
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.


