 1976, kol. 456-63; E. BROUETTE, R. MOKROSCH, Devotio
Moderna, in: Theologische Realenzyklopädie, VIII, Berlijn/New York 1981, 605-616.
13 E. PERSOONS, De verspreiding der Moderne Devotie, in: C.C. DE BRUIN, E. PERSOONS, A.G. WEILER, Geert
Grote en de Moderne Devotie, Zutphen 1984, 57-100, i.h.b. 57/58.
14 Idem, 65ff.
15 Idem, 79ff.
16 R.Th.M. VAN DIJK, Devotio Moderna, in: LThK, dl. 3, 1995, kol. 173-74.
17 R.Th.M. VAN DIJK, Het kapittel van Windesheim 1395-1995, terugblik en vooruitzicht, in: A.J. HENDRIKMAN

e.a. (red.), Windesheim 1395-1995. Kloosters, teksten, invloeden. Voordrachten gehouden tijdens het
internationale congres `600 jaar Kapittel van Windesheim', 27 mei 1995 te Zwolle (= Middeleeuwse Studies,
12), 1-9, i.h.b. 5-8. Nijmegen 1996; regulieren kanunnik of kanunnikes van het kapittel van Windesheim, Sion
of Venlo of van een verwant klooster buiten kapittelverband. Zie ook: R.Th.M. VAN DIJK en Th. MERTENS in:
Termen uit het kerkelijk leven van de late middeleeuwen, in: Boeken voor de eewigheid, 341-359, i.h.b. 356.
18 M. GOOSSENS, De meditatie in de eerste tijd van de Moderne Devotie, Haarlem/Antwerpen [1952], 25/26.
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daarvoor noodzakelijk. Deze rouwmoedigheid over eigen tekortschieten kan worden onderhouden door
het gedurige overwegen van de eigen zondigheid, de laatste dingen, en het leven en lijden van Christus19.

Goossens volgt een eerdere definitie van de Moderne Devotie20: "De Moderne Devotie is een
zelfstandige, Nederlandse School. Haar subjectieve vroomheid, die practisch is georiënteerd en vooral de
ascese benadrukt, kenmerkt een reeks uit eenzelfde geestelijke sfeer gegroeide geschriften, bepaalt het
geestelijk streven van een groot aantal mensen en oefent vanuit het centrum der IJsselvallei tot buiten de
landsgrenzen een grote invloed uit. De School de Moderne Devotie kenmerkt zich niet door
oorspronkelijke en nieuwe ideeën. Haar eigenheid beperkt zich tot de bepaalde keuze, die zij deed uit de
traditie (...)". Hij noemt "het doelbewust ter zijde laten van alle speculatie" een `negatief element'.

Wanneer Goossens de betekenis en het belang van contemplatio bij de Moderne Devotie tracht
te bepalen, doet hij een tweede poging tot definitie: "De Moderne Devotie wordt in het algemeen
gekarakteriseerd als een practisch spiritualiteit en niet als een speculatieve. Afgezien van de geschriften
van Gerlach Peters en Hendrik Mande, die een meer mystieke en bij Ruusbroec aansluitende richting
representeren, wordt in de geschriften der moderne devoten de mystiek slechts een beperkte plaats
toegemeten. De auteurs der Moderne Devotie gebruikten hun ganzenveer hoofdzakelijk, om er de
traditioneel overgeleverde ascese mee te beschrijven"21.

Debongnie ziet de oorspronkelijkheid van de Moderne Devotie voornamelijk in twee aspecten22:
psychologisch realisme, verbonden met een wantrouwen tegenover al het overmatige, en een
voortdurende aandacht voor het innerlijke leven: "..l'originalité, en même temps que le caractère
néerlandais de la «Devotion moderne» <est>: sérieux, sagesse, moderation prudente, méfiance de ce qui
brille, goût du solide qui dure, souci des méthodes éprouvées". Belangrijk is Florens Radewijns; zijn
werken kenmerken zich door: "un ascétisme purement pratique, sans rien de mystique, plus négatif que
positif, attentif à la «composition extériere» plus qu'à une perfection intérieure"23.

Egger geeft een uitgebreidere opsomming van karakteristieken24: practisch christocentrisme,
methodisch gebed, een moralistische en anti-speculatieve tendens, nadruk op affectiviteit, biblicisme,
zorg voor innerlijkheid en ascetisme.

De Theologische Realenzyklopedie definieert samengevat als volgt25: De Moderne Devotie is
een laat-middeleeuwse vroomheidsbeweging die voor eenieder toegankelijk wil zijn. Doel is de
geestelijke ontwikkeling door het beteugelen van ondeugden en het stimuleren van de deugden.
Geestelijke ervaring is belangrijker dan speculatief denken. Methodisch blijft men op vaste bodem door
practische deugdzaamheid.

Voorbeelden van typische Moderne Devotie-teksten leveren twee werken van Florens
Radewijns, één van de founding fathers van de Moderne Devotie: het rapiarium-tractaat Multum ualet
(= Tractatulus deuotus) en de rapiarium-tekst Omnes, inquit, artes26. Over Radewijns zegt Goossens:
"Wellicht nog meer dan Groote heeft Radewijns in deze eerste tijd (i.e. de eerste tijd van de Moderne

                                                       
19 Het gangbare gebruik en het belang van de term compunctio blijkt uit het volgende. Florens Radewijns
verbleef eens met enige begeleiders in Amersfoort. Zij voerden een briefwisseling met de devoten in Deventer,
waarover Rudolf Dier zegt: Tunc scripserunt sibi mutuo literas.. plenas compunctione, que habentur usque huc.
De briefwisseling is overgeleverd in: RUDOLF DIER VAN MUIDEN, Scriptum de magistro Gherardo Grote,
domino Florencio et multis aliis deuotis fratribus, in: G. DUMBAR (ed.), Analecta seu uetera aliquot scripta
inedita 1, Deventer 1719, 88-113, citaat: 42. Zelfde citaat in: N. STAUBACH, Pragmatische Schriftlichkeit im
Bereich der Devotio moderna, in: Frühmittelalterliche Studien. Jahrbuch des Instituts für
Frühmittelalterforschung der Universität Münster, 25 (1991) 418-466, i.h.b. 444.
20 GOOSSENS, p. 32, citeert M.M.J. SMITS VAN WAESBERGHE, Katholieke Nederlandse Mystiek, Amsterdam
1947, 38.
21 GOOSSENS, De meditatie. 142.
22 P. DEBONGNIE, Devotion moderne, in: DS 3 (1957) kol. 727-47, i.h.b. 743/44, citaat 744.
23 kol. 730.
24 C. EGGER, Devozione Moderna, in: Dizionario degli istituti di perfezione, III, Rome 1976, kol. 456-63.
25 E. BROUETTE, R. MOKROSCH, Devotio Moderna, in: Theologische Realenzyklopädie, VIII, 1981, 605-616.
26 Omnes, inquit, artes is uitgegeven in een reprografische editie: M. VAN WOERKOM S.C.J., Het Libellus
"Omnes, inquit, artes" een Rapiarium van Florens Radewijns, 3 dln., Nijmegen 1950 (exx. o.a.
Ruusbroecgenootschap); Multum ualet is uitgegeven in: GOOSSENS, De meditatie, p. 207-254.
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Devotie) de vroomheid der Moderne Devotie beïnvloed en bepaald"27. In Multum ualet beschrijft
Radewijns uitvoerig de uia purgatiua, geeft de uia illuminatiua in enkele punten weer, en beschrijft de
uia unitiua in het geheel niet28. De uia purgatiua is gericht op het beteugelen van de ondeugden en richt
de beschouwing vooral op de passie van Christus29.

De Moderne Devotie, begrepen als de broeders en zusters van het Gemene leven en de
regulieren en regularissen van het Windesheims Kapittel, is vooral een beweging die het hart en de wil
aanspreekt in een streven de gelovigen opnieuw tot een innerlijk en consequent geloofsleven aan te
zetten. Wat betreft de aard van de spiritualiteit heeft de Moderne Devotie eigen karakteristieken
ontwikkeld. Deze zijn het nadrukkelijk ascetische leven, het bestrijden van ondeugden en het ontwikkelen
van deugden, de ervaring van het geestelijk leven als een dagelijkse strijd waarbij tegenslag en
vernedering als bron van latere vreugden worden beschouwd.

3. Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel en hun verhouding tot de Moderne Devotie

Zoals gezegd wint laatstelijk de gedachte veld dat Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel de
institutionele vormen zijn waarin de Moderne Devotie zich in het westen heeft gemanifesteerd en
ontwikkeld30. Dit constitueert - zo mag men zeggen - een verruiming van het begrip Moderne Devotie
wat betreft de instellingen die eronder te vatten zijn. Het lijkt me dat deze instellingen inderdaad de
westelijke gedaante van de Moderne Devotie mogen worden genoemd, mits wordt onderkend dat deze
instellingen in een andere genetische verhouding tot Geert Grote en de eerste devoten staan, en niet
alleen voortkomen uit en getekend zijn door de specifieke invloed van de moderne devotie, maar ook
door het algemene veertiende-eeuwse hervormingsklimaat. Het is derhalve zaak te onderzoeken hoe deze
instellingen zich organisatorisch, persoonlijk en spiritueel verhouden tot de Moderne Devotie in
traditionele zin, waarvan het beeld werd gevormd op basis van het onderzoek naar de broeders en
zusters van het Gemene leven en de Windesheimse kloostervereniging. Het weinige onderzoek dat in
deze richting al is ondernomen, lijkt tot nuanceringen aanleiding te geven, zoals we nog zullen zien.

Het Utrechts Kapittel wordt tot de Moderne Devotie gerekend, mede omdat enkele vrienden en
navolgers van Geert Grote aan de wieg ervan stonden31. De derde regel van Franciscus bood hen de
gelegenheid om de religieuze aspiraties van degenen onder hun hoede in een veilig gemeenschapsverband
vorm te geven. Vele conventen bleven bovendien met de primaire instellingen van de moderne devoten
verbonden, doordat zij hun biechtvader daaruit ontvingen.

                                                       
27 GOOSSENS, De meditatie, 57.
28 De leer van de drie `wegen' is door vele geestelijke leraren op verschillende wijzen beschreven. De trits uia
purgatiua, illuminatiua en unitiua is analoog aan de reeks uita moralis, naturalis, inspectiua bij Origenes
(supra 10, n. 20), en aan werkende leven, innighe leven, godscouwende leven in Ruusbroecs Die geestelike
brulocht (ed. Opera Omnia, deel III, Tielt/Turnhout 1988, p. 57, 71-77). De termen uia purgatiua, illuminatiua
en unitiua verkregen vooral invloed door Bonaventura's De triplici uia, ze komen verder o.a. voor bij Hugo de
Balma. Elke weg correspondeert met een niveau van geestelijk leven: dat van beginnelingen, gevorderden en
volmaakten; cf. artikel Voies door A. SOLIGNAC, in: DS, XVI, 1994, kol. 1200-1215.
29 "The treatise Multum ualet has this rather anti-mystical quality in common with the work Omnes, inquit,
artes", R.R. POST, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (= Studies in
Medieval and Reformation Thought, 3), Leiden 1968, 318.
30 PAULINE HAGEMEIJER, Devote vrouwen in Holland omstreeks 1400, in: N. LETTINCK en J.J. VAN

MOOLENBROEK, In de schaduw van de eeuwigheid. Tien studies over religie en samenleving in
laatmiddeleeuws Nederland aangeboden aan prof. dr. A.H. Bredero, Utrecht 1986, 224-241; FLORENCE

KOORN, Het Kapittel van Utrecht, in: HENDRIKMAN (red.), Windesheim 1395-1995, 131-142; KOEN

GOUDRIAAN, Holland gewonnen voor de Moderne Devotie, in: Madoc 11 (1997) 130-141.
31 KOORN, Het Kapittel van Utrecht. Zij stelt dat R.R. Post het Kapittel van Utrecht ziet als een
afscheidingsbeweging, en toont vervolgens aan dit niet het geval is gezien de menigvuldige contacten tussen
leden van het Kapittel van Utrecht en de moderne devoten. Zij concludeert dat de tertiarissen één van de
verschijningsvormen waren van de Moderne Devotie. Post ziet de tertiarissen evenwel niet zozeer als een
afscheidingsbeweging dan wel als een verkloosterde vorm van het leven van de zusters van het Gemene leven;
een geëvolueerde samenlevingsvorm, die zich ook spiritueel-inhoudelijk ontwikkeld heeft.
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Het Generaal Kapittel staat tot het Kapittel van Windesheim in een gecompliceerde verhouding
van continuïteit en vernieuwing. Haar constituties zijn in belangrijke mate overgenomen van de
Windesheimse, maar eigen accenten werden gelegd. In het bijzonder de democratische bestuursvorm
wijkt af van het Windesheims centralisme32. De stichtersfiguur Willem Clinckaert heeft een complexe
persoonlijke verhouding met de oostelijke instellingen, waarvan de weerslag op de institutionele
verhoudingen moeilijk is te peilen33.

Ook Post stond in zijn grote studie over de Moderne Devotie voor de vraag hoe de religieuze
instellingen in de laatmiddeleeuwse Noordelijke Nederlanden zich tot elkaar verhouden. Hij besloot de
tertiarissen van zijn beschrijving van de Moderne Devotie uit te sluiten, omdat zij zich enigzins
verwijderden van de moderne devoten en zich deels onafhankelijk ontwikkelden34.

Wanneer we de invloed van de Moderne Devotie ruimer opvatten, mogen we echter niet vergeten, dat er
al vóór Geert Grote (huizen van) devoten bestonden. De huizen van tertiarissen en tertianen kwamen
voor een deel uit huizen van broeders en zusters van het Gemene leven voort, voor een ander deel echter
uit reeds bestaande huizen van devoten, waarvan de totstandkoming dus niet aan de invloed van Geert
Grote kan worden toegeschreven. Ypma begint zijn overzicht van de ontwikkelingen voorafgaand aan de
vorming van het Generaal Kapittel als volgt: "Het is bekend dat vele huizen van Devoten, zowel van
mannen als van vrouwen, op het einde van de 14e en in het begin van de 15e eeuw overgingen tot de
Derde Regel van Franciscus. Omdat het schijnt dat niet allen behoord hebben tot de Broeders en Zusters
van het Gemeene Leven duiden wij ze daarom gezamenlijk aan met de algemene naam Devoten of
Vromen"35.

Niet alleen is de wording van de religieuze instellingen gemotiveerd door verschillende factoren,
ook de ontwikkeling ervan vindt niet uitsluitend onder invloed van de moderne devoten plaats. De
processen van wording en ontwikkeling zijn complex; de Moderne Devotie is niet de enige ontstaans- en
ontwikkelingsgrond van alle processen36.

a. Utrechts Kapittel
Over de explosieve groei van het aantal devote mannen en vrouwen tegen het eind van de veertiende
eeuw schrijft Van Heel dat deze "grootendeels moet worden toegeschreven aan den invloed, welke van
                                                       
32 R.TH.M. VAN DIJK, De bestuursvorm van het Kapittel van Sion. Hollands verzet tegen het Windesheims
centralisme, in: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 29 (1987) 166-191. KOEN

GOUDRIAAN, Willem Clinckaert en de eerste jaren van het klooster Den Hem, in: F.H.J. VAN AESCH, Het
klooster Sint Michiel in Den Hem buiten Schoonhoven, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 20 (1995)
85-113, merkt op dat dit democratisch karakter even goed een breuk met het eigen ondemocratische verleden
kan zijn als een bewuste variant op het Windesheims centralisme (110-11). Cf. Acquoy: "Alles te zamen
genomen houden wij nu reeds voor zeker, dat het kapittel van Windesheim niet de moeder, maar slechts de
oudere zuster van dat in Sion is geweest, (..)", ACQUOY, Het klooster te Windesheim, II, 41.
33 GOUDRIAAN, Willem Clinckaert, 110-11. Het wordt wel verondersteld dat Hendrik Mande en Johannes Busch
in 1430 naar klooster Hieronymusdal in Delft reisden om - zonder succes - aansluiting van het Generaal
Kapittel bij Windesheim te bepleiten; we komen op een geheel speculatief niveau wanneer we de persoonlijke
ervaringen van Clinckaert als een oorzakelijk element voor deze hypothetische afwijzing beschouwen
(109/111).
34 Zijn overwegingen luiden als volgt: "One may take the attitude that the Sisters of the Third Order and the
Augustinesses-including those which did not become associated with Windesheim or even with Sion-were
products of the Modern Devotion and continued to form part of it even after the transition to a convent. This is
so up to a certain point, but it appears to me that these became too tinged with monasticism to bear comparison
with the first foundations of Geert Grote. The tertiaries, moreover, soon gained contact with the Franciscans, or
at least with the Franciscan-minded Devotionalists. It thus seems preferable to exclude these groups from a
description of the Modern Devotion. One might, indeed, protest that the Windesheimers were also monastics.
This is true, but they owed their origin to Geert Grote and the first Brethren and maintained constant contact
with the Brothers. We must not forget, however, that several Brothers worked as rector and pastor in the
convents of Tertiaries or Augustinesses. This may warn us against drawing to sharp a line of demarcation",
POST, The Modern Devotion, 493/94.
35 E. YPMA, Het Generaal Kapittel van Sion. Zijn oorsprong, ontwikkeling en inrichting, Nijmegen 1949, 1.
36 HAGEMEIJER, Devote vrouwen; GOUDRIAAN, Holland gewonnen voor de Moderne Devotie.
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Geert Grote en van zijne geestverwante priesters is uitgegaan"37. Van Heel noemt Geert Grote als
belangrijke factor, maar onderkent de invloed van anderen; hij suggereert een geestelijk klimaat waarin
door velen tot bezinning en hervorming werd opgeroepen. Thomas a Kempis schrijft in zijn
levensbeschrijving van Florens Radewijns dat in diens tijd "in de streken van Holland zeer opvallende en
in de wet des Heren onderlegde priesters schitterden, die door woord en daad in het oog liepen;
sommigen hunner waren huisgenoten van meester Geert geweest en lagen heer Florens bijzonder aan het
hart: zij immers behaalden in hun woonplaats een niet geringe oogst voor de Heer door het bekeren van
mensen en door het stichten van samenlevingen van vrome lieden"38. Een van de belangrijke instigatoren
van geestelijke hervorming in het westen is ongetwijfeld Wermbold Buscop († 1413)39. Hij was een
geestverwant van Geert Grote, maar zelf evenzeer een krachtige persoonlijkheid die vooral in het westen
van het land zijn activiteiten ontplooide. Vanwege zijn intense werkzaamheid en invloed noemde Rudolf
Dier van Muiden hem: "communis pater deuotarum in Hollandia" (De gemeenschappelijke vader der
vrouwelijke Devoten in Holland)40, en Gerard Zerbolt van Zutphen gaf hem de titel: "apostolus
Hollandiae"41.

In 1399 was Buscop een van de betrokkenen bij de vereniging van enkele derde-ordekloosters
tot het Utrechts Kapittel42. Het Kapittel ontwikkelde zich vooral in het westen razendsnel, en omvatte in
1570 nog meer dan 80 conventen, voornamelijk vrouwenhuizen43. Op het hoogtepunt moet het Kapittel
nog veel meer huizen hebben verenigd; met zekerheid bestonden er in de loop van de vijftiende en
zestiende eeuw 166 huizen van de derde orde in het bisdom Utrecht44.

In eerste instantie werd de Derde Regel van Franciscus slechts aangenomen om enerzijds een
gereguleerd samenwoningsverband te verwerven dat geen aanstoot gaf, en anderzijds de idealen van de
devoten te kunnen bewaren. Geleidelijk groeide echter het verlangen naar een grotere afgeslotenheid van
de wereld. Daartoe werd de `clausuur' of `inclusio' aangenomen. Dat betekende dat men de plicht
aannam zich binnen een bepaald gebied op te houden en niemand van buiten toe te laten45. Vele van de
tertiarissen werden `besloten susteren' omdat men een meer kloosterlijk, contemplatief leven wenste46.
Het motief om de `inclusio' aan te nemen, komt duidelijk tot uiting in een brief uit 1425 van bisschop
Zweder van Culemborg aan de tertiarissen van Elburg, waarin hij hen de `inclusio' toestaat: "arctioris
uitae estuantes elegerunt sub clausura perpetuo Christo domino militare, quatenus a procellosis huius
                                                       
37 D. VAN HEEL, De tertiarissen van het Utrechtse Kapittel, Utrecht 1939, in: Archief voor de Geschiedenis van
het Aartsbisdom Utrecht 36 (1939) 1-382.
38 THOMAS A KEMPIS, Vita Domini Florentii, in: Thomae Hemerken a Kempis, Opera Omnia, ed. M. A. POHL, 7
dln., Freiburg im Breisgau 1902-1922, dl. VII, 116-210, i.h.b. p. 187; Citaat vertaald geciteerd door B.A.
VERMASEREN, Het klooster "Sancta Maria in Monte Sion" tussen Delft en Rijswijk, 1433-1574. Een vrucht van
de Moderne Devotie (= Serie-uitgave van het Genootschap Delfia Batavorum, nummer 7), Pijnacker 1981, 19.
39 Ook wel Wermbold van Utrecht genoemd. Wat Acquoy in 1875 al zei, geldt onverkort: "..dezen
merkwaardigen man, die eene monographische behandeling ten volle verdient"; ACQUOY, Het klooster te
Windesheim, I, 326, n. 2. Over Buscoep spreekt F. KOORN in: Hollandse nuchterheid? De houding van de
Moderne Devoten tegenover vrouwenmystiek en -ascese, in: OGE 66 (1992) 97-114, i.h.b. 107-09.
40 DUMBAR, Analecta, 30.
41 Idem.
42 Belangrijkste overzichtswerk is nog steeds Van Heels werk uit 1939 (zie n. 37); nu aanvullend: KOEN

GOUDRIAAN, De derde orde van Sint Franciscus in het bisdom Utrecht. Een voorstudie, in: Jaarboek voor
Middeleeuwse Geschiedenis 1, Hilversum 1998, 205-260.
43 F.W.J. KOORN, Het Kapittel van Utrecht, in: Windesheim 1395-1995, 131-142, i.h.b. 131/32.
44 Goudriaan corrigeert een kleine fout en bewerkstelligt daarmee een radicale verandering van het beeld van de
ontwikkeling van de tertiarissenbeweging in het algemeen en het Utrechts Kapittel in het bijzonder. M.b.t. het
aantal bij het Utrechts Kapittel aangesloten huizen waren vier peildata bekend: 1424: tussen 40 en 50
conventen; 1439: 70; 1456: `ruim honderd'; 1470: 82 (cf. VAN HEEL, De tertiarissen, 84; KOORN, Het Kapittel,
132; GOUDRIAAN, De derde orde, 217). Op grond van deze cijfers lijkt het Utrechts Kapittel in 1470 al over
zijn hoogtepunt heen. De datum 1470 is echter onjuist en moet 1570 zijn. Een dramatisch verschil: nog in 1570
waren er 80 huizen van het Utrechts Kapittel! Deze zeer belangrijke correctie wat betreft het aandeel van het
Utrechts Kapittel in het geestelijk leven in de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw,
impliceert dat deze instelling van veel groter belang moet zijn geweest dan tot nu toe werd aangenomen.
45 YPMA, Het Generaal Kapittel, 8.
46 idem, 9.
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mundi fluctibus et publicis segregate spectaculis in sancte conuersacionis studio contemplacione quam
dulcedine liberius et quiecius Deo uacare et lasciuiendi occasione semota Eidem ualeant corda et
corpora sua in omni castitate custodire"47.

Hiermee eindigde de ontwikkeling echter niet. Velen wilden een volledig monastiek leven, wat
betekent dat men de kloostergeloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid wenste af te leggen.
Daarom gingen vele tertiarissen tot de regel van Augustinus over en werden reguliere kanunniken en
kanunnikessen van St.-Augustinus.

b. Generaal Kapittel der Reguliere Kanunniken (Kapittel van Sion)
Onder impuls vooral van Willem Clinckaert, Minister Generaal van de tertiarissen, werd een
verzoekschrift gericht aan de bisschop van Utrecht om toestemming te verkrijgen voor tertianen en
tertiarissen om de regel van Augustinus aan te nemen48. Op 14 juli 1418 stemde bisschop Frederik van
Blankenheim met dit verzoek in, en reeds datzelfde jaar legden Clinckaert en enkele anderen de professie
op de regel van Augustinus af. Eveneens in 1418 werden drie conventen van het Utrechts Kapittel - den
Hem in Schoonhoven, Hiëronymusdal in Delft en het Gregoriushuis in Gouda49 - tot regulierenkloosters
hervormd. Deze kloosters verenigden zich tot een Kapittel. In de twintiger jaren werd het Kapittel
uitgebreid met vijf vrouwenkloosters50. Het Kapittel bereikte met zes mannenkloosters en zeven
vrouwenkloosters zijn maximale omvang51. Na enkele jaren werd de naam van de kloostervereniging:
Generaal Kapittel der Reguliere Kanunniken. Omstreeks 1460 wordt Sion52 het hoofdklooster van de
vereniging, pas vanaf dat moment kan van het Kapittel van Sion worden gesproken. Eerst in 1462
werden de constituties van het Kapittel vastgelegd53.

c. De spiritualiteit van Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel
Wat het Generaal Kapittel betreft, ligt het voor de hand dat Ypma de spiritualiteit vergelijkt met die van
het Kapittel van Windesheim en dat hij tegen die achtergrond de eigenheid van het Kapittel tracht te
bepalen: "Het eigen karakter van het Generaal Kapittel was dan ook gelegen in het volkomen ingesteld
zijn op de contemplatie. Het stemde daarin weliswaar overeen met andere groeperingen, zoals de
Kanunniken van Windesheim, maar hier werd dit doel toch iets duidelijker beoogd"54. En: "Het
contemplatieve karakter van het kloosterleven in het Kapittel van Sion werd voorts niet bepaald door de
overweging, opgevat als een gedetermineerde oefening volgens een vast schema verricht, doch als een
voortdurend zijn geest laten bezig zijn met het bovennatuurlijke. Het was de sfeer, de mentaliteit waarin
men leefde, waarin men zich bewust was van de relaties tussen het menselijke en het goddelijke, het
beseffen van de wisselwerking die er is tussen God en de mens, tussen de verlosser en het kind van God"
(p. 101).

Op een structureel niveau is voor het Generaal Kapittel kenmerkend dat men zich zoveel
mogelijk van pastorale taken onthoudt. Men onthield zich van praktische zielzorg en `geestelijke
gesprekken'55 om zich aldus te meer toe te kunnen leggen op de contemplatie56. Dit onderscheidt het
Kapittel nadrukkelijk van de primaire instellingen van de Moderne Devotie.

                                                       
47 Geciteerd bij YPMA, Het Generaal Kapittel, 9.
48 YPMA, Het Generaal Kapittel, 34-36.
49 In 1419 verhuisde dit klooster naar Stein buiten Gouda, en werd vervolgens Stein genoemd.
50 Oudewater (later Marienpoel, Leiden); St.-Agnes, Delft; St.-Dionysius, Amsterdam; St.-Margaretha en St.-
Marie ter Gouwe in Gouda. In 1431 volgde nog Maria Magdalena in Amsterdam en een aantal jaren later, met
weinig enthousiasme door het Kapittel begroet, Ter Zijl in Haarlem; YPMA, Het Generaal Kapittel, 38/39.
51 idem, 54/55.
52 idem, 54, n. 6: Het Delftste Hieronimusdal was in 1433 verhuisd en had zich buiten de stad gevestigd onder
de naam St.-Maria in Monte Sion. Voor de geschiedenis van Sion, zie: B.A. VERMASEREN, Het klooster
"Sancta Maria in Monte Sion".
53 YPMA, Het Generaal Kapittel, 55-80.
54 idem, 100.
55 Vermoedelijk zijn `collaties' bedoeld; cf. Th. MERTENS, Collatio und Codex im Bereich der Devotio
moderna, in Ch. MEIER, D. HÜPPER und H. KELLER, H. (red.), Der Codex im Gebrauch (= Münstersche
Mittelalter-Schriften 70), München 1996, 163-182.
56 YPMA, Het Generaal Kapittel idem, 98-99.
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Indicatief voor de relatieve autonomie van het Generaal Kapittel ten opzichte van de oostelijke
moderne devoten is de inhoud van de bibliotheken. Ypma merkt hierover op dat de boeken het materiaal
dienden te verschaffen voor de meditatieve studie, dat zij een middel moesten zijn tot intensivering van
het contemplatieve leven. Vanzelfsprekend waren dan ook de Kerkvaders goed vertegenwoordigd, er
waren exegetische werken en prekenbundels, oude meesters en ook contemporaine auteurs. Maar: "Van
Geert Groote, Gerlach Petri, Thomas a Kempis, Hendrik Mande, Gerard Zerbolt daarentegen waren er
praktisch geen werkjes aanwezig. Dit is des te opvallender, omdat het Generaal Kapittel voortgekomen
was uit dezelfde geestelijke stroming waartoe deze schrijvers behoorden en waarvan zij de grote
stuwkracht waren" (p. 102/03)57.

Typisch voor het Generaal Kapittel is dat de leden geen werken op ascetisch of theologisch
gebied lijken te hebben geschreven: "Zij schijnen zich er niet op toegelegd te hebben hun verworven
inzicht aan anderen mede te delen. Daarom is het ook vrijwel onmogelijk na te gaan of zij een eigen
spiritualiteit bezaten, of waarin die eventueel zou hebben bestaan" (p. 104).

Ypma zag enig verschil tussen het geestelijk leven in het Generaal Kapittel en in het Windesheimse
Kapittel; Post ziet een gelijkaardig onderscheid tussen het Utrechts Kapittel en de Windesheimse
kloosters58. Ypma benadrukt dat het Generaal Kapittel nadrukkelijk op een contemplatief monastiek
leven was afgestemd. Post acht het monastieke leven van de Windesheimers verbonden met de
ascetische idealen van de eerste moderne devoten, daardoor onderscheidt zich dit van het monastieke
leven bij tertiarissen en regularissen buiten Windesheims verband59. Zowel Post als Ypma pleiten voor
het aanbrengen van nuances. En ook Van Dijk ziet in zijn proefschrift verschillen in spirituele cultuur
tussen Windesheim en Kapittel van Sion60. Uitvoerig onderzoek is nog niet ondernomen, maar zou zeker
wenselijk zijn61.

Het is onbetwijfelbaar dat het Utrechts Kapittel tot stand kwam onder impuls van moderne
devoten, moeilijk te beantwoorden blijft de door Post opgeworpen vraag of daarmee het Utrechts
Kapittel als afhankelijk ván, dan wel als analoog áán de eerste instellingen van de Moderne Devotie
moet worden beschouwd. Deze vraag stelt zich nog nadrukkelijker bij het Generaal Kapittel, dat vooral
voormalige derde-orde-huizen verenigt die verder waren gegroeid in een verlangen naar een kloosterlijk
leven62. Men kan dan ook gemakkelijk in de verhouding Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel een
westelijke analogie zien van de verhouding in het oosten tussen broeders en zusters van het Gemene
leven en de Windesheimse Congregatie63.

Het lijkt me de moeite waard te proberen de eigenheid van elk van de instellingen te ontdekken.

                                                       
57 Relativering: ook uit de Windesheimse bibliotheken zijn de werken van deze auteurs spaarzaam
overgeleverd.
58 supra 223, n. 34.
59 R.R. POST, 494.
60 R.Th.M. VAN DIJK, De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559. Bijdrage tot de
institutionele geschiedenis van het Kapittel van Windesheim, (= Middeleeuwse Studies, III- en III-2), 2 dln,
Nijmegen 1986: "Alleen al de teksten die.. voor nadere bestudering in aanmerking kwamen doen vermoeden
dat er tussen de Windesheimse monialen en die van het Kapittel van Sion meer relevante, of althans
interessante verschillen bestaan hebben dan men gewoonlijk aanneemt. Uit deze teksten (i.e. de constituties van
de vrouwenkloosters, KS) worden de contouren zichtbaar van een moniaal kloosterleven, dat minder door
rigorisme en angstvalligheid dan door gevoel voor realisme en democratische verhoudingen gekenmerkt schijnt
te zijn" (p. 591).
61 Dit onderzoek zou een aanvulling kunnen leveren op het onderzoek van Goudriaan, waarvan een Monasticon
Trajectense het einddoel is.
62 YPMA, Het Generaal Kapittel, 32: "wij mogen besluiten dat het streven van de Tertiarissen naar een
volmaakter leven in het contemplatieve kloosterleven van de Reguliere Kanunniken en Kanunnikessen zijn
bevrediging vond, omdat zij daardoor tot de eigenlijke kloosterstaat toetraden".
63 De analogie bestaat op het vlak van de genetische verhouding; verschil is wel dat een aantal van de huizen
van het Utrechts Kapittel die tot het Generaal Kapittel overgingen, reeds besloten was, terwijl de broeders en
zusters van het Gemene leven dergelijke huizen niet kenden.
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4. Hypothese: west naast oost

Als hypothese kan in het geestelijke landschap van de vijftiende-eeuwse Noordelijke Nederlanden een
institutionele scheiding tussen het westen en het oosten worden aangebracht, die wellicht door
verschillen in spirituele cultuur wordt ondersteund. De Westelijke Nederlanden omvatten Holland en
Utrecht, de Oostelijke Nederlanden Overijssel en Gelderland met uitlopers naar het noorden en het
zuiden (Limburg) en naar het aangrenzende Nederduitse gebied.

In het westen zijn de overheersende instituties het Utrechts Kapittel en het Generaal Kapittel, die
formeel en geografisch terzijde staan van de eerste instellingen van de Moderne Devotie. In het oosten is
er de krachtige dominantie van broeders en zusters van het Gemene leven en de regulieren en
regularissen van de Windesheimse congregatie; de primaire instituties van de Moderne Devotie. Door de
weinigen die zich over de onderlinge verhoudingen hebben uitgelaten, wordt een krachtige en
onverdeelde afstemming van het geestelijke leven op de contemplatie als een onderscheidende
karakteristiek van de vooral het Generaal Kapittel ten opzichte van de oostelijke moderne devoten
gezien.

Het is niet zo dat er een muur tussen beide gebieden staat. Er zijn vestigingen van de oostelijke
instellingen in het westen en omgekeerd64, maar in het algemeen lijkt er een meer traditionele
contemplatief-monastieke cultuur in het westen te bestaan tegenover een ascetisch-monastieke cultuur in
het oosten.

Belangrijk lijkt me dat de oostelijke moderne devoten, door hun intense aandacht voor de eigen
levenswijze en institutionele geschiedenis, genres tot ontwikkeling hebben gebracht die we in het westen
niet of veel minder tegenkomen: rapiaria65, viten66, collaties67. In het westen zijn in de vijftiende eeuw
vooral heel veel - meer of minder bekende - teksten vertaald68.

Wat secundaire karakteristieken betreft - waarnaar aangaande de westelijke instellingen nog
nauwelijks onderzoek is gedaan - wordt er gewoonlijk op gewezen dat bij de oostelijke moderne devoten
vele excessen van ascetisme en boetecultuur voorkomen en van onmatig meeleven met het lijden van
Christus, wat een van de favoriete thema's ter overdenking is69. Er heerst een moreel rigorisme. De
nadruk op het morele leven leidt ertoe dat er slechts belangstelling is voor kennis voor zover deze bij de
practische devotie aan te wenden is. De spirituele cultuur is a-intellectueel70 met af en toe zelfs anti-
intellectuele trekken71, soms ook anti-mystieke72. Geert Grote zelf keert zich veelvuldig fel tegen de

                                                       
64 In het bijzonder zijn er tamelijk veel Windesheimse mannenkloosters in Holland en Utrecht.
65 Th. MERTENS, Rapiarium, in: DS XIII, 1988, 114-119.
66 Deze viten geven meestal een merkwaardige vermenging van historiografie, biografie en hagiografie te zien,
cf. L. JONGEN en W. SCHEEPSMA, Wachten op de hemelse Bruidegom. De Diepenveense nonnen in
literairhistorisch perspectief, in: Boeken voor de eeuwigheid, 295-317. Ook over viten handelt: W.
SCHEEPSMA, `Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga.' Over Latijnse en
Middelnederlandse levensbeschrijvingen uit de sfeer van de Moderne Devotie, in: P. WACKERS e.a., Verraders
en bruggenbouwers, 211-238.
67 Th. MERTENS, Collatio und Codex im Bereich der Devotio moderna, in: Ch. MEIER, D. HÜPPER und H.
KELLER (red.), Der Codex im Gebrauch (= Münstersche Mittelalter-Schriften 70), München 1996, 163-182.
68 Cf. infra 231-35. Thomas a Kempis zegt dat Wermbold Buscop quaedam dicta sanctorum vertaalde;
misschien gaat het om de tweede vertaling van de Verba seniorum, cf. DESCHAMPS, Middelnederlandse
handschriften, 176, nr. 59.
69 Cf. ACQUOY, II, 299.
70 In het westen is dat hoogstwaarschijnlijk niet anders.
71 Het verwijt van anti-intellectualisme aan het adres van de moderne devoten is even vaak geuit als bestreden.
Post presenteert op dit punt een krachtige zaak: de moderne devoten kenden geen hogere scholing en streefden
die ook niet na. Verwerven van kennis moest in onmiddellijke relatie tot devotie en deugd staan. De geroemde
Windesheimse Bijbelrevisie was bepaald geen staaltje van academische geest, maar van een streven naar
uniformiteit (POST, 304-8). De boekencultuur moest eveneens onmiddellijk de devotie dienen. Voorbeelden van
anti-intellectualisme bij de devoten zijn legio, POST, p. 25, n. 3, p. 43, 46, 171/72, 208/09, 236, 256-57. Op p.
320 over achtergronden van de "flight from learning": "the real cause (...) lies primarily in the short-sighted
and narrow-minded view which regards as useless or superfluous all that does not immediately serve the inner
devotion or purity of the heart". Een opmerkelijk argument tegen het verwijt wordt gehanteerd door M.
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wetenschap, in het bijzonder tegen de in zijn ogen ontspoorde Parijse scholastiek73. Zijn boekenhonger
heeft vooral te maken met een ontstellend gebrek aan boeken74. Grote's vraag om originalia heeft niets
te maken met een tekstkritisch verlangen naar originele versies; originalia betekent niets anders dan de
volledige tekst in plaats van slechts een excerptenverzameling75.

Na het voorgaande kunnen we in een schema religieuze instellingen in oost en west en - tentatief
- aspecten van hun geestescultuur naast elkaar plaatsen76:

         West Oost
Utrechts Kapittel broeders en zusters van het Gemene leven
Generaal Kapittel (Sion) Kapittel van Windesheim

-contemplatief-monastiek -ascetisch-monastiek (Windesheim)
(besloten tertiarissenhuizen -deugdzaam leven in de wereld (broeders en zusters)
en Generaal Kapittel)

- -vertaalde tractaten -rapiaria, viten, collaties

5. Bedudinghe en de westelijke contemplatief-monastieke cultuur

De term Moderne Devotie is niet zo eenduidig als het soms achteloze gebruik wel suggereert: nu eens
heeft men over een bepaalde gezindheid, dan weer over zekere instellingen die de geest van de eerste
devoten zouden dragen. Het gevaar bestaat dat de term Moderne Devotie zich tot een soort omnibus-
aanduiding ontwikkelt, die zonder enige nuancering wordt gebruikt en waaronder alle instellingen en
teksten in de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende eeuw gelijkelijk worden gevangen77. Hoe meer een

                                                                                                                                                                            
DORTEL-CLAUDOT en A. DEBLAERE, Fratelli della Vita Comune, in: Dizionario degli istituti di perfezione, IV,
1977, kol. 754-62, i.h.b. 761: "«Omnis scriptura sacra eo spiritu debet legi quo facta est» è l'adagio formulato
da Tomasso da Kempis (Imit. I, 5) e ripreso dall'esegesi moderna". Deze redenering lijkt me een sofisme:
inderdaad lijkt het een modern standpunt om een tekst te lezen in dezelfde geest als waarmee die geschreven is,
maar wanneer hogere scholing ontbreekt - zoals bij de moderne devoten - zijn theologie en exegese niet echt
mogelijk.
72 Vaker wordt er eenvoudigweg niet naar het mystieke niveau gestreefd en beperkt men zich tot het morele
niveau. Het verwijt van anti-mystiek kan, als gezegd, beslist niet in het algemeen aan de Moderne Devotie
gemaakt worden, in het bijzonder niet aan de Windesheimers, cf. G. DE BAERE, De Middelnederlandse
mystieke literatuur en de Moderne Devotie, in: Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek
leven in de Nederlanden 6 (1997) 3-18.
73 Vele voorbeelden van moreel rigorisme en anti-intellectualisme bij Geert Grote en de vroege moderne
devoten in: H. M. KLINKENBERG, Die Devotio Moderna unter dem Thema "Antiqui-Moderni" betrachtet, in:
Antiqui und Moderni. Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im späten Mittelalter (= Miscellanea
Medievalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts zu Köln, Bd. 9), Berlin/New York 1974, 394-419.
74 In een lijstje van boeken die hij graag zou bemachtigen: libri Ambrosii qualescumque, quia nullum librum
suum habeo (boeken van Ambrosius, maakt niet uit welke, want ik bezit er niet een van). Gerardi Magni
epistolae, uitg. W. MULDER Antwerpen 1933, nr. 13, p. 42; geciteerd bij: W. LOURDAUX, Het boekenbezit en
het boekengebruik bij de Moderne Devoten, in: Studies over het boekenbezit en boekengebruik in de
Nederlanden vóór 1600 (= Archief- en Bibliotheekwezen in België, extranummer 11), Brussel 1974, 247-325.
75 Versus LOURDAUX, Het boekenbezit, 261.
76 Natuurlijk is er ook Moderne Devotie in het westen en zuiver monastieke cultuur in het oosten. Toen (zoals
nu) konden onderscheiden culturen naast elkaar bestaan. Ik wil slechts wijzen op de dominante geestescultuur
in de onderscheiden gebieden.
77 J.P. Gumbert onderkende deze tendens en waarschuwde ertegen in het kader van een onderzoek naar de
productie van handschriften in de Nederlanden: The Dutch and their books in the manuscript age (= The
Panizzi Lectures, 1989), The British Library 1989: "There is a tendency to attribute everything believed to be
characteristic of the Dutch, or even everything found in Dutch culture, to the Modern Devotion: if books are in
the vernacular, that is a consequence of the Modern Devotion; if they are undecorated or sparsely decorated,
that is a consequence of the Modern Devotion; if they contain many miniatures closely illustrating the text, that
is a consequence of the Modern Devotion. In this way the concept of the Modern Devotion is extended beyond
any usefullness" (p. 78).
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term omvat, hoe minder pregnant de term wordt. Het is daarom nodig binnen de Moderne Devotie
onderscheidingen te maken en die bij de benoeming van verschijnselen te gebruiken. Het wordt alsmaar
minder zinvol om van `dé Moderne Devotie' te spreken.

Wat betreft herkomst, verspreiding en inhoudelijke oriëntatie past Bedudinghe bij de westelijke
instellingen van Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel.

Nu valt pas echt op hoe sterk regionaal geordend de verspreiding van de beide redacties van
Bedudinghe zich heeft voltrokken. De eerste redactie van Bedudinghe komt alleen in het westen en
zuiden voor en is overgeleverd uit drie van de zeven vrouwenkloosters van het Generaal Kapittel. En
dan gaat het alleen nog maar om de 17 handschriften waarvan de provenance met zekerheid bekend is.
Onder de 24 handschriften met onbekende provenance kunnen er nog wel schuil gaan die uit andere
kloosters van het Generaal Kapittel zijn overgeleverd78. En natuurlijk kunnen er handschriften verloren
zijn gegaan. Even opvallend is het frequente voorkomen van Bedudinghe in tertiarissenkloosters, al of
niet van het Utrechts kapittel79. Geen enkel handschrift van de eerste redactie is afkomstig uit westelijke
regulieren- of regularissenkloosters van het Kapittel van Windesheim. De tweede redactie komt dan
weer alleen in het oosten voor en vrijwel uitsluitend in Windesheimse kloosters of in kloosters die met
het Windesheim kapittel verbonden zijn. De verspreidingscircuits van de beide redacties van
Bedudinghe zijn volledig gescheiden.

Kijken we vervolgens naar de inhoudelijke karakteristieken, dan blijkt Bedudinghe opnieuw de
elementen van het westen te bevatten. Bedudinghe is een contemplatief-monastieke tekst met een hang
naar mystiek, zonder overdreven ascese of onmatige zucht naar deugden en lijdzaamheid; een tekst die
de hogere facetten van het geestelijk leven niet schuwt. Natuurlijk bestond er ook bij de Windesheimers
een monastiek leven, maar dit was ontsproten aan de ascetische idealen van Geert Grote en de eerste
broeders van het Gemene leven en blijvend daarmee verbonden. Het lijkt of vooral de primaire
stichtingen van de Moderne Devotie trouw blijven aan het ascetisme dat een van de opvallendste
aspecten is van de spirituele cultuur van de Moderne Devotie. Dit ascetisme werd zelfs nog verder
ontwikkeld80. Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel bewogen zich al snel, of van meet af aan, in de
richting van traditionele vormen van contemplatief monasticisme.

Terwijl de Bedudinghe-vertaler passages die met het mystieke leven verband houden, graag in
zijn tekst toelaat voor zover deze door het publiek begrepen kunnen worden, kenmerkt de Moderne
Devotie in traditionele zin zich door een voorkeur voor ascetisme boven mystiek81, in de regel ook voor
eenvoudig taalgebruik. Wat het omarmen en nastreven van het schouwende leven betreft - mystiek -
vormen Gerlach Peters en Hendrik Mande (beiden Windesheimers van de eerste generatie) de
uitzonderingen onder de vroege moderne devoten82. In verschillende boekenlijsten van aanbevolen

                                                       
78 Van de 24 hss. met onbekende herkomst van de eerste redactie is slechts één handschrift met excerpten in
een Oost-Nederlands dialect geschreven.
79 Twee handschriften die de Wirkung van Bedudinghe laten zien, komen eveneens uit kloosters van het
Utrechts Kapittel: het hs. met Vurighe begherten (supra 106-09) en het hs. met de devote ghetide (supra 110).
80 Aangaande overdreven ascetisme in Windesheim en in Windesheimse kloosters, cf. ACQUOY, I, 176-177; II,
289-91.
81 In sommige geledingen van de Moderne Devotie komt het betrekkelijk vroeg tot regelrechte anti-mystiek,
vermoedelijk uit een bekommernis om ontsporingen. Al in 1433 besluit het colloquium van Münster tot de
richtlijn: quando fit collacio sororibus, caueantur verba `sponsus' en `sponsa' et similia (in een stichtelijke
toespraak tot de zusters moet men voorzichtig zijn met de woorden `bruid' en `bruidegom' en dergelijke); R.
DOEBNER, Annalen und Akten der Brüder des Gemeinsamen Lebens im Lüchtenhofe zu Hildesheim (=Quellen
und Darstellunge zur Geschichte Niedersachsens, Bd. 9), Hannover und Leipzig 1903, 256. `Voorzichtig zijn
met' lijkt te impliceren: gebruik die woorden liever niet. Daarmee werd in feite gewaarschuwd tegen de zo
populaire bruidsmystiek en werd een tekst als Bedudinghe mogelijk zelfs afgewezen.
82 Al moet daarbij worden aangetekend dat de meest mystieke teksten van Gerlach Peters, het Soliloquium en
de Tweede brief, in het Middelnederlands nauwelijks verspreiding vonden; ed. M.M. KORS, Gerlaci Petri
Opera Omnia, (= CCCM 155), Turnhout 1991, p. 138-39. Alle overzichtsartikelen noemen Gerlach Peters als
belangrijkste mysticus van de Moderne Devotie, maar laten niet na te vermelden dat hij en Hendrik Mande een
uitzonderingspositie innamen. De geringe verspreiding van Peters' geschriften steekt schril af tegen de
overlevering van de Imitatio Christi van Thomas a Kempis, een tekst die algemeen als de volmaakte
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lectuur van en voor de oostelijke devoten komen Ps.-Dionysius en Thomas Gallus - die in Bedudinghe
zo belangrijk zijn - dan ook niet voor. Evenmin treffen we hen als belangrijke autoriteiten in hun teksten
aan.

Vergeleken met de omvang van verspreiding van de eerste redactie in het westen, is die van de
tweede redactie in het oosten relatief gering (voor een Middelnederlandse tekst met tien overgeleverde
getuigen overigens nog steeds behoorlijk omvangrijk). De kloosters die de tekst bezaten, blijken enkele
van de belangrijkste Windesheimse kloosters te zijn, waar de monastieke cultuur blijkbaar voldoende
ontwikkeld was om Bedudinghe te kunnen ontvangen: Diepenveen, Frenswegen, Agnietenberg(?)83,
Windesheim84, Jeruzalem (Venray). Er is geen Bedudinghe-handschrift bij de broeders en zusters van
het Gemene leven overgeleverd. Hoewel uit deze kringen überhaupt weinig is overgeleverd, mogen we
waarschijnlijk toch aannemen dat dit geen toeval is. De vereiste monastieke cultuur bestond er niet en
teksten als Bedudinghe werden er al snel als gevaarlijk en ongewenst beschouwd.

                                                                                                                                                                            
vertegenwoordiging van de essentie van de Moderne Devotie wordt beschouwd. Over de handschriftelijke
overlevering van de Imitatio zie: STOOKER, VERBEIJ, Collecties op orde, I, 206-08.
83 Hs. Olim Leuven, UB, G 74 (Leu) is afkomstig uit het cloester van den berge. Het is mogelijk dat hiermee
het Windesheimse klooster Agnietenberg werd bedoeld, infra 263-64.
84 Zoals ik eerder uiteenzette, acht ik het bewezen dat Mande Vurighe begherten schreef. Hij moet daarom
Bedudinghe in Windesheim tot zijn beschikking hebben gehad (supra 106-09).
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6. Andere teksten met een westelijke versus oostelijke overlevering of redactie

Wanneer we de hypothese van gescheiden circuits in oost en west aan de overlevering van andere teksten
toetsen, dan blijkt dat het overleveringspatroon van Bedudinghe geen geïsoleerde casus is. Er zijn meer
teksten met afzonderlijke verspreidingscircuits in oost en west. De Bedudinghe-casus lijkt symptoom
van een onderliggende structuur.

Met recht en reden noemt Knuvelder de Middelnederlandse geestelijke letterkunde een literatuur
van vertalingen1. Het is opvallend dat de lijst van succesvolle teksten in dit tijdvak - afgelezen aan de
mate waarin ze werden overgeleverd - voornamelijk bestaat uit teksten die ook in de vijftiende eeuw
werden vertaald. Bij mijn weten is nog niet onderzocht in hoeverre hierin het oosten een ander beeld te
zien geeft dan het westen.

a. Oostelijke vertalingen

Mak gaf een opsomming van vertalingen die onmiddellijk met de Moderne Devotie zijn verbonden,
hetzij omdat geschriften van moderne devoten werden vertaald, hetzij omdat moderne devoten de
vertalingen tot stand brachten2. Veel zijn het er niet, zoals Mak zelf zegt. Deze vertalingen zijn
merendeels in het oostelijk gebied ontstaan3. Het gaat om de vertaling door Geert Grote van getijden en
boetepsalmen, de vertaling van de Imitatio4, Dirc van Herxen's vertaling van zijn eigen lied Me iuuat
laudes canere, vertalingen van Augustinus en Jordanus van Quedlinburg5, waarschijnlijk de vertaling
van Gerlach Peters Soliloquium6, de bewerking van Suso's Horologium aeternae sapientiae7, de
Noord-Nederlandse vertaling (door Johannes Scutken) van de Psalmen8 en het Nieuwe Testament9.

Aan deze opsomming kan in ieder geval de tweede Middelnederlandse vertaling van de
Profectus religiosorum van David van Augsburg  worden toegevoegd, die in het oosten lijkt te zijn
vervaardigd10.

b. Teksten met afzonderlijke westelijke en oostelijke vertaling en/of verspreiding

Er bestaat een groot aantal vertalingen die niet nadrukkelijk met de Moderne Devotie zijn verbonden.
Deze vertalingen zijn merendeels in het Hollands-Utrechtse gebied ontstaan. Twee categorieën zijn
interessant in relatie tot de Bedudinghe-casus. Ten eerste teksten die in het westen zijn vertaald en zowel

                                                       
1 Hij vond in die zo juiste constatering overigens aanleiding deze teksten verder niet te bespreken. "(..) de
zedenkundige lering in proza (bestaat) zo goed als geheel uit vertalingen", G.P.M. KNUVELDER, Handboek tot
de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, dl. I, 5e dr., Den Bosch 1970, 247-48, geciteerd bij Th.
MERTENS, Boeken voor de eeuwigheid. Ter inleiding, in: Th. MERTENS e.a., Boeken voor de eeuwigheid, 8-35,
i.h.b. 28.
2 MAK, De Dietse vertaling, 127-28.
3 Een uitzondering is de vertaling van de Imitatio die in 1428 in Eemsteyn is gemaakt, cf. DE BRUIN, De
Middelnederlandse vertaling,, 31. Ook wat de verspreiding betreft, vormt de vertaling van de Imitatio een
uitzondering, aangezien deze over alle delen van het Middelnederlands taalgebied is verspreid.
4 C.C. DE BRUIN, De Middelnederlandse vertaling.
5 Mak verwijst naar: N.Th.J. GREITEMANN, De studiis exegeticis devotionis modernae, in; De Tijd, 7 en
9.11.35. Cf. R. LIEVENS, Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden. Een onderzoek van de handschriften (=
Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, Reeks VI, nr. 82), Gent 1958, i.h.b. 27-59.
6 uitgegeven in: Gerlaci Petri Opera Omnia, cura et studio M. M. KORS (= CCCM 155), Turnhout 1996.
7 A.G.M. van de WIJNPERSSE, De Dietse vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae, Groningen/Den
Haag 1926; Oerloy der ewigher wijsheit (Horologium Sapientiae door Henricus Suso O.P., uitg. H. van de
WIJNPERSSE, Groningen/Batavia 1938; MAK, De Dietse vertaling, 154-163.
8 J.G. HEYMANS (ed.), De Psalters van de Moderne Devotie, CSSN, Ser. Minor, V, 2, Leiden 1978.
9 C.C. DE BRUIN (ed.), Het Nieuwe Testament van de Moderne Devotie, CSSN, Ser. Maior, II, 2, Leiden 1979.
Deze vertaling was dermate succesvol dat zij alle regionale grenzen overschreed. Zij werd ook in de Zuidelijke
Nederlanden de meest verspreide vertaling.
10 Een opsomming van de handschriften bij STOOKER, VERBEIJ, `Uut Profectus'.
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een westelijke als een oostelijke redactie en/of verspreiding hebben gehad11; ten tweede teksten die zowel
in het westen als in het oosten werden vertaald.

Profectus religiosorum
David van Augsburgs succeswerk De interiore et exteriore hominis compositione is naar de
beginwoorden bekend onder de naam Profectus religiosorum. De eerste Middelnederlandse vertaling
van twee van de drie boeken is in acht handschriften overgeleverd12. Opvallend is dat in zeven daarvan
de boeken drie en twee in de verkeerde volgorde staan. Alleen in het late achtste handschrift werd de
volgorde gecorrigeerd. Er is een aantal handschriften met de Latijnse tekst, waarin dezelfde inversie van
boeken voorkomt. Een van die handschriften komt uit Utrecht13.

Deze vertaling is rond 1400 in Holland of Utrecht ontstaan en komt voor in westelijke en
zuidelijke handschriften van vooral regularissen en tertiarissen. Opvallend genoeg komt deze vertaling in
geen enkel oostelijk handschrift voor.

De tweede vertaling is in 12 handschriften overgeleverd die dan weer bijna uitsluitend uit het
oosten (Overijssel en Limburg) stammen. Deze vertaling werd in 1503 gedrukt door Peter van Os van
Breda in Zwolle (NK 692).

Het is bekend dat Profectus onder de moderne devoten in hoog aanzien stond14. De tekst bracht
een deugdenleer voor een monastiek milieu en kon dus zowel door een ascetisch-monastiek als door een
contemplatief-monastiek publiek worden genoten. Of wellicht de vertalingen - die geheel onafhankelijk
van elkaar in de eerste jaren van de vijftiende eeuw zijn vervaardigd15 - verschillende accenten leggen, is
nog niet is onderzocht.

Der Byen Boeck
Ook van het Liber apum van Thomas van Cantimpré16, Der Byen Boeck, bestaan twee vertalingen, een
Oost-Nederlandse en een Hollands-Utrechtse17. De Hollands-Utrechtse vertaling kwam in 1450-51 tot
stand en is veel rijker overgeleverd dan de Oost-Nederlandse18.

Aan de herkomst- en doelbepaling door Stutvoet-Joanknecht in haar proefschrift kleven de
nodige bezwaren19. Terwijl zij duidelijk laat zien dat de overgeleverde handschriften van vertaling I voor
                                                       
11 Ook bij de handschrifteljke overlevering van de Spieghel der eeuwigher salicheit van Jan van Ruusbroec in
de Noordelijke Nederlanden valt een scheiding in de verspreiding tussen oost en west vast te stellen; cf. Jan van
Ruusbroec, Opera Omnia, 8, (ed.) G. DE BAERE, hoofdstuk II: de structuur van de overlevering (te
verschijnen).
12 Idem, 328.
13 Hs. Utrecht, UB, 381, geschreven rond 1400, afkomstig uit het Regulierenklooster St.-Maria en de 12
Apostelen in Utrecht.
14 STOOKER, VERBEIJ, `Uut Profectus', 325-328.
15 Een beperkte collatie van beide vertalingen maakt dit duidelijk.
16 De Zuid-Nederlandse dominicaan Thomas van Cantimpré (ca. 1201- ca. 1272) schreef zijn Bonum
uniuersale de apibus als een instructieve vergelijking tussen de bijenwereld en de kloosterwereld. Opvallend is
de grote hoeveelheid ingelaste exempelen en moralisaties.
17 In 1984 spreekt Stutvoet-Joanknecht (in: Moderne Devotie. Figuren en Facetten, nr. 118, p. 312-314) van
een oudere Hollands-Utrechtse vertaling en een iets latere Oost-Nederlandse. In haar proefschrift onderscheidt
Stutvoet-Joanknecht binnen de oudere vertaling een Hollands-Utrechtse en een Oost-Nederlandse groep; C.M.
STUTVOET-JOANKNECHT, Der Byen Boeck. De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universale de apibus
van Thomas van Cantimpré en hun achtergrond, Amsterdam 1990. *110. Zij acht de versie van de Oost-
Nederlandse groep oorspronkelijker. Dat betekent dat zij nu van mening is dat het Liber apum met korte
tussenpozen twéémaal in Oost-Nederland door moderne devoten werd vertaald. Dat dit (veronderstelde) feit
zeer merkwaardig zou zijn gezien de intense onderlinge contacten van de Windesheimers, vermeldt Stutvoet-
Joanknecht niet; zij geeft ook geen verklaring.
18 De Hollands-Utrechtse vertaling in tien handschriften, één incunabel (CA 1658; Zwolle, Peter van Os van
Breda, 1488)en één post-incunabel (NK 2009; Leiden, Jan Seversz., 1515); de Oost-Nederlandse vertaling in
vier handschriften.
19 STUTVOET-JOANKNECHT, Der Byen Boeck. Al eerder zijn kanttekeningen geplaatst bij het veronderstelde
doel van de vertaling. Door R.Th.M. Van Dijk in een recensie in Ex tempore 10 (1991) 217-19, en door
Stooker, Verbeij in Collecties op orde, I, 221.
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het merendeel uit kloosters van tertiarissen (waarvan vier van het kapittel van Utrecht) en andere
vrouwengemeenschappen uit het westen stammen, terwijl slechts twee handschriften uit Windesheimse
kloosters afkomstig zijn (waarvan één in Amsterdam), doet zij moeite alle gemeenschappen op enigerlei
wijze met Windesheim te verbinden (p. 136*, 142*). Vertaling I zou doelbewust op instigatie van de
Windesheimers zijn vervaardigd om de verkloostering van de vrouwengemeenschappen te begeleiden
(144*, 152*). Indien dat het doel was, is de feitelijke verspreiding toch zeer beperkt (uit slechts zes
tertiarissenkloosters overgeleverd). Bovendien zou de tekst wel bevreemdend laat zijn afgeschreven,
aangezien de meeste handschriften pas vervaardigd werden toen de betreffende gemeenschappen al lang
verkloosterd waren. Stutvoet-Joanknecht noemt drie taalkenmerken die zouden moeten bewijzen dat
vertaling I oorspronkelijk in het Oostmiddelnederlands werd vervaardigd (110*). Twee van die
kenmerken zijn niet noodzakelijk Oostmiddelnederlands (stubbe en thent, cf. MNW), over het derde
geval kan men twijfelen20. Maar één Oostmiddelnederlands woord in beide versies is wel een beetje
weinig als bewijs. Het lijkt me dan ook niet onaannemelijk dat vert. I wel degelijk in het westen is
vervaardigd, zoals ook Stutvoet-Joanknecht zelf eerder nog aannam21.

c. Belangrijke, vermoedelijk westelijke vertalingen

Bernardus, Liturgische sermoenen
Een interessant geval wat betreft de handschriftelijke overlevering levert de vertaling van de liturgische
sermoenen van Bernardus. De inventarisatie van Lingier22 laat zien dat de overgrote meerderheid van de
overgeleverde handschriften met de complete tekst afkomstig uit kloosters van reguliere kanunnikessen
van Sint-Augustinus (negen handschriften, zeven kloosters23) en van tertiarissen (twee handschrifen). De
overige zes handschriften komen alle uit verschillende gemeenschappen.

Het is echter opmerkelijk dat slechts één van deze handschriften afkomstig is uit een van de
primaire, oostelijke instellingen van de Moderne Devotie. Deze codex behoorde toe aan de zusters van
het Gemene leven uit het Sint-Andrieshuis te Orthen bij 's-Hertogenbosch24. Geen enkel handschrift is
overgeleverd uit een huis of klooster van broeders en zusters van het Gemene leven of van de
Windesheimers uit het Overijssels-Gelderse gebied. Met andere woorden: geen enkel handschrift is
afkomstig uit het kerngebied van de Moderne Devotie, zoveel te meer uit het Hollands-Utrechtse gebied.

Ditzelfde beeld, maar dan nog scherper, geeft het schema van alle handschriften (dus ook die
met de excerpten) bij Stooker en Verbeij25. Hieruit blijkt dat de Liturgische sermoenen in het westen en
het zuiden zeer verbreid waren, maar uitgerekend in de IJsselvallei niet26.

Het is daarom wellicht beter om op grond van de provenances eenvoudigweg te spreken van een
tekst die vooral bij tertiarissen en regularissen in trek was. Wellicht kwam de vertaling uit die kringen in
het noorden voort, en was daar ook voor bedoeld.

Iohannes Cassianus, Collationes patrum
Van Cassianus' Collationes werden in ieder geval twee vertalingen vervaardigd27. Één in het zuiden
door de vertaler van 1360, en één in het noorden28. De Noord-Nederlandse vertaling29 geeft een
                                                       
20 sege, geit, MNW VII, 891.
21 Moderne Devotie. Figuren en Facetten, nr. 118, p. 312-314.
22 C. LINGIER, Over de verspreiding van Sint-Bernardus' liturgische sermoenen in het Middelnederlands, in:
Spiritualia Neerlandica. Opstellen voor Dr. Albert Ampe (...), Antwerpen 1990, 318-340, i.h.b. 333/34.
23 Twee van de kloosters behoorden tot het Kapittel van Sion.
24 LINGIER, 33.
25 STOOKER, VERBEIJ, Collecties op orde, I, 226/27.
26 Slechts twee handschriften met excerpten, in Deventer en Diepenveen. Aangemerkt dient te worden dat
Bernardus' preken tweemaal in Zwolle werden gedrukt door Peter van Os van Breda, in 1484/85 (CA 275) en
1495 (CA 276). Bezittersaanduidingen laten zien dat voor deze drukken de gehele Nederlanden alsmede het
Duitse grensgebied het afzetgebied vormden; JOS.M.M. HERMANS, Laatmiddeleeuwse boeken in Zwolle.
Verkenningen in de periode van de introductie van de boekdrukkunst (1477-1523). Met catalogus van de in die
periode te Zwolle verschenen drukken (in voorbereiding, met dank aan de auteur voor het beschikbaar stellen
van deze gegevens).
27 STOOKER, VERBEIJ, Collecties op orde, I, 217-19; DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften, nrs. 74/75.
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vergelijkbaar overleveringspatroon te zien als Bernardus' Liturgische sermoenen. Dat wil zeggen: grote
verspreiding onder tertiarissen en regularissen (niet aangesloten bij Windesheim) in het westen en het
zuiden, maar níet in het oosten30. Stooker en Verbeij tekenen hierbij aan: "We zien dat de Collationes
patrum vooral voorkomen in vrouwenkloosters en dan met name bij tertiarissen en regularissen. Dit
laatste lijkt nogal in tegenstelling met de veronderstelde waardering van het werk van Cassianus in
kringen van de Moderne Devotie" (p. 218)31.

Gregorius, Dialogi
Naast een Zuid-Nederlandse vertaling van de dialogen van Gregorius door de vertaler van 1360 bestaat
er ook een Noord-Nederlandse, die in vijf handschriften geheel of gedeeltelijk is overgeleverd. De
vertaling is mogelijk omstreeks 1400 vervaardigd32. Deze vertaling moet al hebben bestaan toen Dirc
van Herxen een groot aantal excerpten uit de dialogen in een zelfstandige vertaling in zijn collatieboeken
opnam. Of wellicht de Noord-Nederlandse vertaling uit het westen stamde - wat zou kunnen verklaren
dat Dirc van Herxen er geen weet van had - verdient nader onderzoek.

d. Met zekerheid westelijke vertalingen
De Middelnederlandse vertaling van Speculum humanae saluationis is volgens Daniels een Utrechtse
vertaling33.

Aan de basis van beide Middelnederlandse vertalingen van Het boek der Bijzondere Genade
van Mechtild van Hackeborn ligt een Latijnse versie die is overgeleverd in twee Utrechtse
handschriften34.

De Middelnederlandse vertaling van Johannes von Dambachs Consolatio theologiae is
vervaardigd door een Utrechts kartuizer in 143935.

Eveneens een kartuizer uit Utrecht (een andere, dezelfde?) vertaalde teksten het uit Frans en
Latijn, die zijn overgeleverd in hs. Amsterdam I D 636.

Het Middelnederlands woordenboek voerde me naar verschillende vertalingen met een aan
Bedudinghe verwant westelijk taalgebruik. Daarbij zijn vertalingen van enkele van de franciscaanse
teksten die veelal breed zijn overgeleverd37. Een aantal van deze vertalingen werd dan ook vermoedelijk
in het westen vervaardigd. Grote taalkundige verwantschap met Bedudinghe vertoont de in één
handschrift overgeleverde vertaling van de parabelen van Cyrillus38.

                                                                                                                                                                            
28 Van een aantal handschriften staat niet vast of ze een van beide of nog een derde vertaling volgen; STOOKER,
VERBEIJ, Collecties op orde, I, 218.
29 Er zijn 19 handschriften waarvan de herkomst bekend is.
30 Slechts één Oost-Nederlands handschrift, afkomstig echter uit een klooster van het Utrechts Kapittel.
31 Inderdaad werden de Collationes, maar in het Latijn, gebruikt door Florens Radewijns.
32 DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften, nr. 61, p. 180-182; J. DESCHAMPS, Die
Mittelniederländischen Übersetzungen der Dialoge Gregors des Grossen, in: Neuphilologische Mitteilungen
53 (1952) 466-70.
33 hs. Haarlem, Stadsbibliotheek, Depot Frans Hals Museum, II 17; L.M.F. DANIËLS, De Spieghel der
menscheliker behoudenesse (= Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, 9), Tielt 1949, LVIII-LXIV.
34 Hss. Utrecht, UB, 246 en 247, afkomstig uit het kartuizerklooster Nieuwlicht en de benedictijnerabdij St.-
Paulus. R.L.J. BROMBERG, Mechtild van Hackeborn, Het boek der Bijzondere Genade van Mechtild van
Hackeborn (= Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
51), Zwolle 1966, 113.
35 P. ALBERT AUER, Johannes von Dambach und die Trostbücher vom 11. bis zum 16. Jahrhundert (= Beiträge
zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, begr. v. Cl.
BAEUMKER, Bd. XXVII, Heft 1/2), Münster i. W. 1928, 207-08. Hs. Utrecht 1023 (2 D 12), f. 135r: Dit boec is
overgheset wten latijn in duutsche van enen cartuser tutrecht. Ende wert gheeyndet int iaer o. h. 1439.
36 CAT. MENDES DA COSTA, 90, nr. 544. De onbekende kartuizer vertaalde tweemaal een Pater noster met
glosse (één uit het Frans) en een Ave Maria met glosse.
37 J. DESCHAMPS, Middelnederlandse vertalingen van levens en legenden van de H. Franciscus van Assisi,
handschriften en drukken, in: Franciscana 31 (1976) 59-73.
38 C.M. LELIJ, De parabelen van Cyrillus, Amsterdam 1930, over de taal van het handschrift p. LIV.
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Op verzoek van `devote menschen' vertaalde Dirk Pauwelszoon uit Culemborg vóór ca. 1470
het tractaat Van die neghen choeren der enghelen39. Het gaat hier waarschijnlijk om Dirck Franckensz.
Pauw (Theodoricus Pauli) die de Kronycke des Lants van Arckel ende der Stede van Gorcum schreef40.
De vertalingen ontstonden niet in de schoot of onder de onmiddellijke invloed van de Moderne Devotie.
Het vertalen deed Dirk Pauwelszoon er naast zijn historische werk zomaar bij41.

Uit het proefschrift van Stooker en Theo Verbeij kan worden opgemaakt dat het uiterst
succesvolle Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van Jezus vooral voorkwam bij begijnen en
tertiarissen in het westen, in het bijzonder dan nog in Haarlem42. Er is slechts één Oost-Nederlands
handschrift van zusters van het Gemene leven overgeleverd en geen enkel Oost-Nederlands regularissen-
of regulierenhandschrift. Toch sprak C.C. De Bruin in zijn editie nogal gemakkelijk over een vertaling
die aan de Moderne Devotie ontsproten zou zijn43. De provenance-gegevens vragen om een genuanceerd
herkomstbepaling44. Onderzoek naar de relaties tussen de handschriften werd nog niet ondernomen45.

Deze eerste inventarisatie levert dus gemakkelijk een aanzienlijk aantal Hollands-Utrechtse
vertalingen op.

Het ligt voor de hand te vermoeden dat Utrecht een groot belang heeft gehad als plaats waar zich
Latijnse bronteksten bevonden en waar mogelijk ook vertalingen werden vervaardigd. Utrecht was een
van de centra van het Utrechts Kapittel en herbergde bovendien de zeer belangrijke bibliotheken van het
kartuizerklooster Nieuwlicht (bij Utrecht)46 en het regulierenklooster St.-Maria en de Twaalf Apostelen
in Utrecht. Dit vermoeden over het belang van Utrecht wordt krachtig ondersteund door wat feitelijk aan
teksten en handschriften is overgeleverd. In de bibliotheek van de regulieren bevond zich een handschrift
van de versie van Profectus religiosorum die in de westelijke vertaling werd gebruikt. De brontekst van
Bedudinghe is in de Nederlanden alleen in een handschrift uit hetzelfde klooster overgeleverd, en in deze
bibliotheek bevond zich tevens een exemplaar van Speculum Virginum47.

Evaluatie
                                                       
39 Van dit tractaat is de Latijnse brontekst vooralsnog onbekend. De vertalingen komt voor in hs. Nijmegen,
UB, 306 (olim Wittem 6), beschrijving in: G. C. HUISMAN, Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de
Universiteitsbibliotheek Nijmegen (= Miscellanea Neerlandica XIV), Leuven 1997, 374-79.
40 H. BRUCH, Dirk Franckensz. Pauw (Theodoricus Pauli), Kronijcke des lants van Arckel ende der Stede van
Gorcum, 1931.
41 Totter eeren ende love der heiligher ende onverscheidenre drievoudicheit, so sel ic Dirc Pouwels soen
priester, al en bin ics niet weerdich, ende canonic te Gorinchem, dit navolghende boexkijn oversetten uten
latijn in duutscher talen. Niet wt eyghenre vermetelheit, mer om beden wil sommyger devoter menschen (..).
Zie verder cat. HUISMAN.
42 STOOKER, VERBEIJ, Collecties op orde, I, 202/03.
43 C.C. DE BRUIN (ed.), Tleven ons Heren Ihesu Cristi. Het Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse Leven van
Jezus, CSSN, Miscellanea, 2, Leiden 1980.
44 Stooker en Verbeij wagen de hypothese dat de tekst in Haarlem werd vertaald (I, 202).
45 Een opsomming van de handschriften in: J.A.A.M. BIEMANS, Middelnederlandse Bijbelhandschriften,
CSSN, Catalogus, Leiden 1984, 297-303. Ook de editie van het Pseudo-Bonaventura-Ludolphiaanse leven van
Jezus geeft geen inzicht in de handschriftelijke overlevering, en dientengevolge is de keuze van de legger
onvoldoende gemotiveerd.
46 J.P. GUMBERT, Die Utrechter Kartäuser und ihre Bücher im frühen fünfzehnten Jahrhundert, Leiden 1974.
47 Samen met Bedudinghe en Profectus religiosorum hoort Der maechden spieghel tot de grote teksten voor een
monastiek en (semi-)religieus publiek die in de vroege vijftiende eeuw werden vertaald en grote populariteit
verwierven. De overgeleverde handschriften van de Middelnederlandse vertaling van Speculum virginum, Der
maechden spieghel, kunnen in een westelijke en oostelijke groep worden verdeeld. Hier is het echter niet zeker
of deze verdeling overeenstemt met de feitelijke verwantschapsrelaties tussen de handschriften. Helaas geeft de
editie van de tekst hierover geen enkele informatie: I. BERKENBUSCH, Speculum Virginum.
Mittelniederländischer Text. Edition, Untersuchungen zum Prolog und einleitende Interpretation, Frankfurt am
Main 1995; cf. bespreking door GEERT H.M. CLAASSENS in: Zeitschrift für deutsche Philologie 117 (1998) 435-
38.
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De secundaire literatuur schept een beeld van grote dominantie van de primaire instellingen van de
Moderne Devotie zowel in het vijftiende-eeuwse geestelijk leven als in de vijftiende-eeuwse geestelijke
letterkunde. Voor een gedeelte is die overheersende positie zeker reëel48, het valt echter moeilijk uit te
maken in hoeverre het beeld van deze dominantie een afspiegeling is van de werkelijkheid, dan wel dat
deze dominantie door de tendens van het onderzoek nog is versterkt. Het geschetste beeld wat betreft
vertalingen geeft een andere indruk: de weinige Oost-Nederlandse vertalingen die nadrukkelijk met de
oostelijke devoten zijn verbonden, staan tegenover vele West-Nederlandse vertalingen, die mogelijk
eerder met het lezerspubliek van Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel verband houden. Daarnaast is er
een aantal teksten met zowel een westelijke als een oostelijke Middelnederlandse vertaling, en zijn er
vertalingen met een westelijke en een oostelijke redactie. Voor diverse vertalingen, voor boeken- en
tekstencultuur in het algemeen, blijken gescheiden westelijke en oostelijke verspreidingscircuits te
bestaan. De vertaalactiviteit was blijkbaar in het westen veel intenser dan in het oosten.

De gegevens over Noord-Nederlandse vertalingen laten zich goed verbinden met de contouren
van het meer genuanceerde beeld van de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende eeuw, dat we bij de
beschrijving van de verschillende Noord-Nederlandse religieuze instellingen en hun respectieve
geestesculturen zagen ontstaan. In het westen zijn vooral huizen en kloosters van Utrechts Kapittel en
Generaal Kapittel gevestigd. Zij worden gekenmerkt door een contemplatief-monastieke cultuur. Het
aantal vrouwenhuizen en -kloosters is indrukwekkend, vooral het belang van het Utrechts Kapittel is
vermoedelijk groter dan altijd is aangenomen. In het westen zijn in de vijftiende eeuw vele vertalingen tot
stand gekomen van klassieke monastieke en contemplatieve teksten. Daaronder bevinden zich ook
vertalingen die gewoonlijk aan `dé Moderne Devotie' worden toegeschreven. Het ene gegeven past
perfect bij het andere en we kunnen tot een eenvoudige constatering komen: vele Noord-Nederlandse
vertalingen kwamen in het westen tot stand voor het zeer omvangrijke, vooral vrouwelijke publiek van
Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel.

Het oosten, met de dominante instellingen van Windesheims Kapittel en broeders en zusters van
het Gemene leven, blijkt in veel geringere mate dan gewoonlijk wordt aangenomen voor het onstaan en
de verspreiding van vijftiende-eeuwse vertalingen verantwoordelijk. Sommige belangrijke teksten zijn in
het oosten zelfs nauwelijks verspreid. Vertaalactiviteit van de moderne devoten lijkt zich te richten op de
`eigen auteurs'. De geringere oostelijke vertaalactiviteit is misschien toe te schrijven aan de specifieke
ascetische cultuur van de ware moderne devoten, die zich ook in eigen genres manifesteerde; genres die
we in het westen veel minder tot ontwikkeling zien komen.

Afsluitend: Bedudinghe is westelijk en contemplatief

Ik heb een poging willen ondernemen om tot een nadere geleding in de Noord-Nederlandse spiritualiteit
en geestelijke letterkunde van de vijftiende eeuw te komen, omdat het me onjuist leek Bedudinghe
zonder meer in de massa van Moderne Devotie-teksten op te laten gaan.

De handschriftelijke overlevering van Bedudinghe confronteert ons met het fundamentele feit
dat het gebied van herkomst en verspreiding van de eerste redactie van Bedudinghe de westelijke
Noordelijke Nederlanden is. De verspreiding vond voornamelijk plaats in huizen en kloosters van
Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel. Mede op grond van de inhoudelijke oriëntatie van de tekst
mogen we vrouwelijke contemplatieve religieuzen als het primaire - feitelijke en geïntendeerde - publiek
van Bedudinghe beschouwen.

De casus Bedudinghe is geen uniek geval: er zijn andere vertaalde teksten uit de vroege
vijftiende eeuw aan te wijzen, die vermoedelijk voor hetzelfde milieu waren bedoeld. Er is dan ook reden
om de westelijke instellingen van Utrechts Kapittel en Generaal Kapittel meer dan tot op heden gebeurde
als een betrekkelijk autonoom milieu van productie en receptie van religieuze teksten te beschouwen.

                                                       
48 De enorme verspreiding van de Moderne Devotie via broeders en zusters van het Gemene leven en via de
kloosters van het Windesheims kapittel is onloochenbaar.
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II: «BEDUDINGHE OP CANTICA CANTICORUM» ALS VERTALING VAN «GLOSSA
TRIPARTITA SUPER CANTICA»

Rond het jaar 1420 zag een anonieme vertaler in Glossa Tripartita super Cantica een geschikte tekst
om te vertalen en bewerken tot een tekst die één grote Hoogliedmeditatie zou zijn: Bedudinghe op
Cantica Canticorum. De vertaler stond voor een enorm karwei. Niet alleen moest hij een kolossale tekst
vertalen, maar ook moest hij talloze vertaalkeuzes maken, omdat de volkstalige tekst die hij wilde maken
van een totaal ander karakter zou zijn dan de Latijnse brontekst die hij voor zich had. Voor de
meditatietekst die hem voor ogen stond, was het tekstuele materiaal in Glossa Tripartita aanwezig,
maar het was daar opgenomen in en verweven met een scholastieke structuur en vormgeving. De
vertaler moest enkel die delen uit het materiaal zeven, die hij in een tot meditatie en contemplatie
stemmend mozaïek tot een nieuwe eenheid kon verenigen.

Om tot een juiste beoordeling te komen van de bewerkingsstrategieën van de Bedudinghe-
vertaler, was het nodig inzicht te verkrijgen in aard en herkomst van de tot nu toe vrijwel onbestudeerde
brontekst Glossa Tripartita super Cantica. Door middel van een diepgaand onderzoek van Glossa
Tripartita vanuit verschillende benaderingen - tekstgeschiedenis, codicologisch onderzoek,
bronnenonderzoek - was het mogelijk de herkomst van de tekst nauwkeurig te bepalen, de belangrijkste
bronnen te benoemen, de structuur te doorgronden, ja zelfs, de werkwijze van de auteur, in de jaren rond
1300, te beschrijven. Het is nauwelijks mogelijk dieper tot de wording van een anonieme scholastieke-
exegetische tekst door te dringen.

De ingrepen in de tekst door de Bedudinghe-vertaler kunnen in een drietal categorieën worden
onderverdeeld: weglatingen, aanpassingen en toevoegingen (Deel II, hoofdstukken I en II).

We zagen dat de vertaler alle scholastieke terminologie en formele structurering uit zijn tekst
heeft geweerd. Divisiones en distinctiones zijn vrijwel niet vertaald; alleen enkele van de eenvoudigere
distinctiones waren inhoudelijk interessant genoeg voor het beoogde publiek om te worden vertaald.
Opmerkelijke weglatingen bleken de nadrukkelijk franciscaanse plaatsen en de tekstdelen die in verband
staan met de ontstaansomgeving van Glossa Tripartita, waardoor elke aanwijzing voor de franciscaanse
herkomst werd uitgewist. Het weglaten van enkele plaatsen die nadrukkelijk op mannelijke religieuzen
betrekking hebben, staat vermoedelijk in verband met de afstemming op een publiek van vrouwen.
Generieke weglatingen tenslotte zijn de mariologische commentaardelen en het commentaar bij de
Hooglied-hoofdstukken 6 tot en met 8 (Deel II, Hoofdstuk I). Andere dan pragmatische redenen voor
deze weglatingen zijn voorshands niet te geven.

Een aanpassingsstrategie die aansluit op het weglaten van scholastieke elementen, is het
overbrengen van termen uit het intellectueel-geestelijke domein naar het devotioneel-geestelijke domein.
In sommige gevallen was de inhoud van passages wel geschikt voor het beoogde publiek, maar was de
formulering in al te intellectuele termen gesteld. Met een aanpassing van de verwoording konden deze
passages worden gered. Het expliciete vermelden van namen en titels achtte de vertaler met het oog op
zijn publiek niet nodig.

De tweede en meest belangrijke aanpassing van de tekst is het intensiveren van de bruids- en
relatiemetaforiek in Bedudinghe ten opzichte van de brontekst. Terwijl Glossa Tripartita een
exegetische tekst is die tot meditatie aanzet, is Bedudinghe een meditatieve tekst in de vorm van een
Hoogliedcommentaar. Juist deze ingreep heeft het zwaartepunt van de tekst gewijzigd. Bedudinghe is
meer dan Glossa Tripartita een tekst waarin de relatie tussen bruidegom en bruid centraal staat, en
waarin de lezers zich als minnende zielen opgenomen voelen in de liefdesverhouding tot de bruidegom
(Hoofdstuk II, I: Aanpassingen).

Door vertaling en bewerking is de Latijnse exegetische tekst Glossa Tripartita getransformeerd
tot de volkstalige Hoogliedmeditatie Bedudinghe op Cantica Canticorum. Enerzijds is Bedudinghe via
de laat-dertiende-eeuwse brontekst verbonden met de Latijnse traditie van Hoogliedcommentaren,
anderzijds is de tekst door ingrepen en intentie van de vertaler in verbinding gebracht met een
contemplatieve, monastieke cultuur in de Noordelijke Nederlanden in de vroege vijftiende eeuw. Dat
tweede element wordt versterkt door kleine maar betekenisvolle toevoegingen van de vertaler. Deze
raken aan drie centrale elementen van het contemplatieve leven: Minne, het schouwende leven, het
deugdleven (Hoofdstuk II, II: Toevoegingen).
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Met deze drie bewerkingsstrategieën voltrok de vertaler de gewenste transpositie van inhoud en daarmee
van genre. Bedudinghe is een tekst die volledig afhankelijk is van de Latinitas, maar door de
bewerkende ingrepen van de vertaler werd de tekst er paradoxalerwijze geheel van gescheiden. De
Latinitas van Glossa Tripartita en de volkstalige cultuur van Bedudinghe zijn twee totaal verschillende
werelden. De vertaler zette zijn tekst om in een andere taal, in een ander genre, in een andere
geesteswereld.

In een hoofdstuk dat de concrete vertaalprocédés op een strikt taalkundig niveau bestudeerde en
beschreef, werd eerst en vooral grote bekwaamheid van de vertaler geconstateerd (Hoofdstuk III). Zijn
bekwaamheid gaat hand in hand met zijn vrijmoedigheid. Hij doet geen moeite een letterlijke vertaling te
leveren; het is duidelijk dat hij dat niet wil. Hij wil een soepele Middelnederlandse tekst schrijven en hij
beschikt over de vereiste vaardigheid in zowel het Latijn als het Middelnederlands. Voor constructies die
het Latijn eigen zijn, vindt hij oplossingen die goed Middelnederlands zijn. Hij bezit een grote lexicale
productiviteit, maar legt die vrijwillig aan banden om op het vlak van centrale termen en begrippen de
tekst een grote coherentie mee te geven.

Het grote en onmiddellijke succes van Bedudinghe is geen toeval. De omwerking van de
brontekst tot een nieuwe, Middelnederlandse tekst die is toegesneden op heel andere lezersbehoeften, is
geslaagd te noemen. De feitelijke verwoording mag zelfs fraai heten.

Hoewel het doel van Bedudinghe niet wordt uitgesproken, mogen we aannemen dat het niet veel
afwijkt van het in Glossa Tripartita expliciet geformuleerde doel van het Hooglied: dilectio dei (de
liefde tot God). Het is de bedoeling van Bedudinghe dat de lezer tot contemplatie wordt aangezet, en de
geest tot God verheft.

III. EINDCONCLUSIE

In twee voorgaande evaluaties werden de eigenheid van Bedudinghe als vertalende en bewerkende tekst,
en de plaats van Bedudinghe in de Noord-Nederlandse letterkunde voorzichtig bepaald. De bevindingen
van de tekstinterne analyse laten zich uitstekend verbinden met de tekstexterne plaatsbepaling.

In de vroege vijftiende eeuw is de laat-dertiende-eeuwse scholastiek-exegetische tekst Glossa
Tripartita super Cantica getransformeerd tot Bedudinghe op Cantica Canticorum. De tekst werd van
alle scholastieke elementen ontdaan. De Bedudinghe-vertaler wilde een tekst tot stand brengen die
uitsluitend voor meditatie en contemplatie geschikt materiaal zou bevatten. De tekst die hij creëerde,
moest brandstof zijn voor de oven `der vuerigher begheerten', die brandt in het hart van de minnende
ziel.

Het transformatieproces onder de handen van een doelbewuste en bekwame vertaler en bewerker
resulteerde in een tekst met een onmiddellijk en ook blijvend succes. Om tot een bepaling te komen van
de publieksgroepen die de vertaler als publiek voor ogen stonden bij zijn bewerkende vertaling van
Glossa Tripartita tot Bedudinghe, was het nodig een beeld te schetsen van de vijftiende-eeuwse context
van Bedudinghe. Vervolgens kon een poging worden gedaan Bedudinghe een plaats te geven in deze
culturele, tekstuele, spirituele en institutionele context.

Bij het publiek dat de vertaler in gedachten had, moeten we in eerste instantie denken aan
contemplatief gestemde vrouwen uit de huizen en kloosters van het Utrechts Kapittel en het Generaal
Kapittel. In dit milieu in het westen van de Noordelijke Nederlanden vond de primaire receptie van
Bedudinghe plaats; een secundaire, goeddeels gelijktijdige receptie op kleinere schaal - van de alleen
qua taal aangepaste tweede redactie - zien we in Windesheimse kloosters in het oosten.

Tekstinterne en tekstexterne gegevens kunnen tenslotte in één zin worden samengevat: de Bedudinghe-
vertaler en bewerker schreef in de vroege vijftiende eeuw een tot meditatie en contemplatie stemmend
Hoogliedcommentaar voor vrouwelijke religieuzen met sterke bruidsmystieke verlangens in het westen
van de Noordelijke Nederlanden.
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De navolgende handschriftbeschrijvingen hebben vanuit codicologisch oogpunt slechts een bescheiden
pretentie; ze zijn opgesteld met specifieke onderzoeksdoelen voor ogen. Omdat het onderzoek van
Bedudinghe aantoonde dat er een westelijke van een oostelijke redactie kan worden onderscheiden, was
het onderzoek van de handschriften - in het bijzonder van die welke zonder herkomstgegevens zijn
overgeleverd - er voornamelijk op gericht na te gaan of deze handschriften ruimtelijk en temporeel
passen in het overleveringspatroon van de twee redacties. Er is gepoogd deze handschriften te dateren en
te localiseren, vooral door gebruik te maken van watermerken, decoratie en dialect. Indien voorgaand
watermerkenonderzoek voorhanden is (veelal Cat. Lieftinck, soms De Vreese), dan beperk ik me tot de
weergave van die gegevens, aangezien deze als indicatie voor een datering gewoonlijk afdoende zijn. In
andere gevallen is het watermerkonderzoek voor het eerst uitgevoerd.

Bij de handschriften met Bedudinghe-fragmenten gaat het er om die te identificeren. Met slechts
dit als doelstelling zou het te ver voeren deze handschriften, die niet zelden codicologisch en inhoudelijk
complex zijn, diepgaand te onderzoeken en te beschrijven. Daarom zijn deze beschrijvingen erg beknopt.

Voor de navolgende handschriftbeschrijvingen heb ik als uitgangspunt het model gehanteerd van
Hermans en Huisman1, dat evenwel niet in alle uitvoerigheid is nagevolgd. De volgende elementen
komen telkens aan de orde: materiële aspecten van het boekblok, schrift, decoratie, band, geschiedenis,
inhoud wat betreft Bedudinghe - soms aangevuld met mededelingen over de verdere inhoud. In enkele
beschrijvingen zijn bijkomende opmerkingen over materiële of inhoudelijke aspecten van het handschrift,
of over de herkomst ervan toegevoegd.

Aan het beschrijvingsmodel van Deschamps, Middelnederlandse Handschriften, zijn enige
elementen ontleend2. Compleetheid in de bibliografische referenties is niet nagestreefd, wel is gepoogd
de belangrijkste literatuur te vermelden. De meest informatieve publicatie(s) in verband met een
handschrift is/zijn in de literatuuropgave onderstreept. Verreweg de meeste handschriften werden in
autopsie bestudeerd3.

In onderstaand schema zijn de handschriften geordend volgens de versie van Bedudinghe die ze
bevatten; de beschrijvingen zijn gealfabetiseerd volgens de meest recente bewaarplaats van de
handschriften, en daarbinnen volgens de sigla.

                                                       
1 JOS. M.M. HERMANS, G. C. HUISMAN, De descriptione codicum. Handschriftenbeschrijving, tevens Syllabus
bij de colleges "Inleiding in de Westerse handschriftenkunde/Codicologie" (= Varia Mediaevalia 2),
Groningen 1981, (derde oplage). Voor zijn advies bij de uiteindelijke structurele organisatie van de
handschriftbeschrijvingen dank ik hartelijk prof.dr. Jos.M.M. Hermans, Rijksuniversiteit Groningen.
2 J. DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken, catalogus,
Leiden 1972. In het bijzonder de elementen die in de kopregel zijn opgenomen, zijn van Deschamps' voorbeeld
afgeleid.
3 De uitzonderingen – om diversee redenen – zijn: Da, Dal, Ei, Gr, Ham, Leu, Os.
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1. Overzicht handschriften

DE HANDSCHRIFTEN VAN DE EERSTE REDACTIE, *H
 De handschriften met de eerste versie, *H1, grote tekstdelen

Be4(1), (2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760
Eg Egmond-Binnen, St.-Adelbertsabdij, hs IV
Gö Göttingen, NStUB, theol. 160
Ha3 Den Haag, KB, 76 J 10
Ha4 Den Haag, KB, 133 H 21
Ham(1),(3) Hamburg, UB, theol. 1312
Le1 Leiden, UB, Ltk. 240
Le3 Leiden, UB, Ltk. 350
Le4(1),(2) Leiden, UB, Ltk. 359
Le5 Leiden, UB, Voss. G.G.Q.7II

 De handschriften met de tweede versie, *H2, grote tekstdelen
A2 Amsterdam, UB, I G 7
Be3(1)(2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252
Br1(1)(2) Brussel, KB, 2580
Br3 Brussel, KB, 11169
Br4 Brussel, KB, II 2111
Dal Dallas, Baylor in Texas, Sellers, z.s.
Ha1 Den Haag, KB, 75 G 64

 De handschriften van de eerste redactie, *H, excerpten
A1 Amsterdam, UB, I G 5
A4 Amsterdam, UB, V J 10
Be1 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1082
Br2 Brussel, KB, 4984
Ei Privécollectie G. Eis, fragmenten, z.s.
Ge Gent, UB, 1360
Ha5 Den Haag, KB, 73 G 24
Le2 Leiden, UB, Ltk. 330
Le7 Leiden, UB, BPL 2454/II
Le8 Leiden, UB, Ltk. 239
Le9 Leiden, UB, Ltk. 340
Lee Leeuwarden, PBF, 685 Hs.
Lo Londen, BL, add. 39643
U1 Utrecht, UB, 1035 (5 L 8)
U2 Utrecht, MCC, BMH, SJ, 105

DE HANDSCHRIFTEN VAN DE TWEEDE REDACTIE, *O
 Handschriften van de tweede redactie, *O, grote tekstdelen

A3 Amsterdam, UB, I G 40
Be2 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093
Da Darmstadt, HLHB, 2554
De Deventer, SAB, 101 F 2
Ha2 Den Haag, KB, 76 J 6                           
Le6 Leiden, UB, BPL 2849
Leu olim Leuven, UB, G 74
Mü Münster, DB, 0025
Os Osnabrück, BA, Frenswegen 11

Handschrift van de tweede redactie, *O, excerpt
Gr Grubbenvorst, Ursulinen, z.s.
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A1 Amsterdam, UB, I G 5
A2 Amsterdam, UB, I G 7
A3 Amsterdam, UB, I G 40                    
A4 Amsterdam, UB, V J 10
Be1 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1082
Be2 Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093
Be3(1), (2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252
Be4(1), (2) Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760
Br1(1), (2) Brussel, KB, 2580
Br2 Brussel, KB, 4984
Br3 Brussel, KB, 11169
Br4 Brussel, KB, II 2111     
Da Darmstadt, HLHB, 2554
Dal Dallas, Baylor in Texas, Sellers, z.s.
De Deventer, SAB, 101 F 2
Eg Egmond-Binnen, St.-Adelbertsabdij, hs IV
Ei Privécollectie G. Eis, fragmenten, z.s.
Ge Gent, UB, 1360
Gö Göttingen, NStUB, theol. 160
Gr Grubbenvorst, Ursulinen, z.s.
Ha1 Den Haag, KB, 75 G 64
Ha2 Den Haag, KB, 76 J 6                            
Ha3 Den Haag, KB, 76 J 10
Ha4 Den Haag, KB, 133 H 21
Ha5 Den Haag, KB, 73 G 24
Ham(1), (3) Hamburg, UB, theol. 1312
Le1 Leiden, UB, Ltk. 240
Le2 Leiden, UB, Ltk. 330
Le3 Leiden, UB, Ltk. 350
Le4(1), (2) Leiden, UB, Ltk. 359
Le5 Leiden, UB, Voss. G.G.Q.7II
Le6 Leiden, UB, BPL 2849
Le7 Leiden, UB, BPL 2454/II
Le8 Leiden, UB, Ltk. 239
Le9 Leiden, UB, Ltk. 340
Lee Leeuwarden, PBF, 685 Hs.
Leu olim Leuven, UB, G 74
Lo Londen, BL, add. 39643
Mü Münster, DB, 0025
Os Osnabrück, BA, Frenswegen 11
U1 Utrecht, UB, 1035 (5 L 8)
U2 Utrecht, MCC, BMH, SJ, 105
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2. Handschriftbeschrijvingen

A1  AMSTERDAM, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, I G 5, westelijk Noord-Nederland, ca. 1430.

Papier; quarto; I: (4) + 143 (potloodfoliëring 1-143); II: 30 + (1) bll.; blad 203 x 127 mm (bladspiegel
ca. 144 x ca. 82 mm); 1 kol.; 24-29 rr. Watermerken (vlg. Van Moolenbroek; cf De Vreese): A (drie
bergen) var. Briquet 11696 (ca. 1424/26, 11726 (1428/29), 11742 (1434/37); B (anker) ca. Piccard
949 (1432), 957 (1433).
Eén hand (uit verschillenden perioden): A: f. 1r-143v en B: 144r-173r, littera cursiva. Kopjes in littera
textualis. Rode lombarden 2 à 4 rr. hoog, enkele regelvullingen in rode lijntjes.
Rode leren band, eerste helft 18e eeuw, verguld op het plat en op de rug, met de titel: De passie en 't
lijden iesu christi, mss. 1415.
Op f. 19r staat de datum 1415 los vermeld; op f. 173r staat een datering waaruit een aantal cijfers is
geradeerd (vermoedelijk een latere datum). Volgens Van Moolenbroek, op gezag van prof. J.P. Gumbert
(en in overeenstemming met De Vreese), zijn beide dateringen latere toevoegingen. Het handschrift heeft
toebehoord aan W. Moll. Van Moolenbroek en De Vreese dateren het handschrift ca. 1430.

De codex bestaat uit twee codicologische eenheden, maar is geen convoluut. Beide delen werden door
dezelfde kopiist geschreven. Het eerste deel, f. 1-143, is in een licht afwijkend schrift ten opzichte van
het tweede deel, f. 144-173 (wel dezelfde schriftsoort). Beide delen zijn op telkens één papiersoort
geschreven (in eerste deel nog een half blad, watermerk wschl. een malthezer kruis). Op f. 143v komt
geen custode voor. De custoden in deel I zijn in zwarte inkt, in deel II in zwarte inkt in een rode
omlijning.

Bedudinghe 4,5; f. 82r-88v; inc.: Diin twe borsten siin sijn (!) als twe hynde als twe twilinghe der
gheiten die onder die lelyen gheuoet worden totter tijt dat die dach opgaet ende die sceme dalen;
expl.: Want als die een die ander volghet soe wort die eerste recht vander ander verduustert
Bedudinghe 4,9; f. 88v-96r; inc.: Du hebste miin herte ghewont miin suster miin bruut du hebste mijn
herte ghewont in een dijnre oghen ende in eenen haer diins hals; expl.: ...ende mit ynnigher begherten
ende mit begheerliker versuchten des brudegoms herte wont
Bedudinghe 5,6/7; f. 96r-102r; inc.: Mijn ziel is ghesmouten doe miin gheminde sprac Ic hebben
ghesocht ende ic en hebs niet gheuonden; expl.: ...ende daer dat wort wtghebrocht wort dat bliuet
verborghen
Bedudinghe 4,1; f. 102r-114v; inc.: Hoe scoon bistu miin vriendinne hoe scoon bistu dijn oghen sijn
oghen der duuen behaluen dat daer binnen verholen is Diin haren siin alse scaren der gheiten die
opclommen van den berghe galaad; expl.: Di te kennen is die alre ouerste hoechste troest Ende di aen
te hanghen is ewich leuen Amen
Literatuur: DE VREESE, 403-413 * EBBINGE WUBBEN, 222 * CAT. MENDES DA COSTA, 86, nr. 534 * HAP, 150
* J.J. VAN MOOLENBROEK, De gevarieerde overlevering van een vijftiende-eeuws prozaverhaal over het lijden
van Christus en de mirakelen na zijn dood, in: OGE 68 (1994) 30-75, i.h.b., 32-33

A2  AMSTERDAM, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, I G 7, Zuid-Holland (Delft, St.-Anna), ca.
1460.

Papier; quarto; (2) + 192 + (1) bll.; watermerk (gothische P met bloem) ca. Briquet 8684/85 (1452-70);
blad 220 x 145 mm (bladspiegel 150 x 100 mm); 2 kol., 28 à 34 rr.; moderne potloodfoliëring 1-191
(blad overgeslagen tussen f. 131 en 132).
Eén hand: littera hybrida; behalve opschrift f. 1r en eigendomsaanduiding f. 180v; lombarden 2 à 3 rr.
hoog (f. 2v, 5 rr.), alternerend rood en blauw.
Contemporaine band, leer op houten platten; lijnstempeling, rechthoek met diagonale lijnen; metalen
knoppen op voor- en achterplat; resten van beslag en sluitwerk.
De codex is afkomstig uit het klooster van St.-Anna in Delft, f. 180v: dit hoort den conuent van sinte
annen te delft; tweede schutblad voorin, verso: Dit boec hoert toe den besloten nonnen sint annen in
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delf. St.-Anna was een tertiarissenklooster (Utrechts kapittel) tot het in 1468 een klooster van reguliere
kanunnikessen van Augustinus werd en onder de hoede werd geplaatst van het Generaal Kapittel. Het
handschrift dateert uit de tijd dat St.-Anna een tertiarissenklooster was. Het handschrift behoorde in de
negentiende eeuw toe aan de kerkhistoricus Willem Moll (182-1879).

Bedudinghe 1,1-3,11; f. 1ra-180vb; later opschrift in zwarte inkt: Hier beghint dat eerste booc cantica
canticorum.; inc.: Sinte ian sach in apocalipsis een boec in des gheens hant die op den troen sat Dat
beide binnen ende buten ghescreuen was Dit boec is die heilighe scriftuer....; expl.: Dat wi alleen den
coninc salomon: in sijnre cronen inden daghe der vrolicheiit sijns herten salichliken moeten scouwen
Des helpe ons god: Amen Ghebenedijt si die suete name Ihesus Maria Amen
Literatuur: MOLL, De boekerij, 236 * CAT. MENDES DA COSTA, 91, nr. 547 * EBBINGE WUBBEN, 222 * Mon.
Bat. I, Suppl., 39, nr. 5 * Mon. Bat. II, 43, nr. 6 * HAP, 142 * VENNER en CHAVANNES-MAZAL, Delftse
handschriften, 137 * STOOKER en VERBEIJ, 102, nr. 279

A3  AMSTERDAM, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, I G 40, Overijssel (Kampen, Bethanië), begin
16de eeuw.

Papier; quarto; 332 bll., voor- en achterin losgemaakt perkamenten schutblad; watermerken: De Vreese
geeft een opsomming van 14 watermerken (deze suggereren een datering van het handschrift in het begin
van de 16de eeuw). Blad 195 x 140 mm (bladspiegel 135 x 90 mm); 1 kol., 29-33 rr.
Twee handen: hand A (littera hybrida): f. 3r-88v, 129r-136v, 186r-324v; hand B (littera hybrida): f.
89r-127v, 137r-182r. Rode lombarden 3 (hand A) en 2 (hand B) rr. hoog; blauwe initiaal met rood
penwerk, 6 rr. hoog, op f. 186r.
Contemporaine band, leer op houten platten; lijnstempeling met ruitstructuur door middel van meerdere
diagonale lijnen, sluitwerk gerestaureerd.
Het handschrift is afkomstig uit het Alexianenklooster Bethanië in Kampen. Hand B schreef op het
dekblad achterin: Dit boeck hoert toe die selbroeders binnen campen In betanien Daer isti oeck
ghescreuen van broeder euert Die eerste broeder int conuent geprofessijt. De Alexianen (Augustijnen
van de derde orde) vestigden zich in 1477 in Kampen. Op eerste schutblad recto in 17de-eeuwse hand,
de vermelding van een latere bezitter: I Brandt, daaronder Arde Amore (evenzo in hs. Den Haag, KB,
133 H 10). I. Brandt is waarschijnlijk de predikant/historicus Johannes Brandt (1660-1708, NNBW 6,
188.). Later heeft het handschrift toebehoord aan W. Moll.

Bedudinghe 3,7-4,15/16; f. 227r-324v; rubr.: Hier beghint dat ander van sinte Bernardus
ckandyka(!).; inc.: Siet tsestich starken vanden alren sterksten van Israhel omme ghaen zalomons
beddekijn die alle zweerden hebben ende si sijnt die als gheleerste den strieden Eens yeghelix zweert
is op sijn die omder nacht vresen willen.; expl.: Hier of seit sinte Gregorius Die almachtighe god
verhencghedet dat Sinte peter becort ende verwonnen wort op (tractaat breekt af, katern f. 325-332
onbeschreven).
Literatuur: DE VREESE, 390-402 * EBBINGE WUBBEN, 222 * VERSCHUEREN, Herp, 81 * CAT. MENDES DA

COSTA, 91, nr. 546 * Mon. Bat. II, 105, nr. 5 * HAP, 145 * STOOKER en VERBEIJ, 237, nr. 717

A4  AMSTERDAM, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, V J 10, convoluut, Middelnederlands en
Latijn, Zuid-Holland en Noord-Holland(?), ca. 1460.

Perkament; I: (1) + 233; II: 15 + (1) bll.; blad 116 x 86 mm (bladspiegel 85 x 58 mm); 1 kol., 24 rr. in
beide delen. Moderne foliëring 1-248.
Moderne imitatieband.
Dekblad: ex-libris met daarin letter R (vermoedelijk Rueter). Boven aan de bladzijde in zwarte inkt:
Anno 1465 W.d.V. (misschien geschreven door Rueter, datering gebaseerd op oordeel Willem De
Vreese). Het convoluut in zijn geheel heeft vanaf de eerste helft van de zestiende eeuw toebehoord aan
de familie van Loenresloot, getuige eigendomsaantekeningen voor- en achterin. Schutblad voorin verso:
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Nicolaa van Muirs de huijsfrouwe van Bernt van Loenresloet hoort dit boeck toe. Daaronder: Allita
van Loenresloet de dochter van Anthonis van Loenresloet hoert dit boeck toe. Meerdere aantekeningen
op f. 247v en 248r, o.m.: Anno 1548 den 21 nouember Bernardus de Loenresloet is gehilicht an
joffrouw/joffer(?) Nicolaa philips van muirs (dezelfde personen van het dekblad voorin). Volgen de
geboortevermeldingen van vier kinderen van 1549-1558.
Ooit was het handschrift eigendom van het Museum Amstelkring. In 1959 werd het handschrift door de
Bibliotheek van de Gemeentelijke Universiteit gekocht van de bekende grafische kunstenaar W.C.G.
Rueter (1875-1966). Op dekblad verso achterin: Rueter, januari 1959, fl. 400,-.

I: f. 1r-233v. Twee handen: hand A: (littera textualis formata) f. 2r-164v en f. 180r-233v; hand B
(littera textualis formata) f. 165r-179v. Lombarden, 1 à 2 rr. hoog, alternerend rood en blauw.
Monochrome en duplexletters, 3 à 5 rr. hoog, penwerk rood en/of blauw, soms met enig groen en/of
geel, meestal marginaal, soms gedeeltelijk omarmend (linker- en bovenmarge). Opvallende duplexletters:
f. 184v, 8 rr. hoog, bij het begin van de getijden van onser lieuen vrouw; f. 218r, 9 rr. hoog, bij het
begin van de delen uit Bedudinghe. Twee penwerk-varianten: één identiek aan penwerk in o.a. hs. Den
Haag, KB, 135 K 30, Zuid-Holland, tweede kwart 15de eeuw (Kriezels, p. 75, nr. 38); één identiek met
o.a. hs. Utrecht, UB, 15 C 9, Zuid-Holland (Gouda?), ca. 1440-60 (Kriezels, p. 76, nr. 40).
De kalender f. 2r-10r is Hollands (Jeroen in rood op 17 aug.)4.

Bedudinghe 2,16; f. 218r-222r; rubr.: Dilectus meus michi et ego illi qui pascitur inter lilia; inc.:
Mijn gheminde mi ende ic hem etc.; expl.: O wat groter eren ist enen armen mensche een waerdinne
van alsulken coninc te wesen
Bedudinghe 2,1; f. 222r-226r; rubr.: Ego flos campi; inc.: Ic bin een bloem des veldes ende een lelye
der dalen.; expl.: ...dat sijn alle oetmoedighe reyn menschen die in hem verenighet sijn.
Bedudinghe 2.13/14; f. 226r-232v; inc.: Stant op mijn vriendinne mijn bruut ende com mijn duue in
die gate der leyen ende inden holen der stenen wanden.; expl.: nochtan here het en si saec dat dijn
bloet voer mi bidde ic en mach niet behouden werden.
Bedudinghe 1,5; f. 232v-233v; rubr.: Filii matris mee pugnauerunt; inc.: Mijnre moeder kinder
hebben yeghens mi ghevochten. Vercellensis.; expl.: also dat hi daer claerliker medetekenen gaf dat hi
di soen gods was dan doe hi menigherhande miraculen dede.

II: f. 234r-247r. Eén hand: littera hybrida formata; rode lombarden, 2 rr. hoog. Monochrone blauwe,
soms opengewerkte initialen met enig rood penwerk (viermaal echter rode initiaal met blauw penwerk),
3 à 4 rr. hoog (f. 239v, 5 rr.; f. 242r, 7 rr.). Initiaal met marginaal penwerk op f. 234r, sterk gelijkend
op hs. Utrecht, MCC, BMH 51 (Kriezels, p. 90, afb. 12).
Inhoud: Latijnse gebeden.
Literatuur: HAP, 149 * LUB, Sinte Augustijns Hantboec, 22-24 * Kriezels, 69

Be1  BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN - PREUSSISCHER KULTURBESITZ, Ms.
germ. qu. 1082; Geldern(?), 1519.

Papier; quarto; (1) + 244 + (2) bll.; De Vreese noemt vier watermerken die de datering bevestigen, te
weten: ; blad 207 x 140 (bladspiegel 140 x 97 mm); 2 kol., 26 tot 37 rr.
Vermoedelijk één hand: littera hybrida, schrift van wisselende grootte en kwaliteit. Lombarden in rood 2
rr. hoog, f. 1ra vier rr. hoog, f. 77ra met enige rode florale penwerkmotieven.
Contemporaine lederen band (rug vernieuwd); lijnstempeling: rechthoek met diagonalen, telkens twee
parallelle lijnen; stempelingen van bloemen en lelies; sluitwerk.
Een latere hand schreef boven kolom f. 1ra: dat i deel van bedudinghe op cantica canticorum. Twee
traktaten zijn met een datum afgesloten, wellicht door de kopiist, maar slordiger geschreven: f. 72vb

                                                       
4 Met dank aan dr. E.A. Overgaauw, SBB-PK, Berlijn, voor de interpretatie van de kalender. Cf. Kriezels, 21-
26.
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(1519, Bedudinghe); f. 198vb (1519, de spiritualibus ascensionibus). Het derde tractaat is Een
spieghel der eeuwigher salicheit van Jan van Ruusbroec.
De codex heeft toebehoord aan Freiherr August von Arnswaldt (1798-1855) uit Hannover, wiens 47
handschriften voor het grootste deel afkomstig waren uit het regularissenklooster Nazareth in Geldern.
Dit handschrift vertoont geen kenmerken die het zeker maken dat het handschrift aan Nazareth
toebehoorde. Wel doen de stempelingen op de band herkomst uit Geldern vermoeden (Costard). Het
handschrift is zeker niet in Nazareth geschreven, getuige de mededeling op f. 198v: ...oretur pro
scriptore...
Merkwaardig is dat het handschrift de eerste, westelijke redactie van Bedudinghe bevat, terwijl de tekst
van Ruusbroecs Spieghel nu juist met die in oostelijke handschriften verwant is.

Bedudinghe 1,1-2,17 (excerpten); f. 1ra-72vb; inc.: Sinte iohan sach in apocalipsi eens boec in des
gheens hant die opten throen sat dat beide bynnen ende buten ghescreuen was Dit boec is die heylighe
scrifture...; expl.: O hoe ghenochlick ist mit alsulken gast in eenre herberghe te rusten O wat groter
eeren ist eenen armen mensche een waerdinne van alsulken coninck te wesen Amen; na witregel: Hier
eynden twie die eerste capittelen wt cantica canticorum; daaronder: Finitum anno 1519
Literatuur: A. v. ARNSWALDT, Vier Schriften von Johann Rusbroek in niederdeutscher Sprache,
Hannover 1848, XXVI * REIFFERSCHEID, Beschreibung der Handschriftensammlung, 13-14, nr. 3139 * DE

VREESE, 113-117 * EBBINGE WUBBEN, 221 * CAT. DEGERING, II, 181 * LÜDERS, Zur Überlieferung der St.
Georgener Predigten, 133-140 * HAP, 143 * SCHUNKE, Die Schwenke-Sammlung gotischer Stempel- und
Einbanddurchreibungen nach motive geordnet und nach Werkstatten bestimmt, 300 * COSTARD,
Predigthandschriften, 194-222. i.h.b. 198, 203f, 218

Be2  BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN - PREUSSISCHER KULTURBESITZ, Ms.
germ. qu. 1093, ca. 1470-75(?).

Papier (2 bll. perkament); quarto; (1) + 152 + (1) bll.; Watermerken: A (pot met één oor), variant van
groep Briquet 12476-80 (1473-1531); B en C (gothische P) vormen samen een paar, identiek met
Piccard IX 814 en 868 (1473); D, f. 148/49: niet te identificeren5. Blad 215 x 145 mm (bladspiegel 218
x 148); 2 kol.
Twee handen: hand A (littera hybrida): f. 1ra-18vb17; 40 rr. Hand B (littera hybrida): f. 18vb17-152va;
31 à 33 rr. Lombarden 2 of 3 rr. hoog; op f. 1ra enigzins opengewerkte rode initiaal, 6 rr. hoog, met
florale motieven binnenin en rood marginaal penwerk; weinig karakteristiek, enige gelijkenis met
Kriezels, tek. 37 (Zuid-Holland).
Contemporaine lederen band; lijnstempeling: rechthoek met diagonalen, telkens drie parallelle lijnen;
stempelingen met o.m. kleine bloemen; sluitwerk intact.
Het handschrift heeft een onbekende herkomst; op f. 152 is een rechthoek uitgesneden waar
vermoedelijk een colofon heeft gestaan. De codex heeft toebehoord aan Freiherr August von Arnswaldt
(1798-1855) uit Hannover, wiens 47 handschriften voor het grootste deel afkomstig waren uit de
verzameling van het regularissenklooster Nazareth in Geldern. Deze codex heeft geen karakteristieken
die op herkomst uit Nazareth wijzen (cf. Costard; cf. Berlijn, Ms. germ. qu 1082).
De taal is westelijk Middelnederlands.

Bedudinghe 3,7-5,16; f. 1ra-152va; rubr.: Hier beghint dat ander deel der bedudinghe op cantica;
inc.: Siet tsestich sterken vanden stercsten van israhel ommegaen salomons beddekijn dye alle
zwaerden hebben ende sijn die alre gheleertste ten stride.; expl.: sijn scoenheit inden libaen ende
inden wtuercoren cederboem. Sijn goedertierenheit in die suete kele Aldus mach hi wel myt rechte
altemale begeerlic heten God si ghelouet nu ende ewelike ende altijt sy die heer ghebenedijt
A.M.E.N.; na een witregel: Hier eyndet dat ander deel vander bedudinghe op cantica canticorum Ende
in beyden delen te samen sijn begrepen en verclaert vijf capittelen des textes van cantica

                                                       
5 Met dank aan dr. E.A. Overgaauw, SBB-PK, Berlijn, voor het maken van wrijfsels en het identificeren van de
watermerken.
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Literatuur: REIFFERSCHEID, Beschreibung der Handschriftensammlung, 35, nr. 3157 * EBBINGE WUBBEN, 221
* CAT. DEGERING, II, 184 * LÜDERS, Zur Überlieferung der St. Georgener Predigten, 133-140 * HAP, 145 *
COSTARD, Predigthandschriften, 194-222, i.h.b. 203f.

Be3  BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN - PREUSSISCHER KULTURBESITZ, Ms.
germ. qu. 1252, Noordelijke Nederlanden, eerste kwart 16de eeuw.

Papier; quarto; I: (1) + 156 (potloodfoliëring 1-156); II: 202 + (1) bll. (potloodfoliëring 157-350).
Zeventiende-eeuwse leren band; lijn- en rolstempeling; rolstempeling met vruchten en bloemen; latere
verfraaiing op de rug d.m.v. goudstempeling, daarbij in gouden letters op rood fond: EXPOSIT VANT
CANT CAN / M.SS. SEER OUD.
Dit samengestelde handschrift is met het duidelijke doel vervaardigd om de complete tekst van
Bedudinghe in één band bijeen te brengen.

I: f. 3r-156v; watermerk (schild met letter R6) verwant aan groep Briquet 8992-94 (ca. 1495-1530);
blad 197 x 138 mm (bladspiegel 143 x 93 mm ); 1 kol., 25 à 28 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden 2 rr. hoog; enigzins opengewerkte rode initialen, 4 rr. hoog,
op f. 3r en 4v.

Bedudinghe 1,1-3,11; f. 3r-156v; Inc.: Prologus. Sinte iohannes sach in apocalipsi een boeck in des
gheens hant die opten throen sat dat beyde binnen ende buten ghescreuen was. Dit boec is die
heylighe scrifture...; expl.: Hier om laet ons also inden gheest wesen: dat wij daer na also sonder
gheest moeten worden: ende alre dinghen van buten also vergheten. dat wij alleen den coninc
salomon in sijnre / cronen inden daghe der vrolicheit sijns herten. salichliken moeten scouwen. Des
helpe ons god. Amen.

II: f. 157-350; watermerk: als in deel I; blad 197 x 138 mm (bladspiegel 143/146 x 93 mm); 1 kol., 21 à
23 rr.
Eén hand: littera hybrida; enigzins opengewerkte rode lombarden twee rr. hoog; f. 157r lombarde 4 rr.
hoog.

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 157r-350r; rubr.: Hier beghint dat ander deel vander exposicien op cantica
canticorum:; inc.: Hoe schone bistu mijn vryendinne hoe schone bistu. dijn oghen sijn oeghen der
duuen behaluen dat daer bynnen verholen is.; expl.: zijn scoenheit inden lybaen ende inden
wtuercoren cederbome. Zijn goedertierenheit in die zuete kele. Aldus mach hi wel met recht altemale
begheerlijc heyten. God heb lof
f. 350v-359v: onbeschreven.
Literatuur: CAT. DEGERING, II, 217 * SCHEPERS, Handschriften-vondsten 112

Be4  BERLIJN, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN - PREUSSISCHER KULTURBESITZ, Ms.
germ. oct. 760, Noord-Brabant?, ca. 1470?

Papier; quarto7; (1) + 266 + (6) bll.; watermerk (schild met drie lelies plus letter T) ca. Briquet 1741
(1468-1482); blad 210 x 140/42 mm (bladspiegel 142 x 96 mm); 2 kol., 34 rr.

                                                       
6 Met dank aan dr. E.A. Overgaauw, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz, voor het maken van
een wrijfsel.
7 "Het handschrift is in de octavo-reeks terecht gekomen, omdat het tamelijk klein is. Codicologisch gezien is
het echter een handschrift in quarto, omdat de bifolia ontstaan zijn uit een plano dat tweemaal werd
gevouwen", schriftelijke mededeling dr. E.A. Overgaauw, Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz
– waarvoor mijn hartelijke dank.
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Eén hand: littera hybrida; rode lombarden, twee rr. hoog. Initialen 6 en 7 rr. hoog op f. 1ra, 2ra en
133ra, rood met binnenin bruin penwerk en goudgele kleurvlakken in inkt, met marginaal penwerk in
dezelfde kleuren (Kriezels biedt geen duidelijk vergelijkbare initialen en penwerk).
Moderne lederen band.
Het handschrift heeft een onbekende augustijnse herkomst, soms wordt Augustinus aangeduid als: Sinte
Augustinus, onse heilige vader (bijv. f. 1ra), waar de overige handschriften slechts augustinus hebben.
Het handschrift is in het bezit geweest van een Engels antiquariaat; op vijf bijgebonden ongefolieerde
bladen achterin staat een beschrijving in het Engels van het handschrift.
Het handschrift is samengesteld uit twee delen van één hand. Het tweede deel begint op een nieuw
katern. Vermoedelijk reproduceert het handschrift verschillende leggers. Aanwijzingen hiervoor zijn het
feit dat een eerste deel van Bedudinghe op f. 131ra duidelijk wordt afgesloten, en er op f. 133ra een
tweede deel begint. Beide delen zijn formeel (explicit f. 131ra) van elkaar gescheiden.

Bedudinghe 1,1-3,11; f. 1ra-131ra: Dit is dat prologus op cantica; inc.: Sinte iohan sach in apocalipsi
een boec in des gheens hant die opten throon sat dat beide binnen ende buten bescreuen was. Dit boec
is die heilige scriftuere...; expl.: ...dat wi alleen den coninc salomon in sijnre croenen inden daghen
der vrolicheit sijns herten salichliken moeten scouwen. Daer ons toe moet helpen god den vader ende
den soen ende den heilighen gheest A.M.E.N.; volgt nog een kort citaat uit Bernardus, f. 131rb-132vb
is leeg.
Bedudinghe 4,1-5,16; f. 133ra-266va; rubr.: Hier beghynnet dat vierde capittel vander mynnen boec
mitter exposicien.; inc.: Hoe scoen biste mijn vriendynne hoe scoen bistu. Dijn oghen sijn oghen der
duuen behaluen dat daer bynnen verholen is.; expl.: sijn scoenheit inden libaen ende inden
wtuercoren cederboem. sijn goedertierenheit in die soete kele Aldus mach hi wel mit recht altemael
begeerlijc hieten (het explicit loopt hier door, waar andere hss. eindigen) minen geminden brudegom
die ic gemint ende wtuercoren heb wtten dusenden (...) Dat wil ons gonnen god den vader ende den
soen ende den heilghen geests(!) die der is ghebenedijt ende gheglorificiert van ewen tot ewen. Amen.
A.M.E.N.; opnieuw volgt nog een citaat uit Bernardus; colofon kopiist f. 166vb: Bidt voor die gheen
diet ghescreuen heeft een Aue maria van mynnen.
Literatuur: HAP, 140

Br1  BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE, 2580, samengesteld handschrift,
Zuid-Brabant (Herent, Bethlehem), 1535.

Papier; quarto; I: (3) + 164 (foliëring 1-164; II: 162 (foliëring 165-326).
Band: zwart leer met stempelingen: rechthoek met diagonalen, losse bloemen en rechthoekige stempels
met florale motieven. Sluitwerk geheel verdwenen, kunstleren rug.
Het handschrift is afkomstig uit het klooster Betlehem te Herent bij Leuven, een priorij van reguliere
kanunniken van Augustinus, gesticht in 1407, vanaf 1410 aangesloten bij de Windesheimse
kloostervereniging. Het is ook in Leuven geschreven. Op het tweede contemporaine schutblad recto
voorin in een contemporaine littera cursiva: Desen boeck hoert toe den godshuijse van bethleem buijten
louen tot behoef vande leecke brueders aldaer ende heeft ghescreuen brueder Ian de Swetter conuers
hij sterf opten viijsten dach augusto anno xliiij. Het handschrift is door Jan de Swetter met een
uitgebreid colofon afgesloten, f. 322r/v: Dit boec was ghescreuen int Iaer ons heren dusent .v. hondert
ende xxxv gheindt opt sint willeboerts dach bidt voer een arme ° sonder die dit heeft ghescreuen / dat
hem onse lieue here sijn gracie wil gheuen / ende wilt grueten van minnen maria die minlike
coninghinne God gruetu Maria roese der lenten vol hemels daus gheplant mitten vingheren der
wijsheit gods God gruet u Maria minlike roese zuete fonteyne alle der werelt troest ende ghenade /
reyct ons u hant O zuete maghet reyne ic roepe op u staet mij in staden almechtighe bloeme en een
luyter greyne Ihesus Maria; een regel lager rechts ondertekend: Bruer Ian de swer(!)ter.

I: f. 1-164; watermerk (cat. CMD-B 5 en fiches KB): (schild met drie lelies) ca. Briquet 1814-16 (ca.
1510-1540); blad 203 x 139 mm (bladspiegel ca. 140 x 98 mm); 1 kol., 27 rr.
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Eén hand: littera hybrida; opengewerkte rode lombarden 6 rr. hoog op f. 1r en 2v; rode lombarden 2 of 3
rr. hoog.

Bedudinghe 1,1-3,11; f. 1r-162r: Hier beghint dat prologus van cantica canticorom(!) (rood
onderstreept) Dat eerste stuck; inc.: Sint ian sach in apocalipsis een boec in des gheens hant die opten
throen sat Die beyde binnen ende buyten ghescreuen was Dit boeck es die heileghe scriftuere...; expl.:
...dat wij alleen den coninck salomon in sijnder croonen inden daghe der vrolijcheit sijns herten
salichlijck moeten bescouwen Daer toe wil ons helpen te comen die minlijck moeghentheit wijsheit
goetheit des vaders des soens ende des heyleghen geest een god inder eewicheit ghebenedijt Amen
f. 162v-164v: onbeschreven

II: f. 165-326; watermerken: A (P met bloem) ca. Briquet 8643/44 (ca. 1530), B (pot met twee oren) ca.
Briquet 12864-66 (ca. 1525-1535); blad 203 x 139 mm (bladspiegel ca. 140 x 98 mm); 1 kol., 28 rr.
Eén hand: littera hybrida; blauwe lombarde 6 rr. hoog op f. 165r; afwisselend rode en blauwe
lombarden 3 of 4 rr. hoog.

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 165r-322r: Canticis Canticorum; inc.: Hoe scoen seijdij ghij mijn vrindinne
scoen seijdij dijn oeghen sijn oghen der duuen behaluen dat daer binnen verborghen; expl.: Sijn
scoenheit inden libaen ende inden wtuercorenen cederboemen Sijn goedertierenheit in die zuete kele
Aldus mach hi wel altemale begheerlijc heeten Deo laus; volgende regel: explicit liber; daarna volgt
het colofon (supra).

Het handschrift bestaat uit twee verschillende codicologische eenheden. Het eerste deel, dat uit
quaterniones is opgebouwd, heeft alleen aan het eind een binio (genoeg om de voorhanden tekst af te
schrijven); de twee delen zijn op verschillend papier geschreven; er is enig verschil in decoratie tussen de
twee. Tussen het vervaardigen van I en II kan enige tijd zijn verstreken. Bovendien zijn de delen formeel
van elkaar gescheiden doordat het handschrift verschillende leggers reproduceert. Dit blijkt uit het feit
dat een eerste deel van Bedudinghe op f. 162r duidelijk wordt afgesloten en er pas op f. 165r een tweede
deel begint. De codex is een samengesteld handschrift dat door één persoon werd geschreven, en is met
het klaarblijkelijke doel vervaardigd om de complete tekst van Bedudinghe in één band te verzamelen.
Literatuur; CAT. VAN DEN GHEYN I, nr. 294 * EBBINGE WUBBEN, 221 * CMD-B 5, 97, nr. 801 * HAP, 140 *
Mon. Wind. I, 18-30 * STOOKER en VERBEIJ, 200, nr. 599

Br2  BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE, 4984, Zuidelijke Nederlanden
(Brabant?), ca. 1450?.

Papier; quarto; 139 bll.; watermerken (pijl en boog, ossenkop) niet geïdentificeerd; blad 145 x 110 mm
(bladspiegel 95 x 65 mm); 1 kol., 22 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode initiaal met bruingrijs penwerk, 5 rr. hoog op f. 1r.
Rode band met monogram Leopold I (1790-1865), in gouddruk op de rug: Commentarius van de
Cantica Canticorum.

excerpten Bedudinghe 1,1-2,7; f. 1r-139v; (proloog ontbreekt) rubr.: Hier beghint dat eerste capittel
van cantica canticorum; inc.: Hi cusse mi mitten cussen sijns selfs monde Barnaerdus. Salomon heeft
drie boeken ghemaect...; expl.: Sich ic hebbe my verre of ghedaen ende bin gheuloeghen ende
ghebleuen inder enicheit.
Literatuur: CAT VAN DEN GHEYN I, nr. 293 * EBBINGE WUBBEN, 222 * HAP, 143

Br3  BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE, 11169, Zuid-Holland (Eemstein),
ca. 1440.

Perkament; (4) + 128 + (4) bll.; blad 232 x 155 mm (bladspiegel 173 x 104 mm); 2 kol., 29 rr.
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Eén hand: littera textualis; blauwe lombarde, 4 rr. hoog op f. 1ra; lombarden, alternerend rood en
blauw, twee rr. hoog.
Achttiende-eeuwse band, rood marokijn, met het wapen van de koningen van Frankrijk.
Het handschrift is afkomstig uit het klooster van reguliere kanunniken van Augustinus in Eemstein bij
Dordrecht. Schutblad 4 verso, in contemporaine littera cursiva: Dit boec hoert toe den cloester van
Eemsteijn gheleghen in zwthollant buten dordrecht. Eemstein was een van de kloosters die in 1395 het
Windesheims kapittel stichtten.

Tussen f. 7 en 8 is een blad ingeplakt uit een Nederlandse post-incunabel. Op de recto-zijde bevindt zich
een afbeelding van de kruisafname, op de verso-zijde zien we een piëta. Onder beide afbeeldingen staan
twee dichtregels. Deze houtsneden waren in gebruik bij Hugo Janszoen van Woerden tot 1517. De
blokken waren later in ieder geval nog in het bezit van de drukker Peter Jansz. in Leiden, die een van de
beide houtsneden gebruikte in een druk uit 1537 (NK 1379). Uit welk werk van welke drukker dit blad
stamt, is vooralsnog onbekend.

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 1ra-128va; rubr.: Hier beghint dat ander deel vander exposicien op cantica
canticorum; Inc.: Hoe schone bistu mijn uriendinne, hoe schone bistu. dijn oghen zijn oghen der
duuen. behaluen dat daer binnen uerholen is; Expl.: zijn scoenheit inden libaen ende inden
wtuercoren cederboem. zijn goedertierenheit in die zuete kele. Aldus mach hi wel altemale begheerlic
heiten.; rubr.: Got heb lof.; volgende regel: Bidt voer den scriuer om die zueten namen ihesus ende
maria.
Literatuur: CAT. VAN DEN GHEYN I, 297 * Mon. Wind. I, 183-202 * HAP, 143 * STOOKER en VERBEIJ, 145,
nr. 423

Br4  BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIE, II 2111, Zuid-Brabant (Brussel,
Jericho), 1429 (1430 nieuwe stijl).

Papier; quarto; 139 bll.; watermerk (anker) ca. Briquet 371 (1421); blad 220 x 150 mm (bladspiegel
153 x 100 mm); 1 kol., 27 à 28 rr.
Eén hand: littera textualis; monochrome lombarden 2 rr. hoog (m.u.v. f. 1ra, 3 rr.).
Contemporaine band, varkensleer op houten borden. Op de rug in een achttiende-eeuwse hand: Expositie
op Cantica Canticorum, Hs, 1429. Resten van sluitwerk.
Colofon op f. 138 in de hand van de kopiist, rood doorstreept: Dit boec was vol screuen Int iaer ons
heren M ccc ende xxix op den witten donredach. Het handschrift is afkomstig uit het klooster Jericho.
Op f. 138v in een andere hand: Dit boec hoert toe den cloester te onser vrouwen der rosen gheplant in
ihericho binnen bruesele. Tot 1456 was dit klooster van augustijner reguliere kanunnikessen
afhankelijk van St.-Victor, daarna sloot het zich aan bij de Windesheimse kloostergemeenschap.

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 1r-138r; rubr.: Hier beghint dat ander deel vander expositien op cantica
canticorum.; inc.: Hoe scoene bestu mijn vriendinne hoe scoene bestu. dijn oghen sijn oghen der
duuen behaluen dat daer binnen verholen es.; expl.: sijn scoenheit inden lybaen ende inden
wtuercornen cederboeme. sijn goedertierenheit in die suete kele. Aldus mach hi wel altemale
begheerlec heeten.
Literatuur: EBBINGE WUBBEN, 222 * CAT. VAN DEN GHEYN I, 296 * CMD-B 2, 169 * Mon. Belg. IV, 1247-
1271 * HAP, 143 * STOOKER en VERBEIJ, 85, nr. 232

Da  DARMSTADT, HESSISCHE LANDES- UND HOCHSCHULBIBLIOTHEK, 2554, Oost-
Nederland, ca. 1470 of iets eerder.
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Papier; quarto; 192 bll.; watermerken (vlg. cat. Darmstadt): A (P met bloem) ca. Briquet 8651 (ca.
1459(?)), Piccard, P, IX 919, 948, 1024 (ca. 1460); B (ossenkop met kruis) ca. Briquet 14182 (ca.
1455), Piccard, Ochsenkopf, IX 7, 40, 53 (ca. 1460). Blad 215 x 150 mm (bladspiegel 155 x 100 mm;
2 kol., 28 à 32 rr.
Eén hand: littera hybrida; lombarden 1 à 2 rr. hoog.
Contemporaine band, leer op houten platten; eenvoudige lijnstempeling; sluitwerk intact.
De taal is oostelijk Middelnederlands.

Bedudinghe 3,7-5,16; f. 1ra-192rb; rubr.: Hier beghint dat ander deel der bedudinghe op cantica
canticorum; inc.: Siet tsestich stercken van den stercksten van israhel ommegaen salomons beddekijn
die alle sweerde hebben ende sijn die alre geleertste ten strijde; expl.: sijn schoenheit inden lybaen
ende inden wtuercoren cedarboem sijn goedertierenheit in die suete kele Aldus mach hi wal mit rechte
altemael begeerlic heten; volgende regel: Got si gelaefft altoes
Literatuur: EBBINGE WUBBEN, 222 * HAP, 145 * K.H. STAUB und TH. SÄNGER, Deutsche und
Niederländische Handschriften (= Die Handschriften der Hessischen Landes- und
Hochschulbibliothek Darmstadt, Bd. 6), Wiesbaden 1991, 122-23, nr. 79

Dal  DALLAS, BAYLOR COLLEGE OF DENTISTRY, THE LIBRARY OF DR. LYLE M.
SELLERS, ms. 6, Zuid-Nederland?, begin 16de eeuw.

Papier; quarto; 159 bll. Watermerken niet geïdentificeerd. bladspiegel 160 x 140 mm; 1 kol., 28-30 rr.
Eén hand: littera hybrida; lombarden drie rr. hoog. Op f. 1r duplex initiaal met penwerk rondom in een
onduidelijke stijl.
Band in bruin marokijn.
Uit de nalatenschap van Dr. Lyle Sellers, die het handschrift in 1949 verwierf.

Bedudinghe 4,1-5,6/7; f. 1r-159v; rubr.: Hier beghint Dat ander stuc vander exposicien op cantica
canticorum; inc.: Hoe schoen bistu mijn vriendinne hoe scoen bistu dijn oghen sijn oghen der duuen
behalven dat daer binnen verholen is; tekst breekt af midden in hoofdstuk bij Cant. 5,6/7: Mijn siele is
ghesmouten...namen mi mynen mantel.
Literatuur: W.H. BOND, Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United
States and Canada, originated by C. U. FAYE, continued and edited by - , New York 1962, 512, nr. 6 *
Catalogue Ruth & Lyle Sellers Medical Collection, Dallas 1968, p. 8 * HAP, 146

De  DEVENTER, STADS- OF ATHENEUMBIBLIOTHEEK, 101 F 2, Overijssel (St.-Agnes en
Maria, Diepenveen), 1426.

Papier; quarto; 121 + (1) bll.; watermerk (sirene) id. Briquet 13853 (1426); blad 220 x 145 mm. Wat
betreft de opmaak twee te onderscheiden delen:
Eerste deel, f. 1-63: bladspiegel 158 x 110 mm; 1 kol., 24 rr. Eén hand: littera textualis; rode
lombarden, twee rr. hoog.
Tweede deel, f. 64-121: bladspiegel 165 x 110 mm, twee kol., 28 à 34 rr. Eén hand: littera cursiva; rode
lombarden, twee rr. hoog; rode enigzins opengewerkte lombarden, drie rr. hoog.
Gerestaureerde contemporaine band, leer op houten platten; lijnstempeling, rechthoek met diagonalen en
halfdiagonalen, telkens drie parallelle lijnen; klampen op voor- en achterplat; sluitwerk verdwenen.
Het handschrift is afkomstig uit het St.-Agnes en Maria klooster van reguliere kanunnikessen van
Augustinus in Diepenveen. Op het dekblad voorin staat in een wat jongere cursiva (niet hand 2): Dit
boec hoert int cloester ten dyepenveen. Het klooster in Diepenveen was het eerste vrouwenklooster van
de Windesheimer kloostervereniging. De toestemming tot stichting werd afgegeven in 1402, de inkleding
van de eerste zusters vond plaats in 1408 en de incorporatie bij het Windesheims Kapittel in 1412
(Mon.Wind III, 608-12).



BIJLAGE: DE «BEDUDINGHE»-HANDSCHRIFTEN - 251 -

Bedudinghe 1,1-3,6; f. 1r-121va; rubr.: Hiert(!) beghint die voerreden op die bedudinghe van cantica
canticorum; inc.: Sante iohan sach in apocalipsi een boec in des gheens hant die op den throen sat.
dat beide binnen ende buten bescreuen was. Dit boec is die heilighe scriftuere...; expl.: Hoe groet
waenstu is die stede der weelden daer si dese opclimminghe aldus in schicket Het is des brudegoms
beddekijn Hier eyndet een stucke der bedudinghe op cantica canticorum coninc salomons.
Gghescreuen(!) int iaer ons heren dusent vierhondert ende xxvi op der xm martalaren(!) dach Deo
laus
Literatuur: ACQUOY, III, 197-202 * EBBINGE WUBBEN, 222 * J.C. VAN SLEE, Catalogus der Handschriften
berustende op de Athenaeum-bibliotheek te Deventer, Deventer 1892, 6, nr. 5 * Mon. Bat. II, 54 * HAP, 144 *
CMD-NL 2, 69, nr. 341 * Mon. Wind. III, 592-614 * STOOKER en VERBEIJ, 130, nr. 374

Eg  EGMOND-BINNEN, ST.-ADELBERTSABDIJ, Hs. IV, Noord-Holland?, midden en eind
zestiende eeuw (deels [15]88), begin zeventiende eeuw.

Voor een uitgebreide codicologische beschrijving van dit complexe handschrift, zie De Coo-Wijgerink
e.a. Het is een handschrift op papier van 362 bladen, waaraan men rond het midden van de zestiende
eeuw is beginnen te schrijven, en dat na enig onderbrekingen pas in de zeventiende eeuw is afgesloten.
Het gedeelte met Bedudinghe is beëindigd in 1588.
Kartonnen platten in een perkamenten omslag. Aan de platten vier leren bindriempjes.

Bedudinghe 1,1-3,11; f. 1ra-181rb; inc.: Sinte iohannes sach in apocalipsi een boeck in des genes
hant die op den throon sat dat beide binnen ende buten bescreuen was; expl.: ...dat wij alleen den
Coninck Salomon in sijnre croonen in den daghen der vrolicheijt sijns herten salichlicken moeten
scouwen Des help ons godt AMEN Gheeijndt den 23en September anno 88
Literatuur: J. QUINT, Fundbericht zur Überlieferung der deutschen Werke Meister Eckharts und anderer
Mystiktexte (= Meister Eckhart: die deutschen und lateinischen Werke, Untersuchungen 2), Stuttgart 1969.2-8
* M. DE COO-WIJGERINCK e.a, Beschrijving van de handschriften waarin Mande's «Spiegel» is overgeleverd,
in: OGE 55 (1981), 234-268, i.h.b.249-267 * MERTENS, Mande, 138-39 * SCHEPERS, Handschriftenvondsten,
113

Ei  PRIVÉCOLLECTIE G. EIS, fragmenten, z.s.

Twee perkamentstroken, telkens de bovenzijde van een blad. Hs. in 2 kol., daardoor in totaal 8
tekstfragmenten, van ieder 5 rr. hoog.
Eén hand: littera hybrida (G. Eis: eerste helft 15de eeuw).
De duitse mediëvist Dr. Gerhard Eis ontving de fragmenten in 1951 als geschenk van een antiquaar uit
München.

fragmenten uit Bedudinghe 4,10 = Leiden, Ltk. 240, f. 70vb-72va); uitgegeven in artikel Eis.
Literatuur: G. EIS,. Fragment einer mittelniederländischen Erklärung des Hohenliedes, in: Studia
Neophilologica 24 (1952) 59-62 * HAP, 139, 151-2

Ge  GENT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, hs. 1360, Zuidelijke Nederlanden?, tweede helft
vijftiende eeuw.

Voor een uitgebreide codicologische beschrijving van dit complexe handschrift, zie Cat. Reynaert.
Papier; (4) + 111 + (2); cat. Reynaert noemt vijf watermerken, waarvan één geïdentificeerd: Ossenkop,
Piccard IX 4-5 (1461-1474). Blad 134 x 96 mm (bladspiegel wisselend);  één kolom; wisselend aantal
regels (21-25).
Zes handen, alle hybrida, behalve f. 86r-94v: textualis. Rode lombarden één en twee regels hoog.



- 252 - BIJLAGE: DE «BEDUDINGHE»-HANDSCHRIFTEN

18de-eeuwse kalfslederen band over kartonnen borden. Op de rug op een rood schildje: SERMON / C.
ARTIC / ETC. M.S. Daarboven en -onder geometrische en plantaardige motieven, alle in gouddruk.
Herkomst onbekend, hoewel voor de herkomst uit het birgittinessenklooster Maria Troon te
Dendermonde is geargumenteerd.
Verdere inhoud: o.m. Jan van Schoonhoven, Suso, Mechthild van Hackeborn(?).

excerpt Bedudinghe 4,16; 45r-49v, inc.: Mijn lief coem in sinen hof om te eten die vruchte synre
appelen Dese woerde moghen wel toe behoeren der vierigher sielen Want een ghemoede dair die siele
den hemelschen brudegom ouermits der begheerten verenicht is; expl.: dat is die eenpairlike
dankbairheit ende offerhande des louen gods Dair help ons god toe Amen
Literatuur: CAT. REYNAERT, II-1, 299-303 * STOOKER en VERBEIJ, 113, nr. 311

Gö  GÖTTINGEN, NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK, theol.
160, Noord-Holland (Amsterdam, Dionysius), vermoedelijk tweede kwart vijftiende eeuw.

Perkament; (1) + 118 + (1) bll.; blad 205 x 153 mm (bladspiegel 140 x 108 mm); 2 kol., 26 rr.
Eén hand: littera textualis; rode lombarden, 2 rr. hoog; blauwe initialen met rood penwerk, 3 rr. hoog;
marginale duplex-J, 7 rr. hoog, met rood en paars penwerk. Het penwerk is moeilijk tot een bepaalde
streek te herleiden, maar het is zeker westelijk Noord-Nederlands penwerk (enige gelijkenis Kriezels, p.
42, tek. 11). Ook in CMD-NL 2 treffen we dergelijk penwerk aan, van ca. 1400-1440 (Pl. 513, 522,
529, 543a).
Halflederen band, jaren '50 deze eeuw. Mededeling op de rug: Catena patrum in cantica canticorum
1,2 belgice; opgeplakt: Cod. MS. theol. 160.
Het handschrift is afkomstig uit het augustijner regularissenklooster St.-Dionysius in Amsterdam; een
tweede, contemporaine littera textualis op verso-zijde van het schutblad voorin de codex: Dit boec echt
den susteren regulierissen tot sinte dyonijs in aemstelredam. In 1422 gingen de tertiarissen van St.-
Dionysius over naar de regel van Augustinus en sloten zich aan bij het Generaal Kapittel. Op datzelfde
schutblad verso, in een contemporaine hand: Dit is dat eerte stuc van Cantica canticorum. Daaronder
in een latere hand: Liber manuscriptus rarissimus.
De datering van het handschrift is onzeker: Meijer dateert: XV Jahrh.; Stooker en Verbeij dateren ca.
1460, vermoedelijk in navolging van Van Eeghen. Nergens wordt een verantwoording voor die datering
gegeven. Op grond van schrift en decoratie dateer ik iets vroeger8. De kwestie heeft belang omdat dit een
van de basishandschriften is van de editie.

Bedudinghe 1,1-2,17; f. 1ra-118vb; op verso-zijde schutblad voorin, in de hand van de kopiist: Dit is
dat eerste stuc van Cantica canticorum; f. 1ra, inc.: Sinte iohan sach in apocalipsi een boec in des
gheens hant die op den troen sat dat beyde binnen ende buten bescreuen was: Dit boec is die heylighe
scrifture...; expl.: O hoe ghenuechelic ist mit alsulken gast in eenre herberghen te rusten O wat groter
eeren ist enen armen mensch een weerdinne van alsulken coninc te wesen; na witregel: Hyer eynden
twee die eerste capittele wt cantica canticorum
Literatuur: W. MEYER, Die Handschriften in Göttingen, dl. II, Universitäts-Bibliothek. Geschichte, Karten,
Naturwissenschaften, Theologie, Handschriften aus Lüneburg, Berlijn 1893, 390 * Mon. Bat. I, 27, nr. 5 *
Mon. Bat. II, 17, nr. 6 * VAN EEGHEN, Vrouwenkloosters, nr. 14, 244-73 * HAP, 143 * STOOKER en VERBEIJ,
35, nr. 81

                                                       
8 De vroegere datering van hs. Göttingen acht prof.dr. P.F.J. Obbema verdedigbaar. Mijn dank voor zijn hulp
bij de datering van dit handschrift.
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Gr  GRUBBENVORST, URSULINEN, z.s., Limburg (Venray, Jeruzalem), Devote tractaten,
Limburg, ca. 1470.

Papier9; 295 bll. Blad 140 x 105 mm (bladspiegel 95/100 x 75 mm).
Eén hand, tweede helft der vijftiende eeuw.
Opschriften en initialen in rood.
Oorspronkelijke zwartleren band met lijnstempeling; sluitwerk verdwenen.
Verdere inhoud: zie beschrijving Verschueren, Handschriften.
Eigendomsaanduiding op f. 2v: Dit boeck hoert den susteren tot venrade toe iherusalem gheheiten. Het
handschrift behoorde toe aan het klooster Jerusalem van reguliere kanunnikessen van St.-Augustinus in
Venray. Vanaf 1422 was in Venray een huis van zusters van het gemene leven gevestigd. Dit huis nam
in 1467 de clausuur aan en kreeg daarbij de naam Jerusalem. Het klooster ontving zijn rectoren uit het
Heer Florenshuis in Deventer (cf. supra 105). Het handschrift wordt nu bewaard in Grubbenvorst.

fragmenten:
f. 237r-244v: Bedudinghe 1,1
f. 244v-246v: Bedudinghe 5,2
f. 246v-258v: Bedudinghe 5,8/9
f. 258v-259v: Bedudinghe 1,4
f. 259v-262r: Bedudinghe 1,12
f. 262r-266r: Bedudinghe 1,13
f. 266r-275r: Bedudinghe 1,15
f. 275r-280v: Bedudinghe 2,4
f. 280v-285r: Bedudinghe 2,5
f. 285r-289r: Bedudinghe 5,1

Literatuur: VERSCHUEREN, Handschriften, 704-708 * Mon. Bat. II, 197, nr. 1 * DESCHAMPS, Tentoonstelling
van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen, 63, nr. 96 * HAP, 146-48 * STOOKER en VERBEIJ,
410, nr. 1226

                                                       
9 Beschrijving ontleend aan L. Verschueren. Ik heb het handschrift alleen op microfilm bekeken.
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Ha1  DEN HAAG, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 75 G 64, Noord-Holland (Haarlem, ter Zijl),
tweede helft 15de eeuw?

Perkament; (4) + 111 + (4) bll.; blad 199 x 133 mm (bladspiegel 145 x 98 mm); 2 kol., 33 rr.; moderne
foliëring 1-109 (twee bll. overgeslagen).
Drie handen: hand A (textualis): f. 1ra-12vb, 34va-109rb; hand B (cursiva): f. 13ra-17ra12; hand C:
(cursiva) f. 17ra13-19rb; hand D (=A) (textualis): f. 19va-34rb. Rode lombarden, 2 rr. hoog; f. 1ra, 4
rr. hoog.
Papieren band, lederen rug, goudstempeling langs de ribben. Op zwart fond in goudomlijst kader:
Uytlegginge van het canticum canticorum.
Het handschrift is afkomstig uit het regularissenklooster ter Zijl in Haarlem. Het werd door een vrouw
geschreven, naar we mogen aannemen in het klooster (cf. explicit). Op f. 109rb in contemporaine hand:
Dit boec hoert totten regularissen vanden zijl te haerlem inden besloten cloester. In 1428 namen de
tertiarissen van ter Zijl de regel van Augustinus aan en werden ca. 1431 geïncorporeerd in het Generaal
Kapittel. Op rectozijde derde schutblad voorin in achttiende-eeuwse hand: Uytlegginge van het
Canticum Canticorum, zeer schoon op Pargament geschreven. Omtrent den jare 1400. Voor en agter
leest men: dit boek hoert toe den Regularissen te Zijl binnen Haarlem.
Aangekocht op de auctie Nijhoff, 1872 (Cat. Delprat, n° 522), eerder ter auctie Varon en Gaillard in
1764, cat. II, blz. 172, n° 1832. De mededeling op het schutblad is in verband met deze veiling
aangebracht (gelijkaardige mededelingen o.m. in Den Haag, KB, 76 J 6 en 133 F 17).

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 1ra-109rb (foliëring van het handschrift); rubr.: Hier beghint dat ander deel
vander exposicien op cantica canticorum. dat eerste capittel.; inc.: Hoe scoen bistu mijn vriendinne
hoe scoen bistu...; expl.: Aldus mach hi wel altemael begheerlic hieten. Deo gracias. Oretis propter
deum pro scriptrice unam angelicam salutacionem silicet(!) Aue Maria. Twee regels later in andere
hand dan van de kopiisten: sequitur in textu capitulum vi Quo abiit dilectus tuus o pulcherrima
mulierum etc.
Literatuur: EBBINGE WUBBEN, 222 * CAT. DEN HAAG, nr. 65 * Mon. Bat. I, 95, nr. 11; Mon. Bat. II, 80, nr.
5 * STEGMÜLLER, Repertorium, VI, 9311 * HAP, 143 * STOOKER en VERBEIJ, 179, nr. 530

Ha2  DEN HAAG, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 76 J 6, Oost-Nederland, eerste of tweede kwart
15de eeuw.

Perkament; (3) + 73 + (3) bll.; blad 220 x 160 mm (bladspiegel 181 x 120 mm), 2 kol., 39/40 rr.
Eén hand: littera hybrida; lombarden alternerend rood en blauw, 2 of 3 rr. hoog; op f. 1ra, 7 rr., op f.
1va, 8 rr. hoog.
Boekband in kalfsleer dat gemarmerd en bestempeld is in een patroon van verschillende kaders, hoek- en
middenstempeling; op de rug een titelschild met Het boek Canticum Canticorum 1303. Gemaakt rond
1760-70 te Amsterdam in een anoniem atelier1.
Het handschrift is verhandeld op de veiling Varon-Gaillard 1764, n° II, 1831. Op f. 72vb is in een
falsifiërende hand toegevoegd: Anno domini m ccc iii.
De taal is oostelijk Middelnederlands.

Bedudinghe 1,1-3,6; f. 1ra-72va; rubr.: Hijr beghint die bedudinghe van dat boeck cantica
canticorum.; inc.: Sunte iohannes sach in apocalipsi een boeck in des gheens hant die op den troen
sat. dat buten ende binnen bescreuen was Dit boeck is die hillighe scrifture...; expl.: Hoe groet
waenstu is die stede der weelden daer sie dese opclymminghe al dus inne schicket. Het is des
brudegoms beddekijn God si ghebenedijt

                                                       
1 Een uitgebreide beschrijving zal t.z.t. gepubliceerd worden in een studie over de achttiende-eeuwse Noord-
Hollandse boekband door dr. J. Storm van Leeuwen, conservator boekbanden, Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag. Mijn hartelijke dank voor de inzage in de voorlopige beschrijving.
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Literatuur: LE LONG, Boek-zaal, 257 * MOLL, De boekerij, 236 * EBBINGE WUBBEN, 219-220, 222 *
CAT. DEN HAAG, nr. 63 * Bouwstoffen, art. 392, 10e * STEGMÜLLER, Repertorium, VI, 9310 * HAP, 144

Ha3  DEN HAAG, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 76 J 10, Noord-Brabant?, 1467.

Papier; quarto; (3) + 139 bll.; watermerk (anker) var. Piccard, Anker, 667-689 (ca. 1450-1465); blad
210 x 145 mm (bladspiegel 160 x 105 mm); 2 kol., 32 à 36 rr. Foliëring in Romeinse cijfers met enkele
fouten.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden, 4 en 5 rr. hoog op f. 1ra en 2ra, verder 2-3 rr. hoog.
Contemporaine band, leer op houten platten; eenvoudige lijnstempeling, resten van sluitwerk.
Colofon (f. 139r, Romeinse foliëring CXXXVI): Item dit boeck wort gheent inden iaer ons heeren
mcccc ende lxvii op sinte victor ende gereons dach (= 10 october). Het handschrift heeft toebehoord
aan Wm Sewel, handtekening op tweede schutblad recto. Vermoedelijk betreft dit Willem Sewel (1654-
1720), taal- en geschiedkundige (NNBW 9, 1017-20).
Opmerking: voor een mogelijk verband met hs. Den Haag, KB, 133 H 21, zie navolgende beschrijving).

Bedudinghe 1,1-3,9/10; f. 1ra-139rb; rubr.: Dit is dat prologus op Canticis. inc.: Sinte ian sach in
apocalipsi een boeke in des gheens hant die op de troen sat Dat beyde bynnen ende buten bescreuen
was Dit boeke is die heylighe scrifture...; expl.: Inden op clymmen des vuers verstaetmen die minne.
die die vercoude ziele ontfonket ende warm maect Myt dese seuen duechden coemt men ende clymmet
men op tot salomons throen Ende totten setel ons behouders Deo gracias AMEN amen; na witregel:
Sequitur; na witregel: Ghi dochteren van iherusalem (doorgestreept, vervangen door Syon) gaet wt
ende siet den coninc
Literatuur: LE LONG, Boek-zaal, 257-58 * MOLL, De boekerij, 236 * EBBINGE WUBBEN, 222 * CAT. DEN

HAAG, nr. 64 * STEGMÜLLER, Repertorium, VI, 9310 * HAP, 142 * CMD-NL 2, 121, nr. 475

Ha4  DEN HAAG, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 133 H 21, convoluut, Noord-Brabant, ca. 1500.

Papier; quarto; I: (2) + 183 + (1) (potloodfoliëring 1-184); II: 117 + (2) bll. (potloodfoliëring 185-302).
Achttiende-eeuwse kalfslederen band.
Aangekocht door de Koninklijke Bibliotheek in 1905; eerder in cat. J.H. van Swinden, 1866, n° 127.

I: f. 1-184 (schutblad gefolieerd 184); watermerk (gothische P), niet geïdentificeerd; blad 210 x 143 mm
(bladspiegel 145 x ca. 93 mm); 2 kol., 32 rr.; signaturen, custoden (geen custode f. 184v).
Eén hand: littera hybrida; opengewerkte lombarden 3 tot 6 rr. hoog, alternerend rood en blauw; rode
initialen met paars penwerk in en rond de letter; blauwe initialen met rood en paars penwerk; opvulling
van de initiaal in bloemmotieven.
Op f. 1r en 168r gelijkaardige gedecoreerde randen rondom in paars en rood: bebladerde ranken rond
`kerstballen', `dennenappels' en `sigaren'. Voorts o.m. op f. 4v, 8v penwerk in rood of paars (marge,
middenmarge, driemarginaal). Sterke verwantschap met decoratie uit het Fraterhuis, Den Bosch
(Kriezels, p. 162/63, nrs. 156/57). Duidelijk Brabantse motieven (cf. Den Haag, KB 131 G 10, Utrecht
IV J 21).

Bedudinghe 3.11-5,16; f. 1ra-163ra; rubr.: Hier beghint een schoen suuerlike materie op cantica dat
yerste capittel; inc.: Ghi dochteren van syon gaet wt Ende siet salomon: den coninck inder cronen
daer hem sijn moeder in ghecroent heeft Inden daghe sijnre bruloften of sijnre beloeften Ende inden
dage der bruloften ende blijscappen sijns harten; expl.: ...sijn scoenheit inden lybaen ende inden
wtuercoren cederboem Sijn goedertierenheit in die suete kele Aldus mach hi wel altemael begeerlijck
heiten
Inlassing bij Bedudinghe 2,10; f. 163ra-264rb; rubr.: Explicit; Inc.: Die wegen van Syon wenen om
dat nyemont en is die totter hoechijt(!) gaet; expl.: ende so wanneer wi dese constelike margriet
ghevonden hebben dan sullen wi hoer te behouden alle ander dingen geern laten (cf. supra 93)
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Het is mogelijk dat de schrijver van dit handschrift ook hs. Den Haag, KB, 76 J 10 bij de hand had toen
hij aan 133 H 21 begon. Misschien wilde de eigenaar van 76 J 10 ook de rest van de tekst hebben. Op f.
139rb in hs. 76 J 10 is het woord Iherusalem doorgestreept en veranderd in Syon, dit zou door de hand
van hs. 133 H 22 kunnen zijn gedaan (zelfde schrift, zelfde inktkleur). Hss. 133 H 21 en 76 J 10
behoren tot dezelfde tekstgroep, en bevatten samen de gehele tekst van Bedudinghe (de enige twee
codices uit dezelfde tekstgroep met de cesuur tussen Cant. 3,10 en 3,11).

II: f. 185-302 (foliëring van het handschrift); watermerk (pot met kroon2) ca. Briquet 12613 (1502);
blad 210 x 143 mm (bladspiegel 145 x ca. 93 mm); 2 kol., 32 rr.
Eén hand: littera hybrida; opengewerkte initialen 3 tot 5 rr. hoog; alternerend rood en blauw. Op f. 185r
initiaal 8 rr. hoog, opgevuld met bloembladmotieven, gouden stip in het midden. Rand rondom f. 185r in
zelfde stijl als f. 168r, met vlakvullingen in goudkleurige verf. Daarnaast een tweede decoratievorm in
rode en blauwe inkt, onder meer op f. 192r en 199v (wschl. eveneens Brabants).
Het laatste blad ontbreekt; hier kan zich een colofon hebben bevonden.

De codex is een convoluut: er zijn twee boekblokken op verschillend papier, met verschillende decoratie
(op één uitzondering na). Tussen het eerste en tweede boekblok bevindt zich een schutblad behorend bij
deel I, met daarop sporen van vroeger bindwerk. De boekblokken zijn misschien al kort na
vervaardiging in één band bijeengebracht.

Het handschrift is in verband met enkele van de teksten die er in voorkomen, regelmatig
genoemd in de secundaire literatuur; onder meer door J. van Mierlo in zijn uitgave van de brieven van
Hadewijch.
Literatuur: CAT. DEN HAAG, nrr. 65a, 543, 619 * J. VAN MIERLO, (ed.), Hadewijch, Brieven, 2 dln.,
Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1947, I, 276-77 * HAP, 143 * DESCHAMPS, Middelnederlandse handschriften,
84 * MERTENS, Mande, 143

Ha5  olim DEN HAAG, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 73 G 24, convoluut, Noord-Holland
(Weesp, St.-Jan), 14de en 15de eeuw.

Het handschrift is verbrand in Leuven in 1914, de beschrijving is ontleend aan eerdere publicaties.
Perkament; 124 bll.: I: f. 1-50; II: f. 51-88; III: f. 89-124. 136 x 98 mm.
Meerdere handen: I: één hand, eerste helft 15de eeuw; II: één hand, tweede helft 14de eeuw; III: mogelijk
twee handen, begin 15de eeuw. Rode lombarden met eenvoudige penwerkversiering.
Lederen band uit de 19de eeuw.
Het handschrift was afkomstig uit het tertiarissenklooster St.-Jan in Weesp, ook genoemd het `het Oude
Hof'. Op het eerste blad in een vijftiende-eeuwse hand: Dit boec hoert totten ouden susteren te
wesep(!). Op het laatste blad: Dit boec hoert in dat oude conuent te weespt(!). Omstreeks 1400 namen
de zusters van het Gemene leven de derde regel van Franciscus aan en sloot men zich aan bij het
Utrechts kapittel.

Bedudinghe 4,2; f. 96r-100v; rubr.: Dit is dat ander sermoen; inc.: Dine tanden sijn recht als cudden
der ghescorenre scapen die wtter wedde opgheclommen sijn; expl.: want hi heuet woerde des ewighen
leuens ende is selue dat ewighe woert Daer helpe ons god toe Amen
Mertens meldt (p. 201): "De tekst van deze `preek' ligt wat betreft dialect en zelfs spelling zeer dicht bij
die van dezelfde preek in hs. Leiden, Ltk. 330". Ook de verdere inhoud van de handschriften stemt ten
dele overeen. Het Leidse handschrift werd geschreven in het Mariaklooster in Weesp, dat recht
tegenover het Oude Hof was gelegen. Waarschijnlijk was het ene handschrift de legger voor de andere,
of ze hadden beide dezelfde legger. Deze tekst werd als preek uitgegeven door Van Iterson.

                                                       
2 Vergelijkbare potten komen voor in gedateerde incunabelen van het jaar 1500 (CA 1767 en KC I 365c). Mijn
dank voor dit gegeven en voor de wrijfsels van de watermerken in de Haagse Bedudinghe-handschriften aan
drs. G. van Thienen, conservator van de incunabelen, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
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Literatuur: VAN ITERSON, Stemmen, 140-44, 179-81 * CAT. DEN HAAG, nr. 665 * Mon. Bat. I, 199, nr. 1;
Suppl. 166, nr. 1 * VAN HEEL, De tertiarissen, i.h.b. 219-221 * Bouwstoffen, art. 1239 (inhoudsopgave) *
MERTENS, Mande, 141, 200-201 * SCHEPERS, Handschriftenvondsten, 113 * STOOKER en VERBEIJ, 429, nr.
1293

Ham  HAMBURG, STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK, THEOL. 1312, convoluut,
westelijk Noord-Nederland, 1538 en 1555.

Papier3; quarto; (3) + 525 + (4) bll. (foliëring tot 502). Deze optelling van bladen maakt niet duidelijk
dat dit handschrift een convoluut is, waarvan de eerste twee delen in 1538 werden geschreven
(dateringen: f. 165v en 339v) en het derde deel pas in 1555 (datering f. 501v). Watermerken niet
geïdentificeerd4; blad 210 x 150 mm (bladspiegel 140 à 150 x 110 à 120 mm); 2. kol., 23-28 rr.
Waarschijnlijk één hand - littera hybrida met cursieve elementen - uit verschillende perioden; rode
lombarden, twee rr. hoog.
Moderne halflederen band.
Na de verkoop van de bibliotheek van de quaker Benjamin Furly (1636-1714) in 1714 in Rotterdam, is
het handschrift via verschillende bezitters in Hamburg terechtgekomen.

Inhoud5:
Bedudinghe 1,1-3,10; f. 1r-165v; rubr.: Dit is dat eerste stuc van Cantica; inc.: Sijnte Ian sach in
apocalipsi...; expl.: Mit desen seluen duechden coemt men ende climmet men op tot salomons troen
ende totten setel ons behouders. Volgende regel: Al hier eyndet dat eerst stuc van desen boec gehieten
cantica canticorum Gescreuen int iaer ons heren M CCCCC ende xxxviij voleyndet woenendachs voer
palm Bidt voer die scriuer
Ps.-Richard van St.-Victor, Explicatio in Cantica Canticorum, f. 170r-339v; rubr.: In lectulo meo
quesiui in nocte quem diligit anima mea i. cap; inc.: In minen beddekijn heb ick ghesocht bi nachte
dien mijn siele mint Die siel die gode soect ende die begeerte te comen...; expl.: Tot welcker werscap
mijn suster mijn bruut com nader arbeit. Na witregel: Hier is gheeyndet dat anderde stuck van
cantica6 Ende is gescreuen int iaer ons heren M CCCCC ende xxxviij voleyndt op sinte margriete
auont Bidt voer die scriuer om gods willen
Bedudinghe 3,7-5,16; f. 341r-501v; rubr.: Hier beghint dat derde stuck van Cantica.; inc.: Siet
tsestich starcken vanden starcksten van ysrahel bewaren salomons beddekijn die alle swaerde hebben:
ende sijn die alre geleerste ten strijde; expl.: Aldus mach hi wel mit rechte altemael begeerlick hieten
Amen Deo gracias. Na witregel: Hier eyndet dat derde stuck van Cantica ende is ghescreuen int iaer
ons heren M CCCCC ende vijf en vijftich voleyndet on(!)trent sinte Ian baptist gheboerten Bidt voer
die scriuer om gods willen
Literatuur: EBBINGE WUBBEN, 221 * N. KRÜGER, Die theologischen Handschriften der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg. 2. Quarthandschriften (Cod. theol. 1252-1750), Stuttgart 1985, 16-18 * HAP,
140-41 * SCHELLEKENS, De betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap, 126

Le1  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 240, Zuid-Holland (Delft, St.-Agnes), ca.
1435-14457.

                                                       
3 Beschrijving ontleend aan de catalogus KRÜGER. Ik heb het handschrift alleen op microfilm bekeken.
4 De catalogus geeft geen informatie over de watermerken.
5 In cat. KRÜGER zijn de verschillende tekstdelen niet duidelijk geïdentificeerd, in deze beschrijving is dat wel
het geval.
6 Klaarblijkelijk verkeerde de kopiist in de veronderstelling hiermee het tweede deel van Bedudinghe te hebben
gekopieerd.
7 Mijn dank aan prof.dr. P.F.J. Obbema voor zijn hulp bij de heroverweging van de datering in Cat. Lieftinck
(ca. 1450).
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Perkament; (3) + 151 + (1) bll.; blad 210 x 150 mm (bladspiegel 145/148 x 92/94 mm); 2 kol., 30 rr.,
vanaf f. 107rb 29 à 30 rr., moderne potloodfoliëring.
Twee handen: hand A (littera textualis): f. 1ra-60va4; hand B (littera textualis): f. 60va4-151vb, tevens
correcties bij hand A. Merkwaardige vergroting schrift en open ruimte van 3 rr. op f. 107ra; misschien
was de af te schrijven tekst voor de kopiiste even op. In f. 1ra-60rb rode lombarden twee rr. hoog,
blauwe lombarden 3 rr. hoog met rood marginaal penwerk; verschillende paragraaftekens. Duplexletter
f. 1ra, 5 rr. hoog, met rood en blauw penwerk. Drie decoratiestijlen van marginaal penwerk. F. 1ra,
28ra, 34va, 41va, 44vb, 51ra, enige gelijkenis met Kriezels, `schulpstijl', p. 65, nr. 31 en p. 59, afb. 5,
Delft, ca. 1450. Deze decoratiestijl zet naar het oordeel van prof. dr. P.F.J. Obbema omstreeks 1330/40
in, vooral in het westen van de Noordelijke Nederlanden. Tweede decoratiestijl, f. 2rb, geen
vergelijkingsmateriaal. Derde decoratiestijl, f. 13ra, 16vb, 21rb, 55vb, geen vergelijkingsmateriaal. In f.
60va-151vb rode lombarden twee rr. hoog, geen paragraaftekens.
Gladde perkamenten band uit de 18de eeuw. Rugtitel in schrijfletters: Uitlegging van het Hogelied van
Salomo MSS.
Het handschrift is afkomstig uit het regularissenklooster St.-Agnes in Delft. Op de versozijde van het
contemporaine perkamenten schutblad staat in een contemporaine littera cursiva: Dit boec hoert totten
regulirissen(!) tsinte agnieten binnen delf inden dal van iosaphat. Het klooster St.-Agnes (in het dal
van Josaphat) van reguliere kanunnikessen van Augustinus wordt voor het eerst genoemd in 1420. St.-
Agnes was lid van het Generaal kapittel. Bouwstoffen, art. 647 meldt: "eerste helft 15e eeuw?.
Zuidhollandsch gekleurd".

Bedudinghe 3,1-5,16; f. 1ra-151vb; inc.: In minen beddekijn heb ic des nachts ghesocht dien mijn
siele minnet Hier te voren was die bruut die heilighe kerke bereet de brudegom ghehoersaem te
wesen...; expl.: sijn scoenheyt inden libaen ende in wtuercoren cederboem Sijn goedertierenheyt in die
soete keel Aldus mach hi wel mit rechte altemael begeerlic hieten; twee regels lager: Dit boec is wt.
Gog(!) si geloeft Bid om gods willen een pater noster ende een aue maria voer margriete ian beleyns
dochter diet gescreuen heeft. (Cat. Lieftinck en Stooker en Verbeij hebben ten onrechte: van beleyns)
Literatuur: EBBINGE WUBBEN, 222 * CAT. LIEFTINCK, 56-7 * Mon. Bat. II, 42, nr. 5 * Bouwstoffen, art. 647 *
HAP, 145 * VENNER en CHAVANNES-MAZAL, Delftse handschriften, 138 * STOOKER en VERBEIJ, 101, nr. 276

Le2  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 330, convoluut, Noord-Holland (Weesp, O.L.
Vrouw), laatste kwart 15de eeuw.

Papier; quarto; I: f. 1-161; II: f. 162-207; III: f. 208-262.
Achttiende-eeuwse kalfsleren band met goudstempeling op rug. Titel met inkt op wit etiket: Jhesus
collacien en nog 2 andere mss.
De codex is afkomstig uit het tertiarissenklooster O.L. Vrouw in Weesp, ook geheten `het Jonge Hof' of
Maria convent. Op f. 160va staat in een andere maar contemporaine littera hybrida: item dit boeck
hoert den susteren van sinte maren te weesop(!). Het O.L.V. klooster behoorde tot het Utrechts
kapittel. Het handschrift heeft later toebehoord aan Z. H. Alewijn (1742-1788; NNBW 4, 33/34) en de
filoloog/letterkundige B. Huydecoper, (1695-1778, NNBW 5, 251-53).
De drie delen van de convoluut zijn mogelijk al spoedig samengebonden. Het handschrift bevat verder
diverse devote tractaten (cf. Cat. Lieftinck).

I: f. 1-161; watermerken (vlg. Cat. Lieftinck): A (gothische P met bloem) ca. Briquet 8672 (ca. 1490);
B (hand in mouw) ca. Briquet 11403 (ca. 1500); C (hand in mouw met bloem) ca. Briquet 11465
(1510-1540). Blad 190 x 132 mm (tekstspiegel 155 x 100 mm); 2 kol., 31 à 32 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden, 1 tot 5 rr. hoog.

II: f. 162-207 + 2 ongefol.; watermerk (vlg. Cat. Lieftinck): (gothische P met bloem) Briquet 8622
(1485). Blad 155 x 100 mm (tekstspiegel 155 x ca. 100); 2 kol., 30 à 33 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden 2 tot 4 rr. hoog; één blauwe initiaal (4 rr. hoog) met zwart
penwerk in het oog.
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Bedudinghe 4,2; f.186rb-188va; rubr.: die derde sermoen; inc.: Dine tanden sijn recht als cudden der
gheschorerenre scapen die wtter wedde opgheclommen sijn...; expl.: Want hi heuet woerde des
ewighen leuens. ende is selue dat ewighe woert Daer helpe ons god toe. Amen
Opmerking: cf. identiek Bedudinghe-excerpt in hs. Den Haag, KB, 73 G 24.

III: f. 208-262; watermerken (vlg. Cat. Lieftinck): A (schild) Briquet 1043 (1472-93); B (hart met
kroon) ca. Briquet 4324 (1482-99).
Eén hand: littera hybrida (kleiner dan in voorgaande delen); rode lombarden, 2 tot 3 rr. hoog.
Literatuur: CAT. LIEFTINCK, 173-75 * Bouwstoffen, art. 632, 1149, 1239, nr 57 * VAN HEEL, De tertiarissen,
221-22 * Mon. Bat. I, 200, nr. 2; Suppl. 166, nr. 2 * MERTENS, Mande, 145-46 * SCHEPERS,
Handschriftenvondsten, 113 * STOOKER en VERBEIJ, 425, nr. 1279

Le3  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 350, westelijk Noord-Nederland, (Utrecht?),
eerste helft 15de eeuw.

Perkament; (1) + 151 + (2) bll.; blad 202 x 142 mm (bladspiegel 126 x 91 mm); twee kol., 28 rr.
Twee handen: beide littera textualis. De tweede hand (dezelfde kopiist?) schreef slechts enkele kleine
stukjes tekst (f. 69v, 79v, 98v, 106v, 116v-117r, 129v, 141r, 147r). Alternerend rode en blauwe
lombarden 1 à 2 rr. hoog; rode initialen met blauw penwerk op f. 1ra en 2rb, 4 en 3 rr. hoog.
Caspers-Korteweg citeert de datering van prof.dr. J.P. Gumbert: "1e helft of zelfs begin 15e eeuw".
Bordpapieren band met hoornen rug uit de 18de eeuw.
Het handschrift heeft vermoedelijk géén deel uitgemaakt van de verzameling van de
filoloog/letterkundige B. Huydecoper, in tegenstelling tot wat cat. Lieftinck meldt (zie Kettenis).

Bedudinghe 1,1-3,9; f. 1ra-151rb; inc.: Sinte iohan sach in apcalipsi(!) een boec in des gheens hant
die opten troon zat dat beyde binnen ende buten bescreuen was Dit boec is die heylighe scriftuere...;
expl. Inden op clymmen des viers. verstaetmen. die minne. die die vercoude ziele ontfoncket. ende
werm maect. Mit desen seuen doechden comet men ende clymmet ment(!) op. tot salomons throen.
ende totten zetel ons behouden
Literatuur: CAT. LIEFTINCK, 198 * HAP, 142 * M.J. CASPERS-KORTEWEG, Beschrijving van het handschrift
Letterkunde 350, scriptie, RU Leiden, 1984 (ex. BNM, Sign. WS 8) * G. KETTENIS, De
handschriftenverzameling van Balthasar Huydecoper (1695-1178), bijvakscriptie RU Leiden, (ex. BNM, Sign.
SS 6)

Le4  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 359, Holland, ca. 1530.

Papier; quarto; (3) + 262 bll. + (3); (vlg. Cat. Lieftinck) watermerk (pot met één oor) ca. Briquet 12831
(ca. 1530); blad 193 x 157 mm (bladspiegel 156 x 113 mm); 1 kol., 33 rr., moderne potloodfoliëring.
Eén hand: littera cursiva currens; rode lombarden 3 rr. hoog.
Moderne perkamenten band.
Herkomst onbekend, door de UB verworven ca. 1862.

Bedudinghe 1,3-5,16; f. 1-174r. Het begin van de tekst is verloren gegaan; het handschrift begint op het
einde van het zevende capittel. Het achtste capittel begint: Ghij dochteren van Jerusalem ic bin swart
mer scoen als cedars tabernakelen...; expl.: Sijn scoenheit inden lijbaen ende inden wtuercoren cedere
boem Sijn goedertierenheit inde soete keel Aldus mach hi wel mit recht altemael begeerlic weesen
Finis
De rest van het handschrift bevat hoofdstuk 1-35 van Ps.-Richard van St.-Victor, Explicatio in Cantica
Canticorum.
Vermoedelijk is in deze codex de complete tekst van Bedudinghe samengebracht op basis van twee
leggers. Daarenboven werd ook nog (een deel van) het Hoogliedcommentaar van Ps.-Richard van St.-
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Victor in de codex opgenomen. F. 73r eindigt met het commentaar bij Cant. 3,9/10; volgens het
handschrift is dit dat ses en dartichste capittel. F. 73v is onbeschreven. Op het volgende blad, f. 74r,
volgt het commentaar bij Cant. 3,11. Het handschrift noemde dit aanvankelijk dat vijf(!) en dartichste
Capittel, maar de hand van de kopiist wijzigde vijf in seven. In het navolgende hoofdstuk wijzigde hij
ses ende dartichste in acht ende dartichste. Maar daarna gaf hij het corrigeren van de
hoofdstuknummers op. We mogen aannemen dat de kopiist voor dit tekstdeel een legger had met
`verkeerde' – althans met afwijkende telling – hoofdstuknummers.
Literatuur: CAT. LIEFTINCK, 210-11 * RUH, Bonaventura deutsch, 31 * HAP, 141 * SCHELLEKENS, De
betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap, 126

Le5  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Voss. G.G.Q. 7II, Noord-Holland (Amsterdam, St.-
Cecilia), tweede kwart vijftiende eeuw?

Perkament; (1) + 154 bll.; blad 198 x 138 mm (bladspiegel 132 x 90/91 mm); 2 kol., 27 rr.
Eén hand: littera textualis formata; lombarden 2 of 3 rr. hoog, alternerend rood en blauw; duplexletter 6
rr. hoog op f. 1ra met penwerk in paars, rood en grijs.
Contemporaine band, leer op houten platten; lijnstempeling: rechthoek met diagonalen, telkens drie
parallelle lijnen. Sluitwerk intact.
Het handschrift is afkomstig uit het tertiarissenklooster St.-Cecilia in Amsterdam. Op f. 152r staat in
een contemporaine, littera cursiva: Dit boeck hoert totten susteren van Cecilien tou amsterdam (cf. hs.
Amsterdam, UB, XIV H 16). De zusters van het Gemene leven van St.-Cecilia gingen in een onbekend
jaar over tot de tertiarissen, en sloten zich aan bij het Utrechts kapittel.

Bedudinghe 4,1-5,16; f. 1ra-151vb; rubr.: Dat xxxvi Capittel; inc.: Hoe scone bistu mine vriendinne
ho scone bistu. dine oghe sijn oghen der duuen behaluen dat daer van binnen verholen is. dijn haren
sijn als scaren der gheiten die opclimmen van den berghe galaad; expl.: sijn scoenheit inden lybaen
ende inden wtuercoren cederboem Sijn goedertierenheit in die soete keel Aldus mach hi wel mit rechte
altemael begheerlic hieten; twee regels lager: Deo nostro iocunda sit laudacio alleluya
Literatuur: Mon. Bat. I, 28, nr. 7; II, 18, nr. 11 * VAN HEEL, De tertiarissen, 93-95 * VAN EEGHEN,
Vrouwenkloosters, nr. 3, 101-111 * SCHEPERS, Handschriftenvondsten, 112 * STOOKER en VERBEIJ, 41, nr. 102

Le6  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, BPL 2849, Oost-Nederland, eerste of tweede kwart
16de eeuw.

Papier; octavo; (2) + 246 + (2) bll.; watermerk (letter L), cf. Briquet 8288-8290 (eerste en tweede kwart
16de eeuw); blad 135 x 102 mm (bladspiegel 95 x 70 mm); 1 kol., 20 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden, twee rr. hoog. Eén grote initiaal 8 rr. hoog op f. 1r, blauw
met rood penwerk, bladmotieven in en om de initiaal.
Negentiende-eeuwse leren band. Stempelingen op voor- en achterplat, bloemmotieven in goudstempeling
op rug.
Aangekocht bij H. Tenner, Heidelberg, veiling 114, 3 mei 1977, n° 4.
De taal is oostelijk Middelnederlands.

Bedudinghe 1,1-3,6; f. 1r-229r; rubr.: Hier beghint die voerreden op die bedudinghe van cantica
canticorum; inc.: Sanctus iohannes sach in appocalipsi een boeck in des ghens hant die op de throen
sat dat beide binnen en buten bescreuen was. Dit boec die hilighe schrifture...; expl.: ...hoe groet
waenstu is die stede der welden daer sie dese opclymminge aldus is schicket. Het is des brudegoms
beddekijn. AMEN. Deo gracias
Literatuur: Cat. Tenner, 1977, n° 4 * SCHEPERS, Handschriftenvondsten, 112

Le7  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, BPL 2454/II, ca. 1450.
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Perkamenten dubbelblad. Blad 1: 165 x 142 mm (bladspiegel 153 x 96 mm); blad 2: 165 x 112 mm
(uitgesneden deel 70 x 30 mm) (bladspiegel 153 x 98 mm). Beide bll. 1 kol.; 31, 33, 25, 29 rr.; geen
liniëring. Signatuur f. 1v.: c1; custode f. 1v: seet hi luke mi op.
Twee handen: hand A (littera cursiva libraria): f. 1r, 1v, 2v; hand B (littera cursiva libraria), f. 2r. Geen
lombarden, initialen of decoratie.
Volgens Bouwstoffen, art. 1435: "c. 1450, Westelijk Noord-Nederlands".

excerpt Bedudinghe 5,1; f. 1r-1v; inc.: Etet mijn vriende dat es smaect ende gheuoelt mijn zueticheit;
expl.: ..dat is allen eerdschen troest ende der menschen aenhanghinghen te begheuen op dat hi niet
(breekt af) (= 547.434-549.492).
excerpt Bedudinghe 5,2; f. 2r-2v; inc.: vrindinne ouermids sonderlinghe verbant onser onderlingher
minnen ; expl.: ..tot meerder ontfenckelycheyt des lichtes mach bereyden Hier om (breekt af)
(561.188-562.233).

De custode en signatuur op f. 1v, en de teksthoeveelheid die ontbreekt tussen f. 1v en 2r, wijzen erop dat
dit blad deel heeft uitgemaakt van een katern en dus een codex. Welk gedeelte van Bedudinghe die
precies bevatte, valt niet uit te maken.
Literatuur: Bouwstoffen, art. 1435 * SCHEPERS, Handschriftenvondsten, 112

Le8  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 239, ca. 1490.

Papier; octavo; 384 bll.; watermerken (vlg. Cat. Lieftinck): A (ossekop) ca. Briquet 15154 (ca. 1478);
B (hart met kruis) ca. Briquet 4232 (ca. 1490); C (schild met drie lelies) Briquet 1743 (ca. 1485); D
(gothische P) ca. Briquet 8576 (1480-84); E (gothische P) ca. Briquet 8534 (1502-1510); F (gothische
P met bloem) ca. Briquet 8672 (1489/90). Blad 144 x 104 mm (bladspiegel 91 x 72 mm); 1 kol., 18 à
19 rr.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden (1-2 rr. hoog).
Contemporaine lederen band met eenvoudige stempeling; twee sloten zonder haken.
Ondanks bezittersaanduidingen is de herkomst van het handschrift onbekend. Op schutblad recto voorin:
Dyt boeck hoert toe suster ian euerwijns (hand van kopiiste); Dijt boeck hoert toe suster elijsabeth van
oldenbernevelt (iets latere hand). Dezelfde handen op f. 383v: Item dit boec hoert toe suster ian
euerwijns die dat vijnt die geeft hoer weder om godes wille; dijt bock hoert toe suster lisbeth van
oldenberneuelt (de naam oldenberneuelt duidt wellicht op Oost-Nederlandse herkomst van de
bezitster). De codex heeft later toebehoord aan Z.H. Alewijn. Door de UB verworven uit het legaat
Alewijn in 1789.

Op het schutblad verso voorin is een houtsnede ingeplakt: Maria in gloria op de maansikkel met het
kind, met rechts onderaan een dominicaan met rozenkrans. Het geheel is omgeven door een rozenkrans.
Er is geen pagina-aanduiding en de achterzijde is onbedrukt; mogelijk is dit daarom geen blad uit een
boek, maar een Einblattdruck van omstreeks 1500.
Het handschrift bevat f. 2v-14r een Middelnederlandse vertaling van het Hooglied. Deze vertaling
vertoont sterke gelijkenis met de vertaling die in Bedudinghe wordt gebruikt, i.h.b. in de tweede - Oost-
Nederlandse - redactie.
Bouwstoffen, art. 392 sub 10 1o d, noemt de taal `Zuidhollandsch' gekleurd. Dit is onjuist, uit de
woordvormen blijkt dat het gaat om oostelijk Middelnederlands (bijv. f. 2r, 2v: beholden, beholder).

excerpt Bedudinghe 5,1; f. 1r-2v; rubr.: vander begheerten der inniger sielen; r. 10: Hier om begeer
ic nu dat mijn lief in sijns seluens hof come als een meyster...; expl.: Ic begheer dat aldusdaghen(!)
ghemijnde come in sinen hof dat is in die ghemene heilighe kerke mit annieminghe der menscheliker
natueren. Dit deel van Bed. 5,1 is een onderdeel van het excerpt op f. 15v-22v in ditzelfde handschrift.
excerpt Bedudinghe 4,16; f. 14r-15v; rubr.: wt cantica inc.: O alre suetste mijnlike guedertieren here
ihesu criste wanneer sal die colde bevroren wint die wtten noerden comet mit allen rusten wanneer
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salt gheschien...; expl.: ... dat die inrelike vroechde des herten die in cristo is van den noerden niet
verstroeit en werde
excerpt Bedudinghe 5,1; f. 15v-22r; rubr.: wt canteca(!) inc.: Mijn lief come in sinen hof om te eten
die vruchten sijnre appelen Hier te voeren heeft die brudegom der heiligher kerken gheseit dat si
vanden noerden wijnde aengheuochten moste werden; expl.: mijn ghemijnde come in sijn hof ende ete
die vruchte sijnre appelen
f. 22r-29r: naadloos met het excerpt uit Bedudinghe verbonden, volgt een tekst die kon worden
geïdentificeerd als een complete versie van de Minnentlike claege van Hendrik Mande (supra 111).
Literatuur: CAT. LIEFTINCK, 54-56 * HAP, 150-51 * G.C. ZIELEMAN, Middelnederlandse epistel- en
evangeliepreken (= Kerkhistorische bijdragen, 8), Leiden 1978, i.h.b. 118

Le9  LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Ltk. 340, Zuid-Holland (Leiden, St.-
Clara/Nazareth), ca. 14808.

Papier; quarto; 279 bll.; watermerken (vlg. Cat. Lieftinck): A (letter Y) ca. Briquet 9183 (ca. 1475); B
(ossekop) ca. Briquet 14198 (ca. 1478). Blad 200 x 136 mm (bladspiegel 145/150 x 92 mm); 1 kol., 25
à 29 rr. In de 18de eeuw zijn voor f. 1 drie, na f. 116 één en na f. 277 twee bll. toegevoegd.
Eén hand: littera hybrida; rode lombarden 1 tot 3 rr. hoog.
Halflederen band uit de 18de eeuw. Rug met goudstempeling en titel op rood marokijn etiket: Spiegel
der volcomentheyt.
Het handschrift is afkomstig uit het klooster Nazareth in Leiden. Op f. 1 is op een ingeplakt strookje
geschreven: dit boeck heeft toebehoort de grauwzusters klooster genaamt Nazareth in leijden (18de
eeuw). Op de in de 18de eeuw toegevoegde bll. o.a. twee kopergravures, en een mededeling over de
herkomst uit klooster Nazareth. Dit klooster van grauwzusters (tertiarissen) werd gebouwd in 1470.
Blijkens Overvoorde (Goudriaen, De derde orde, 251) is Nazareth identiek aan Sint-Clara.

excerpt Bedudinghe 5,1; f. 90v-92r; inc.: Och mijn lief coem in dinen hof. Dit sijn woorden der
vuerigher sielen. die si tot haren ghemynden spreect. recht of si segghen woude. my en ghenoecht aen
sijn gauen niet.; expl: ...daer om en can ic die niet bet noden dan wt mynnen te segghen Mijn lief
coem in sijns selfs hof
excerpt Bedudinghe 1,1; f. 92r-92v; inc.: Sinte gregorius seit: dat ghemoede daer die siel ouermids
begheerten ende mynnen der hemelschen brudegom in verenighet wort.; expl.: ...dat ic der
wtwendigher woerde niet en behoeue. mer van hem seluen verstaen mach ende bekennen dat mijn
ghemoede van hem begheert
excerpt Bedudinghe 3,1; f. 92v- 93v; inc.: O suete ihesus wat ist dattu in sommighen steden niet
gheuonden en wortste. ende du doch in allen steden biste.; expl.: Och salighe dach als mi weder
ghegheuen wort dat ic segghen mach mijn ghemynde in my ende ic in hem
Literatuur: J.C. OVERVOORDE, Archieven van de kloosters te Leiden, 2 dln., Leiden 1917, 55 * Mon. Bat. I,
131, nr. 10; Suppl. 102, nr. 7 * CAT. LIEFTINCK, 184-86 * VERSCHUEREN, Herp, 73-77 * J. DESCHAMPS,
Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van de kartuizer Jacobus van Gruitrode, in: Hulde-album Dr.
F. van Vinckenroye, Hasselt 1985, 67-81, 70, nr. 1 * P.F.J. OBBEMA, Een bijzondere manier van schrijven:
werken op onopengesneden vellen, in: P.F.J. OBBEMA, De Middeleeuwen in handen. Over de boekencultuur in
de late middeleeuwen, Hilversum 1996, 49-68, 64, nr. 21 * STOOKER en VERBEIJ, 245-46, nr. 743
Lee  LEEUWARDEN, PROVINSJALE BIBLIOTEEK FAN FRYSLAN, 685 Hs., Zuid-Holland
(Wijk bij Duurstede, Maria Magdalena), ca. 1450.

Perkament; (3) + 185 + (3) bll.; blad 181 x 134 (bladspiegel 144 x 120 mm); 2 kol., 32 rr.
Eén hand: littera textualis; lombarden; verschillende opengewerkte initialen met (marginaal) penwerk;
duplexinitiaal met marginaal penwerk op f. 74ra.
Band van groen marokijn op kartonnen borden uit de 18de eeuw.

                                                       
8 STOOKER en VERBEY dateren 1450-1500; de watermerken geven voldoende aanleiding tot een iets meer
toegespitste datering.
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Het handschrift heeft toebehoord aan het Maria-Magdalena-dominicanessenklooster te Wijk bij
Duurstede. Op f. 185vb staat in een contemporaine hand: Dit boeck hoert in sunte marie magdalene
cloester te wijc bij duursteden ende is genuemt sunte mechtelden boeck. Dit klooster werd ca. 1400
gesticht (cf. Archief voor de Geschiedenis van Katholieke Kerk in Nederland 27 (1985) 88-103).

excerpt Bedudinghe 4,16; f. 125rb-126ra; rubr.: dit is genomen wt Cantica; inc.: O alre soetste
minlike goedertieren heer ihesu cristi wanneer sal die coude veruroren wijnt die wtten noerden coemt
mit allen rusten...; expl.: ...dat die inrelike vruechde des harte die in cristo is vanden noerden niet en
worde verstroyt
excerpt Bedudinghe 5,1; f. 126ra-128vb; Mijn lief come in sinen hof om te eten die vrucht sijnre
appelen Hier te voren heuet die brudegom....; expl.: Aldustanich was dat hof daer die bruut horen
brudegom toe noede doe si seyde mijn gemynde come in sinen hof ende ete die vruchte sijnre appelen

De excerpten in hs. Leeuwarden zijn identiek met een deel van de excerpten in hs. Leiden, Ltk. 239.
Omdat de excerpten deels met exact dezelfde Bedudinghe-plaatsen beginnen en eindigen, en omdat ze
bovendien tot dezelfde redactie behoren, moeten deze handschriften een verwantschapsrelatie hebben,
eventueel via een gezamenlijke voorouder.
Literatuur: WILLEUMIER-SCHALIJ, Dat boec der Minnen, LV/LVI * Mon. Bat. II, 211/12, nr. 2 * BROMBERG,
Mechtild van Hackeborn, 119 * JOS.M.M. HERMANS, K. VAN DER HOEK, L.S. WIERDA, Gebeden- en
getijdenboeken en andere devote handschriften in de provinciale bibliotheek van Friesland (cat.), Leeuwarden
1987, 21-23 * STOOKER en VERBEIJ, 437, nr. 1321

Leu  olim LEUVEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, G 74, vijftiende eeuw9

Papier; 158 bll.; blad 185 x 130 mm (bladspiegel 120 x 81 mm); 1 kol., 27 rr.
Eén hand: littera cursiva; rode en blauwe lombarden.
Contemporaine band, leer op houten borden; sluitwerk intact. Op de rug een etiket met daarop in een
moderne hand: Bedudinghe van Cantica Canticorum.
Het handschrift heeft blijkens het uitgebreide colofon toebehoord aan het cloester van den berge. Het is
niet zeker welk klooster hiermee wordt bedoeld. Mogelijk gaat het om het tertiarissenklooster St.-
Agnetenberg in Tongeren, evengoed kan het evenwel om de Agnietenberg in Zwolle10 of nog een ander
klooster gaan11. Het dialect van het colofon heeft duidelijke oostelijk Middelnederlands karakteristieken
(solde; vergaderinge in deze betekenis). De Vreese veronderstelt: "Uit een Windesheimsch klooster,
getuige het schrift en de band" (map BNM). Stooker en Verbeij noemen alleen Tongeren als mogelijke
plaats van herkomst.
Colofon op schutblad achterin, verso: Die dit boec screef ende gaf van mynnen den cloester van den
berge. die war sine meninge dat mens mildelike solde lenen enich van onsen cloesteren. om wt te
scriuen ofte studeren. of oec enige ander vergaderinge. die daer nae hongeren ende begeren die
tijtlike dinge te versmaden ende ewighe dinge te mynnen dese sel mens sonderlinge geerne lenen. ende

                                                       
9 De Vreese dateerde "ca. 1480" (beschrijving BNM, map Leuven ná 1918). In een beschrijving die berust in
het Handschriftenarchiv der Deutschen Akademie der Wissenschaften te Berlijn, dateert A. Bömer
daarentegen: "Anfang des 15. Jahrhunderts".
10 In een schriftelijke mededeling - waarvoor mijn hartelijke dank - meldt mw.dr. L.S. Wierda dat naast een
aantal Latijnse handschriften met colofons waarin Agnietenberg expliciet wordt genoemd, er slechts één
Middelnederlands handschrift is met een duidelijk colofon (hs. Den Haag, KB, 75 E 10; STOOKER en VERBEIJ,
425, nr. 1277). Dit handschrift werd geschreven in Agnietenberg en belandde bij de tertiarissen van het Oude
Hof in Weesp. Het is niet uitgesloten dat het Leuvense handschrift ook uit Agnietenberg afkomstig is, maar
zekerheid is daarover niet te verkrijgen. In de BNM staan in het provenance-register twee fiches, met Tongeren
en Zwolle als mogelijke plaats van herkomst.
11 In een bundel getypte notities op basis van de aantekeningen van Leopold Le Clercq van voor 1940, die zich
bevindt in het tabularium van de centrale bibliotheek van de KU Leuven, wordt geopperd: "`den cloester
vanden berge' pourrait désigner un couvent de femmes à Bergen-op-Zoom". Deze notities werden mij ter inzage
gegeven door dr. Chris Coppens, conservator handschriften en oude drukken.
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dat ander stuck van desen. Mer die den vleysche meer volgen dan den geest die sel ment weygeren
ende wisen se totten vier utersten ende tot ander boeken die vanden doechden spreken in mynre
volkomenheit. Dit colofon maakt tevens duidelijk dat er een tweede deel van Bedudinghe met de rest van
de tekst bestond (dat ander stuck van desen).
In de 19de eeuw behoorde het handschrift toe aan de Gräflich Fürstenbergische Bibliothek te
Herdringen. Na de eerste wereldoorlog belandde het via de Erzbischöfliche Akademische Bibliothek,
Paderborn in de UB te Leuven, waar het op 16 mei 1940 ten gevolge van oorlogshandelingen werd
vernietigd.
Op grond van de overlevering van deze tekstredactie acht ik herkomst uit een Windesheims klooster
waarschijnlijker dan uit Tongeren. Indien het handschrift afkomstig zou zijn uit Agnietenberg bij
Zwolle, dan past dit in alle opzichten bij de verspreiding van de tweede redactie.

Bedudinghe 1,1-3,6; f. 1r-157v; rubr.: Hier beghint die voerrede op die bedudinghe van cantica
canticorum; inc.: Sunte iohan sach in apocalipse een boec in des gheens hant die opten troen sat. dat
beide binnen ende buten bescreuen was Dit boec is die heilighe scriftuer...; expl.: Hoe groet waenstu
is die stede der weelden daer si dese opclymminge aldus in schickes. Het is des brudegoms beddekijn
Amen; rubr.: Hier eyndet die bedudinghe op Cantica canticorum.
Literatuur: DESCHAMPS, Tentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen, 8 * Th.
COUN, Limburgse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leuven voor 1940, in: Het Oude Land van
Loon 29 (1974) 115-140, i.h.b. 120-123 * HAP, 144 * STOOKER en VERBEIJ, 397, nr. 1184

Lo  LONDEN, BRITISH LIBRARY, Add. 39643, (Noord-)Holland, ca. 1470.

Perkament12; 223 bll.; blad 105 x 86 mm; 1 kol., 20 à 22 rr.
Eén hand: littera hybrida libraria; opengewerkte initialen 3 tot 7 rr. hoog; vele duplexinitialen, o.a. f. 1r,
130r, 146r (7, 9, 12 rr. hoog). Penwerk in rood, blauw en paars bij de grotere initialen, marginaal, twee
marges of rondom. Twee verschillende decoratiepatronen met decoratiemotieven uit Utrecht en Holland.
Het ene patroon, o.a. f. 1r, 103r, 146r heeft schulpranden die erg aan Delfts penwerk doen denken
(Kriezels, nrs. 29/30, 64/65). Het tweede decoratiepatroon is minder duidelijk tot een bepaalde plaats te
herleiden, in ieder geval zijn de motieven Hollands (o.a. f. 4b, 218r).
Verdere inhoud: o.a. Mnl. vertaling van Tractatus de passione domini van Jan van Schoonhoven,
uittreksels uit vertaling Stimulus amoris van Bonaventura, Sinte Augustijns hantboec (Manuale).

Bedudinghe 1,3; f. 210v-221r; rubr.: Dit is wt cantica vanden trecken gods; inc. (f. 211r): Trecket mi
na di. Wi sellen in die roke dijnre saluen lopen; expl.: Dese roke doet alle ander dinc mismaken ende
na ihesum alleen dorsten ende begheeren
Literatuur: List of additions to the manuscripts in the British Museum in the years 1836-1840, Londen 1843,
120-122 * LUB, Sinte Augustijns Hantboec, 46-47

Mü  MÜNSTER, DIÖZESANBIBLIOTHEK, hs. 0025, Oostmiddelnederlands/Middelnederduits,
Oost-Nederland?, eind 15de eeuw?13

                                                       
12 Beschrijving ontleend aan list of additions. Ik heb het handschrift alleen op microfilm bekeken.
13 De beschrijving van dit handschrift is uitgebreider dan gebruikelijk, omdat er nog geen uitvoerige
beschrijving van bestaat.



BIJLAGE: DE «BEDUDINGHE»-HANDSCHRIFTEN - 265 -

Papier, quarto; (4) + 284 + (2). Twee van de schutbladen voorin en de beide schutbladen achterin zijn
van perkament en zijn beschreven met een Latijnse tekst. Watermerken: gothische P met bloem, pot met
kroon (niet geïdentificeerd). Blad: 216 x 114 mm; 2 kol.
De codex is samengesteld uit drie codicologische eenheden, maar is geen convoluut omdat de delen
vermoedelijk onmiddellijk na vervaardiging in één band werden samengebonden. De delen werden door
verschillende kopiisten beschreven, eindigen telkens met (een) onbeschreven bladzijde(n), en beginnen
elk met een nieuwe reeks signaturen. Verschillende handen, alle littera hybrida:

katern folio handen
1-1512 1-180 A; f.1ra-126ra

B; f.126va-180va
-------------------------------------------------
16-2212 181-252 C; f.181ra-192rb

D; f.192rb-241vb
E; f.241vb-248ra

-------------------------------------------------
23-278 253-284 F; 253ra-269ra

G; 269ra-277rb (=E?)

Decoratie in de eerste twee delen: blauwe initialen met rood penwerk; f. 1ra, 7 rr. hoog; f. 181ra, 8 rr.
hoog; f. 218ra, 4 rr. hoog.
Contemporaine band: leer op houten platten; lijnstempeling op voor- en achterplat: rechthoek en
ruitstructuur met telkens drie parallelle lijnen. Sluitwerk deels intact, deels gerestaureerd.
Geen indicaties over de geschiedenis. Van de beide papieren schutbladen voorin is bovenaan een strook
van drie cm. verdwenen. Hier kan zich informatie over de herkomst hebben bevonden. De inhoud van
het handschrift geeft aanleiding een Windesheims vrouwenklooster als oorspronkelijke eigenaar te
veronderstellen.

Beckers kende dit handschrift als: Münster, Sem., ohne Signatur. Sindsdien was het handschrift
zoek, in 1997 dook het onder de huidige signatuur weer op.

Bedudinghe 3,7-5,16; f. 1ra-180va; rubr.: Hijr beghint dat andder deel op cantica canticorum Ecce
sexaginta forcium etc capitulum primum; inc.: Siet tsestich starcken van den starcsten van ysrahel
ommegaen salomons beddekijn de alle sweerde hebben ende sijn de alre gheleerdeste ten stride; expl.:
Aldus mach hi wal myt rechte alte mael begherlick heeten Deo gracias Amen; daaronder: Heu male
finiui quia bene schribere(!) nesciui si componatur(?) et ne addatur gñt(?) associatur que scripsit ita
uocatur

Verdere inhoud:
f. 181ra-217vb: Rulman Merswin, Neun Felsen Buch, Middelnederduitse vertaling. F. 217vb: Dyt
boeck wart begunnen yn der vasten doe men screef van godes gheboert dusent veerdehalf hundert
ende twe yare. Deze datering (1352!) betreft het tractaat, niet het handschrift. Cf. Georg Steer: Rulman
Merswin, in: VL2, dl. 6, kol. 420-42, i.h.b. 427-29.
f. 218ra- 241vb: Jan van Schoonhoven, Epistola prima in Eemsteyn, Middelnederlandse vertaling. Cf.
A.J. Geurts (red.), Moderne Devotie. Figuren en Facetten, nr. 68, p. 199-200; W. Lourdaux & E.
Persoons (ed.), Petri Trudonensis. Catalogus scriptorum Windeshemensium, Leuven 1968, p. 144.
f. 241vb-243vb; rubr.: Een gude leere; inc.: Ist dat du aengheuochten werdest myt houerdyen Sich an
dat exempel dynes brudegoms Ihesu Cristi de dy vermaent ende secht: leret van my dat ic
sachtmodich ende oetmodich syn van herten. Cf. Kors, De Middelnederlandse brieven, 89.
f. 243vb-246ra: Exempel, inc.: Dat was eyne maghet de edel was van gheslechte na der werlt mer mer
edel na den gheyste den yn den closter to depenveen ghecleydet ende professiet was. Cf. Exempel van
een conversinne, De Vooys, Marialegenden, II, 41-44, 317; Mertens, Hendrik Mande, p. 119, visioen
20.
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f. 246ra-248rb: Exempel, inc.: Twe priesters uut der predicker orde de sochten eyne molnerynne van
der was em ghesecht dat se wal van gode spreken kunde. Cf. De Vooys, Middelnederlandse legenden
en exempelen, 345-348, i.h.b. 348 (Duitse versie).
f. 248rb: Exempel over een geduldig lijdende vrouw.
f. 248rb-248va: Vier punten voor een goed gemeenschapsleven.
f. 248va-249va: Exempel over zeven medebroeders van Bernardus.
f. 249ra-252vb: onbeschreven.
f. 253ra-277rb: Passietractaat, rubr.: Hier beghint die passie ons lieuen heren De metten; inc.: Sepcies
in die laudem dixi tibi
Literatuur: RUH, Bonaventura deutsch, 100, 134 * BECKERS, H., Mittelniederdeutsche und
Mittelniederländische Handschriften des bischöflichen Archivs zu Osnabrück, in: Osnabrücker Mitteilungen 78
(1971) 55-80, i.h.b. 77 * HAP, 146

Os  OSNABRÜCK, BISCHÖFLICHES ARCHIV, Frenswegen 11, convoluut, Oostmiddelnederlands
en Middelnederduits, (Frenswegen, Nordhorn), eind 15de eeuw.

Papier; I: (1) + 129; II: 83 + (2) bll.; blad 217 x 143 mm.
De oorspronkelijke band ontbreekt, het handschrift wordt bewaard in een halflinnen hoes met op de rug
een schildje met de signatuur: Frenswegen 11.
Het handschrift heeft toebehoord aan het klooster Frenswegen (of Marienwolde) bij Nordhorn. Op f. 1v
staat in een contemporaine littera hybrida: Dyt boeck hoert ynt cloester to marien woelde by northorn.
Dit klooster van reguliere kanunniken van St.-Augustinus sloot zich in 1400 aan bij het kapittel van
Windesheim (Mon.Wind. II, 140-152). In 1925 kwam het handschrift uit het bezit van een priester in
het Bisschoppelijk Archief.

I: f. 1-129; watermerk niet geïdentificeerd14; bladspiegel 160 x 105 mm; 1 kol., 37 à 40 rr.
Twee handen: hand A (littera cursiva): f. 2ra-69rb; hand B (littera hybrida): f. 70ra-125va. Rode
lombarden 2 tot 5 rr. hoog; op f. 2ra initiaal 5 rr. hoog met marginaal penwerk.
Bedudinghe 3,6-5,16; f. 2ra-125va; rubr.: Hier beghint dat ander deel der bedudinghe op cantica
canticorum Ecce sexaginta fortes; inc.: Siet tsestich starken van den starcsten van ysrahel ommegaen
salomons beddekin. de alle sweerde hebben ende sijn de alre gheleerdesten ten stride; expl.: Sine
schoenheit inden lybaen ende inden wtuercoren cederboem. Sine guedertirenheit inde suete kele.
Aldus mach hie wal myt rechte altemale begheerlic hieten Deo gracias. Amen; een regel lager, (iets
ander schrift): Hier endet dat ander deel van der bedudinghe op canticorum. Ende in beyden dielen
sijn begrepen te samen ende verclaert vijf capittele des textes van cantico canticorum Amen.; volgende
regel: Deo gracias; na witregel: Een aue maria voerden scriuer omme god; (colofon cf. hs. Berlijn,
SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093).

II: f. 130-212; watermerk niet geïdentificeerd; bladspiegel 150 x 100 mm; 1 kol., 21 rr.
Eén hand: hybrida currens (met verbeteringen in een tweede, contemporaine hand); rode lombarden.
Inhoud: Johannes von Hildesheim, Historia trium regum.
Literatuur: MEINSMA, Middeleeuwse bibliotheken, 255, nr. 55 * BECKERS, Mittelniederdeutsche und
Mittelniederländische Handschriften des bischöflichen Archivs zu Osnabrück, 75-78 * HAP, 145 * I. STAHL,
Die Handschriften der Klosterbibliothek Frenswegen, Wiesbaden 1994, 71, nr. 20

U1  UTRECHT, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, 1035 (5 L 8), westelijk Noord-Nederland, 16de en
17de eeuw.

                                                       
14 De beschrijvingen van Beckers en Stahl benoemen de watermerken niet. Ik heb het handschrift alleen op
microfilm bestudeerd.
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Papier; octavo; (1) + 284 + (2) bll.; watermerken niet geïdentificeerd; blad 140 x 100 mm (bladspiegel
103 x 80 mm); 1 kol., 20 à 22 rr.
Drie handen: hand A (littera hybrida): f. 1-229; hand B (littera hybrida currens): f. 230-251r; hand C
(17de-eeuws): f. 251v-284v. Rode lombarden, 2 regels hoog, bij eerste en tweede hand.
Negentiende-eeuwse halfperkamenten band.
Handschrift afkomstig uit het stadsarchief van Utrecht, vroegere herkomst onbekend.
Op f. 251r is in latere inkt falsifiërend geschreven: 1335.

Bedudinghe 4,9; f. 87r; rubr.: vulnerasti; inc.: Du hebste mijn herte ghewont mijn suster mijn bruut
du hebste mijn herte ghewont in een dijnre ogen ende in enen haer dijns hals.
Bedudinghe 4,10/11; f. 90r; inc.: Die roke dijnre saluen is boven allen welrukenden cruden Dijn
lippen sijn druppende seem honich ende melck is onder dijn tonghe...
Bedudinghe 5,3; f. 94v; inc.: Ick heb mij beroeft van mijnen rocke hoe sel icken weder an trecken Ick
hebbe mijn voeten ghewasschen hoe sel ick se weder beulecken
Bedudinghe 5,6/7; f. 99v; inc.: Mijn siele is ghesmouten doe mijn geminde sprack Ick hebben gesocht
ende ick en hebs niet geuonden Ick riepen ende hi en antwoerde mi niet Die wachters die die stat
hoeden vonden mi ende sloegen mi ende wonden mi...
Bedudinghe 5,8/9; f. 103v-106v; inc.: Ick besweer u ghi dochteren van iherusalem: ist dat ghi mij
geminde vint boetscapt hem dat ic van minnen quelle

Verdere inhoud o.a.:
f. 57r-72r: Jan van Ruusbroec, Dat rijcke der ghelieven.
f. 106v-113r: citaten uit Gregorius en Bernardus.
f. 113r-118v; rubr.: Wt cantica; inc.: Du hebste mijn herte gewont mijn suster mijn bruut Hier of seit
die ynnige leraer gilbertus. Dit is géén excerpt uit Bedudinghe.
Literatuur: CAT. TIELE, I, 253, nr. 1035 * DE VREESE, 491-502, i.h.b. 495 * EBBINGE WUBBEN, 222 * HAP,
151

U2  UTRECHT, MUSEUM HET CATHARIJNECONVENT, BMH SJ 105, Haarlem, midden 17de
eeuw

Papier; quarto; 393 bladen; potloodfoliëring, eerste tien en laatste drie bladen niet gefolieerd;
watermerken cf. Heawood, Watermarks, 1212-1226 (tweede kwart 17de eeuw); Gaudriault, Filigranes,
nr. 500. Blad 192 x 151 mm; 1 kol., 20 à 21 rr. Bladen f. 56v, 227r, 259r, 337v-338v zijn blanco. Op
deze eerste drie en op f. 106v waren waarschijnlijk prenten geplakt.
Eén zeventiende-eeuwse hand, geen enkele versiering, zwarte inkt.
Contemporaine band van omstreeks 1650; leer op houten platten; koperen hoeken, middenop het
voorplat een koperen knop. Oorspronkelijk sluitwerk, leren band van één slot verdwenen. Verschillende
stempellijsten.
Op het achterplat, onder het losgekomen dekblad, een deel van een blad uit een zeventiende-eeuwse(?)
druk. Vermoedelijk een deel van een onversneden plano, aangezien er tekstdelen kops tegenover elkaar
staan.
Het handschrift is afkomstig uit de verzameling van de St.-Josephkerk in Haarlem. Vandaar belandde
het in de collectie van het Bisschoppelijk Museum van Haarlem. Deze werd ondergebracht in het
Rijksmuseum het Catharijneconvent (nu Museum het Catharijneconvent). De St.-Josephkerk kan als de
opvolger worden gezien van de middeleeuwse begijnenkerk. Nadat de begijnen ten gevolge van de
reformatie kerk en begijnhof kwijtraakten, bleef een semireligieuze gemeenschap bestaan in een
huizencomplex iets ten noorden van het oude begijnhof (F.W.J. Koorn, Begijnhoven in Holland en
Zeeland gedurende de middeleeuwen, Assen 1981, 135-37). Het patrocinium van St. Joseph werd
gekozen bij de inrichting van een nieuw gebouw tot schuilkerk, gekocht in 1669 door begijnenpastoor
Josephus Cousebant (F. Allan, Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op
onze dagen, Haarlem 1877, Dl. II, 652-53). Gezien het feit dat het handschrift dateert uit het tweede
kwart van de zeventiende eeuw, maakte het al deel uit van de bibliotheek van de begijnen voordat deze
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overging in de verzameling van de St.-Josephkerk15. We mogen aannemen dat het handschrift door een
begijn werd geschreven.

Het handschrift bevat vele sermoenen en geestelijke punten. Een beschrijving van de gehele inhoud
bevindt zich in de BNM in Leiden, kopieën zijn aanwezig in het Catharijneconvent. Het handschrift
bevat o.m. een uitgebreide selectie van delen uit de complete tekst van Bedudinghe op Cantica
Canticorum, in de meeste gevallen evenwel uit het tweede deel. Bijna altijd zijn alleen de moreel-
mystieke delen gekopieerd, dat wil zeggen, de tweede interpretatie, ingeleid met de woorden: na enen
anderen sin.

f. 260r: Bedudinghe 4,1, eerste én tweede interpretatie: Hier beghint dat ander deel vander exposicien
op het cantijcon(?) cantijcorum
f. 273r: Bed. 4,2/3, alleen tweede interpretatie
f. 277v: Bed. 4,3(2)/4, idem
f. 285r: Bed. 4,5/6, idem

f. 288v: Bed. 5,2(2), idem
f. 294r: Bed. 5,3, idem
f. 303r: Bed. 5,4-6, idem
f. 310v: Bed. 5,6(2)/7, idem
f. 317v: Bed. 5,8/9, idem
f. 325r: Bed. 5,10-16, idem

f. 333r: Bed. 1,8, idem
f. 336r: Bed. 1,4/5, idem
f. 337-338v: blanco

f. 339r: Bed. 4,15/16, tweede interpretatie
f. 346v: Bed. 5,1, idem
f. 351r: Bed. 4,6(2)/7, idem (slechts gedeeltelijk)
f. 356v: Bed. 4,9, idem
f. 360-373v: Bed. 5,1(3)/2
Literatuur: BNM, map Haarlem, Bisschoppelijk Museum

                                                       
15 Mijn hartelijke dank aan mw. dr. Florence Koorn, adjunct-directeur van de archiefdienst voor
Kennemerland, Haarlem, voor de informatie over de geschiedenis van de St.-Josephkerk.
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4. Herkomstgegevens Bedudinghe-handschriften

Onder de 42 handschriften waarin Bedudinghe geheel of gedeeltelijk is overgeleverd, zijn er 18 waarvan
de oorspronkelijke bezitter bekend is. Hoewel dit dus minder dan de helft van het totaal is, zijn aan de
provenance-gegevens wel degelijk aanwijzingen over de herkomst en verspreiding van de tekst te
ontlenen, zoals eerder bij analyse van de handschriftelijke overlevering bleek (supra 000). Het
overleveringspatroon van de beide redacties van Bedudinghe wordt daarenboven nog ondersteund door
de taal van de handschriften. De handschriften van de eerste redactie met onbekende herkomst zijn in
westelijke dialecten geschreven, die van de tweede redactie in oostelijke.

Eerste redactie:
Ha1 Den Haag, KB, 75 G 64; Haarlem, ter Zijl regularissen Generaal Kapittel
Le1 Leiden, UB, Ltk. 240; Delft, St.-Agnes regularissen Generaal Kapittel
Gö Göttingen, NStUB, theol. 160; A'dam, Dionysius regularissen Generaal Kapittel
Le2 Leiden, Ltk. 330, Weesp, O.L.Vrouw tertiarissen Utrechts Kapittel
Ha5 Den Haag, KB, 73 G 24; Weesp; St.-Jan tertiarissen Utrechts Kapittel
Le5 Leiden, UB, Voss. GGQ7II; A'dam, St.-Cecilia tertiarissen Utrechts Kapittel
A2 Amsterdam, UB, I G 7; Delft, St.-Anna tertiarissen Utrechts Kapittel
Le9 Leiden, UB, Ltk. 340; Leiden, Clara/Nazareth tertiarissen
Br1 Brussel, KB, 2580; Herent, Bethlehem regulieren Kapittel van Windesheim
Br3 Brussel, KB, 11169; Eemsteyn regulieren Kapittel van Windesheim
Br4 Brussel, KB, II 2111; Brussel, Jericho regularissen (1456, Kap. van Windesheim)
Lee Leeuwarden, PBF, 685 Hs.; Wijk bij Duurstede, M.Magdalena, dominicanessen
A4 Amsterdam, UB, V J 10 fam. Loenresloot

Tweede redactie:
De Deventer, SAB, 101 F 2; Diepenveen regularissen Kapittel van Windesheim
Os Osnabrück, BA, Nordhorn, Frenswegen regulieren Kapittel van Windesheim
Leu olim; Leuven, G 74; [Zwolle, Agnietenberg regulieren Kapittel van Windesheim]
A3 Amsterdam, UB, I G 40; Kampen, Bethanië alexianen
Gr Grubbenvorst, Ursulinen, z.s.; Venray, klooster Jeruzalem, regularissen
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*aenhanghelicheyt, (24va)1

aentreckelicheit, titillacio, L13ra
aernsticheit, emulacio, L56va
afgrondicheit, profunditas, 2ra, 19va, 60rb •;

abissus, L63va
almachticheit, omnipotencia, L39vb
anderheyt, (twidracheyt ende), iurgia (pl.),

58ra; discordia, L91va
anxtvoudicheyt, anxietas, 25va, 61va
arbeydelicheit, (L13vb)
banghicheyt; angustia, 41rb, L11ra, L101va •;

angustacio, 71rb; anxietas, L82vb; estus,
29va; tribulacio, 39vb

bedrieghelicheyt, fraudulencia, 47va; fraus,
L88vb

begheerlicheit, concupiscencia, 46rb, 47rb,
52ra •; desideria, 35va, 37vb, L73ra •;
affectum, 17rb, L10va, L68rb •;
desiderium, 29rb, L88vb; affectio,
L125vb, L150ra; *desiderabile, 38vb;
cupiditas, L113ra; uoluptas, L18ra;
lasciuia, L55va; appetitus, 47ra, L68rb;
libido, 52vb; (overste...), summum
appetibile, 20ra

behagelicheyt, blandimentum, L137va;
(L133va)

behoeflijcheit, (160v)
behoerlicheyt, (na...), preordinatus (part.

perf.), L150ra
behoetheit, custos, L46vb; mundicia, L52ra;

circumspectio, L77va; custodia, L115rb
bequaemheit, aptus (adi.), L55va
*beroerlicheyt, (26rb)
berouwelicheyt, penitudo, L25vb; dolor,

L132vb
besceidenheyt, discrecio, L121vb
besittelicheyt, cupiditas, 93rb
besochtheit, experiencia, L46ra
*bevindelicheyt, sensuum ymaginacio, L82vb
beweenlicheit, (berouweliker...), compunctio,

L60va (var. rouweliker bewegelicheit)
bewegelijcheit, (303v)
bitterheyt, amaritudo, 34ra, 61va, 76va •;

asperitas, L45ra
blintheit, cecitas, 5va, 35rb, 93ra •
bloetheyt, nuditas, L117va

                                                       
1 Van een Middelnederlandse vertaling van
eenzelfde Latijns woord worden telkens slechts drie
plaatsen genoemd; de reeks wordt afgesloten met:
•. Voor minder frequente bronwoorden is de
opsomming volledig. Bij een woord waarvoor geen
duidelijk Latijns bronwoord kan worden
aangewezen, staat de plaats tussen haakjes.

boesheyt, iniquitas, L26ra, L65vb, L71va •,
scelus, 28va; malicia, L25ra, L63ra;
nequicia, L17va, L131vb

boutheyt, (29rb)
breetheyt, latitudo, 24rb, 25rb; amplitudo,

L125va
*dancbaerlicheit, graciarum actio, L57ra,

L79vb, L88ra •; gratitudo, L90ra, L92rb
dancbaericheit, graciarum actio, L89vb
dancbaerheit, (12ra)
*dancsamicheit, (12r)
deemsterheit, caligo, 41va, 107rb
dertenheit, petulancia, L16rb
dienstachticheyt, officium, L8ra
diepheyt, profunditas, 24rb, 25rb
*dodicheyt (der leden), stupor, 112vb
doerscinicheyt, luculencia, 66rb; perspicacia,

L42va; transparancia, L35rb
dorheyt, estas, L103rb
dorricheyt, ariditas, 46vb
drieheyt, (L80rb)
drievoldicheyt, trinitas, 12rb, 89rb
drievoudicheyt, trinitas, 51ra, 57rb, 104rb •
droefheyt, dolor, 54va; tristicia, L32ra; meror,

L74rb; afflictio, L89ra; tribulacio, L92rb
droevicheyt, tristicia, 46va, L64vb
druclicheit, tribulacio, L56rb
druusticheit, impetus, L87vb, L92ra, L92rb •;

uehemencia, L10va; impetuosus (adi.),
L91vb; superferuidus (adi.), L142rb

*duerachticheit, duracio, L22ra
duusterheyt, caligo, 81va; obscuritas, 105ra,

L52va
edelheit; nobilitas, L10ra, L39va, L105va •;

generositas, 21vb; dignitas, L35ra
eendrachticheit, concordia, L51vb, L53ra,

L53rb •; unibilitas concordie, L39ra;
unitas, L67vb

*eenformicheyt, uniformitas, L99va
eenheyt, unitas18va, L68ra, L68ra •; unio,

96ra;
eenlicheyt, solitudo, L134vb
eenvoudicheyt, simplificacio, 71ra, L93ra,

L93vb •
eersamheyt, honestas, 56va
eersamicheyt, honestas, 91rb, L57vb, L100vb •
*eertsheyt, terrena, 25rb
eerweerdicheyt, honor, L134rb
effenheyt, lenitas, L126ra
*eighenre soekelicheyt, malicie (pl.), 40va;

(L86va)
ellendicheyt, miseria, 41va
engicheit, angustum, L5rb
enicheit, solitudo, 55va, 55vb, 57vb •
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ewicheit, eternitas, 12rb, 13vb, 20rb •
gebreclicheyt, (L118va)
geestelicheyt, religio, L150ra
gehoersamheyt, obediencia, 58vb, L15rb
gehoersamicheyt, obediencia, 64vb, 65ra, 90vb

•
gelatenheyt, obediencia, 64vb
gelijcheit, similitudo, L44ra, L78va; concordia,

L53ra; conformitas, L114va, L150va;
(ende redelicheit), equitas, 103ra

geluckelicheyt, prospera (pl.), L145va
geluckicheyt, (smekende...), prosperitas

(blandiens), L89ra
ghemeenheit, uniuersitas, L39va
genadicheyt, gracia, L60vb
genuechlicheyt; amenitas, 70ra; delicium,

L80va; delectacio, L54ra; iocunditas,
L74ra; delectamentum, L106rb;
(sueter...), suauitas, L53va

gerechticheit, iusticia, 12va, 16va, 29rb •;
pietas, 48vb

gescapenheyt, (45rb)
*gescictheit, (71va)
ghesondicheyt, sanitas, 11va, 52vb, 103rb •
getroestheyt, (L93rb)
geveynstheyt, simulacio, 76va, L145va
giericheit, auaricia, 48vb, 52va, 93ra •
*goddienstachticheyt, pietas, 87vb; cultus et

latria, L57ra
goddiensticheyt, (110rb)
godformicheyt, (31rb)
godheyt, deitas, 77ra, L54rb; diuinitas, L21vb,

L54ra
godlicheyt, diuinitas, 67vb, 99vb, L34rb •;

deitas, L116ra
goedertierenheyt, clemencia, 10ra, 17va, 100vb

•; benignitas, L30rb, L51ra, L89va •;
pietas, 9va, 10va, 43va •; misericordia,
L57ra; blandicia, L117va

goetdadicheyt, (43va)
goetheit, bonitas, 7va, 13vb, 18va •
goetwillicheyt, beneuolencia, 59va; rectitudo

uoluntatis, L87va
groetheit; magnitudo, 109ra, L10ra, L25va •;

maiestas, 10va, 92va, L4va •;
uehemencia, 43va, L56rb, L63va •;
acerbitas (passionis), 29ra; dignitas,
67va, 114rb; immensitas, 71ra; multitudo,
L4va; magnificencia, L112va

groetmoedicheyt, maiestas, 78va
grofheyt, corpulencia, L15vb
gulsicheyt, ingluuies, 52vb; gula, L21ra,

L126vb; crapula, L104rb

hardicheyt, austeritas, 40rb, 40va, 110vb •;
rigor, L128rb; duricia, L135rb, L139rb

hartheyt, (72ra)
hebbelicheyt, cupiditas, 93rb
*hertneckicheyt, obstinacio, L131vb
heylicheyt, sanctitas, 13vb, 30rb, L44vb •;

sanctificacio, 16va
heymelicheit, archanum, 14vb, 85rb, L82va •;

secreta, 5vb, 20va, 109va •; secretum,
11rb, 101ra, L3vb •; consorcio, 92va;
intima (pl.), L93vb; familiaritas, 57vb,
92vb; medulla, 113ra; profunda dei,
92vb; secretarium, L110ra

*hinderlicheyt, (der natueren), carnis
deprimens, L126ra

hoecheit, altitudo, 2ra, 24rb, 25ra •;
sublimitas, 6rb, 27vb, 28va •; eminencia,
99va, L58va, L99ra •; excellencia, L24va,
L88ra; supereminencia, L9rb; celsitudo,
L9va, superexcellencia, L117vb; elacio,
L122vb; (des scouwens), apex
(contemplacionis), 48ra; (der
godscouwinghe), subtilitas
(contemplacionis), 58va

idelheyt, uanitas, 3va, 19rb, 101ra •
innicheit, deuocio, 13ra, 14va, 51vb •
*inrelicheyt, (L110ra)
jegenwoerdicheyt, presencialitas, L150va
joncheyt, adolescencia, 13rb
claerheit, claritas, 11vb, 28va, 41ra •;

splendor, 71vb; (blenckende...), candor,
27va; (doerscinende...), limpiditas, L65rb

cleynheyt, paruitas, 59rb, 81ra, L141ra •
cleynmodicheyt, pusillanimitas, 52va, 55vb
cloecheit, industria, L7vb, L23vb, L109vb •
cloeckicheyt, industria, 77va; ars, L73rb
costelicheit, preciositas, L22rb
coutheyt, (L139rb)
crachticheyt, fortitudo, 63rb; robur, 51vb;

uigor, 29vb; impetus, L9va; uehemencia,
L78rb

crancheit, infirmitas, 12ra, 14rb, 28ra •;
inualitudo, 88ra; fragilitas, 53va;
corrupcio, L108ra, L136ra; debilia nostra
L101vb

cueriosicheyt, curiositas, 49rb, L120rb
cuerioselicheit, curiositas, L49rb
cuusscheit, pudor, L46vb; castitas, L49vb
*lachterlicheyt, uilitas, 101ra
laeuheit, tepiditas, L33vb
*langicheyt, longiternitas, 41ra
lancheyt, longitudo, 24rb
lancmoedicheit, longanimitas, L52ra, L86vb
*lastelicheyt, onus, L47va



- 272 - BIJLAGE: WOORDEN OP -HEIT/HEYT/HEIDE/HEYDE

272

lawicheyt, tepor, 5rb, L64ra, L103va •; torpor,
110vb

ledicheyt, ocium, 56ra, 71ra, L3rb •; resolucio,
52vb

lelicheyt, feditas, 101ra, L35va; horrores (pl.),
77vb

levendicheyt, uiuacitas, L7vb
lichtverdicheyt, leuitas, L47ra; (118va, L5rb)
lijdsamicheyt, paciencia, 52rb, 53ra, 86va •
lijtsamheyt, paciencia, 76va
maechdelicheit, uirginitas, L54rb
malaetscheyt, (L131vb)
manlicheit, uirilitas, L46ra
maticheit, temperancia, L27vb, L49vb
medeformicheyt, conformitas, L34ra, L65va,

L68rb •
*medevrolicheyt, congratulando, L143rb
menichfoudicheyt, multitudo, 18rb, 66ra, L93ra

•; tumultus (rerum), 13va; - (mundi),
L108rb

menscheyt, (L29vb)
menschelicheit, humanitas, 67vb, 99vb,

L115va •
mildicheit, largitas, 21va, 113vb; beneficium,

L107ra
minlicheit, caritas, L56ra
minsamicheit, caritas, L44va
misdadicheyt, (eygenre), culpa, L60va
mismaectheyt, deformitas, 28rb, L36vb
mismoedicheyt, (L88va)
moghelicheyt, possibilitas, L27va; potencia,

L50ra; (overste), apex, 65vb
moghentheit; maiestas, 58vb, 84vb, 113ra •;

potencia, 52va, 77va, 100vb •; potestas,
48vb, 51va, 64rb •; uirtus, 60ra, L4va,
L32rb; presidencia, 59va; auctoritas, 6rb

naheit, affinitas, L69vb
nederheyt, humilitas, 94vb; inferioritas, 7va
neernsticheyt, feruor, 53rb; diligencia, L151ra
neyghelicheit, affectio, L4ra
niicheyt, nouitas, 84rb, L32ra
noettorfticheyt, necessitas, 92rb
nutticheit, utilitas, L44ra
nydicheit, inuidia, L32rb
nyheyt, nouitas, 110va, L14va, L34ra •
*onachtsamicheyt, incuria, L48rb
onbegripelicheyt, *immensitas, 69ra, L9vb,

L33ra •; incomprehensibilitas, 29va;
*excessus, 66vb; *infinitas, L9rb

onbekentheyt, ignorancia, 16vb, 24ra, 48ra •
onbevoelicheyt, duricia, 46va
*ondancbaericheit, (35rb)
*ondancsamicheyt, ingratitudo, 90rb
ondersceidenheyt, sapiencia, 86va

ondersceit, discrecio, 98va, L64ra, L121vb •;
uarietas, L24va; distinctio, L100vb;
erudicio, L105rb

onderworpenheyt, subiectio, L129ra
*onduericheyt, (L119va)
*ongadelicheyt, elacio, L145va
ongelijcheyt, dispar (adi.), L22vb; uarietas,

L145vb
ongemetenheit, immensitas, L115va, L119rb
ongeordiniertheit, luxuria, L21vb
ongerechticheit, malum, L56va; falsitas, L70vb
ongescictheit, (L63ra)
ongestadicheyt, instabilitas, 53va, L112ra
ongestuericheyt, (L109rb)
*ongoedertierenheyt, impietas, 52va
*oncostelicheyt, tenuitas, L139va
onlijdsamicheyt, impaciencia, 52rb, 93ra,

L15vb •
*onmerclicheit, inconsideracio, L48va
onneffenheyt, gibbus, L145va
onnoselheyt, innocencia, 52rb, 73vb, L15rb •
onpuerheyt, impuritas, 25rb
onreynicheit, immundicia, L45ra, L150ra;

uicium, L75va; illecebra, L88vb
*onripicheyt, (L97rb)
onrusticheit, inquietudo, L24ra
onsalicheyt, miseria, 36va, 99ra, L57rb •;

calamitas, L118vb
onscamelheyt, impudencia, 52rb, 11ra
onsuverheyt, luxuria, 52vb
ontfanclicheyt, capacitas, 57ra, 113vb, L39ra •
ontfanghelicheyt, capacitas, 77ra;

receptaculum, 82vb
ontfarmicheit, misericordia, L56ra
ontfermherticheit; misericordia, 9ra, 10vb,

14vb •; miseracio, 98ra, L89vb; uiscera
(pl.), L4va

ontsichelicheyt; reuerencia, 67va; uerecundia,
L149vb

ontsinnicheyt, amentia, L131va; furor mentis,
L132ra

onverganclicheyt, incorrupcio, 72ra
onvermengentheit, (reyn...), serenitas, L9va
*onvermogentheyt, insufficiencia, L127vb
*onvernementheyt (var. *onvernemelicheit),

subtilitas, L124ra
*onversichticheyt, (L107ra)
onvolcomenheyt, imperfectus (adi.), 54rb;

imperfectio, L92rb
onvruchtbaerheyt, sterilitas, L59va; infecundus

(adi.), L87vb
onweerdicheyt, indignacio, 89ra
onwetenheit, ignorancia, L59va, L142vb
ootmoedicheit, humilitas, 40rb, 45vb, 57vb •
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openheyt, (gatighe), spongiositas, 82rb
orberlicheyt, utilitas, L150va
outheyt, (volcomenre), etas matura, 4va
overvlodicheit, copia, 38vb, L71va, L85va •;

habundancia, 46va, 52vb, 85va •;
opulencia, 59va

*overweselicheit, supersubstancialitas, 99va;
supersubstancialis (adi.), L78ra

pijnlicheit, malum, L56rb; penalitas, L108ra
*plompicheyt, ebitudo(?), L112rb
puerheit, puritas, 9va, 27vb, 61vb •; mundicia,

53va
quaetheit, malicia, L37vb
rechtheyt, rectitudo, 24rb
redelicheyt, (ghelicheyt ende...), equitas, 103rb
*redicheyt, (L145va)
reynicheyt, castitas, 30rb, 57vb, 77vb •;

mundicia, 55va, 117ra, L24vb •;
continencia, L21vb, L26ra, L86vb •;
decor, 29vb; pudicicia, 53va, L149vb;
castimonia, L59vb; puritas, L61vb

rijcheyt, copia, 17rb; diuicie (pl.), 36rb, L91ra
ripicheyt, maturitas, 118va, L47rb, L52rb •
rondicheit, rotunditas, L35va
rustelicheit, quietus (adi.), L55va
sachticheyt (zachticheit), lenitas, 38rb;

teneritudo, 57vb; suauitas, L143va;
mollicia, 52vb

sachtmoedicheyt, mansuetudo, 10ra, L86vb
sadicheyt, sacietas, 81vb
salicheyt, beatitudo, 12rb, 18va, 105ra •;

salus, 56rb, 61va, 100vb •; felicitas,
L68va, L75ra, L98rb •

satheit, (111r)
saticheit, modestia, L46rb, L49vb, L52rb •
*scalkicheyt, uersucia, L113va
scamelheit, uerecundia, L46rb, L46va, L52ra

•; pudicicia, L97rb, L149vb, L150ra •;
pudor, L106vb

scarpicheyt, asperitas, 53va, L45rb, L89va •;
austeritas, L77va, L88rb, L104rb •;
accumen, 92ra, L104va; sagacitas,
L51va; acerbitas, L57vb; seueritas,
L145vb; acutus, L142rb

scoenheit, decor, 28ra, 28vb, 67vb •;
pulchritudo, 11ra, 11vb, 64rb •; species,
L55va, L60vb, L61ra •; decorum, 11va;
sanctitas, 66ra; speciositas, 70ra;
sanctimonia, 66ra; uenustas, L45vb,
L46rb

scorftheyt, scabies, L131vb, L131vb
sedicheit, mores (pl.), L14ra
sekerheit, securitas, 12rb, 34rb, L12rb •;

certitudo, 43va

selfheyt, (37ra)
sericheyt (ziericheyt), dolor, 14va, 99ra;

(rouwe ende), dolor, 11va;
siecheyt, (33ra)
sierheit (chierheit), decus, L46vb; disposicio,

L25rb; ornatus, L47vb; pulchritudo,
L45rb

simpelheyt, simplicitas, 2ra, 18va, 56va •
sinlicheyt, sensualitas, 47ra, L26va; lasciuia,

L93rb; (vieliker...), carnalitas, L81vb
smakelicheyt, sapor, 55ra, L129vb; dulcor,

L25rb
smekelicheyt, blandicia, L17va; blandus (adi.),

L145va
snelheit, celeritas, 92ra, L99rb; uelocitas,

L35ra; impetus, L39ra
snodicheyt, indignitas, L127vb; uilitas,

L139va
snoetheit, indignitas, 10va
soberheyt, abstinencia, 30rb, 53va, 96va •;

sobrietas, L49vb, L52ra; parcimonia,
L149vb

sonderlincheyt, singularitas, L65vb
sorchfoudicheyt, cura, 85va, L119vb;

compassio, 11vb; sollicitudo, 53ra, 95ra,
100rb •

stadicheyt, stabilitas, 17va; sedulitas, L2rb,
L22ra; assiduitas, 53va

stantachticheyt, perseuerancia, L21vb;
stabilitas, L24vb; constancia, L45vb

starcheyt, fortitudo, 37vb, 53vb, L17ra •;
uigor, 11va; uirtus, 94ra, L12ra

starckicheit, fortitudo, L48vb, L150rb
stichticheyt, edificacio, 12va, 57va, L121vb •
stilheyt, (mentis) sabbatum, 36vb; silencium,

13va, 68va, 106rb •; tranquillitas, L13ra,
L14va, L29ra •

stivicheyt, rigor, 110vb; rigiditas, L11rb
stouticheyt, audacia, 52rb
strafficheyt, (L137rb)
strengicheit, rigor austeritatis, L56ra;

necessitas, L75ra
stuericheyt, (L146vb)
suericheit (zuericheit), acredo, L71va;

acerbitas, L97rb
sueticheyt, dulcedo, 10va, 11va, 12va •;

suauitas, 11va, 12rb, 16rb •; dulcor, 74va
suptijlheit, subtilitas, L39rb
suverheit, serenitas, L44rb
suverlicheyt, pulchritudo, 55rb, L25rb, L85vb

•; decor, 70ra; (blenckende...), serenum,
L92ra
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swaerheyt (zwaerheit), molestus (adi.), L74va;
(des verstaens), (intelligendi) obscuritas
L87ra

*swaericheyt (zwaericheyt), grauedo, 96rb;
sarcina, 39va; molestia, 92va

*swaerlicheit, difficultas, L2rb
swerticheit, nigredo, 27va, 28ra, 29va •
tederheit, (defectus, L15vb); tenerus (adi.),

L139rb
teghenwoerdicheit, conspectus,72ra; presencia,

5rb, 5vb, 11rb •
*toeganghelicheyt, (sonder alle...),

inaccessibiliter, 99va
toernicheyt, iracundia, 93ra; ira, L32rb,

L116vb
toernlicheit, irascibilis (adi.), L50rb
tracheyt; desidia, 47rb, L28ra, L92va •;

torpor, L64vb, L92rb, L94ra •; accidia,
46va

*treckelicheyt, (smekelike...), blandimentum,
L115rb

twidracheyt, (ende anderheit), iurgia (pl.), 58va
twidrachticheyt, controuersia, L23va
uuterlicheyt, (L117vb)
uutwendicheit, exteriora (pl.), L147rb
vakericheyt, sapor, 68vb
valscheit, falsitas, L71ra
veelheyt, multitudo, 54va, 69ra, L71va •;

plenitudo, L132rb
verborghenheit, misteria (pl.), 21rb, L5ra,

L44rb •; secretum, L31vb, L102ra;
misterium, 35rb; abscondita (pl.), L82vb

*verdienlicheyt, meritorium, L108ra
verdrietelicheyt, miseria, 46rb; fastidium,

117vb; mala (pl.), L110vb
verghetelheyt, obliuio, 52va, L3rb, L40ra •
*vergiffelicheit, uenia, L60va
verhevenheit, fastigium, L59rb; eleuacio,

L112rb
verkeertheyt, peruersitas, L79rb
*verlaeutheyt, (76va)
vermakelicheit, uoluptas, L75ra
*vermengentheit, iniquitas, L59ra; admixtus

(part.perf.), L60vb
vermetelheit, presumpcio, 8va, 48ra, L10vb •;

iactancia, L32rb, L77rb, L116vb •;
temeritas, 10va; superbia, 47va, L112vb;
elacio, L23ra, L24vb; arrogancia,
L126vb

vernemelheit, (verstandeliker...), *intelligencia,
L85ra; (var. vernemelicheit, L8ra)

versmaetheit, contemptus, L40ra
verstandelheyt, intelligencia, 5va, 12va, 19ra •;

intellectus, L101ra

versumelheit, negligencia, 35vb, L48rb, L89vb
•

verveerlicheit, (11r)
vervultheyt, uirus, L131vb
verwaentheyt, (L112vb)
verwisseltheyt, anilis (adi.), L122ra
verwoetheyt, furor, L131vb
verworpenheyt, abiectio, L30rb, L148vb
vesticheyt, 37vb
vetticheyt, ubertas, 11vb, 72va, L72vb •;

pinguedo, 46va, L25va
vielicheyt, (L128rb)
vleyschelicheit, carnalitas, L16ra, L35rb
vliticheyt, diligencia, L4rb, L51vb, L134ra •;

studium, 88rb, 117ra, L11va •; cura,
27vb; instancia, 46vb; sollicitudo, 86rb;
zelus, 85va

vochticheyt, humor, 82rb, 82vb, L15va •;
humiditas, 66rb; succus, L53vb; humidus,
82vb

voersichticheyt, circumspectio, 65ra, L25vb;
prudencia, 97vb; prouidencia, L77va,
L144va; prouisio, L147va; dispensacio,
L123rb

voersienicheyt, dispensacio, 2rb
voerspoedicheyt, in prosperis, 61va, L88ra,

L88rb •; prosperitas, L88ra, L88rb
volheyt; plenitudo, L148vb
volcomenheyt, perfectio, 14va, 43rb, 105va •;

eminencia, L21vb
vollicheit, habundancia, 8va; plenitudo, 35rb,

35rb, 55vb •
volmaectheit, perficio (verb.), L50ra
volstandicheit, constancia, L22rb, L27vb;

perseuerancia, L38ra
vredelicheit, pax, L83ra
vreselicheit, (L13vb)
vriheyt, libertas, 104vb, 110vb, 118rb •;

securitas, 104vb, 11ra
vrolicheit, alacritas, 12rb, 47va, 47vb •;

exultacio, L10rb, L11ra, L33vb •;
iocunditas, 11va, 12rb, 43ra •; leticia,
54ra, 62va, L13ra •; iubilacio, 113vb;
hylaritas, L26ra, L36vb; letificatiuus,
67ra; gratulacio, L65rb

vruchtbaerheit, fecunditas, 13rb, L34vb, L43ra
•; fertilitas, 104va; ubertas, L72ra

vuericheyt, ardor, 8vb, 20ra, 38ra •; feruor,
5vb, 30ra, 53rb •; ignus, 38ra;
inflammacio, L37rb; incendium, 71vb;
incensus, L78rb; estus, L60vb; estuacio,
L100va; calidus (adi.), L142rb

waerheit, ueritas, 2rb, 5va, 8vb, 9rb •
wackerheit, uigilancia, L45vb
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wandelbaerheyt, transmutacio, 104va
*wanhopicheit, desperacio, L19rb
wederheyt, aduersitas, 37va, 53vb, L26rb •;

aduersa (pl.), 93va, L145va; malum,
L56va

wederspannicheyt, *aduersitas, L92va;
(L112ra)

wederspodicheyt, (25va)
weerdicheyt, dignacio, 89va, 92rb, 114rb •;

dignitas, 43va, 83rb, 101ra •; reuerencia,
L34ra, L42vb, L50vb •; honestas, 56va;
maiestas, 67rb

weldicheyt, *uiolencia, L69rb
*welghescicketheyt, disciplina, 51vb
werckelicheyt (werclicheit), operacio, 7rb,

L22ra, L50rb •; actio, 72vb, L20va,
L36rb •; (der sinnen), (carnis) motus,
L4ra; *actualitas, L39rb; efficacia,
L118ra

wetentheyt, , sciencia, L135vb; (L90ra)
wijsheit, sapiencia, 3va, 5ra, 16va •; sciencia,

11rb, 11rb, 27vb •; prudencia, 41ra, L3rb
wijtheit, latus (adi.), L5rb
woesticheyt, feritas, 50va
wonderlicheit, (L11ra)
wredicheyt, amaritudo, L129vb
wreetheyt, seuitia, 52rb
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achtinge, consideracio, L84ra
aenhanghinghe, anhelare (verb.), L95va; (31rb,

L41va, L106ra)
*aenleidinghe, (overmids ... der reden), rationis

ductu, L5va •
*aenlockinge, incitamentum, L20ra;

oblectamentum, L20ra; (vleyschelike),
illecebra, L39vb

aenmerkinge, consideracio, L104vb
aenneminghe, (der menscheliker naturen),

incarnacio, 70va ; (menschelike...),
incarnacio, L30rb; assumpcio, L95rb

aenrijninghe, (gheestelike..), (spiritalis) tactus,
11v

aenscouwinghe, contemplacio, 61vb, L115va,
L126ra •

aenstaringe, spectaculum, L147rb; speculacio,
L145ra; (scouwinge ende..),
contemplacio, L114va

aenstorminghe, impetus, 54ra
aenstotinge, (vleyschelike...), libido, L49vb
aentastinge, tactus, L120vb, L124rb
aentreckinge, blandiens (part.praes.), L137rb
aenvechtinge, impugnacio, 33vb, 76rb, L20ra

•; infestacio, 31rb, 80rb, L20rb •;
temptacio, L50ra, L94va; impulsus,
L49rb; incursio, L13ra; incursus,
L141ra

*aenwaeyinghe, afflatus, L55ra
aenwisinge, *admonicio, L62rb; explicacio,

L12rb; (uutwendige...), mos, L5ra
bedinghe, oracio, L20va
bedudinghe, significacio, L77vb, L93ra;

(L12vb, L63va)
begavinge, inspiracio, 97va; blandimentum,

L78rb; *munus, L23va; collacio,
L36ra

begheeringhe, desiderium 51ra, L99rb;
lasciuia, L16rb

behoedinge, custodia, L19rb
becarminghe, suspirium, 85vb
bekeeringhe, conuersio, 13rb, 16ra, 61rb •
beclaghinge, (L136rb)
becommeringe, occupacio, L11rb, L92rb,

L108va •; cura, L11va, L48va;
sollicitudo, L18va

becoringhe, temptacio, 36va, 39vb, 49vb •
beliinghe, confessio, L26ra, L28ra
bemurwinghe, emollicio, L11rb
*beprovinge, (besokinge ende...), probacio,

L88ra
bereydinghe, preparacio, 70vb, L2vb, L117rb

•; preparans (part. praes.), L10ra

berispinghe, increpacio, 49ra, 103rb, L72ra •;
redargucio, 60rb ; reprehensio, 23rb;
correctio, L44va, L132rb; correpcio,
L144vb

beroeringe, mocio, L137va
bescerminghe, protectio, 79va, L17ra, L18rb •;

defensio, L17vb, L20rb, L46ra •;
custodia, L84va

bescrivinghe, descriptio, L26vb
besittinge, possessio, L22vb, L35vb
*besokinge, (ende beprovinge), probacio,

L88ra
besorghinghe, cura et studium, 92vb;

negocium, L145ra
*besprenkelinge, aspersio, L66rb
bespuinge, sputum, L132vb
besweeringe, contestacio, 92ra; adiuracio,

L12vb
beteringhe, emendacio, 60rb; penitencia,

L56vb
*bevattinge, complexio, L78va
bevelinge, commissio, L62rb
bevinge, tremor, L124va, L125ra
bevleckinghe, (L42rb, L120rb)
bewaeringe, gubernacio, L30va; munimentum,

L48vb; municio, L84va
beweghinghe, motus, 12va, 60ra, L115vb •;

(des herten) compunctio, 56ra, L25vb;
(van binnen), compunctio, L128ra

bewisinge, indicium, L38ra; (comparacio,
L77vb)

blenckinge, candidacio, L24rb, L64ra, L83va
•; candor, L24rb

boetscappinghe, annunciacio, L32va
*breetmakinge, dilatacio, L7vb
dodinge, mortificacio, 54va, L13va, L56ra •;

maceracio, L57vb
*doerdringhinge, penetracio, L123vb
dreighinghe (drieginge), comminacio, L36ra,

L71ra
dwalinghe, error, 12rb, 16va, 77rb •
eisinge, horror, L124va
eninghe, unicio, 79rb, 90rb, 95vb •; unio,

19vb, 55ra, L68rb •; connubia, 92va;
unitas, L78vb; copula, 116ra

*gaderbindinge, complexus, L54va; connexio,
L78va

*gaderdruckinge, coangustacio, L64vb
*gadercrimpinge, horripilacio, L124va
*gadermenghinge, mixtura, L15va
*gaderstotinge, concussio, L124va
*gadervoeghinge, 13r
gebrukinge, (gemeen...), communio, L68rb
geselinge, (L109vb, (Gregorius))
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*gewaerwerdinge, experiencia, L141vb
glorificieringhe, glorificacio, L101va, L108ra
godscouwinghe, contemplacio, 44ra, 58va,

61va •; theoria, L8vb, L65ra;
speculacio, L117vb

handelinghe, tactus, 73va
hantieringhe, conuersacio, 49ra, L101rb,

L11vb •; negocium, L2va
hantleydinge, manuductio, L141ra
*hoeftheldinghe, reclinatorium, 108va
hoeringhe, auditus, 93vb
*indrupinghe, distillacio, L116rb; (111r)
ingheestinghe, inspiracio, 18vb, 43va, 79vb •
inglidinge, illapsus, L61ra
*inleydinghe, introductio, 21ra, L89ra
inlichtinghe, illuminacio, 18vb, L65ra; ;

illustracio, L114ra; (111r)
*inlopinghe, incursio, 39vb
inprintinge, inculcacio, L86ra
*inraeyinge, radius, L124ra
*inroepinge, inuocare (verb.), L137ra
inruninghe, suggestio, L13ra; susurrium,

L124ra
*inscininghe, radius, L124ra; irradiacio,

L124va
insnydinge, incisio, L146va
instortinge, infusio, L112ra, L128ra
invlietinghe, ; influxus, 17va, 36va, L30vb •;

influencia, 47rb, 75ra, L23vb •;
influxio, 59ra; fluxio, L139vb

invloyinghe, influencia, L87va; influxio,
L141vb

inwerckinghe, influencia, L23vb
inwoeninghe, inhabitacio, 14va, L56ra, L95rb

•
jaghinge, commocio, L131rb
castiinghe, disciplina, 84vb; castigacio, L56rb,

L123rb; flagellum, L131va
clappinghe, collocucio, L24ra
cledinghe, habitus, L52ra; pannus, L123rb
*clevinghe (van eerdscher...), a terrenis, 96va
croninge, coronacio, L30rb, L65ra
crusinge, cruciatus, L65vb
leeringhe, doctrina, 8rb, 40ra, 56ra •;

predicacio, 9va, 15vb, 16va •; sermo,
57ra, 98va, L26ra •; informacio,
109ra, L44rb, L89ra •; uerbum,
102vb, L17ra, L17rb •; dictum, 69va,
L52vb; eloquium, L21vb; lectio, 40rb;
disciplina, L18vb; documentum,
L105ra, L105rb

lidinge, perpessio, L49vb
maeckinge, factura, L105ra
malinghe, pictura, 4vb

mantelinge, pallium, L133vb
*medebesorginge, condescensio, L145ra
mededeylinge, participacio, L72vb, L94ra,

L99va •; consors (adi.), L81ra;
(ghemeenscap ende...), communio
102va

*medegelikinge, (31rb)
*medecrusinge, (L120va)
*menichfoudichmakinge, multiplicacio, L56ra
meninghe, intencio, 58ra, 64rb, 65vb •
merringe, mora, L23vb, L125ra
nederdruckinge, depressio, L48vb
neeringhe, negocior (verb.), 104vb; negociacio,

L115rb
neyghinge, inclinare (verb.), L67ra
noedinge, inuitacio, L12ra, L31vb, L62rb •
oefeninghe, exercicium, 46vb, 53va, 54ra •;

exercitacio, 112ra, L23ra, L89ra •;
studium, L5vb, L61ra, L85ra •; actus,
48rb; opus, 54va, 54vb; usus, L2vb,
L97ra

ofkeeringe, deprauacio, L128ra
ofsceydinge, (of verwerpinge), *anathema,

L63ra
*ofstotinghe (86vb)
ofwasschinge, oblucio, L67ra
*ofweeringhe, repulsus, 36va
ommegripinghe, amplexus, 68vb
ommecledinge, (welrukende.), uestimentorum

(fragrancia), L55va
*ommecromminghe (25rb)
*ommetuninge, municio, L84va
*ommevaetinghe, amplexus, 60rb, 61vb, 71rb •
*onderhoudinge, mortificatio, L16ra; (haers

lichaems) maceratio (carnis), L6vb
*ondercallinge, cibacio(!?), L100vb
ondersceidinge, discussio, 60ra; distinctio,

L23ra; discrecio, L113va
*ondersettinghe, sustentacio, 86vb
ondersokinge, inuestigacio, L108ra
ondervindinghe, experiencia, 4ra, 84va, L6va •
*ontdeckinge, (13r)
ontfanginge, suscepcio, L126va
ontfonckinge, inflammacio, L57vb, L125vb,

L149va •; accensio, L89ra;
incentiuum, L90va

onthoudinge, continencia, L16ra, L16rb,
L77va •; gubernacio, L30va

*ontscoeyinge, discalciacio, L17va
*ontsculdinge, excusacio, L123va, L123vb,

L138ra
*ontsculinghe, (ende een vertrec), dissimulacio,

L2rb
ontverwinghe (31rb)
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opboringhe, subleuacio, L7vb
openbaringhe, apparicio, 8rb, 95vb, 99vb •;

manifestacio, 95va; reuelacio, L48ra
opclymminge, ascensio, L16va, L16vb,

L108vb •
oplukinge, apercio, L115ra
*opneminghe, assumpcio, 13vb
*oprechtinghe, erectio, L48vb
*opreckinge, extensio, L70ra
*oprisinghe, (304r)
*opruspinghe, (85va)
*opscortinge, extinctio, L20vb
optuckinge, raptus, L11vb
*opvoeringe, (inder...), eleuatus (part. perf.),

L60va
*opwaertsuutstreckinghe, sursumextensio,

L125vb
*opweckinge, sursumactio, L141vb
*opwerckinge, godliker (var. opwreckinge),

sursumactio, L59rb
*opwertswerkinghe, sursumactio, L59va
overforminghe, transfiguracio, L8ra;

transformacio, L100va
*overinstortinge, superinfusio, L64rb
overtredinghe, transgressio, 54rb, L127vb;

excessus, L117vb
predikinghe, predicacio, 91ra, 101vb, 102ra •
prekelinghe, stimulus, 54rb, 93ra, L13vb •
provinghe, probacio, L105rb
quellinghe, languor, L18vb
rekeninge, computo (verb.), L66vb
ridinghe, equitatus, 51va ff.
runinge, susurrium, L9va, L134vb, L141va •
salvinghe, unctio, 61va, L23vb, L72ra •;

carisma, L120vb
samenbijndinghe, (303r)
samendeylinge, participacio, L68rb
sameninghe, conuentum, L54ra
*samencrimpinge, constrictio, L93ra
sceppinghe, creacio, L29ra
sceydinge, scismata, L53rb; separacio, L14vb
*scickinghe, disposicio, 40vb, 110va;

ordinacio, L14ra; disponens (part.
praes.), L10ra; (van woerden), series
(uerborum), 115vb

scipbrokinge, (L109va (Gregorius))
scouwinghe, contemplacio, 11ra, 19rb, 49va •;

theoria, L6rb, L68vb, L93ra •; uisio,
67vb; speculacio, 70va, L6va ; (gods),
spectaculum, 66va

sculinghe, (heymelike...), latibulum, 108rb
settinge, (L71va)
*slapinge, dormicio, L104ra

smekinghe, blandimentum, 53vb, 93ra, L88vb
•

smeltinge, liquefactio, L128ra, L129ra
stervinge, mortificacio, L16ra
stichtinge, edificacio, L84ra
stoeringhe, turbacio, 91va
stotinge, (oneffen...), scandalum, L32rb
stridinghe, altercacio, 36ra
stueringe, (119rb)
suchtinge, gemitus, L92vb
sweeringhe, (dolor, L41vb); (L122va)
timmeringe, munita (mv), L49va
toeneminghe, augmentum, L57va
toeradinge, (L62rb)
*toeschickinge (var. *toescininghe), (coaptacio,

L115ra)
toesprekinghe (var.), (L4ra)
toevloeyinghe, affluencia, L35vb
treckinghe, tractio, 18rb, 19rb, 19vb •
troestinghe, consolacio, 54va, L105va
*uutborstinghe, (95va)
uutdwalinge, euagacio, L42rb
uutgevinge, *emissio, L81ra, 83ra
*uutgravinghe, exinanicio, 90rb
uutneminghe (der personen), acceptio

personarum, 91rb
uutreckinghe; extensio, 7rb, 54ra, L116rb •;

dilatacio, 24vb, L124va; extendencia,
79ra

*uutsendinge, emissio, L85va
uutstortinghe, effusio, 11vb, L66rb; aspersio,

L98ra
uutstreckinghe, extensio, L48vb
uutverkiesinghe, electio, L24vb
*uutvlietinghe, emanacio, 18rb
uutvloyinge, fluctuacio, L21ra; fluxus, L76va;

effusio, L79va, L148vb
*uutwallinghe (27ra)
uutwerkinghe, effectus, 65vb
vandinghe, uisitacio, 39rb, 100va, 103ra •
veranderinghe, uarietas, 84va
verbeeldinghe, ymaginacio, L42vb, L111ra,

L133vb •
verberghinghe, occultacio, 29va
verbindinghe, desponsacio, L30va
verbitteringe, amaricacio, L126ra
*verdringinge, expulsio, L125rb
vereninghe, unicio, 7ra, L5ra
vergaderinghe, congregacio, 34rb, 76ra, L52rb

•; conuenticulum, 69rb; commercium,
L32vb, L99rb; aceruus, L39va;
coadunacio, L39ra; coniunctio, 7ra;
collectio, 62vb, 102rb

vergevinge, condonacio, L36ra
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*verhalinghe, iteracio, 111vb, (65va)
verheffinghe, exaltacio, L149vb
vercoelinghe, refrigerium, L53ra
verleydinge, (weerltlike), vicium, L105vb
verlichtinghe, illuminacio, L3rb, L9vb, L10ra

•; illustracio, 36va; *releuacio, L57ra
verlossinghe; redempcio, 16va, L67ra, L128ra

•; (tot), in precium, 94va; liberacio,
L57rb, L89vb

vermakinghe; consolacio, 87vb, L105ra,
L105rb; refocillacio, 78vb; recreacio,
54vb; refectio, L41rb; oblectamentum,
L5vb; risus, L71ra

vermaninghe; exhortacio, 114vb, L94ra,
L123rb •; commonicio, 92ra;
excitacio, 100rb,; admonicio, L62rb;
prouocacio, L89ra; monicio, L122ra

vermeeringhe, augmentum, 90ra, L57va,
L150ra •; augmentacio, L89ra;
multiplicacio, L150ra

vermenghinge, admixtio, L70vb; misceo
(verb.), L118rb

verniinghe (vernuwinghe), innouacio, L57ra;
(66vb)

verradinghe, nequicia, L20ra
versadinghe, sacietas, 78vb; refectio
versakinge, abnegacio, L108rb
versameninge, coniunctio, L99va
verscalkinge, defraudacio, L127ra
versceifelinge, distractio, L166va
versieringhe, ornatus, 30ra, 64va, L38ra •;

ornamentum, L26vb, L46rb, L46va •;
decor, 75ra; decoramentum, L46va;
cultus, 27vb; apparatus, L18va

versmadinghe, contemptus, 27vb, 52va, L25vb
•; abiectio, L149ra

verstroeiinge, dispersio, 90rb; sparsus (part.
perf.), L111ra

verstueringe, tumultus, L110ra
versuchtinghe, suspirium, 95va, 107ra, L93va

•
*vertesinge, distractio, L118vb
vertoninge, ornatus, 27vb
vertroestinge, consolacio, L48rb, L54ra, L64vb

•
vervolghinghe, persecucio, 33vb, 35ra, 45vb •
vervreemdinghe, alienacio, 37ra, 63vb, L7vb •
vervulinghe, putredo, L16ra; corrupcio, L16ra
verwackeringhe; irritamentum, L32vb, L90va,

L142vb •; euigilacio, 18vb; excitacio,
18vb, L89ra; incentiua, 87ra

verwandelinge; mutacio, L33vb
verwerpinghe, abiectio, 28vb, L108vb;

reprobacio, L131vb; detestacio,

L148vb;; (ofsceydinge of...),
anathema, L63ra

verwonderinge, ammiracio, L43vb
vloyinge, liquefactio, L129rb
voedinghe, refectio, 36va
voetwasschinge, locio pedum, L120rb
volherdinge, perseuerancia, L24vb, L50ra,

L53va •; continuacio, 25ra, 25rb,
L15rb; stabilitas, L41va

*voresorghinge, municio, L17vb
waerscuwinge, cautela, L89ra
wakinghe, uigilancia (part. praes.), L6vb;

vigilia, L110rb
wanderinghe, conuersacio, 64rb, 72ra, 92rb •;

(stichtiger...), sanctitas, 74ra
wapeninghe, armatura, 51vb, L50va
wederhoudinghe, compressio, 60ra;

retinaculum, L133va
*wederuutsprutinghe, rediuiua pullulacio,

L89va
weeringhe (36rb)
*weghestueringhe, directio, 66va; (L109rb,

L147ra)
werckinge, operacio, L141rb
*werscappinge, epule (mv), L21va; epulor

(verb,.), L107va; delicie (mv), L97ra;
conuiuium, L59rb, L83ra

woeninghe; mansio, 20vb, 49vb, L96va •;
habitacio, 43ra; habitaculum,
105rabecommernisse, occupacio,
L3va, L107va; (onnutter...), occupacio,
71ra, L2vb
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bedrieghenisse, fallacio, 47va; decepcio,
L38ra; fraus, L39vb

bescermenisse, custodia, 52ra; protectio, 80ra
duusternisse, tenebre (pl.), 5va, 41va, 45ra •;

caligo, 24ra, 29rb, 66vb •
erfnisse, hereditas, 49ra
ghedenkenisse, recordacio, 99ra, 103va, L53va

•; meditacio, 111va; L91va, L017va
ghehuechnisse, meditacio, 16ra, 16rb, 18vb •;

22vb, 43rb, 108rb,
ghelikenisse, enigma, 8rb; similitudo, 13va,

14ra, 19ra; prouerbium, 19rb
hindernisse, offendiculum, 61vb, L118rb;

impedimentum, L21ra
kennisse, cognicio, 19vb, 42vb, 47vb, 52rb •;

intellectus, 61ra (3x) •; noticia, 11rb;
agnicio, 95rb, 96rb

coelnisse, euaporacio ardoris, 115vb
moeyenisse, fatigacio, 116va; uexacio, L92va
onkennisse, ignorancia, 50va, L121va
ontfangenisse, concepcio, L31ra;

(menschelike...), incarnacio, L30rb
vangenisse, captiuitas, L49ra
verdomenisse, damnacio, L132ra, L132rb
vergiffenisse, remissio, L75rb
verhenghenisse, permissio, 28rb
vercoelnisse, refrigerium, 79vb, 108va, L116ra

•
verlatenisse, remissio, L67ra
verrisenisse, resurrectio, 32vb, 62rb, 62va,

62vb •
verstandenisse, intelligencia, L17rb, L43ra
verswaernisse, (L125ra)
veruaernisse, horror, L124va
vulnisse, sordes, L51ra



I EDITIEPRINCIPES

Aan het maken van een teksteditie gaan twee belangrijke keuzes vooraf: ten eerste, op een principieel
niveau, de keuze van het type editie1; ten tweede, op een meer practisch niveau, de keuze van het
basishandschrift (of de basishandschriften)2. In het navolgende wordt eerst de keuze van het type editie
toegelicht, daarna wordt de keuze van de basishandschriften voor de editie verantwoord. Vervolgens
worden de principes van de editie beschreven.

1. Het type editie

Aan drie wezenlijke aspecten van Bedudinghe moet door de editie recht worden gedaan: (1) Bedudinghe
is een anonieme tekst, (2) Bedudinghe bestaat in twee redacties, (3) beide redacties hebben getuige de
handschriftelijke overlevering een levendige receptie gekend.

Het belangrijkste doel van de editie is het zichtbaar maken van beide redacties van Bedudinghe;
het doel is niét de reconstructie van dé oorspronkelijke versie van Bedudinghe. Bedudinghe is immers
geen auteurstekst die dient te worden gereconstrueerd, maar een intensief gebruikte contemplatietekst
waarvan de levende tekstgestalte van belang is. De twee overgeleverde redacties zijn veelvuldig
afgeschreven, intensief gerecipieerd, en hebben tot nieuwe teksten aanleiding hebben gegeven. Er is
daarom gekozen voor de editie van één redactie, waarbij het evenwel de bedoeling is dat de eigenheid
van de tweede redactie gestalte krijgt via de varianten3. Bovendien zijn de inlassingen van de tweede
redactie niet puristisch uit de editie geweerd, maar duidelijk gemarkeerd in de tekst opgenomen. Op deze
wijze dient de editie zicht te verschaffen op de complete tekst- en overleveringstraditie van Bedudinghe.
Dit editiedoel en deze editiewijze zijn geïnspireerd door de opvattingen over Überlieferungs-
geschichtliche Prosaforschung, zoals geformuleerd door de Würzburger Forschergruppe4. Belangrijkste
gezichtspunt is dat het bij anonieme gebruiksteksten vooral zinvol is de Überlieferungsgeschichte te
onderzoeken. Dat wil zeggen, de gang en ontwikkeling van een tekst door de tijd, onder invloed van
lezers- en gebruikersgroepen, te analyseren en te beschrijven. Dat is wat de voorgaande studie beoogde;
het betreffende tekstuele materiaal wil de navolgende editie leveren.

                                                       
1 Cf. A. DAIN, Les manuscrits, derde editie, Parijs 1975, 180: "Savoir ce que l'on fait, en matière d'édition,
consiste à savoir comment on utilisera la tradition manuscrite. Or, le problème est très différent suivant le type
d'édition envisagé et les raisons du choix fait par l'éditeur responsable".
2 Deze keuze is van groot gewicht bij een tekst van onbekende herkomst die, bijvoorbeeld, in meerdere redacties
en/of dialecten is overgeleverd. De editie zal de beeldvorming van de anonieme tekst in hoge mate beïnvloeden,
daarom is een beredeneerde keuze van een basishandschrift zo belangrijk.
3 Cf. STEER, Hugo Ripelin von Straßburg, 578/79: "...dem Historiker und jedem an der Rezeption einer Schrift
Interessierten <muß> an der Kenntnis der Wirkform eines Textes gelegen sein; sie sollte nach Möglichkeit bei
einer Ausgabe sichtbar werden, und sei es nur in einem klar gegliederten Variantenapparat".
4 Überlieferungsgeschichtliche Prosaforschung. Beiträge der Würzburger Forschergruppe zur Methode und
Auswertung, hrsg. v. KURT RUH, Red. HANS-JÜRGEN STAHL, Tübingen 1985. I.h.b. de bijdragen: GEORG STEER,
Gebrauchsfunktionale Text- und Überlieferungsgeschichte, 5-36; GEORG STEER, Textgeschichtliche Edition,
37-52; KURT RUH, Überlieferungsgeschichte mittelalterlicher Texte als methodischer Ansatz zu einer
erweiterten Konzeption von Literaturgeschichte, 262-272. Naar aanleiding van de editieproblemen van de
>Rechtssumme< Bruder Bertholds, zegt Steer: "Der Blick durfte sich nicht mehr allein, wie sonst üblich, auf
eine Textform richten, etwa die des postulierten Archetyps oder die einer alten und guten Handschrift, sonder
mußte sich auf alle Textformen der >Rechtssumme< konzentrieren, die in ihrer Gesamtheit das historische
Spektrum des Textes und seiner Wirksamkeit repräsentieren. Es war vom Modell der Eintext-Edition
(Archetyp-Text, Text einer Einzelhandschrift) zugunsten einer Mehrtext-Edition abzugehen, wobei das
entscheidend Neue im Vergleich zur herkömmlichen Editionspraxis in der Vergegenwärtigung der
Textredaktionen der >Rechtssumme< zu sehen ist" (p. 46). Zie ook: Überlieferungsgeschichtliche Editionen
und Studien zur deutschen Literatur des Mittelalters, Kurt Ruh zum 75. Geburtstag, hrsg. v. KONRAD KUNZE,
Tübingen 1989.
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Editiedoel en editievorm moeten voor elke tekst of tekstencorpus opnieuw ad hoc worden
bepaald. Vaste voorschriften zijn zelfs niet wenselijk5.

2. De keuze van de basishandschriften

In het geval van Bedudinghe moet eerst worden gekozen welke redactie als basistekst zal dienen. Al
eerder werd aangetoond dat de Hollands-Utrechtse redactie aan de Oost-Nederlandse redactie
voorafgaat. Daarenboven is de Hollands-Utrechtse redactie rijker overgeleverd dan de Oost-
Nederlandse. Om deze twee redenen is het evident dat de Hollands-Utrechtse redactie het
basishandschrift (de basishandschriften) voor de editie moet leveren6.

Het ligt uiteraard voor de hand om een van de handschriften met de complete tekst als basis voor de
editie te kiezen. Al deze handschriften vallen echter om verschillende redenen als mogelijk
basishandschrift af7.

(1) Hs. Brussel, KB, 2580 is zuiver Brabants, laat - van 1535 -, en bovendien een samengesteld
handschrift dat de complete tekst bijeen brengt op basis van verschillende leggers. Het bevat de tekst
van versie *H2.

(2) Hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252 is ook een laat samengesteld handschrift. Over de
oorspronkelijke bezitter is niets bekend. De codex bevat tekstversie *H2.

(3) Hs. Hamburg, StUB, Theol. 1312 is een late convoluut. De beide samengebonden tekstdelen
zijn 1538 en 1555 gedateerd. De codex bevat verder nog Pseudo-Richard van St.-Victor, Explicatio in
Cantica Canticorum, waarvan de kopiist aannam dat het een deel van Bedudinghe was. De *H1-versie
van Bedudinghe is afgeschreven.

(4) Hs. Leiden, UB, Ltk. 359 is van ca. 1530, het bevatte Bedudinghe compleet, maar de
hoofdstukken tot Cant. 1,4 zijn verloren gegaan. Zoals hs. Hamburg bevat het tevens (een deel van) Ps.-
Richard van St.-Victor. Ook in dit hs. is versie *H1 afgeschreven.

(5) Hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760 is een samengesteld handschrift dat verschillende
leggers reproduceert. Daarmee verliest het zijn gepriviligieerde status ten opzichte van de handschriften
die slechts een deel van de tekst bevatten. Het handschrift is niet bijzonder vroeg - ca. 1475 -, het heeft
een onbekende herkomst, en de tekst heeft zeer vele individuele fouten. Bovendien is het feit dat het
handschrift aan een augustijns klooster toebehoorde, in de tekst benadrukt, doordat alleen in dit
handschrift Augustinus vaak Sinte Augustinus, onse heilige vader, wordt genoemd. In het eerste deel
volgt de tekst duidelijker *H1 dan in het tweede deel.

Vier van deze vijf handschriften zijn van ca. 1525 of nog later, ze brengen de complete tekst van
Bedudinghe in één codex samen, op basis van telkens twee leggers. Blijkbaar voltrok zich rond 1530
een tweede, late receptiegolf van Bedudinghe. Het is duidelijk dat deze handschriften niet als basis voor
de editie kunnen dienen. Hs. Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. oct. 760 is weliswaar ouder, maar heeft een
onduidelijke herkomst en vele particulariteiten, en valt daarom ook als mogelijk basishandschrift af.

Voor de editie moet dus onvermijdelijk worden gekozen voor twee basishandschriften die samen de
gehele tekst bevatten. Deze twee basishandschriften moeten samen de complete tekst van versie *H1 of
versie *H2 bevatten. Om de geëditeerde tekst de vereiste tekstuele samenhang te geven, zouden deze
beide basishandschriften idealiter uit dezelfde omgeving en tijd moeten stammen, en zijn geschreven in
hetzelfde dialect.

                                                       
5 STEER, Textgeschichtliche Edition: "Es sollte versucht werden, vor allem Edieren zunächst einmal auf das
gründlichste und intensivste die Geschichte der Überlieferung des Textes zu studieren, und zum zweiten die
Editionsprinzipien (Editionsziel, editionspraktische Verfahrensweisen) nur der speziellen
Überlieferungsgegebenheiten des untersuchten Textes zu entnehmen und nicht etwa einer Theorie oder einer
Wunschvorstellung" (p. 52). DAIN, Les manuscrits, 181: "La vérité est que, en ce qui concerne l'usage des
manuscrits, le problème n'est jamais le même d'une édition à l'autre".
6 Cf. supra 87-100.
7 Cf. 239ff.
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Voor versie *H1 vormt een combinatie van de tekst uit handschriften Göttingen, theol. 160 (Gö)
en Leiden, UB, Ltk. 240 (Le1) de beste keuze. Beide handschriften stammen uit kloosters die
aangesloten waren bij het Generaal Kapittel, uit respectievelijk Amsterdam en Delft, en dateren uit het
tweede kwart van de vijftiende eeuw (Ltk. 240 tegen het jaar 1450). Daarmee is op alle mogelijke
manieren consistentie van de tekst gewaarborgd: zelfde tijd, milieu en taal.

Voor versie *H2 zijn er meerdere combinatiemogelijkheden. Voor het tekstgedeelte tot Cant. 4,1
komen twee handschriften in aanmerking, voor het tekstgedeelte vanaf Cant. 4,1 tot 5,16 gaat het om
vijf handschriften. Het samengestelde handschrift Berlijn SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252 (Be3) geeft
voor beide tekstdelen een goede tekst, is echter nogal laat - ca. 1525 -, is van onbekende herkomst en
vertoont grote lacunes in het tweede deel. Hs. Amsterdam, I G 7 (A2) is van ca. 1460 en behoorde toe
aan een Delfts tertiarissenklooster. Voor het tweede tekstdeel beschikken we echter niet over een
handschrift uit een tertiarissenklooster. Zowel Be3 als A2 zijn in Hollands dialect geschreven.

Voor het tweede tekstdeel, vanaf Cant. 4,1, geeft hs. Brussel, KB, 11169 (Br3) een zeer goede
tekst. Het handschrift stamt uit het Windesheimse regulierenklooster Eemsteyn, en dateert van
omstreeks 1440. Samen met hs. Be3(1) of A2 vormt dit handschrift een goede keuze voor de editie van
de complete tekst.

Zo kwamen twee mogelijke combinaties met de complete tekst tegenover elkaar te staan:
(1) *H1: Gö + Le1.
(2) *H2: Be3/A2 + Br3.

Principieel heeft de combinatie met de *H1-basishandschriften een voordeel boven die met de *H2-
basishandschriften, daar immers is aangetoond dat de inlassingen van *H2 oorspronkelijk niet tot de
tekst behoorden. Maar dit geringe principiële nadeel van *H2 zou wegvallen indien zou blijken dat *H2
een betrouwbaarder tekst zou bieden.

Voor het eerste tekstdeel is hs. Göttingen een onovertroffen tekstgetuige. Dit blijkt uit volledige
collaties met hss. van versie *H2 en redactie *O8. Het aantal fouten is in dit deel van Bedudinghe
overigens in alle versies en redacties opvallend gering, maar hs. Göttingen heeft de minste fouten. Met
hs. Göttingen zou alvast voor een flink deel van Bedudinghe in een zeer betrouwbare tekstgestalte zijn
voorzien. Voor het tweede tekstdeel moet hs. Leiden, Ltk. 240 met hs. Brussel, KB, 11169 worden
vergeleken. De beide handschriften zijn, voorafgaand aan de keuze van het basishandschrift, volledig
gecollationeerd. Conclusie was dat beide hss. een vergelijkbaar aantal te emenderen plaatsen hadden; hs.
Leiden evenwel iets meer dan hs. Brussel. Dat relatieve nadeel van hs. Leiden werd dan weer op
verschillende wijzen opgeheven. Ten eerste bleek dat de kopiisten van hs. Leiden tamelijk veel
individuele fouten maakten, die gemakkelijk konden worden hersteld. Ten tweede bleek dat hs. Leiden
op een zeer goede legger terugging, en daardoor soms zelfs correcte individuele lezingen behield die in
alle andere handschriften verloren waren gegaan. Ten derde omdat hs. Leiden kon worden gecombineerd
met hs. Göttingen, uit hetzelfde milieu en in hetzelfde dialect geschreven. Ten vierde omdat de taal een
iets minder gemoderniseerd aanzien heeft dan die in hs. Brussel.

Er is dus uiteindelijk gekozen voor de hss. Göttingen, theol. 160 en Leiden, UB, Ltk. 240. Een zeer
gelukkig aspect van deze keuze is, dat beide handschriften toebehoorden aan vrouwenkloosters van het
Generaal Kapittel. We zagen eerder dat deze deel uitmaakten van het milieu waarvoor de tekst bedoeld
was (supra 238). Het Generaal Kapittel had een belangrijk aandeel in de receptie van Bedudinghe.

3. De handschriften van het variantenapparaat

Ter vergelijking met de tekst van het basishandschrift is een beperkt aantal handschriften volledig
gecollationeerd. Aangezien een belangrijk doel van de editie is via de varianten ook de tweede redactie
zichtbaar te maken, moesten er ook handschriften met deze redactie worden uitgekozen. Eén
collatiehandschrift per tekstdeel van *O zou niet voldoende zijn, aangezien er dan geen verschil te zien is
                                                       
8 We besloten eerder de Hollands-Utrechtse redactie aan te duiden met *H (verdeeld in versies *H1 en *H2) en
de Oost-Nederlandse redactie met *O; cf. supra 87.
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tussen individuele afwijkingen van het collatiehandschrift en redactionele afwijkingen. Daarom zijn voor
elk tekstdeel twee collatiehandschriften van redactie *O opgevoerd. Zo wordt het heel duidelijk waar de
*O-handschriften als groep van *H afwijken.

Om dezelfde reden - het zichtbaar maken van het onderscheid tussen individuele afwijkingen
van het basishandschrift en individuele afwijkingen van *H1 - werd voor elk tekstdeel een bijkomend
handschrift van versie *H1 gecollationeerd.

Tenslotte, opdat ook de afwijkingen van *H1 ten opzichte van *H2 plus *O zichtbaar zouden
zijn, werd voor elk tekstdeel een handschrift van versie *H2 gecollationeerd.

Na het uitvoeren van korte collaties om uit elke groep de geschikte handschriften te kiezen, is
gekomen tot de groep van collatiehandschriften die in het navolgende schema is opgenomen.

Bed. 1,1                            2,17� 3,1                  4,1                                                                    5,16
basishs.: Gö  ---------------------Le1-----------------------------------------------------------------------------
collatiehss:
  *O De   ++++++++++++++++++++++++Da++++++++++++++++++++++++++++++++++
  *O Ha2 ++++++++++++++++++++++++Be2+++++++++++++++++++++++++++++++++
  *H1 Le3 -----------------------------------(Le4)Le5---------------------------------------------------------
  *H2 Be3 ****************************Be3(Br3)*********************************

Basishss, *H1: Gö = Göttingen, theol. 160
Le1 = Leiden, UB, Ltk. 240

Collatiehss.:
versie *O: De = Deventer, Athenaeumbibliotheek, 101 F 2
(2e red.) Da = Darmstadt, HLHB, 2554

Ha2 = Den Haag, KB, 76 J 6
Be2 = Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1093

versie *H1: Le3 = Leiden, UB, Ltk. 350
(1e red.) Le4 = Leiden, UB, Ltk. 359

Le5 = Leiden, UB, Voss. G.G.Q.7II
versie *H2: Be3 = Berlijn, SBB-PK, Ms. germ. qu. 1252

Br3 = Brussel, KB, 11169

In het variantenapparaat zijn alle varianten van de primaire collatiehandschriften van *O, namelijk de
handschriften Deventer (De) en Darmstadt (Da), ten opzichte van de basishandschriften opgenomen.
Van de secundaire collatiehandschriften van *O (Ha2 en Be2) zijn alleen die plaatsen bekeken waar De
en Da van de basishandschriften afwijken. In het geval dat de secundaire collatiehandschriften van *O
dezelfde lezing hebben als De of Da, gaat het om groepsafwijkingen en mogelijk om redactionele
afwijkingen van *O. Hebben de secundaire collatiehandschriften niet de lezing van de primaire, dan gaat
het om individuele afwijkingen van deze primaire collatiehandschriften. Het heeft geen zin ook nog de
individuele afwijkingen van de secundaire collatiehss. te noteren, aangezien daarmee geen teksteditorisch
doel wordt gediend; integendeel, deze zouden het variantenapparaat slechts belasten en minder
inzichtelijk maken.

Na de notatie van de *O varianten, volgt die van het collatiehandschrift van *H1; i.c. Le3 en
Le59. Wanneer Le3 en Le5 de lezing van *O bevestigen, dan heeft het basishandschrift veelal een
individuele afwijking10; indien de secundaire *H1-hss. de lezing van het basishandschrift volgen, dan
zijn de varianten van *O vermoedelijk groeps- of redactionele afwijkingen.

Wat betreft de variante plaatsen van het basishandschrift ten opzichte van het primaire
collatiehandschrift van *O, is tenslotte, om de zaak nog scherper te stellen, een collatiehandschrift van

                                                       
9 Zoals ook uit bovenstaand schema blijkt is voor een klein deel Le4 als collatiehss. van *H1 gebruikt. Le3
eindigt bij Cant. 3,10 en Le5 begint pas bij Cant. 4,1. Alleen bij Cant. 3,11 is Le4 gebruikt. Hs. Le5 is een
bijzonder nauwe verwant van Le1, getuige de vele gezamenlijke fouten in afwijking van *H2 en *O.
10 Alleen in het begin van de tekst van Le3 blijkt enige contaminatie met *O te zijn opgetreden.
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*H2 bekeken (hss. Be3 en Br311). Met behulp van dit collatiehs. kan nog beter de aard van de varianten
worden vastgesteld. Staat het basishandschrift alleen tegenover alle gecollationeerde hss, dan heeft het
basishandschrift een te emenderen individuele onjuiste lezing, of, in zeldzame gevallen, een alleen in het
basishandschrift behouden oorspronkelijke lezing. Onderschrijft *H2 de lezing van *O tegenover *H1
als geheel, dan gaat het om een al of niet te emenderen afwijking van *H1. Gaat *H2 akkoord met *H1
tegenover *O, dan betreft het een groeps- of redactionele variant van *O12.

Omdat de tekst van *H2, zoals eerder werd gezegd, kwalitatief vergelijkbaar is met *H1, werd
een volledige collatie van *H1 en *H2 uitgevoerd. De varianten hiervan zijn niet alle in het apparaat
opgenomen, om dezelfde reden dat niet alle varianten van de secundaire collatiehss. van *O en van *H1
zijn opgenomen. In het geval van individuele- of groepsafwijkingen zouden deze het zicht op de primaire
oppositie - die tussen *H en *O - alleen maar hinderen. In die gevallen echter dat alleen *H2 een juiste
lezing heeft (*H1 en *O hebben samen een andere), is de lezing van *H2 gebruikt om de tekst te
emenderen. Deze gevallen zijn niet talrijk.

4. De emendaties

Om het onderscheid tussen beide tekstgestaltes in de editie niet te vertroebelen zijn emendaties
terughoudend toegepast. Het gevaar bij emenderen vanuit twee redacties met de Latijnse brontekst
ernaast, is dat een tekstgestalte wordt geconstrueerd die een benadering is van een ideaalvorm die
wellicht ooit heeft bestaan, maar die niet op die wijze heeft gefunctioneerd of is overgeleverd.

Emendaties zijn dus in beperkte mate uitgevoerd. Belangrijk punt hierbij is dat niet altijd is
geëmendeerd waar de tweede redactie op grond van de Latijnse brontekst de juiste lezing heeft. Het is
immers een niet te verwaarlozen feit dat de tekst in het overgrote deel van de handschriften probleemloos
met dergelijke `fouten' in de eerste redactie (*H1 en *H2) is overgeleverd. Latere kopiisten keken
natuurlijk niet meer naar de Latijnse brontekst. Wanneer een lezing binnen de Middelnederlandse
context begrijpelijk en zinvol was, werden dergelijke `fouten' zonder meer afgeschreven. De emendaties
zijn om die reden in het algemeen beperkt tot zinsverstorende fouten in de tekstuele context van de
basishandschriften. In veel gevallen gaat het daarbij om kopiistenfouten. In deze gevallen staat het
basishandschrift tegenover *H2, *O, de Latijnse tekst én het controlehandschrift van *H1 (Le3 en Le5).

Toch werden vooral bij het tweede basishandschrift, Le1, `fouten' geëmendeerd waar versie *H1
staat tegenover *H2, *O én de Latijnse brontekst. Meestal gaat het hier om plaatsen die een op zich
coherente lezing geven, maar die toch objectief onjuist zijn. Bijvoorbeeld:

Paulus segghet: Ghevoelt alle een dinc (Le1, f. L53rb).
Alse Paulus seit: Segget alle een dinc (Da, f. 49vb).
quod ait apostolus ad chorinthios i: *Idipsum dicatis omnes (hs. München, f. 61vb).

..ghi selt vanden borsten uwer vertroestinge versadet worden (Le1, f. 54ra).
gi sult vanden borsten oerre troestinge versadet werden (Da, f. 51ra).
repleamini ab uberibus consolacionis eius (f. 61va).

De lezing van Le1 is in beide gevallen inhoudelijk en grammaticaal zinvol, maar toch onjuist.

Gering in aantal zijn de emendaties waar de beide H-versies tegenover *O en de Latijnse brontekst
staan. In de regel moet er dan ook wel een anomalie in de zinsbouw van *H aanwezig zijn (bijvoorbeeld:
347.214).

In enkele gevallen waar *O een gehele zin of een passage in een oorspronkelijker versie heeft
behouden dan *H1 en *H2, is die versie van *O in het apparaat opgenomen met daarnaast de Latijnse
brontekst (bijvoorbeeld: 340.528-341.538). In dergelijke gevallen zou het een te grote ingreep in de
geëditeerde tekst hebben betekend om de versie van *O in plaats van die van *H op te nemen. Het is

                                                       
11 Be3 vertoont grote lacunes, voor die tekstgedeelten is Br3 gecollationeerd en in het variantenapparaat
verwerkt.
12 In zeldzame gevallen een oorspronkelijke lezing van *O.
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immers belangrijk te voorkomen dat de geëditeerde tekst een hybride constructie wordt met weliswaar
allemaal juiste lezingen, maar in een samenstel dat nooit op die wijze heeft bestaan.

Bijna op de vingers van één hand te tellen, zijn de ingrepen waar de tekst vanuit het Latijn is
geëmendeerd, ondanks dat de juiste lezing in geen van de handschriften bewaard is gebleven. Het gaat
uitsluitend om gevallen waar de Middelnederlandse tekst evident en zinsverstorend onjuist is.

Samenvattend: de volgende verhoudingen tussen basishandschrift en de overige handschriften zijn
mogelijk:

            basishs. *H1 ⇔ collatiehs. *O, *H1, *H2, Latijn.
                          *H1 ⇔ *O, *H2, Latijn.
                 *H1, *H2 ⇔ *O, Latijn.
          *H1, *H2, *O ⇔ Latijn.

In de editie is geprobeerd de beide redacties zoveel mogelijk ongeschonden zichtbaar maken, anderzijds
is getracht in beperkte mate zinvolle emendaties toe te passen. Tussen het een en het ander bestaat een
zekere spanning, en enige subjectiviteit bij de keuze van de te emenderen plaatsen is onvermijdelijk. De
lezer kan zelf bepalen of hij/zij het met de emendaties eens is door de varianten te bestuderen. In essentie
is immers elke individuele emendatie niet meer dan een hypothese.

In veel gevallen waar tot emendatie werd besloten, kan deze ingreep worden verantwoord door
simpelweg naar de Latijnse brontekst te verwijzen. In de gevallen waar dit in één of enkele Latijnse
woorden mogelijk is, is of zijn deze in het variantenapparaat onmiddellijk na de geëmendeerde lezing
tussen haakjes genoteerd. De emendatie zal daardoor in de meeste gevallen evident zijn. In gevallen
waar het Latijn geen uitsluitsel biedt, moet de emendatie voor zich spreken. Hier is geen afzonderlijk
kritisch commentaar aan gewijd. Ook in die gevallen zal de emendatie idealiter vanzelfsprekend zijn; en
overigens blijven emendaties ingrepen waarover van mening kan worden verschild.

In enkele gevallen heeft (o.a.) het basishandschrift een schijnbaar evident onjuiste lezing, die
echter wordt ondersteund door de Latijnse brontekst. In deze gevallen wordt tussen haakjes het Latijn
geciteerd, gevolgd door een uitroepteken, om aan te geven dat het Latijn hier het basishandschrift volgt
en niet - zoals gebruikelijk - de variante lezingen. Bijvoorbeeld:

So sel ic ganghen uut minen onuutgangeliken lichte (Le1, f. 58ra).
So sal ic gaen uut mynen ontoegancliken lichte (Da, f. 56va).
Vadam de inexcessibili lumine meo ad montem mirre (hs. Utrecht, f. 92r)13.

De lezing van Da, representant van *O, is mystiek-theologisch juist, maar de lezing van Le1 (*H) is
afgeleid van de Latijnse brontekst, die weliswaar ook een `foute' lezing heeft.

worden.. beteykent.. onder die figueren der WELRUKENDER SALVEN (Le1, f78ra).
werden.. beteykent.. onder die figure der WALRUKENDER SALVEN (Da, f. 83va).
modo UNGUENTORUM figuris sunt presignate (f. 69ra).

Opnieuw, de lezing van *O (Da) - enkelvoud i.p.v. meervoud - lijkt juist, maar het Latijn geeft Le1
gelijk.

5. De weergave van de Middelnederlandse tekst

1. Interpunctie
De interpunctie en het gebruik van i, j, u, v, en w zijn aangepast aan het hedendaags gebruik.
Allografemen van de s, de r en de v zijn gestandaardiseerd. Hoofdletters zijn alleen geschreven bij

                                                       
13 Hss. Utrecht en Oxford hebben inexcessibili; hs. Assisi: inaccessibili; hs. München: excessibilis.
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eigennamen en aan het begin van de zin. Vanzelfsprekend impliceren deze ingrepen een interpretatie van
de tekst, met als doel deze voor de lezer toegankelijker te maken.

Bij de notitie van de varianten - d.w.z. alle niet-geëditeerde tekst - is de spelling van de
handschriften gehandhaafd.

De paragraaftekens uit de basishandschriften zijn niet in de tekst opgenomen.
Bij citaten van autoriteiten en bijbelplaatsen worden geen aanhalingstekens gebruikt. Het is bij

citaten uit autoriteiten in veel gevallen onduidelijk waar het citaat ophoudt en waar de compilator weer
begint te spreken. In sommige gevallen is ook niet tot een definitieve vaststelling van de begrenzing te
komen wanneer de compilator al parafraserend het woord overneemt.

2. Woordscheiding
De kopiisten hebben de gewoonte om van vele woorden de woorddelen los te schrijven. In de editie is de
schrijfwijze van de kopiisten gevolgd, met echter de volgende uitzonderingen. Wél aaneengeschreven,
ten behoeve van de duidelijkheid, werden de delen van zelfstandige naamwoorden, werkwoorden en
bijvoeglijke naamwoorden, bijv. in ghedoemte, in leyden, mede formich. Niet aaneengeschreven bleven
voegwoorden als op dat, om dat, voornaamwoordelijke bijwoorden als daer in, hier mede,
voornaamwoorden als die ghene, den ghenen, hoe sulc, hem selven, bijwoorden als al daer, al hier.

Op de schrijfwijze van enkele woorden en woordgroepen dient in het bijzonder te worden gewezen:
De woordgroep al desghelijc (in MNW bij desghelijc) wordt door de kopiisten willekeurig geschreven
als: al des ghelijc, aldes ghelijc, maar nooit als al desghelijc zoals in het MNW. Ik heb hier geen
uniformering aan de tekst op willen dringen, en dus de kopiisten gevolgd. Andere woorden die de
kopiisten soms los en soms aaneenschrijven, zijn: hoe danich, rechte voert, menich sins, som tijt, ander
warve, over al, onder tiden. In deze en dergelijke gevallen werd de schrijfwijze van de kopiisten
gevolgd.

3. De ingrepen in de tekst
Aan de ingrepen in de tekst is op de volgende wijze vorm gegeven14:
(1) Tussen spitse haken (<>) staan woorden of letters die toegevoegd zijn. De spelling van de ingelaste
woorden of woorddelen is aangepast aan de spelling van het basishandschrift.
(2) Tussen vierkante haken ([])staan de woorden of letters die moeten worden weggelaten.
(3) Vóór woorden waarin letters zijn veranderd of die in de plaats komen van een ander woord, staat een
asterisk (*).
(4) Begin en eind van een woordgroep waarin de volgorde is gewijzigd, worden aangeduid met een
suprascripte o (°).
(5) Begin en eind van een woordgroep van meer dan twee woorden die in zijn geheel een woordgroep uit
het basishandschrift vervangt, worden voorafgegaan en afgesloten met een asterisk (*).

6. De vormgeving van het variantenapparaat

De vormgeving van het variantenapparaat is afgeleid van de principes die worden gehanteerd voor de
Opera Omnia van Ruusbroec15. Ik noem hier de belangrijkste onderdelen van die principes.

Het variantenapparaat
Het apparaat bevat in principe alleen de afwijkingen van de handschriften van de tweede redactie - *O -
t.o.v. de handschriften van de eerste redactie, versie *H1. De kenletters van de handschriften van *O
worden eventueel gevolgd door de kenletters van de gecollationeerde handschriften van *H1 en *H2, en
wel in die volgorde. In enkele gevallen zijn ook afzonderlijke varianten uit *H1 en *H2 genoteerd.
Bijvoorbeeld waar deze handschriften op een minder radicale manier afwijken van het basishandschrift
dan de eerste collatiehandschriften van *O, of waar een enkele authentieke lezing alleen in een van de

                                                       
14 Zie volgende noot.
15 De vormgeving van de ingrepen en het variantenapparaat is afgeleid van de editieprincipes die zijn vermeld
in de Opera Omnia van Ruusbroec, dl. I, 1981, 84-90.
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secundaire collatiehandschriften is overgeleverd. In deze laatste gevallen dringt deze variant overigens
door in de geëditeerde tekst.

De selectie van de varianten
De volgende varianten zijn genoteerd:
1. Weglating van woorden en lettergrepen.
2. Toevoegingen van woorden en lettergrepen.
3. Wijzigingen in de woordvolgorde.
4. Vervangingen van woorden door andere woorden.

De beperkingen wat betreft de opname van varianten zijn gelijk aan die in de Opera Omnia van
Ruusbroec, met uitzondering van de klaarblijkelijke spellingsfouten van de basishandschriften die in de
Opera Omnia wél, in deze uitgave níet als varianten worden behandeld. Deze spellingsfouten zijn naar
het paleografische commentaar verwezen.

De voorstelling van de varianten
1. Weglatingen: het weggelaten gedeelte wordt vermeld, gevolgd door de afkorting om.
2. Toevoegingen: het toegevoegde gedeelte wordt vermeld, vergezeld van het tussen haakjes geplaatste
voorafgaande of volgende woord.
3. Wijzigingen in de volgorde: het gedeelte met de gewijzigde volgorde wordt vermeld, waarbij een
schuine streep (/) het scharnier van de omzetting aangeeft als dit scharnier geen woord is. Als een woord
of een reeks woorden vrij ver van de oorspronkelijke plaats verwijderd staat, wordt aangeduid op welke
regel en voor of na welk woord dat verplaatste woord resp. die verplaatste reeks staat. Aan de kenletter
van het betreffende handschrift gaat dan de aanduiding trnsp vooraf.
4. Vervangingen: als het wegens de vormelijke gelijkenis duidelijk is op welke woorden van de tekst de
vervanging slaat, wordt alleen de variant vermeld. In het andere geval gaan de betreffende woorden van
de tekst vooraf en worden van de varianten gescheiden door een dubbele punt.

De volgorde van de varianten
Aangezien de editie eerst en vooral de varianten van *O ten opzichte van *H1 noteert, staan als regel de
handschriften van *O als eerste genoteerd, eventueel gevolgd door de handschriften van *H1 en *H2.

Ontbrekende tekstdelen
Wanneer in het basishandschrift of een collatiehandschrift een tekstgedeelte ontbreekt, dan wordt het
afbreken van de tekst aangeduid met breekt af tot, voorafgegaan door het laatste woord voor de
afbreking en gevolgd door het nummer van de regel waar de tekst hervat;
wanneer de tekst hervat, wordt dit aangeduid met het woord herneemt, voorafgegaan door het woord
waarmee de tekst hervat, tussen haakjes gevolgd door de verwijzing cf naar het regelnummer waar de
tekst afbrak.

7. Paleografisch commentaar

Het paleografisch commentaar bevat alle eigenaardigheden van het schrift in de hss. Göttingen, theol.
160 en Leiden, Ltk. 240. Dat wil zeggen: handelingen van de kopiisten - of anderen - zoals
doorstrepingen, toevoegingen in de marges, woorden op rasuur etc16.

Daarenboven zijn twee categorieën van tekstuele elementen in het paleografisch commentaar
opgenomen, waarvan opname in het variantenapparaat evenzeer te verdedigen is.
Ten eerste: evidente schrijffouten van de basishandschriften. Deze evidente schrijffouten zijn in de editie
stilzwijgend verbeterd en de foute schrijfwijze van het basishandschrift is niet in het variantenapparaat

                                                       
16 Hoewel paleografisch commentaar strikt genomen een te eng begrip is om al de genoemde aspecten van
schrift en codex te omvatten, is de term gangbaar ter aanduiding van deze aspecten; cf. Ruusbroec, Opera
Omnia, dl. I, 1981, p 000, § 2.3.
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opgenomen. Het betreft hier gevallen waar het basishandschrift in een woord een letter te veel of te
weinig heeft, of een verkeerde letter. Het is niet nodig het variantenapparaat met dergelijke gevallen te
belasten, wanneer ze alle in het paleografisch commentaar worden genoteerd.
Ten tweede: een eigenaardigheid van het schrift die alleen in basishandschrift Leiden, Ltk. 240
voorkomt. De kopiiste heeft de neiging om de letter -h- tweemaal te schrijven, wanneer een woord
waarvan de laatste lettergreep -heyt is, aan het eind van een regel wordt afgebroken. In het handschrift
staat dan bijvoorbeeld: gehoersamich/heyt. Deze merkwaardige woordvormen zijn stilzwijgend door de
reguliere woordvormen vervangen. Alle gevallen zijn genoteerd in het paleografisch commentaar.


