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TER INLEIDING.
Tot de beschaving van West-Europa hebben de Nederlanden, Zuid en Noord, ruimschoots het hunne bijgedragen.
Hun groote invloed op de ontwikkeling van wetenschap,
kunst, handel, nijverheid, van geheel het maatschappelijk en
zelfs politiek leven, ook buiten hun beperkte taalgrenzen,
wekte dan ook steeds opnieuw de belangstelling van geschiedschrijvers en vakgeleerden, prikkelde hun geest tot steeds
grondiger onderzoek en studie.
Eén gebied echter bleef nagenoeg braak liggen, van katholieke zijde ten minste, en wei juist dàt gebied, waarop misschien de rijkste vruchten te oogsten waren : dat van de Nederlandsche Vroomheid en van haar betrekkingen met de
godvruchtige stroomingen in omliggende landen. Namen als
Ruusbroec en Thomas Hemerken van Kempen, om ons tot
twee der grootsten te bepalen, herinneren den kundigen lezer
al dadelijk hoe diep het geestelijk leven onzer voorvaders
op dat hunner naburen heeft ingewerkt.
Nu in vele landen : Frankrijk, Duitschland, Spanje, het
ontstaan van wetenschappelijke ascetische tijdschriften, die
ook de historische zijde niet verwaarloozen, een stijgende belangstelling openbaart voor de strevingen der Godzoekende
ziel, en aldaar reeds stemmen opgaan om te betreuren dat
Nederland zijn rijke schatten nog niet ontgonnen heeft, wordt
het tijd dat ook bij en door ons, Nederlanders, de hand aan
het werk geslagen worde. Reeds wordt aan de Nijmeegsche
Universiteit de uitgave voorbereid van een serie Teksten be-
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trekking hebbende op de Moderne Devotie. Te gelijker tijd
is bij verschillende geleerden in Noord- en Zuid-Nederland

een ander plan tot rijpheid gekomen : het oprichten van een
Tijdschrift, dat zich hoofdzakelijk bezig zal houden met de
historische studie der nederlandsche spiritualiteit.
Er kan immers, gezien den tegenwoordigen stand der wetenschap, nog niet gedacht worden aan het schrijven eener definitieve geschiedenis van het Godsdienstig leven onzer vaderen
in zijn letterkundige uitingen. Eerst moeten de materialen
daartoe verzameld en gekant worden, om dan later hunne
plaats te ontvangen in den groatschen bouw, dien we eens
hopen te zien verrijzen.
Dit voorbereidend werk nu wordt, zooals de ervaring bij
andere wetenschappelijke ondernemingen bewijst, op de meest
doelmatige wijze gedaan door een Tijdschrift, waarin de resultaten van detri!-studie en bijzondere opzoekin E'en, samen
met voorloopige of gedeeltelijke synthesen, voor het definitieve eindwerk worden opgeborgen. Dit Tijdschrift behoort
de geheele ontwikkeling van het Nederlandsch geestelijk leven te volgen, van zijn opbloei, na de eerste bekeering, tot aan
de overal merkbare inzinking van het vrome leven, die door
het rationalisme der XVIIIe eeuw veroorzaakt werd. Naast
bijdragen voor een toekomstige Bibliotheca Neerlandica Ascetica-Mystica, waarin al de Nederlandsche ascetische en
mystiehe schrijvers met de lijst hunner werken en uitgaven
zouden opgenomen
worden ; naast de publicatie van kortere
pg
bronnen (langere verschijnen beter afzonderlijk), komt voor
het Tijdschrift hoofdzakelijk in aanmerking de studie der
ascetische en mystieke schriften zelf, samen met den invloed
dien ze uitoefenden of ondergingen. Het is duidelijk dat de
preekliteratuur, zoover ze het inwendig leven behandelt, en
de hagiographie, zoover ze de heerschende beg rippen over
het ascetische en het mystieke leven weergeeft, niet voorbijgegaan mogen worden ; evenmin als de methode en de leering van voorname zielenleiders, die geen, geschriften nagelaten zouden hebben. Maar de zoo volledig mogelijke bibliographie en de wetenschappelijke studie der eigenlijk ascetische en mystieke werken blijft toch de hoofdzaak. Al wat tot
dit dubbel doel kan bijdragen als : het bijeenbrengen uit
reeds bestaande Repertoria van de Nederlandsche ascetische
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en mystieke werken, het opteekenen uit Kloosterkronieken,
Menologia en Necrologia van niet gepubliceerde of verdwenen werken, de identificatie van anonyme geschriften, critische bijdragen tot het vaststellen van den oorspronkelijken
tekst van yen werk, ascetische en mystieke Vocabularia van
bepaalde schrijvers of schrijversgroepen, aanwijzing de
vreemde vertalingen van Nederlandsche werken of der Nederlandsche van uitheemsche origineelen, studie der polemieken
op ascetisch en mystiek gebied hier te lande : dit alles is op
zijn plaats in dit Tijdschrift. Een kroniek zal vermelden, naar
de maat van het mogelijke, al wat in binnen en buitenlandsche tijdschriften en boeken van Benig belan d is voor de wetenschappelijke studie der Nederlandsche spiritualiteit. Recensies zullen den lezer inlichten over de in aanmerking komende nieuwe werken. Voor deze beide punten rekent de
redactie op de welwillende medewerking van schrijvers en
uitgevers.
De naam die aan deze publicatie gegeven wordt, ONS
GEESTELIJK ERF, zal niemand verwonderen, die, op het gebied dat zij wil bestrijken, zonder vooropgezette theorieën de
historische ontwikkeling in haar werkelijkheid tracht te volgen en bloot te liggen. Nergens misschien loopt hare lijn,
van de vroegste eeuwen af tot op onze dagen, zoo recht en
onafgebroken, hoe veeldradig ook en verscheiden, in de richting der katholieke traditie. Niet als vreemden doen ze ons

aan, de uitingen der nederlandsche godminnende ziel, of ze
nu als goudkorrels bedolven liggen in het erts eereer vaak onbeholpen hagiografische literatuur, ofwel in latere tijden in
het volle licht worden gezet door de kracht harer eigen welbespraakte mondigheid. Ons eigenste erf is het waarmede wij
daar in aanraking komen en dat onze zielen met die onzer geestelijke voorvaders doet mede trillen.
Het zal wel overbodig zijn uitdrukkelijk te doen opmerken
dat geestelijk hier overal betrekking heeft op het zieleleven,
en wel in beide zijn vormen, ascese en mystiek. Daar dit
woord echter, buiten deze beteekenis, er ook nog Bene andere, meer profane, heeft, werd aan den titel, tot scherper bepaling van den inhoud, toegevoegd : « Tijdschrift voor de studie der nederlandsche vroomheid » . Misschien zullen sommi-

gen in Noord-Nederland aan dit woord een zekeren « bij-
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smaak » vinden, omdat het van protestantsche zijde meer dan
door de katholieken gebruikt werd. Daar dit echter niet geldt
voor het Zuiden, daar het woord zoo goed zegt wat het zeggen moet, wijl het èn op de ascese èn op de mystiek toepasselijk is, en daar het ook nog zoo'n mooi nederlandsch woord
is, dacht de Redactie over dit bezwaar te mogen heenstappen
en aan de katholieken den goeden raad geven, het woord
weer tot het hunne te maken.
Uit al het voorgaande blijkt duidelijk genoeg, dat het niet
in de bedoeling ligt rechtstreeks mede te werken aan de pogingen die van verschillende zijden, vooral in het buitenland,
gedaan worden, om de theorie van het inwendig leven theologisch steviger te grondvesten en psychologisch juister te beschrijven en te verklaren. Nog minder zal `dit Tijdschrift stelling nemen in de twistvragen, welke te dezer gelegenheid tusschen de verschillende scholen onvermijdelijk oprijzen, en
dus zal het ook geen practische voorlichting en leiding trachten te geven ten opzichte der stroomingen die zich in het godvruchtig leven onzer tijdgenoten openbaren. Dat beteekent
echter geenszins dat het in deze zaken van weinig of geen nut
zal zijn. Van hoe groot belang de alzijdige kennis van de vroeger heerschande denkwijzen en opvattingen zijn kan voor het
grondig begrip der traditioneele leer, voor de verdere ontwikkeling harer levende kern, voor de scherpstelling en oplossingder vragen van den dag, werd op het innig verwante terrein
der scholastiek genoegzaam bewezen door den zegenrijker
arbeid van mannen als Denifle, Ehrle, Baumker, Grabmann
e. a. De buitenlandsche tijdschriften die het hedendaagsche
probleem van het geestelijk leven, samen met de hoogere leiding der moderne vroomheid, in het middelpunt hunner belangstelling plaatsen, hebben dan ook terecht een ruime plaats
afgestaan voor de wetenschappelijk historische behandeling
van het vrome verleden. Met ons tot deze laatste te bepalen
sluiten wij dus niet de oogen voor het heden. Veeleer hopen
we het onze te kunnen en zullen bijdragen tot een levendiger
begrip der traditie en zoodoende ook den verderen uitbouw
der theorie van het inwendig leven te bevorderen.
Om de taak waarvan wij de moeilijkheden nief onderschatten tot een goed einde te brengen, hebben wij ons in Zuiden Noord-Nederland, naast de hooge goedkeuring der onder-
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Bovendien kunnen wij ons verheugen in de sympathie en
medewerking van het Nijmeegsch initiatief dat we reeds hooger vermeldden. Wij vertrouwen dan ook, dat de verdeeling
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Nijmegenaars, met opzet enkel voorloopig gehandhaafd; tot
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OVER HET ONTSTAAN
DER GERMAANSCHE MYSTIEK

Al zijn wij, Nederlanders , een klein volk, we mogen er toch
met fierheid op wijzen, dat wij een niet gering aandeel hebben gehad in de wording van de West-Europeesche beschaving. Wij willen hier niet een hymne aanheffen ter verheerlijking van de velen die, uit onzen stam geboren, van de vroegste Middeleeuwen af, al zou men daarbij tot dien grooten
Frank, Karel den Groote opklimmen, op alle gebied van het
kultureele leven, zoowel van de kunst als van de maatschappelijke instellingen, een aanzienlijke, niet zelden een diepingrijpende rol hebben gespeeld. Alleen wat de kunst van het
woord betreft schijnen wij, met onze weinig verspreide taal,
geringen invloed te hebben uitgeoefend ; in de Middeleeuwen
wil de gewone voorstelling onzer literatuurgeschiedenis, dat
we slechts gedweeë volgelingen, zonder veel genie, op een
paar uitzonderingen na, zouden geweest zijn van den vreemdeling. Of wij tot de woordkunst van toen het onze hebben
bijgedragen, of wij in meer dan een openbaring ervan scheppend hebben gewerkt, of soms een en ander letterkundig vak,
als het epos en het dierengedicht, eenigen aanstoot van ons
heeft ontvangen, wordt meestal niet eens verder onderzocht.
Ook op die vragen wenschen we hier niet in te gaan. In
de geschiedenis echter onzer woordkunst is een vak bijzonder
stiefmoederlijk behandeld geworden : dat van de ascetische,
de mystieke kunst. Toch beginnen we sedert enkele jaren reeds
te vermoeden, dat een niet te onderschatten werking op de
godsdienstige literatuur,. en zoo op het geheele godsdienstige
leven der laatste eeuwen, van onze groote Middeleeuwsche
schrijvers zou zijn uitgegaan. Al dadelijk kan dit treffen,
wanneer wij bedenken, welk een plaats een werkje als de
Imitatio C hristi, in het religieuze leven onzer moderne tijden
heeft veroverd. En de Imitatio Christi, werk van een Nederlander, is wel de rijpe vrucht onzer eigen autochtone mystiek.
In geen enkel land werden in de XVI°, XVII e eeuwen betrekkelijk zoo vele godsdienstige, mystieke verhandelingen geschreven als ten onzent. Wij vermoeden misschien niet eens
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den rijkdom dier literatuur, zoowel in het Latijn als in de
volkstaal. Welke beteekenis onze Gelukz. RUUSBROEC, ook
buiten de enge grenzen van ons taalgebied, heeft gehad, gaan
we eenigszins inzien, wanneer we de verspreiding van zijn
werken, zooals we die nu nog kunnen volgen uit bewaarde
handschriften en drukken, komen te erkennen. Een paar fei.
ten die in dit iopzicht voor boekdeelen spreken, zijn b. v.
dat in de tweede helft der XVI° eeuw de lezing van onzen
RUUSBROEC in meer dan een der groote religieuze orden aan
de jongere leden werd verboden, omdat de jeugd te veel
dweepte in 't bijzonder met de hoogste leerstukken van den
gevierden schrijver. Verder : dat in de groote eeuw van de
Spaansche mystiek, ten tijde van de H. Theresia en van den
H. Joannes van het Kruis, RUUSBROEC en in 't algemeen de
mystieken uit het Noorden, wier werken in 't Spaansch waren
vertaald, door den Groot Inquisiteur op den Index der in
Spanje verboden boeken werd geplaatst. Wat niet belet dat
wij nog in de schriften dier mystieken, en in 't bijzonder van
den H. Joannes van het Kruis, herhaaldelijk de stem van
RUUSBROEC onderscheiden. Beroemde, om hun godsdienstige schriften gunstig-bekende mannen, als de Gelukz. Kard.
BELLARMINO, verborgen hunne bewondering niet voor onzen
RUUSBROEC ; en de werken van een Eerbiedw. Pater LESSIUS
waren waarschijnlijk niet tot stand gekomen, zonder zijn
diepe vereering voor zijn heiligen stamgenoot. Doch ook deze
verspreiding en de daarmee verbonden invloed van onzen mysticus zijn nog nauwelijks onderzocht geworden. Voornamelijk HARPHIUS die in zijn werken geheele brokstukken van
RUUSBROEC overneemt, schijnt diens leering te hebben verspreid. En het is genoegzaam bekend wat de broeders des
Gemeenen Levens, die RUUSBROEC als hun grooten leeraar
vierden, voor de katholieke spiritualiteit al hebben verricht.
Wie eenigszins, door voortdurende lezing of studie van onze
mystieken, met hunne taal, hunne voorstellingen, hunne bestrevingen, hunnen geest, is vertrouwd geraakt, wordt er voortdurend aan herinnerd, wanneer hij sommige schrijvers doorbladert, of sommige mystieke stelsels hoort uiteenzetten. Hun
bewonderaars meenen wel eens voor gansch oorspronkelijke
opvattingen te staan, die ze als het eigen bezit van hun ras
willen verheerlijkt zien, waar wij bepaaldelijk een weerklank
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uit onze Middeleeuwen mogen vernemen ,1). Al is nu die invloed nog weinig, allerminst in bijzonderheden, aangetoond
geworden, toch weten wij er al genoeg van, om te mogen beweren, dat wij vooral door de mystiek in de wereld-cultuur
zijn doorgedrongen.
Om echter het aandeel, dat ons daarin toekomt, nader te bepalen, zouden wij vooreerst moeten vaststellen, welke voerstellingen, welke bestrevingen juist onze mystiek hebben gekenmerkt, in welke uitdrukkingen, welke gevoelens, welke
levensvormen zich die geest onzer schrijvers bijzonder openbaart. De invloed en beteekenis van een school moet niet zoozeer afgemeten worden naar de min of meer letterlijke ontleeningen, die er aan worden gedaan, maar voornamelijk naar
den geest die haar heeft bezield, naar de aanschouwingen die
haar hebben geleid. Welke zijn die kenmerken, die aanschouwingen, welk is die geest van onze Nederlandsche mystiek?
I
In de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit bestaat
er wel een groote richting of school, die men noemen kan de
GERMAANSCHE mystiek.
Wat het goede recht dier indeelingen van het geestelijk leven in allerlei richtingen en scholen betreft, moeten wij er wel

niet op wijzen, dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan op de
groote eenheid van den godsdienst, zooals die door de Katholieke Kerk wordt voorgehouden. Een der meest verspreide
vooroordeelen tegen de Katholieke Kerk is wel, dat ze alle
individualisme, alle eigenaardigheid in de opvatting en de beleving van 's menschen betrekkingen met God onderdrukt.
Waar ze dan vernemen van een godsdienstig-ontwikkelde,
zelfstandige persoonlijkheid, zijn andersdenkenden al te geneigd daarin een afwijking van de katholieke richting, een
breuk met het universeele, katholieke dogma en dogmenleven
te zien. Alsof ook voor den katholiek het individueele geweten
niet de laatste en opperste rechter ware van goed en kwaad !
Maar dit individueele geweten moet door de leer van Christus
en van de H. Kerk, die daartoe van haar Goddelijken Stichter
1) Dit is o. a. het geval met het terecht gevierde werk van H.
toire !ittéraire du sentiment religieux en France.
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volmacht heeft ontvangen met de plechtige belofte van veiligen
bijstand, eerst gevormd, ontwi1ke1d en onderricht worden,
om niet in zelfbegoochelingen en dwalingen verstrikt te geraken : het individueele leven wordt voortdurend geleid, beteugeld, gewaarmerkt, aangewakkerd ook en gevoed, door het
machtig-bruisende leven der gemeenschap. Daar zijn de algemeen geldende voorschriften van de zedenwet, met daarnaast
de leidende beginselen van de evangelische raden, zooals die
door Christus werden bekrachtigd of uitgevaardigd, om het
menschdom tot hoogere volmaaktheid te voeren. De H. Kerk
waakt er over, dat die door de eeuwen ongeschonden in hun
volle beteekenis worden bewaard. Daar zijn de genademiddelen, die Christus heeft ingesteld of aangeboden, om den
mensch in zijn streven naar hoogex te steunen en zijn geestelijk leven te ontwikkelen langs de lijnen van de door God gewilde heiligheid. Ook daarover houdt de H. Kerk een zorgvolle hoede. Daar zijn de dogmatische leerstellingen, die
voorhouden wat wij over God en den mensch en hun onderlinge betrekkingen moeten gelooven, die niet slechts een beteekenis bezitten voor het verstand dat ze aanneemt en doorgrondt, maar voorai voor het leven, waarvan zij de houding,
de vormen, de openbaringen moeten sturen en bezielen, en
die op hunne beurt door dit vollere leven in hunnen inhoud
door de eeuwen steeds bepaaldelijker ontvouwd worden. Ook
over dit dogma en dit leven is de Kerk door Christus zelf aangesteld ; heeft in 't bijzonder de H. Petrus met diens navolgers opdracht om het door alle ontwikkelingen en ontvouwingen heen ongerept in zijn wezenlijke eenzelvigheid over te
leveren van geslacht tot geslacht.
Maar de Kerk is niet iets abstracts en algemeens : zij bestaat
uit levende individuen, met eigen, persoonlijken aanleg, met
eigen persoonlijke sympathieen en antipathieën, met eigen
persoonlijk leven. En die individuen behooren verder tot allerlei natuurlijke gemeenschappen : van ras, volk, maatschappelijke, politieke inrichtingen, waardoor ook weer de geheele
persoonlijkheid gekleurd, in haar voelen, denken, streven duizendvoudig geschakeerd wordt : terwijl toch allen weer in die
zoo bonte schakeeringen steeds het type van den mensch, met
al zijn aangeboren neigingen blijven vertoonen. Zoo worden
ook al die zedelijke voorschriften en raden, al die genademid-

Over het ontstaan der Germaansche mystiek.

15

delen, al die dogmatische leersteilingen opgenomen door
levende wezens en in het leven dier individuen omgezet. En
steeds is de H. Kerk er om bezorgd geweest, hate kinderen
aan te wakkeren en op te beuren om ze naar hun beste krachten in ieders persoonlijk leven uit te werken. Vandaar de
bijna oneindige verscheidenheid in het godsdienstige leven,
zooals die ook voor een oppervlakkigen toeschouwer in hire
heldhaftigste zonen, in hate heiligen, tot uiting komt. • Verscheiden, zooals het individueele en concrete tegenover het
type en het algemeene staat : toch in zich dragend en uit zich

openbarend de algemeene wetten en kenteekenen van het
type, waartoe het individu behoort.
Zooals in het organisch leven de enkelingen met gemeenzame trekken . weer dichter bij elkander in verwantschap worden gebracht, om als zoovele verscheidenheden een en dezelfde soort uit te maken, evenzoo in het geestelijk-godsdienstige
leven. Op die wijze ontstaan de verschillende scholen of richtingen, die als zoovele verscheidenheden, binnen de ééne
soort : katholiek godsdienstig leven, overai hetzelfde door den
tijd en de ruimte, en toch zoo heerlijk-verscheiden in weelderige levenspracht, moeten beschouwd worden.
Over het goede recht der benaming Germaansche mystiek,
over den omvang en den inhoud kunnen we hier kort zijn.
Voor ons doel is een nominale definitie voorloopig voldoende.
De Germaansche mystiek is die vorm, die school van godsdienstig-geestelijk leven, welke in de Middeleeuwer onder
Germaansche volkeren is opgebloeid. In de XIV° eeuw voornamelijk kreeg ze hare volste ontwikkeling, werd ze systematisch opgebouwd, in 't bijzonder door de verhandelingen en
sermonen van Duitsche Dominikanen, van Meester ECKHART
(1260-1327) ; den Gelukzaligen Heinrich Suso (1300-1366)
joannes TAULER (1 300-1 36 1). Tot diezelfde school behoorde ook onze Gelukz. Joannes RUUSBROEC, en de andere
mystieke schrijvers, die hun leering van hem hebben ontvan$en. Om die groote leiders bewegen zich dan nog talrijke
min of meer gekende ascetisch-mystieke heeraars ; onder hun
invloed kwamen meer andere verhandelingen tot stand, waar-
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de schrijvers hun naam niet hebben overgeleverd 2).
Al die schrijvers en schriften vormen een wel bepaalde
School van spiritualiteit, met eenige groote, kenmerkende
leerstukken, die allen gemeen zijn, hoezeer ze verder ook
weer onderling mochten verschillen, ja zelfs tegenover elkander staan. Welke zijn die eigene; kenmerkende leerstukken?
die eigenaardige bestrevingen?
Wij willen hier geen volledige uiteenzetting beproeven van
ale geheele leering der Germaarische school, doch slechts
Benige hoofdtrekken aanhalen, waardoor zij zich al dadelijk
onderscheidt.
1. Daar is vooreerst een sterke neiging tot wat de Duitschen
noemen Speculation, tot bespiegeling, tot metaphysische beschouwing en opvatting van de hoogste geloofswaarheden.
De Germaansche mystiek is daardoor niet, wat men gewoonlijk noemt, praktisch ; althans niet in dien zin dat zij slechts
een reeks van voorschriften, godsdienstige oefeningen en
werken zou aan de hand doen, in los verband, als in een
wetboek van geestelijk leven. De praktijk is bij haar innig
verbonden met de bespiegeling ; zij bloeit op en groeit uit de
beschouwing : de beschouwing overheerscht, een beschouwing, die houdingen en gesteldheden aankweekt, meer dan
ze tot afzonderlijke handelingen en daden aanspoort. De
Germaansche mystiek is er daarom niet minder praktisch om,
als ze tot het volle beleven van het christendom opwekt. Maar
van

die praktijk bewaart bij haar ook een eenigszins metaphy-

sisch karakter, geboren, gedragen, bezield als zij steeds is door
de metaphysische beschouwing 3).
ecfief dan
2. De Germaansche mystiek is verder minder affectief
speculatief. Doch ook dat moet weer goed begrepen worden.
Want die bespiegeling brengt haar eigen gevoelsleven mede ;
een gevoelsleven, dat groeit uit de bespiegeling. De affectieve
2) In dit opstel over de Germaansche mystiek is er natuurlijk geen spraak meer
van de verdere ontwikkeling. Wij vragen ons alleen af : vanwaar komt de kern,
het wezen, der zoogenaamde Germaansche mystiek, en blijven dus bij haar oorsprong.
3) Als b. v. een HADEWYCH opwekt tot nederigheid en er als reden van aangeeft :
Want God es in die hoecheit sijns ghebrukens ende wij si jn in die diepheit ons
ghebrekens, zoo veronderstelt dat een heel metaphysisch systeem, hoe diep en
mooi het ook weze.
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mystiek staat de speculatieve of onverschillig of zelfs vijandig

tegenover. De beroemdste geestelijke schrijver der Middeleeuwen, die door zijn daad en zijn woord, zulk een machtigen invloed op zijn en latere tijden heeft uitgeoefend, de
H. Bernardus, was vooral affectief, die in 't bijzonder de
teederheid, de menschelijkheid in de devotie heeft gebracht.
Daarom was die affectie niet zonder een echten grondslag
van gedachten en beschouwingen. Maar Bernardus was in de
devotie wars van redeneering. Hij verwijlde ook liefst bij de
mysteriën van Christus' Menschheid, bij Zijn Geboorte en
Zijn Lijden : hij heeft de Menschheid van Christus in de
vrome gemoederen verinnerlijkt. De Germaansche mystiek
integendeel, steed's neigende naar de bespiegeling der hoogste
betrekkingen tusschen God en schepsel, miskent allerminst
Christus' Menschheid, maar kweekt toch een geheel ander
gemoedsleven aan : grootscher, zwaarder, zoo men wil,. vager
ook, onbepaalder, algemeener, wat men zou kunnen noemen,
hartstochtelijker, minder komende door de zinnen en als 't
ware van buiten, dan uit de in de bespiegeling opgewekte
liefde. Dit onderscheid kenmerkt zelfs de met beide richtingen
verbonden visioenen : terwijl in de affectieve school de vertroostende visioenen overheerschen (verschijning van Jezus
in zijn menschelijke gedaante, van Maria van heiligen of engelen), komen in de speculatieve mystiek meer zulke visioenen
voor die als een symbolische, grootsche, uitbeelding zijn van
een of andere diepere, mystieke opvatting. Men denke hier
slechts aan de Visioenen van HADEWYCH.
3. De bespiegeling nu in de Germaansche mystiek steunt
wel op de Scholastieke philosophie en theologie, zooals die
voornamelijk in de XIII 8 eeuw ten volle zal opgebouwd worden 4) . Maar zij behandelt liefst de hoogste betrekkingen
tusschen God en 'de ziel, met hun toepassing op het leven.
4) ECKHART b. v., die als de groote theoreticus dier mystiek beschouwd wordt,
wijkt in geen hoofdzaken af van de theologische lering, zooals die door zi jn ordebroeder, den H. Thomas, was voorgedragen, al weet hij op ieder leerstuk den
stempel zijner eigen persoonlijkheid te drukken, al verwerkt hij zijn leering ook
vow+ het leven, al moge hij die niet steeds te best hebben begrepen, zoodat hij
moeilijk van vaagheid, verwarring, dialectische gekunsteldheden vrij te spreken is,
waarom sommige van zijn leerstellingen, ook om hun paradoxale uitdrukking, als
kettersch, of althans gevaarlijk werden veroordeeld.
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En daarin is ze, verder, meer idealistisch getint dan het meer
aristotelisch gehouden Thomisme.
Het Platonisch, of beter Plotinisch idealisme, dat geheel
het werk van Pseudo-Dionysius had doortrokken, heeft bijzonder in de Germaansche mystiek gebloeid. Reeds de H. Augustinus, wiens theologische denken steeds het Westen heeft
beinvloed, had er machtig toe bijgedragen om veel van het
Platonisme en het Neo-Platonisme in de dogmenverklaring
op te nemen, hoe zeer dit daar ook verchristelijkt was geworden. Pseudo-Dionysius, wiens werken in de Middeleeuwen
golden als die van een discipel der apostelen, en daarom het
hoogste gezag behielden, was die neo-platonische strekking
nog komen versterken. Het beradener Aristotelisme van den
H. Thomas belette dezen zich geheel aan Pseudo-Dionysiu,,
over te leveren, al citeert hij hem herhaaldelijk, om niet met
hem in strijd te komen. Maar dit idealisme, dat vooral in de
opvatting van God en van zijne betrekkingen met het schepsel zich gelden laat, moest de mystiek ook sterker aantrekken,
omdat zij daarin voornamelijk het voedsel vond voor hare
koenste bespiegeling.
4. In die leer nu staat voorop het goddelijk exernplarisme.
Van alle eeuwigheid bestonden wij, bestaan alle schepselen,
in de Gedachte des Vaders. Wij bestaan er nog, voortdurend,
als deel van het Woord. Eeuwig brengt de Vader ons voort,
in den Zoon, in Zijn Woord ; eeuwig bemint Hij ons -net
eeuwige liefde, en door die eeuwige, zelfstandige Liefde,
den H. Geest, keeren wij ons in den Zoon, tot den Vader, het
Beginsel dat ons gebaard heeft.
Zoo hebben wij een eeuwig bestaan in God. Wij zijn er God
zelf, en God zou niet zijn zonder ons, Wij leven er in God
Gods leven is ons leven. Besloten in de eenheid van Gods natuur, gaan we uit met de Personen, met het Woord, en keeren
terug in de eenheid, in de oneindige stilte der Godsgenieting.
Bijzonder sterk denkt zich de mysticus dit leven van ons voorbeeld in God. Aanleiding daartoe gaf het woord van den
H. Joannes uit het begin van zijn Evangelie : Quod factum
est in Ipso vita erat ; alles wat geschapen is was leven in Hem.
Want zoo werd de plaats gelezen en opgevat 5).
5) Zie J.

LEBRETON. fc

origines du dogme de la Trinité, 4e uitg,. 586-589.
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Nu zijn wij schepselen. Naar die ideeën, die typen, heeft
God geschapen. God heeft ze buiten zich geplaatst : het heelal, de schepselen zijn een deelneming aan, een openbaring van
het Woord. Elk geschapen wezen is uitgegaan uit het oneindige, ongeschapen Woord des Vaders.
Zooals wij in God bestaan, zoo geniet ons God in zich zeiven. Dit leven in God wordt als de norma, de regel, het einddoel voor ons eigen leven 'daarheen streeft de ziel op, om dat
te bereiken. Wat wij in God zijn is als de regel weer van onze
volrnaaktheid. Ons « gebreken » wordt daarnaar afgemeten.
5. Tot God, tot de Eenheid, keeren wij terug langs den
weg van onzen uitgang. « De uitgang der schepselen uit het
eerste beginsel gebeurt langs een zekeren kringloop, omdat
alle wezens terugkeeren als in hun doel naar dat waaruit zij
als uit hun oorsprong zijn voortgegaan. En daarom moet de
terugkeer naar het doel geschieden langs denzelfden weg
langs denwelken de uitgang uit het Beginsel is gebeurd. Zooals nu de uitgang der personen regel is van de voortbrenging der schepsden, uit het eerste beginsel, zoo moet die
:elfde uitgang de regel warden voor hun -.-.,31-ilgkeer in hun
doel 6). » Zooals ons voorbeeld door de Liefde naar den
Vader, of liever naar de eenheid terugkeert, zoo moeten wij
in den Zoon met de Liefde naar den Vader, en de Eenheid
der Godheid terugkeeren, om daar eeuwig te rusten.
Zoo moet ons geschapen leven zich bewegen op het rythme
van het goddelijke leven : in zijn uitgang uit de eenheid in
de Personen en zijn terugkeer door de Personen in de Eenheid.
Daartoe heeft de ziel ontvangen het beeld van de H. Drieëenheid : de drie hoogste, geestelijke vermogens : het Geheugen,
beeld van den Vader, de Rede, beeld van het Woord, de Wil,
beeld van de Liefde ; die uitgaan uit, en wortelen in de
eenheid der natuur.
Zoo is de ziel vereenigd met de Goddelijke personen, met de
Drievoudigheid die volgens de personen eeuwig werkzaam is,
6) In exitu creaturarum a primo principio attenditur quaedam circulatio vel regiratio, eo quod omnia revertuntur sicut a primo principio prodierunt. Et ideo odor-

tet ut per eadem quibus est exitus a prncipio, ei reditus in finem eAtendatur. Sicut
igitur dictum est, quod processio personarum est ratio productionis creaturarum a
primo principio, ita etiam est eadem processio ratio redeundi in finem. (1 Sent. dist.
14, 9. 2. a. r.)

20

Dr. J. VAN MIERLO jr. S. J.

Maar de mystieke vereeniging is rust, genieting, zaligheid ;
God nu is eeuwig in rust en genieting volgens zijn Eenheid.
Zoo wordt de mystieke vereeniging in de goddelijke Eenheid
voltrokken. Vereenigd met de goddelijke Wezenheid, is de ziel
ook vereenigd met de drie personen. Want God is werkzaam
in de ziel : de Vader spreekt er zijn eeuwig Woord en uit beider Liefde gaat de H. Geest voort.
Om God aan te raken moet de ziel zich terugtrekken uit de
vermogens, in de eenheid. Daar heeft God zijn eeuwig beeld
neergelegd : daar draagt zij haar Oorbeeld ; en geen schepsel kan er binnendringen, maar God alleen. Aan het einde
van haren terugkeer, in de mystieke vereeniging, keert de
ziel dus terug naar haar eeuwig beeld. Hiernamaals zal die
terugkeer blijvend voltrokken worden. Op aarde slechts voorbijgaand..
hankelijkheid
6. De mystieken realiseeren zeer sterk onze afhankelijkheid
van God. Zoo veel zal wel uit het voorgaande gebleken zijn,
dat de mensch innig met God verbonden is : zijn wezen hangt
in God. Met zoo sterke uitdrukkingen wordt die afhankelijkheid soms voorgesteld, dat ze meermaals aanleiding hebben
gegeven tot de beschuldiging van Pantheisme, als zouden ze
namelijk het onderscheid wegnemen tusschen God en schepsel 7). Maar Pantheisten waren ze niet, wilden ze niet zijn.
De ziel blijft steeds gescheiden van God : ze is een schepsel
en wordt nooit zelf God. God heeft vrij geschapen. En zoolang
dit gehandhaafd blijft, is ook alle pantheisme uitgesloten, hoe
eng men zich overigens de betrekkingen tusschen Schepper en
schepsel denken mag. Van Gods Alomtegenwoordigheid, aldooidringendheid, oneindigheid, van Gods Almacht, Ivan
Gods Alheid hebben onze mystieken de meest aangrijpende,
grootsche opvatting.
7. De vereeniging met God, de terugkeer in de eenheid, is
het werk van de Liefde, van den wil. Daaro m zal de mensch
er naar streven, zijn wil in alles gelijkvormig te maken aan den
wil van God : in alles met God te willen, wat God wil. Dat
is vergoddelijking, Godvormigheid. Zoo wordt dan ook de leer
7) Deze beschuldiging kan althans helpen om het eigenaardige dezer mystiek te
laten beseffen. Da ar uit blijkt, dat in haar grootsche opvatting van God en sche?sel
wel iets kenschetsends ligt. Dit vrijwaart ook deze mystiek tegen alle zoetsappigheid en gevoelerigheid.
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`van de algeheele verzaking aan allen eigen wil, en van de
volledige onderwerping aan den wil van God een der hoofdleerstukken der Germaansche mystiek. Men kan werkelijk
niet zeggen dat deze het ascetisme verwaarloost of geringschat ! De versterving van ''s menschen hartstochten en onordelijkheden wordt integendeel door haar met allen nadruk
voorgehouden als onvoorwaardelijk vereischte voor alle hoogere volmaaktheid. Die leer der zelfverzaking heeft iets
strengs, iets ernstigs, zooals nergens elders. En die vereeniging
met Gods wil wordt opgevat als een opgaan in,. een beleven,
een zich eigen maken van, Gods eigen wil. Dat hier gevaar
van quietisme dreigen kan spreekt van zelf : dat ware slechts
de overdrijving van een overigens zeer heilige en verhevene
leering : waar de mensch zelf ophoudt te willen, om alleen
zoo gezegd Gods wil in zich te laten voltrekken, daar begint
de dwaling. Doch zoolang de mensch wil wat God wil, en alleen dat wat God wil, waar hij zijn eigen wil aflegt, om dien
van God aan te nemen, zegeviert de zuiverste ascese.
De leer van de gelijkvormigheid van onzen wil met Gods wil
is een der hoofdstellingen geworden van alle moderne spiritualiteit. En met recht zoo. Toch mag de vraag gesteld worden,
of dit ook niet een aanwinst is, die de Germaansche mystiek
voor haar heeft veroverd.Voorzeker, te allen tijde werd geleerd
dat de mensch om zich te heiligen Gods wil snoet volbrengen.
Maar tot dusver werd dit niet met zulk een nadruk voorgesteld.
Het ascetische leven was een strijd tegen de zonde, een verwerven en beoefenen van christelijke deugden. De Germaansche mystiek echter wordt geheel overheerscht door het streven
der ziel naar den terugkeer in God : waarin dan de vergoddelijking van den wil door toeeigening en beleving van Gods
wil op den voorgrond komt te staan. In alle geval, de ernst
waarmee dit wordt voorgedragen, de gestrengheid, waarmee
dit wordt doorgevoerd kenmerkt stellig deze school. En zelfs
het quietisme dat slechts daaruit ontstaan kon,en v66r dien
tijd dan ook onbekend schijnt te zijn geweest, wijst er op, dat
hier iets nieuws geboden werd. Want die onderworpenheid
onder Gods wil heeft een gansch eigenaardig accent, een geluid, dat ze zeker tot dantoe nog niet had gegeven, een pantheizeerende strekking, zouden sommigen meenen, die in
alle innig-diepere betrekking tusschen Schepper en schepsel
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pantheisme zien ; wat tróuwens dit eigenaardig accent kenmerken kan. Het is niet slechts zich onderwerpen en gereedelijk aanvaarden al Gods schikkingen over ons ; niet slechts volbrengen al wat de mensch als Gods wil of welbehagen over
hem erkend heeft. Maar bepaaldelijk : een zich ontdoen van
allen eigenwil, een te gronde richten van alle zelfzucht, om
zich te hechten aan Gods wil, om te willen met Gods wil, om
uit den geschapen zelfwil over te gaan in den eeuwigen wil
van God. Die gelijkvormigheid nogmaals, is minder in bepaalde daden dan in een blijvend hechten aan Gods wil als
zoodanig. En voorzeker, in dien vorm, met die kleur en dat
accent, is die leer iets eigenaardigs. 'Waar die overheerscht,
draagt geheel de spiritualiteit mede een bijzondere schakeering en een diepen, ernstigen grondtoon. Hoe zeer we die gelijkvormigheid met Gods wil nu als een hoofdstuk der moderne
spiritualiteit aanvaarden, ze komt, ten minste in den hier beschreven vorm, zoo niet geheel, uit de Germaansche mystiek.
En dat is het wel, met allerlei andere stemmingen en gevoelens die er uit geboren worden of er mee verwant zijn, wat ons
telkens bij latere schrijvers en in latere scholen het geluid onzer oude mystiek onderscheiden laat. Waar die opvatting
doordringt, wordt geheel de spiritualiteit ook bepaald mystieker : daar ze samenhangt met de algemeene opvatting
van het geestelijke leven als een hechten aan, een overgaan in
Gods leven, met een metaphysisch stelsel van spiritualiteit.
Geheel het christelijke leven der volmaaktheid wordt een
zich onteigenen van zich zelven en een zich toeeigenen van
God. ,Om God te bereiken, moet de mensch al zijn eigen
egoistische bezorgdheden afleggen, zich zelven geheel opofferen, om niet minder dan God in zijn geheelheid te bezitten.
8. Hoe hoog de Germaansche mystiek ook opstreven mag,
hoe zeer het leven der Godheid in de Eenheid der natuur,
waar ze genieting is, en in de Drieheid der Personen, waar ze
bedrijvig is, het gewone onderwerp harer bespiegeling uitmaakt, toch wordt Jezus-Christus, in Zijn Menschheid en in
Zijn Godheid steeds als het middelpunt van dit leven voorgesteld. Want Christus' Menschheid is de weg, langs welken wij
stijgen moeten naar de Godheid. Hij is het Woord, in Wien
wij onze eeuwige Causa exemplaris hebben. Wie met Christus
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is, is met God en hij heeft het leven. Om die plaats van Christus in het geestelijk leven te begrijpen, moeten we steeds de
leer van het mystieke Lichaam vó6r oogen houden. Want ook
die leer, die geheel de spiritualiteit van den H. Paulus beheerscht, ligt de Germaansche mystiek ten grondslag en wordt
overal vooropgezet. Met Christus zijn wij vereenigd door een
levensbeginsel, de genade : Hij is ons leven. Hij is het hoofd,
wij de ledematen. Meer nog : wij zijn met hem de êêne Christus. Zoo wordt de Navolging van Christus niet zoo zeer een
wandelen op zijn voetstappen, een volgen ; maar veeleer een
beleven van Christus, een steeds voller ingaan in vereenigdworden met Christus, opdat Hij in ons leven zou. Ook dit beleven van Christus nu wordt in zijn grootschen en pijnlijken
ernst opgevat. Want de menschheid van Christus is lijden :
Christus beleven is dus lijden ; zoodat het lijden op die wijze
onafscheidelijk wordt van onze navolging van Christus. Daarin
openbaart zich vooral de Liefde, die ons met Hem verbindt ;
en de verhevenste drijfveer daartoe is geen andere dan om met
Christus te zijn. De beschouwing van het leven van den Godmensch biedt zoo geen stof alleen voor teederheid en medelijden, voor gevoelde liefde. Zij moet invoeren in Christus,
verbinden met Christus, steeds dieper in Christus doen overgaan. Christus is geen voorbeeld alleen, wiens trekken men
afkijkt om ze in zich uit te drukken ; maar waarmee men
vereenigd wordt en wiens leven men deelt. Geheel de spiritualiteit der gehechtheid aan Christus en aan diens staten en
toestanden wordt daarmee gegeven.
In 't bijzonder vindt de leer der algeheele onthechting en
zelfverloochening in dit beleven van Christus haar heerlijkste
verklaring
en haar hechtsten steun. Het mysterie
der
Mensch.
.
..
..
i er
wording is
is in deze spiritualiteit niet iets bi^komstigs : zij is
het wezen zelf van ; het streven naar de vereeniging met God
naar de genieting van God is derhalve geheel bovennatuurlijk,
daar het gebeurt met en door ep in Christus.

Zoo hebben wij eenige der voornaamste stellingen aangeraakt, die de Germaansche mystiek kenmerken. Men zal wellicht opwerpen, dat we wat te zeer geneigd zijn als speciaal
Germaansch aan te teekenen, wat ook andere scholen voordragen. Om het even, voorloopig althans. Maar dit willen wij
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toch beweren, dat de Germaansche mystiek die stellingen wel
houdt. Anderen zullen andere stellingen als meer kenschetsend willen beschouwd zien. Zoo b. v. de leer der algeheele
blootheid van het vetstand en van de zielsvermogens : om namelijk tot de beschouwing die met God vereenigt te geraken,
moeten wij uitgaan uit al onze zintuigen, uitgaan uit al onze
vermogens ; de zinnen en de geestelijke vermogens ledig maken van alle beeld en van allen vorm, om in de bloote, ledige
eenheid in te keeren. Die begrippen van llootheid en ledigheid
zouden de Germaansche mystiek eerder onderscheiden. En
verder : de leer over de vereeniging met God, als opgevat naar
de wijze waarop de gelukzaligen God in den hemel aanschouwen en beminnen. Die vereeniging gebeurt in de eenheid der
Godheid : die duiste rnis is, woestenij, zonder wijzen en vormen. Wanneer nu de ziel gekomen is tot 'die goddelijke duisternissen, waar vormen en beelden vergaan, tot .dit goddelijk
zwijgen, waar rust en vrede is, dan wordt zij deelachtig gemaakt aan Gods eigen kennis. De vereeniging met God gebeurt in het hoogste punt, in de vonke, het gensterhen der -.iel,
waar God zijn beeld heeft neergelegd en waar Hij woont. Zij
heeft plaats in het wezen zelf der ziel, laat geen middel toe
tusschen God en haar, en neemt 'rom zoo te zeggen alle onderscheid weg in de volheid der Godsgenieting.
Deze en dergelijke theorieën, met 'de daarmee samenhangende leeringen over ontbeelding en ongebeeldheid, over
ontlediging, over verzaking en afgescheidenheid (vroeger meer
een offergave van alles en van geheel zich zelven) zjn we nu
wel gewoon als bijzonder Germaansch te hooren voorstellen.
Daarbij komen dan nog andere : als over de geboorte van Gods
Zoon in ons ; als over de verhevenheid van God boven het
geschapene waarbij op de door Pseudo-Dionysius ingevoerde
kennis door apophasis de volle nadruk gelegd wordt.
Maar al deze en dergelijke begrippen en beschouwingen,
volledige en uiterste toepassing van Pseudó-Dionysius, zijn
slechts verdere ontwikkelingen of, soms verderfelijke, uitwassen van die vroegere stellingen en opvattingen. Ze liggen
daarin als in hun ke rn besloten : uit de verinnerlijking van
het Trinitarisch leven in de ziel zijn ze afgeleid. Het wezenlijke van de Germaansche mystiek bestaat in die eerste, alge'meene lijnen, die in den loop der jaren door ieder nieuw
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kerá& verder uitgewerkt, en doter RUUSBROEC voorn amelijk
in een prachtige synthese opgetrokken werden.
II

En nu rijst de vraag : vanwaar komt die werkelijk geniale opvatting ? Met andere woorden : waar en door wien is
de Germaansche mystiek ontstaan ?
Gewoonlijk wordt hie rop geantwoord : door ECKHART,
den Vader der « Deutschen Speculation », wien alle nakomelingen hun tol hebben betaald, al hebben ze dan ook in bijzonderheden zijn systeem verbeterd, waar het minder rechtgeloovig of gevaarlijk schijnen mocht. Is dit wel zoo ? En
leert de geschiedenis van de Germaansche mystiek zooals we
die tot nog toe reeds kunnen overschouwen, al niet wat anders ?
Wij weten nu voor zeker, dat er ten onzent, bepaaldelijk in
Brabant, in de eerste helft der Xi ll e eeuw, omstreeks honderd jaar dus vóór het optreden van ECKHART, een geheele
mystieke literatuur in de volkstaal heeft bestaan.LAMPRECHT
VON REGENSBURG in

zijn Tochier Slons getuigt het uitdrukkelijk. Omstreeks 1250 schrijft hij : dat de kunst, en hij spreekt

van de mystieke kunst, in zijn tijd was ontstaan, bepaaldelijk
in Brabant, en ook in Beieren.
Dit getuigenis nu is, op aangenaam-verrassende wijze,
komen bevestigen, wat wij uit de werken zelf van een onzer
vroegste en grootste mystieke schrijfsters, van HADEW':CH,
hadden afgeleid : Uit allerlei bijzonderheden, die ns over

haar tijd inlichten konden, hebben wij het zeker gemaakt,
dat ze vóór het midden der XIII eeeuw hare Visioenen althans
moet hebben opgeteekend. Nog een andere schrijfster werd
onlangs ontdekt : Beatrijs van Nazareth. Een buitengewoon
belangrijk schrift, van Seven Manieren van heiliger Minnen,
hebben wij op haar naam mogen plaatsen 8). Dat is hoogst

waarschijnlijk ontstaan tusschen 1231 en 1235. De beknopte
inhoud van andere dergelijke schriften, van verhandelingen
over ascetisch-mystieke onderwerpen, wordt in hare latijnsche
8) Zoo pas uitgegeven, met uitvoerige algemeene eií bijzondere inleiding, met
commentaar en woordenlijst door E. P. REYPENS S. J. en E. P. VAN MIERLO jun.
S. J. Beatrijs van Nazareth Leuven, Vlaamsche Boekenhalle, 1926, 148* en 90 blz.
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biographie aangegeven, waaruit het mogelijk zal worden ze
gebeurlijk als de hare te erkennen. En een reeks Visioenen
wordt eveneens in die biographie, alleszins in een korte schets,
geboden.
V^1eln^i, bij deze beide schrijfsters komen de leidende ge-.
dachten der Germaansche mystiek reeds duidelijk voor ; ja,
hare werken zijn er uit gegroeid en veronderstellen ze overal.
Bij beiden heerscht die kringloop van den uitgang uit God en
den terugkeer tot God. Bij beiden speelt de leer van het goddelijk exemplarisme een gewichtige rol. Ook de Visioenen
van beiden veronderstellen nog in andere opzichten diezelfde
leer : als zij in God de vonnissen schouwen zijner Gerechtigheid over alles, en in Hem levenden en dooden erkennen.
l dna: mysterie

der H. Drieëenheid is het voorwerp van beider
bespiegeling ; en de verinnerlijking van dit mysterie in 't
leven der ziel wordt het rythme van haar leven. Bij beiden

leidt de weg van den terugkeer langs den Godmensch, Dien
men beleven, met wien men één worden moet in zijn Menschheid, om te geraken tot zijn Godheid. Die menschheid is, bij
Beatrijs als bij Hadewych, lijden, zelfverzaking : zoo behoort
dit tot het leven zelf van het geestelijk leven.
Hiermee hangen samen allerlei verdere aanschouwingen,
die voortvloeien uit die eerste : bij beiden overheerscht een
diep besef van den adel, de heerlijkheid, de waardigheid der
m4ischelijke ziel, die inderdaad zoo geschapen is naar het
beeld en de gelijkenis van God, wat derwijze wordt verwezenlijkt, dat geheel het leven daarop steunen moet. Bij beiden
de streving om al het lagere af te leggen, in niets geschapene

te berusten, boven engelen en heiligen op te stijgen, om God
zelf, in Zijn geheelheid, te bereiken. Zoo moet dan verder ook
de wil zich van alle zelfzucht ontdoen, alle eigenzoekelijkheid
afleggen, om Gods wil alleen zich tot den zijne te maken, Gods
iwil alleen aan te kleven, met Gods wil alleen te willen. En
misschien is die streving bij BEATRIJS, die zich eenmaal in een
Visioen van alien eigenwil ontbloot zag, sterker dan bij HADEWYCH : hoewel bij beiden dezelfde opvatting, die Dp vergoddelijking van den wil gericht is, duidelijk voorkomt. Uit
diezelfde strekking ontstaat de drang naar de zuiverste Liefde.

Niets anders wil de ziel als vergelding voor al haar streven
en • lijden dan de opgang in de Liefde, de vergoddelijking.
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Die onbaatzuchtige Liefdedienst; waarbij de ziel het oog van
haar streven van alle vergankelijk geschapen loon, in gratie
of in glorie, afwendt om het te richten op de Liefde alleen, die
zij geheel veroveren wil, moest natuurlijk geboren en gevoed
worden uit zulk een opvatting van het leven, dat de vergoddelijking, door verinnerlijking van het goddelijk leven, als
opperste doel beschouwt. En diezelfde onbaatzuchtige liefdedienst kenmerkt zoowel de mystiek van BEATRIJS als die van
HADEWYCH.

in geheel de Germaansche mystiek heeft Rede haar bijzondere taak, als voorlichtster, te verrichten. Zij moet de
ziel weerhouden om te vroeg de genietingen der vereeniging
te willen. Zij moet onderzoeken of ze er zich genoegzaam
heeft op voorbereid, of er niets ontbreekt, wat haar nog te
doen staat. Tot eitidelijk de Liefde komt overheerschen en
de Rede met alle verstandelijke kennis buitensluit, om boven
Rede en boven alle zinnen te leven het goddelijk leven, waartoe de ziel door een geheimzinnige aanraking van God opgewekt wordt.
Zoo staan we hier, bij het begin der Alle eeuw, in onze
gewesten, voor een systeem, dat in zijne hoofdstellingen de
geheele Germaansche mystiek bevat. Op hare beurt : van
waar komt die? Is ze autochtoon? of hebben wij die van elders ontleend ? Dat is de vraag, die de geschiedenis dezer mystiek te beantwoorden heeft.
Van een breuk met het verleden, veel minder van een tegenstelling met de voorgaande geslachten of de leering van

elders, kan er geen sprake zijn : alleen van een, maar dan
zeer eigenaardige en zelfstandige ontwikkeling, waardoor die
mystiek werkelijk tot een bijzondere school is geworden. De
groote leer van onzen uitgang uit de eenheid en onzen terugkeer ih de eenheid stamt wel uit Pseudo-Dionysius, die ze
had uit de Plotinische philosophie. Volgens Plotinus staat
aan het begin, van alle Eeuwigheid, het Eene, het eerste Wezen, dat geheel eenvoudig is en alle werkelijke en mogelijke
verdeeldheid uitsluit. Uit dit Eene zijn twee hypostasen voortgevloeid : de Rede en de universeele Ziel. Uit deze universeele ziel komen dan, als de stralen van de zon, alle bestaande
wezens, tot de stoffelijke toe. Eens zullen alle wezens tot de

eerste Eenheid terugkeeren. De volmaaktheid der ziel bestaat
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hierin : dat ze zich losmaakt van het lichaam, van het stoffelijke, dat haar gevangen houdt, en terugkeert, door de beschouwing der Ideeën, of oorbeelden. die in de Rede, de
nous, aanwezig zijn, naar het oorspronkelijke Eene. Deze theoTie is door Pseudo-Dionysius, doch ook reeds door den
H. Augustinus verchristelijkt geworden en aangepast bij de
geopenbaarde leer van de H. Drievuldigheid 9). Uit beiden
heeft de westersche theologie van de Xe eeuw af ze overgenomen.
Maar die leer was totdantoe meer een voorwerp van theologische beschouwing geweest, dan een eigenlijke levensopvat.
ting. De H. Augustinus moge haar reeds als zoodanig hebben
aangewend, en misschien is het wel uit hem, dat onze mystieken hebben geput. Maar was ze váór de XIII e eeuw ook als
zoodanig gebruikt? Is er wel één ascetisch of mystiek schrijver
vMMr dien tijd, die er zijne spiritualiteit heeft op gebouwd 10) ?
In de XII° eeuw treffen wij, op het gebied der spiritualiteit,
voornamelijk aan : den H. Bernardus en de school der Victorijnen.
De leer van den H. Bernardus is doorgaans praktisch en op
het praktische gericht. Dat wil zeggen : dat hij uitgaat van
een praktische opvatting van het christelijke leven en van
de heiligheid, die voor hem bestaat in het vermijden van alle
kwaad en zonde, en in het volbrengen, op de volmaakste
wijze, van het goede, waartoe de goddelijke genade ons aanzet. Om klaar te maken wat ik bedoel : op de vraag waartoe
de mensch is geschapen, zal de christelijke leering, praktisch
antwoorden : om God te loven, te dienen en te beminnen.
De Germaansche mystiek zal, philosophisch en theologisch,
antwoorden : om Gods beeld in ons uit te werken, om door
steeds grooter gelijkvormigheid met God, God des te voller
te openbaren ; om Gods leven in ons te verinnerlijken en ons
op die wijze steeds enger met God te vereenigen, steeds voller
vergoddelijkt te worden ; om terug te keeren in de Eenheid
der Godheid, waaruit wij zijn voortgegaan.
9) Wij meenen dat onze vroegste mystiek ze niet rechtstreeks uit Dioriysius, maar
door de algemeen kerkelijke leer uit den H. Augustinus had.
10, Meermaals werd de opmerking gemaakt dat, althans in de Westersche Kerk,
het specifiek mystieke eerst met 'de XIIIe eeuw opkomt.
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Van zulk een opvatting is er bij den H. Bernardus nergens

ook maar een spoor te ontwaren. De neo-platonische theorieën
van den H. Augustinus of van Pseudo-Dionysius zijn hem
geheel vreemd gebleven. Zoo stelt hij ook het ascetische leven, de zuivering der ziel van de zonde, de beoefening der
deugden steeds praktisch voor. De beschouwing van den Godmensch onderhoudt onze devotie en leert ons, wat we moeten
doen om Hem na te volgen. Zij ontwikkelt in ons de Liefde,
die eerst zinnelijk is, en als voorwerp heeft de Menschheid
van Christus in de geheimenissen van zijn leven op aarde.
Naarmate die liefde gelouterd wordt is ze meer verstandelijk
zij wordt gevoed voornamelijk uit de leering van het geloof
omtrent den Verlosser. Eindelijk wordt ze geheel vergeestelijkt, als ze overgaat tot de beschouwing van de Godheid.
Als de ziel daartoe is opgestegen kan ze, indien ze door God
is uitverkoren, tot Bruid van het Woord worden verheven, en
met Hem een mystiek huwelijk sluiten, welke vereeniging dan
weer door den H. Bernardus geheel uit de ervaring, buiten
alle theorieën om, beschreven wordt.
Die leering heeft den heilige de heerlijkste bladzijden ingegeven over Christus, over zijne Menschheid, over Maria, wier
groote citharista hij is genoemd, over de heiligen, de deugden,
in 't bijzonder over zijn lievelingsdeugd, de nederigheid.
Door
g
dit praktische karakter zijner leering juist heeft hij zoo geweldigen invloed uitgeoefend : want dat kan, ten slotte, eenieder
verstaan err beoefenen, wie van goeden wil is.
Het spreekt van zelf, dat er in de praktische beschouwingen
en toepassingen wel overeenkomst kan aangewezen worden
tusschen de leer van den H. Bernardus en die van onze mystieken. Maar hier komen wij op het gemeenschappelijk gebied
van de christelijke ascese. Dit zal dan ook slechts in bijzonderheden, in afzonderlijke stukken gebeuren. De synthese is
een andere : die stukken behooren tot een verschillend geheel, tot een anderen bouw, waarin ze wellicht een andere
plaats en een andere beteekenis krijgen.
Heeft de Germaansche mystiek soms iets gemeens met de
school der Victorijnen? Ook hiervan wijkt ze in hare hoofdtrekken, in hare wezenlijke eigenaardigheid,
J af.
aanzienlijk
Bij een eerste, oppervlakkige kennismaking, mocht het ech
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ter schijnen, dat ze wel in de leer der Victorijnen hare wortelen heeft. Want tegen den H. Bernardus, die van geen bespiegelingen weten wilde, maar alleen praktische studie bevorderde om het hart te ontroeren, hebben de Victorijnen gepoogd de theologische wetenschap speculatief en praktisch,
affectief, te gelijk te maken. Ze hebben de ascese en de naystick op het dogma willen opbouwen. En daartoe hebben zij
eveneens het idealisme van Plato tot grondslag van hun leering
gebruikt, zooals dit door de werken van Pseudo-Dionysius tot
hen was gekomen. Echter hebben ze vooral van Plato o,,,ergenomen, dat wetenschap en deugd hetzelfde is : de beschouwing leidt tot de deugd. En zoo wordt geheel hunne ascese en
hunne mystiek teruggebracht tot de intuitieve beschouwing.
Plato had hen geleerd, dat geheel de stoffelijke wereld
taal van het Verbum is, waarvan ieder schepsel een woord
uitmaakt. Zoo zal de ziel in de stoffelijke schepping, in de
schepping in 't algemeen, de eeuwige waarheden trachten te
achterhalen, die God er in heeft willen uitdrukken. Geheel
de schepping wordt een grootsch symbool : een grootsch geheimenis, een mysterie ; en mystiek is de beschouwing, die
de achter het symbool verborgen waarheid ziet. Mystiek
zoo veel als symbolisch 1 1).
Door eene reeks van bespiegelende oefeningen, lezing,
weging, wordt de ziel, soms door vele moeilijkheden en bekoringen heen, gezuiverd, om tot de beschouwing op te stij gen.
De eerste oefeningen gebeuren met de natuurlijke vermogens ;
onder den invloed der genade gaat de ziel dan over tot de
waarheden van het geloof, en van de verborgen geheimenissen, om eindelijk in de beschouwing van God zelven uit
rusten. RICHARD, de groote theoreticus der beschouwing, volgens die school, onderscheidt zes graden of trappen, die met
even zoo vele graden van ontwikkeling in het leven der heiligheid overeenstemmen. De vijfde en de zesde graad beschouwt
zulke waarheden die de Rede uit haar zelf niet ontdekken
noch bevroeden kan, als de waarheden van het Geloof over
het wezen van God. In de vijfde graad is de beschouwing boven Rede, in den zesden niet slechts boven, maar zelfs schijn11) Dat de leer der Victorijnen met het in dien tijd zoo uitvoerig uitgewerkte
allegorisme en symbolisme samenhangt s?reekt van zelf.

Over het ontstaan der Germaansche mystiek.

31

baar tegen Rede, als van het geheimenis der H. Drievuldigheid. Deze graden vormen de eigenlijke mystieke beschouwing, die alleen den volmaakten voorbehouden is, en niet dan
met een gansch bijzondere genade gebeuren kan. Het is een
zuiver intellectueele beschouwing, waarin de ziel God zelf
in zijn wezen, in de eenheid zijner natuur, de drieheid zijner
Personen zien mag, niet als in een spiegel, maar zooals Hij is,
naar de leer van Augustinus en Pseudo-Dionysius, naar de
leer ook van onze mystieken, maar tegen de leer in van den
H. Bernardus en later van den H. Thomas. Als nu de ziel God
beschouwt, wordt zij met Hem vereenigd in onuitsprekelijke
Liefde. Dat is de hoogste extaze, waarin niet slechts de uitwendige zinnen, niet slechts de verbeelding, maar ook het
verstand hunne werking staken, en alleen ontvangen wal God
haar te kennen geeft.
Deze zeer beknopte schets zal althans toegelaten hebben
de algemeene methode te vatten. Voorzeker, ook 13i;, de Victorijnen zal men meer dan een aanrakingspunt met onze mystieken hebben kunnen erkennen. Hoe zou het ook anders
Niemand heeft v66r de 1 3e eeuw zoo uitvoerig over de beschouwing geschreven als Richard van St. Victor. En hierin voornamelijk blijkt wel overeenstemming : sommige
mogen aan Richard ontleend zijn, als de contemplatio praeter
Rationem en contra Rationem. Toch is die beschouwing geen
eigenlijke terugkeer tot God, tot de Eenheid, geen 1.3e-weeen op
het rythme van de H. Drieëenheid. Ook zijn de Ivrictorijrz::1
machtige zangers geweest van de Charitas, de Liefde,
bij hen, als bij onze mystieken, invloed van de hooFsehe Minnelyriek mag vermoed worden, hoe zeer deze zelf uit de chzistelijke opvatting der liefde geboren was. En nog vele
derlijke leerstukken zouden onze mystieken met de Victo-i-;-.
nen gemeens kunnen hebben : zoo zou de symbolische, of
allegorische methode sterk door hen zijn ontwikkeld geworden. Maar reeds uit bovenstaande uiteenzetting mocht blijken,
dat de synthese, het systeem, toch wezenlijk verschilt.
De spiritualiteit der Victorijnen is, zooals blijkt, een
tualiteit der beschouwing meer dan van het leven ; een heschouwing der verborgen waarheid, een beschouwing van
God ; de spiritualiteit onzer mystieken is veeleer een

een leven der waarheid en een leven van God. De leer van den
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uitkeer uit de Eenheid en den terugkeer tot de Eenheid, op het
rythme van het goddelijk leven komt bij de Victorijnen nergens tot uiting. God en schepsel staan, als in de praktische
mystiek, bijna als twee onafhankelijke wezens tegenover
elkander : de bestemming van het schepsel is zich steeds gelijkvormiger te maken met God, om door de beschouwing in
de Liefde met Hem te worden vereenigd. De Germaansche
mystiek heeft een veel dieper besef van de algeheele afhankelijkheid van het schepsel waarin juist het gevaar ontstaat van
pantheistische strekkingen, die haar meermaals worden ver-.
w eten. Maar dit besef overheerscht geheel hare levensopvatting : die wel niet de angst-inboezemende eigenschappen van
God vooral betracht, maar toch zijn ontzag- en eerbiedwekkende grootheid, met daaraan beantwoordende Liefde nooit
vergeet. Daaruit ontstaat een gansch bijzondere geest, dien we
bij de Victorijnen wel missen. Zoo ook alles juist wat de Germaansche mystiek wezenlijk kenmerkt, treffen wij nergens
aan in de school van St. Victor. Hun Platonisme uit zich
alleen in de symbolische opvatting der schepping, en in de
mogelijkheid van de Godsaanschouwing nog op aarde..
Al mogen derhalve bijzondere, afzonderlijke leerstukken
door onze mystieken uit de Victorijnen zijn ontleend, hunne
leer als zoodanig, hebben ze niet uit die school.
Inniger verwantschap met de Germaansche mystiek vertoont misschien de in de Middeleeuwen zoo beroemde brief
Ad Eretres de Monte Dei, van Guillaume de St. Thierry 12) .
Het is inderdaad uit de leer van dien brief dat RUUSBROEC
werd verdedigd tegen de aanklacht van Pantheisme. En werkelijk : over het gelijkvormig-maken van onzen wil met den
wil van God, over de eigenlijke vereeniging van de ziel met
God in de extaze, zoowel als over de verhevenheid der Liefde,
bevat deze verhandeling voorstellingen en uitdrukkingen die
sterk aan de leer onzer mystieken herinneren. Maar die komen
toch weer uit geheel andere beginselen dan de hoofdstellingen van dezen. Zij sluiten zich nog enger aan' bij het praktische
standpunt van den H. hernardus, wiens vriend en vereerder

Guillaume steeds bleef. Ook hier weer liggen verspreide ge12) Zie André ADAM. Guillaume de St. Thierry, ia vie et ses oeuvres. Bourg, 1923.
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meenschappelijke bouwstukken ; doch ook hier weer verschilt
de opbouw.
Toch is het wel voornamelijk bij Guillaume de St. Thierry
dat wij verwantschap met HADEWYCH mogen aanvoelen. Zoo
hebben wij dan ook in een ander van zijn werken, in zijn
De natura et dignitate ,amoris, een der vele verhandelingen
over dit onderwerp in de Xlll e eeuw, een plaats mogen ontdek
ken, die door HADEWYCH is nagevolgd en zelfs bijna letterlijk
vertaald geworden. Bij een andere gelegenheid zullen we
hierop terugkomen. Na de vele opzoekingen omtrent de mogelijke bronnen van onze schrijfster, is dit tot nog toe het
eenige dat inderdaad een bron is geweest. Het is een plaats
van slechts een paar bladzijden. Onze verwachtingen om
meer te ontdekken werden echter teleurgesteld.
Bewegen wij ons bij Guillaume de St. Thierry in den kring,
waaruit de Germaansche mystiek hare stellingen heeft afgeleid? Ook dit is mij tot nog toe niet gebleken. Maar in die
richting kan nog gezocht worden.
De eerste klanken echter van een levensopvatting als die
van onze mystieken meenen wij eerst duidelijk te mogen vernemen in de zoogenaamde extatische beweging, of begijnenbeweging ten onzent, in Brabant en in 't Luiksche, op het
einde der XIIe en in het begin der XIII e eeuwen. Het is nochtans geen gemakkelijke taak juist op te maken hoe ver ze toen
reeds aanwezig was : wij kunnen dit alleen afleiden uit de
levensbeschrijvingen van sommige door heiligheid van leven
uitmuntende personen uit die beweging. Hoe verre hebben
die biographieën de oorspronkelijke ervaringen die ze willen
beschrijven nog ongeschonden behouden? Want de meeste
dier extatische personen hebben zelf niets geschreven ; of
zoo ze al geschreven hebben, wat voor sommigen wel waarschijnlijk is, dan zijn hare opteekeningen alleen in een latijnsche samenvatting door hare biografen tot ons gekomen : en
wat hebben dezen ervan bewaard; hoe hebben zij die door hun
eigene aanschouwingen vervormd ? Wij zien hier nochtans :
dat de leer van het goddelijk exemplarisme reeds geheel het
leven beheerscht, en bepaaldelijk in vele visioenen tot uiting
komt. De H. Drieëenheid is ook het voortdurend voorwerp
van hun beschouwing en van hun streven ; boven alle gaven
der genade, boven al het geschapene, boven heiligen en enge3
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len, willen zij God bezitten, geheel. Bepaaldelijk bij Maria
van Oignies (j 1213) en bij de H. Lutgardis (t 1246) treffen
wij dit aan : en de leer van onzen uitgang uit de eenheid en
van onzen terugkeer in de Eenheid schijnt reeds haar leven
ten grondslag te liggen. Diep wordt er de gerechtigheid van
Gods beschikkingen en vonnissen gevoeld ; op geheele verzaking van alle eigenheid en eigenzoekelijkheid sterk aangedrongen, zoodat de wil zich ten volle aan Gods wil hecht en
in Gods wil overgaat. Ook onze vereeniging met den Godmensch, het beleven van zijn Menschheid om te komen tot de
Godheid, is de vorm van haar hartstochtelijke liefde voor
Christus.
Waar we echter nog enkele oorspronkelijke schriften van
personen uit die beweging mogen doorbladeren, daar treft ons
al dadelijk het bijzonder accent, de eigenaardige geest, die de
Germaansche mystiek gaat kenmerken. Daar vinden wij de
hoofdtheorieën reeds bevestigd.
Klaar en duidelijk, vast en zeker, zijn ze misschien nog
niet opgetrokken. Bij BEATRIJS van Nazareth zoowel als bij
HADEWYCH loopen

de praktische mystiek en de bespiegelende

nog naast elkander, al ademt toch de praktische reeds den
bijzonderen geest van de bespiegelende. Ook wordt deze
meer verondersteld dan uitdrukkelijk uiteengezet. Dit geschiedt slechts op enkele plaatsen bij HADEWYCH. En dan heeft
men nog het gevoel, dat het verband niet gelegd was. Maar
toch, de hoofdtheorieën zijn er 13).
En daarbij blijft het bij dezen. Hoe heeft zich die mystiek
verder ten onzent ontwikkeld? Als we het getuigenis van
Lamprecht van Regensburg aannemen dan zou er reeds v66r
1250 ten onzent een geheele mystieke literatuur hebben bestaan. Totnogtoe zijn er ons slechts twee namen uit bekend.
En werkelijk, naar onze opvatting laat geen van beiden de
beoordeeling toe, die Lamprecht er over die vroegste kunst
aan toevoegt : dat het een kunst van raaskallende oude vrouwen zou zijn. Gold dat voor Beieren : dat hij ook noemt ?
Gold dat voor andere geschriften ten onzent, die verloren zijn
13) Bij BEATRIJS en HADEWYCH wordt echter het leven nog opgevat als een opgang
naar God : bij ECKHART en bi = RUUSBROEC veeleer als een inkeer in zich zelven, in
de eenheid der natuur, in de vorike der ziel waar God woont.
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gegaan ?En zou dan dat « raaskallende » karakter wellicht niet
bestaan hebben in het feit, dat in die mystiek het Dionysia
nisme reeds veel verder werd gedreven ? En heeft zich tusschen 1250 en het optreden van ECKHART bij het begin
der volgende eeuw, die mystieke kunst A niet verder ontwikkeld langs de eenmaal aangewezen theorieën? Wat is er waarschijnlijker? Dat BEATRIJS en HADEWYCH hebben school gevormd is zoo goed als zeker.
Met ECKHART nu verschijnt de gansche theorie ook in hare
bijzondere afleidingen uitgewerkt. Bij BEATRIJS en HADEWYCH
hadden we van Dionysius weinig meer dan wat ook bij den
H. Augustinus voorkomt : van de negatieve Godkennis, de
kennis door apophasis, is niet veel te merken. Deze echter
viert hoogtij bij ECKHART in de leer en in het leven. Hij is ten
volle Plotinisch : de ziel moet nu ingaan in de geheimzinnige
duisternis, in iets geheel Een, enkelvoudig, zonder vormen en

wijzen. Een geheele mystieke psychologie wordt nu opgebouwd met de begrippen van ledigheid en blootheid, waartoe
de lagere en hoogere vermogens moeten komen, door zich
terug te trekken van alle beelden in de enkelvoudige eenheid,
in de vonk der ziel waar God woont en zich met haar vereenigt.
Wel is waar, zooals we reeds hebben opgemerkt, ziet men

juist in deze verdere, sterk-Dionysiaansch-Plotinische uitwerkingen der grondleer het wezenlijke van de Germaansche
mystiek. Zij onderscheiden haar ook gemakkelijker, bij oppervlakkige beschouwing. Maar uitwerkingen, uitwassen misschien, zijn het, geen wezenlijke trekken : de wezenskern
ligt vroeger ; ligt, zoover we kunnen nagaan, bij ons, ligt in
de extatische beweging der MP en XIII e eeuwen.
Is 't dan wel met volle recht dat ECKHART doorgaans beschouwd wordt als de vader der Germaansche mystiek? Hij
is er misschien de eerste groote theoreticus van geweest. Maar
zij stamt niet van hem : zij stamt zelfs eigenlijk niet uit Duitschland. De visionaire HILDEGARDIS is een gansch andere per-

soonlijkhei.d : in wier zieningen en leerstellingen nog niet de
geringste aanleiding voorkomt van wat als de specifiek germaansche spiritualiteit kan opgevat worden.
En van wiep stamt zelfs die verdere ontwikkeling der leer?
Is ECKHART de

oorspronkelijke denker, die haar voor het eerst
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heeft opgebouwd ? Of komt ook die van elders en heeft t
slechts grootere verspreiding gegeven, voornamelijk in zijne gewesten, door de macht van zijn persoonlijkheid en door de verrassing, de opwekking dier nieuwe aanschouwingen bij een volk dat ze nog niet kende en bij wien
ze voor het eerst door zulk een man werden voorgesteld ? Of
lag die niet reeds in de ontwikkeling die de mystiek ten onzent,
in de tweede helft der XIll ° eeuw, had doorgemaakt? Zijn die
nieuwe begrippen van blootheid, ledigheid, vonke der ziel
enz. , van Duitschen oorsprong? zijn ze misschien ook, zoowel
als de grondleer, van Nederlandschen oorsprong?
Zullen we nog ooit andere werken van onze mystieken uit
de XI11 6 eeuw kunnen ontdekken, waar die bespiegelingen
reeds voorkomen ? We hopen wel van ja. In alle geval : mij
dunkt het alleszins waarschijnlijk, dat ook hierin niet ECKHART
de baanbreker is geweest. De woorden zelf voor die begrippen,
dunkt ons, wijzen er op.
Zoo is b. v. het woord bloot steeds een gewoon Neder.
landsch woord geweest. Van het begin af van onze literatuur,
zoover we de bewaarde bronnen kunnen nagaan, komt het
zelfs herhaaldelijk voor : als woord uit den meest gebruikelijken taalschat. In de Duitsche dialecten integendeel is het bij
het begin der Middeleeuwen uiterst zeldzaam : het vroegste
voorbeeld ervan is in een vertaling van Veldeke's Eneis,
waaruit het in de hoofsche poezie kan zijn overgegaan, die
het enkele malen heeft, in de beteekenis naakt. Na de XI I Ie
eeuw echter wordt het ook daar zeer gebruikelijk.
Hetzelfde geldt voor ledigheid. Ook dit woord ledig klinkt
zoo bepaald Nederlandsch : ook dit schijnt van 't begin af van
onze letterkunde zeer gebruikelijk te zijn geweest, terwijl het
in de Duitsche dialecten eerst met de XIV e eeuw voor goed
opkomt.
En zou hetzelfde niet mogen gezegd worden van gensterken en vonke der ziel ? Genster is bij ons, voornamelijk in de
Zuid-nederlandsche dialecten, een gewoon woord geweest,
dat nu nog bestaat. In de Duitsche dialecten, is het daarentegen zeldzaam : wel is het oud-Germaansch ; maar andere
plaatsen dan bij ECKHART schijnen er niet te zijn. En vonke,
weer goed Nederlandsch, wordt door dezen gebruikt in den
vorm vunke, al komt daarnaast ook de meer Zuid-Duitsche
ECKHART ze
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vorm vanke of Fanke voor. Had hij het ook niet uit nederlandsche dialecten?
Dezelfde opmerking zou men 'kunnen herhalen bij allerlei
andere gewone begrippen uit de mystieke taal. Zoo zelfs bij
een woord als stilheit of gegenwurdich, tegenover het meer
Duitsche gegenwertig, gegerrwirrtig enz.
Hieri n zou de taalkunde geen Beringen dienst kunnen bewijzen : uit de geschiedenis van vele, bepaald mys ti eke woorden, zou zeer veel voor de geschiedenis zelf der mystiek afgeleid kunnen worden. Moet het reeds niet treffen, dat voor
sommige van de gewone beg ri ppen uit de Germaansche mystiek de woorden alth an s zeer gebruikelijk Nederlandsch zijn,
terwijl dat juist andersom in 't Duitsch het geval is : de woorden klinken er niet als bepaald en zuiver Duitsch. In alle geval zou dit wel een dieper onderzoek verdienen. Tot nog toe
werd de Duitsche oorsprong dier beg rippen zonder meer aangenomen. Berust dit op werkelijkheid?
ECKHART nu heeft zijne mystiek voo rnamelijk voorgedragen
in ereeken die hij in 't bijzonder hield te Keulen. Nu weten
we dat er van de XII e en XIII e eeuw een druk verkeer bestond,
nogwel onder de aanhangers der begijnenbeweging, tusschen
onze gewesten en het Keulsche. In Keulen hadden zich de begijnen ook reeds vroegtijdig ontwikkeld. En omstreeks het
midden der iXIII e eeuw waren ze er reeds plum milia in verscheidene begijnhoven of vergaderingen over de stad verspreid. Zou dan de mystiek uit onze gewesten in die begijnenbeweging zich ook niet naar Keulen hebben verspreid, en zou
ECKHART uit de voorstellingen en den taalschat van de daar
voorhanden mystiek van Nederlandschen oorsprong al niet
zeer veel hebben ontQeend?
Voorshands dus ware het, naar mijn meening, verkeerd
sch ri ften waa ri n wij overeenstemming aantreffen met begrippen en voorstellingen van ECKHART dadelijk en zonder meer te
willen dateeren uit de XIV e of XVe eeuwen, uit de mystiek
die zich onder ECKHART 's invloed zou heben ontwikkeld. Dat
we zulke begrippen en voorstellingen ook bij ons nog v66r
ECKHART zouden kunnen aantreffen is wel niet uitgesloten,
dunkt me integendeel zeer waarschijnlijk.
Antwerpen.

Dr Jos. VAN MIERLO jr. S. J.

VOOR THOMAS VAN KEMPEN.
Sedert Juli 1924 is er weer debat ontstaan in Nederland
over het auteurschap der Navolging. Naar aanleiding van een
tweetal te Lubeck gevonden handschriften, die het grootste
gedeelte van Boek II en III in nederduitsche vertaling bevatten en waarin men den oer-tekst der Imitatio zou willen zien,
heeft men de vraag gesteld : mag Thomas van Kempen wel
blijven doorgaan als de eigenlijke schrijver der Navolging,
of moet hij deze eer gedeeltelijk afstaan aan andere Nederlanders, als b. v. aan Jan van Schoonhoven en Geert
Groote 1) ?
Thomas zou dan 'n afschrijver geweest zijn en niets anders verdienen dan den naam van 'n geschikten compilator,
die brokken van het zijne, min of meer behendig, in reeds
bestaande teksten wist in te lasschen en dit alles met vaardige hand vereenigde tot de ons bekende vier boeken, die hij
omstreeks 1426 in 'n eigenhandig handschrift overgeleverd
heeft..
Deze opvatting is in strijd met hetgeen we met zekerheid
van Thomas a Kempis en diens werkwijze weten : ni. dat
hij, zoowel in de overige gedeelten der Imitatio als in al zijn
andere geestelijke werken, de vaste gewoonte heeft nooit
stukken van eenigen omvang letterlijk uit anderen over te
nemen. De beste kenners van heel het Imitatio-probleem, als
Mgr van Vree, Mgr Malou, Mgr Spitzen, P. Becker S. J.,
Arthur Loth, Mgr Puyol, P. Ben. Zimmerman, zijn eenpa

rig tot de conclusie gekomen : de Navolging is geen compilatie-werk en kan dat niet zijn : de compilatie-methode is
onvereenigbaar met karakter en stijl van den schrijver, wie
deze ook zijn moge.
Wil men zich aan deze moeilijkheid onttrekken en de
hypothese cc Thomas-compilator » eenigszins aannemelijk
maken, dan zal men dus allereerst moeten bewijzen dat boven vermelde autoriteiten zich vergist hebben, en dat Thomas
in zijn onbestreden werken wel degelijk aanzienlijke brokken
letterlijk uit anderen heeft overgenomen.
1) Zie De Nieuwe Eeuw, 3 Juli 1924 en 16 Sept. 1926.
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Men beroept zich op den bekenden brief van Schoonhoven
van ongeveer 1383 en op de parallellen die hij vertoont met
het eerste Boek der Navolging. Die parellellen hebben Spitzen,
Becker, Puyol en Zimmerman niet belet te beweren dat
Thomas geen compilator is. Veeleer hebben we hier het
duidelijk bewijs dat de compilatie-methode aan Thomas
geheel en al vreemd is.
Laten we de teksten nog eens even naslaan 2). Wat heeft
Thomas uit Schoonhoven overgenomen ? Deze drie zinnetjes,
en dan nog in gewijzigde volgorde : (( Memo secure apparet,
nisi qui libenter latet ; nemo secure loquitur, nisi qui libenter
tacet ; nemo secure praeest, nisi qui libenter subest » (cap. xx).
Verder twee korte spreuken : de eene, waarvan Thomas
slechts de helft behield, is van Ovidius : (( principiis obsta,
sero medicina paratur » (cap. xiii) ; de andere van Seneca :
(( quotiens inter homines fui, minor homo redii » (cap. xx),
En ziedaar alles wat Thomas letterlijk uit Schoonhoven overnam ! Buiten de hier meegedeelde zinnetjes is er in heel het
eerste Boek der Navolging geen enkele volzin, ja zelfs geen
enkele bijzin, te vinden, die woordelijk ontleend is aan den
brief van Schoonhoven.
Wel is het duidelijk dat Thomas dien brief gelezen heeft
en er enkele gedachten van heeft onthouden. Maar die gedachten geeft hij weer op zijn eigen karakteristieke manier :
hij heeft ze zelfstandig verwerkt en aan zijn eigen gedachtengang aangepast, daarna in een nieuwen vorm gegoten en
in zijn eigen stijl, vol rijmen en rythmische beweging, gekleed,
zoodat ze (( onder zijne handen geheel het aanzien van eigen
arbeid hebben verkregen » (Spitzen) . Alles wat er van Schoonhoven's brief bij Thomas overblijft, beperkt zich tot enkele
reminiscenties, die sporadisch verspreid liggen in verschillende hoofdstukken van 't eerste Boek der Navolging.
Hier hebben we de proef op de som : hier kunnen we
Thomas in zijn werkwijze als 't ware op heeter daad betrappen en toezien hoe hij met zijn bronnen omspringt. Geen
slaafsche afschrijver is hij, geen compilator, maar een zelfstandige schrijver, wiens meest kenmerkende eigenschap de
2) Zie bijv. V. BECKER S. J., L'auteur de l'Imitation et lese documenis n6crlandais, 1882, bl. 177-180.
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spontaneiteit is. Wat hij ons biedt is geen kunstig inlegwerk,
maar de natuurlijke vrucht van eigen nadenken en eigen zieíeleven. Niets is hem meer vreemd dan de compilatie-methode.
Il faut considêrer le livre de 1'Imitation, schrijft Mgr Puyol
terecht, comme une oeuvre d'un tel style et dune telle inspi
ration, que les citations sont antipathiques au genie de l'auteur. On doit reconnaitre qu'il a pu citer un mot, un vers ;
à la rigueur, une oraison de la liturgie : it est difficile d'admettre qu'il ait pril á quelque livre que ce soit un fragment d'importance. L'Imitation est aussi réfractaire que la Divine
Comédie aux interpolations 3). »
En diezelfde spontane schrijver zou een heel tractaat, van
zestig hoofdstukken, zoo maar klakkeloos, woord voor woord
hebben afgeschreven, zonder zich de vrijheid te gunnen ook
maar één zin weg te laten of óm te werken ! Hoe is dat mogelijk?
In de hypothese die we hier bestrijden, is er in heel het
tweede Boek der Navolging niets, totaal niets, dat van Thomas
a Kernpis afkomstig is : het zou geheel en al, van A tot Z,
van Geert Groote zijn. Maar hoe is het dan te verklaren dat
Thomas, de nederige, de enthousiaste vereerder van Groote,
het op zijn eigen naam durfde plaatsen en voor zijn eigen
arbeid liet doorgaand En niemand zou die onbegrijpelijke
fraude bemerkt hebben ! En het werk van Groote, het meesterwerk van den Vader der Moderne Devotie, zou geheel
en al in de vergetelheid zijn geraakt, niemand zou het gekend
hebben of er melding van hebben gemaakt !
Dat de Imitatio een zekere overeenkomst vertoont met de
spiritualiteit van Groote en Schoonhoven, evenals met die
van Ruysbroeck, Zerbolt, Mande, Gerlach Peters en van
bijna alle andere schrijvers der Moderne Devotie, ligt voor de
Mand. Men kan hier dus spreken van « parellellen ».
Zoo deelt Prof, v. Ginneken ons mede dat hij in het opusculum De Communione van Groote « parellellen » heeft gevonden met onderscheidene hoofdstukken van 't vierde
Boek der Navolging. Dat was te verwachten, daar beide schrijvers, met denzelfden geest bezield, hetzelfde onderwerp behandelen.
3) Mgr PUYOL, L'auteur du livre De lmitatione Christi, Paris, 1899, p. 247-248.
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Doch hiermede is nog niet het bewijs geleverd dat beide

geschriften van denzefden schrijver zijn, of dat Thomas die
parallelplaatsen uit Groote heeft afgeschreven. Parallellen
zijn nog geen excerpten. Er kunnen parallellen bestaan tusschen twee schrijvers zonder dat ze elkander ooit gelezen
hebben, zonder dat er tusschen hen Benig verband van afhankelijkheid bestaat 4).
Zelfs wanneer de overeenkomst in gedachten, en vooral
in uitdrukking, z66 treffend is dat ze niet anders verklaard
kan worden dan door een regel verband tusschen beide schrijvers, dan is de zaak nog niet leslist : dan moet nog uitgemaakt
worden wie den anderen afschreef, en of ze niet allebei een
gemeenschappelijke bron hebben gebruikt.
'.Wat Prof. de Vreese zegt over de overeenkomst tusschen
de geschriften van Schoonhoven en de Imitatio kan ik volkomen beamen en met een massa voorbeelden staven (hoewel deze overeenkomst nog niets is, vergeleken met de overeenkomst tusschen de Imitatio en de andere werken van
Thomas a Kernpis). Maar daaruit volgt heelemaal niet wat
men er uit wil halen. Men had wel eens mogen luisteren naar
den raad van Prof, de Vreese : « it faut se gander d'en tirer
des conclusions trop hasacrdées ».
Ik wacht het verder rustig af, hoe Prof. v. Ginneken « onontkoombaar bewijzen zal » dat Schoonhoven de door mij
gepubliceerde plaatsen «niet uit de Imitatio-redactie van
Thomas; maar uii een eigen v roegenen tekst van hem zelf
overschreef ». Immers Schoonhoven zelf getuigt : « Non ex
proprio capite, sed ex diversis doctorum dictis collegi ea 5).
Neen, historische dokumenten, door philologische resultaten bijgewerkt, kunnen alleen aan Thomas zijn sinds jaren
gevestigde faam komen moven, en zoolang deze feiten niet
4) Zoo heeft P. Symphorien de Mons 'n heel boek geschreven om te betoogen
dat er groote overeenkomst bestaat tusschen de Imitatio en de werken van den
H. Bonaventura : voor elk deel der Navolging weet hij eerre reeks van paralleIplaatsen bij Bonaventura aan te wijzen : 'n woordelijke overeenkomst heeft hij
echter nergens kunnen vinden, zoodat men zich op slot van zaken toch nog afvraagt : heeft Thomas wel ooit St Bonaventura gelezen?
5) Zie Vie Spirituelle, Nov. 1925, p. [ 131. Men heeft mij verweten dat ik in
mijn artikelen-reeks over de auteurskwestie in de Vie Spirituelle, 1925.1926, « verzwegen » zou hebben dat Thomas uit Schoonhoven's brief van 1383 geput heeft.
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glashelder zijn voorgedragen, blijven we bij de oude spreuk :
melior est condicio possidentis.

Nu is het voorzeker geen geschiedkundig bewijs, wanneer
om de vroeger geciteerde opinie der beste Imitatiekenners omtrent : Thomas -schrijft-niet -over, aan het wankelen
te brengen, na zooveel anderen, er op wijst dat de Kempenaar
in zijn Chronkon Montis Sanctae Agnetis en zijn Vita Lidewi-

men,

gis Virgines stukken ontleende aan Jan Busch en aan Brugman.

Dat was al minstens vanaf de XVII° eeuw bekend. Toen ik
in de Maasbode van 10 en 11 April 1925 mijn preliminaire
moeilijkheid opwierp : « Thomas heeft de vaste gewoonte om
nooit heele stukken van anderen letterlijk over te nemen »
had ik die passages uit het Chronicon en de Vita Lidewigis,

plus enkele andere, heel duidelijk voor oogen, en ik vermoedde wel dat de een of andere onoplettende lezer mij die
passages zou opwerpen. Men had toch moeten inzien dat op
het stuk van litteraire bronnen, een historisch werk niet vergeleken kan worden met een ascetische of mystieke ontboezeming. De geestelijke schrijver is heelemaal niet verplicht
zijn gedachten bij anderen te gaan zoeken : een historicus
integendeel; die over feiten schrijft waarvan hij zelf geen getuige was, is wel genoodzaakt zijn licht bij anderen op te steken, en zich aan zijn bronnen te houden. Hoe nauwer hij
zich bij zijn bronnen aansluit, des te meer vertrouwen verdient hij.
Voor de Vita Lidewigis komt er dan nog deze heel bizondere omstandigheid bij, dat Thomas die omwerking van
Brugman's Lidwina-leven niet uit eigen beweging heeft ondernomen : aanvankelijk weigerde hij zelfs de taak op zich
te nemen : 't is slechts op aandringen van zijn confraters uit
Brielle dat hij eindelijk op hun voorstel inging om Brugman's
werk (( in korter en gladder stijl te zetten : breviori ac planiori stilo componere ». De techniek der bewerking is trouDat heb ik niet « verzwegen » : ik heb er nog niet over gesproken omdat het de
plaats niet was. Ik heb integendeel uitdrukkelijk verwezen (Vie Spirit., juillet
1925, p. [220] naar een later afzonderlijk hoofdstuk, waar dergelijke kritische
problemen, die tot de interne kritiek behooren, ter sprake zullen komen. Verder
is mij verweten dat ik zoo maar « ineens concludeeren durf : Jan van Schoonhoven schrijft dus uit Th. a Kempis over », alsof ik er geen bewijzen voor gaf 1
Zie Vie Spirit., Nov. 1925, p. [131.
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wens zeer verschillend van die welke men voor de Imitatio is
gaan veronderstellen. Ten slotte verdient het opmerking dat
Thomas zoo eerlijk is in den Proloog openlijk zijn bron te
vermelden ; hij pronkt niet met andermans veeren, maar geeft
eenvoudig zijn werk voor wat het is : geen oorspronkelijke
schepping ; zoodat deze schijnbare uitzondering den algemeenen regel bevestigt : « in zijn geestelijke werken neemt Thomas
nooit heele stukken letterlijk uit anderen over ». Op die onoverwinnelijke moeilijkheid zal de nieuwe hypothese altijd
blijven stuiten.
Prof. v. Ginneken, die zich op deze afgeschreven teksten
beroept, om de Thomas-compilator-these waarschijnlijk te
maken, voegt er nog aan toe : « Wat misschien het merkwaardigste is van al : dit soort overschrijvend bewerken heet
in Thomas' omgeving nu componere...Wij weten dus eens
voor goed, wat voor draagwijdte wij moeten toekennen aan
het altijd weer als afdoende aangehaalde getuigenis van Jan
Busch als hij zegt : Thomas composuit libros Qui sequitur
me ». Verwart men hier niet de begrippen ? Componere zonder meer, is heelemaal niet hetzelfde als breviori ac planion
stylo componere.
Wat verder nog andere moeilijkheden betreft, deze steunen bijna uitsluitend op zuiver subjectieve beschouwingen

zonder wetenschappelijke waarde en in strijd met de feiten.
Dat Thomas de Imitatio « in seiner jugend » , als Dr Hagen
beweert, zou geschreven hebben, is totaal onjuist : toen hij
zijn meesterwerk voltooide, was Thomas om de zes en veertig of zeven en veertig jaar !
Even onjuist is de bewering dat de andere schriften van
den Kempenaar « mit der Zeit der Vergangenheit anheimgefallen sind ». Uit de statistieken blijkt dat Thomas' andere
schriften tot de meest geliefde en meest gelezene werken der
middeleeuwen behoord hebben en nog behooren : er bestaan
ongeveer 300 uitgaven en vertalingen van, in bijna alle Europeesche talen, en het aantal neemt nog steeds toe. Geen enkele middeleeuwsche ascetische schrijver kan op dit punt met

hem vergeleken worden. Ziedaar de waarheid : zij is geheel
ten gunste van Thomas a Kempis.
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Laat ons nu overgaan tot 'n tweede zoogenaamd historisch
bewijs, dat beoogt het grootste deel van Boek II en III der
Imitatio op rekening te schrijven van Geert Groote. Dit bewijs wordt opgebouwd op de bewering dat Geert Groote een
traktaat zou hebben geschreven onder den titel : De conversatione rnterna, dat Thomas, volgens Prof. v. Ginneken, in zijn
geheel zou hebben overgenomen, met bijvoeging van twaalf
nieuwe hoofdstukken en verschillende kleinere brokjes.
Dit aan Geert Groote toegeschreven tractaat De conuersatione interha is geen nieuwtje in den Imitatio-strijd. Ongeveer een eeuw geleden kwam Gence er 't eerst meê voor den
dag. Zijn mededeeling werd aanstonds overgenomen door
de Grégory, die er echter nog een vermakelijke vergissing
aan vast koppelde, die later ook nog bij Wolfsgriiber terugkeert. Malou, Hirsche, Spitzen, Becker, Puyol, e.a, hebben
er in 't kort van gewaagd.
Prof. v. G. zegt dat dit « verloren gewaande werk van
Geert Groote in bijna al de oudere Catalogen zijner werken
staat opgegeven ». Het woordje bijna, door ons onderstreept,
is werkelijk niet overbodig. Want juist in den alleroudsten
en verreweg 't meest betrouwbaren catalogus komt het niet
voor. Deze catalogus werd nog vóór 1450 te Deventer opgesteld door Petrus Hoorn als aanhangsel op zijn levensbeschrijving van Geert Groote. Het autograaf is te vinden in de Brusselsche Bibliotheek, hs. 8849-8859, fol. 26, b. Het is de volledigste lijst die er bestaat : zij omvat niet alleen alle tot hiertoe bekende werken van Groote, maar ook meerdere geschriften die nog niet zijn teruggevonden. Maar bovenal is het de
meest betrouwbare, men kan gerust zeggen, de authentieke
lijst van Groote's werken : want zij werd opgemaakt door
den bibliothecaris van Heer-Florenshuis naar de oorspronke-

lijke handschriften van Groote : we weten immers uit de
geschiedenis, en nog wel uit den mond van Petrus Hoorn
zelf, dat Meester Geert al zijn boeken aan Heer-Florenshuis
heeft nagelaten. Als men ergens ter wereld goed ingelicht
moest zijn omtrent de echte werken van Geert Groote, dan
was het bij de Broeders van het Gemeene Leven te Deventer.

Voor Thomas van Kempen.

45

En dààr juist ontbreekt het vermeende meesterwerk van den
Vader der Moderne Devotie. We kunnen dan ook zeker zijn
dat Groote niet de schrijver van dat werk is.
Er bestaat nog een andere zeer uitvoerige en hoogst belangrijke catalogus van Groote's letterkundige producten. Ik
bedoel den Index Bibliothecarum Belgii van den Gentschen
Dominikaan Willem Vleeschhouwer (-i-1525) die ons door
latere schrijvers bewaard is gebleven. Zijn belangrijkheid
bestaat vooral hierin, dat hij voor elk werk één of meerdere
handschriften opgeeft, die thans voor 't meerendeel verloren
zijn. De lijst van Groote's werken is samengesteld uit de
handschriften van twintig verschillende Nederlandsche Bibliotheken. Welnu, ook hier schittert het tractaat De corwersatione interna door zijn afwezigheid !
ik ken slechts één kataloog die het bewuste tractaat onder
de werken van Geert Groote opneemt : het is de weinig betrouwbare en zeer incomplete catalogus van Trithemius, in
zijn klassiek werk De scriptoribus ecclesiasticis (1494). Al
de latere bibliografen, Possevinus, Valerius Andreas, Petrus
van Beek, Fabricius, Foppens, Paquot, enz. , die het boek
De conversatione interna vermelden, hebben hem slechts afgeschreven 6).
Wat is nu de waarde van Trithemius' inlichting? Hij is
geen tijdgenoot : hij schrijft honderd tien jaar na den dood
van Geert Groote : bovendien is hij geheel en al vreemd aan
de Moderne Devotie, vermeldt slechts enkele werken en
heeft heel wat andere vergissingen op zijn geweten. Hoe kan
een dergelijk getuigenis opwegen, niet alleen tegen het stilzwijgen van den uitstekend ingelichten Petrus Hoorn, maar
ook tegen de uitdrukkelijke verklaringen van Thomas' tijdgenooten, die, een halve eeuw vroeger, het tweede en derde
Boek der Imitatio reeds aan den Kempenaar toeschreven?
Zelfs al zouden we op het wankele gezag van Trithemius
moeten aannemen dat Groote inderdaad een werkje heeft
6) Over de waarde van Trithemius in 't algemeen, zie bijv. BONAV. KRUITWAGEN
F. M. in Neerlandia Francis6cmal, DI. IIl, 1920, bl. 207.211: « Al zijne berichten moeten gecontroleerd worden, vooral omdat zijn werk door latere schrijvers
dikwijls zonder eenig kritisch oordeel is gebruikt ». -- Dom A. Wa.MART O.S.B.
schrijft van zijn kant : « Trithème, dont l'érudition est à la fois si éténdue et si
éméraire » (Revue bénéd., XXXII, 1920, p. 52).
0.
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geschreven onder den titel De conversatione interna, wààr is
dan nog het bewijs dat dat werkje vereenzelvigd moet worden
met Boek II en III der Imitatio? De beide Lubecksche hand-.
schriften dragen niet dien titel, maar een anderen : « Vormanynge de dar theyn (tieën of trekken) to bynnenwendighen
dinghen », wat integendeel juist overeenkomt met den titel
van Thomas a Kempis.
't Is waar dat, zooal niet het tractaat zelve, dan toch het
eerste hoofdstuk bij Thomas het opschrift draagt : De conversatione interna. Maar dat is nog geen bewijs. Zoolang we
niet de eerste woorden kennen van het door Trithemius bedoelde werk -- en deze worden ons nergens medegedeeld —
is het onmogelijk uit te maken welk tractaat hij op het oog
heeft. In de middeleeuwen is de titel nooit voldoende om de
identiteit van een werk met zekerheid vast te stellen. Eenzelfde
werk draagt in de handschriften soms de meest verschillende
opschriften : zoo komt b. v. de Navolging onder 15 verschillende titels voor. Omgekeerd wordt dezelfde titel aan zeer
-verschillende werken gegeven : onder den titel De contcnnptu
mundi, b. v. die ook aan de Navolging is gegeven, waren een
twintigtal werken in omloop. Dat wisten de middeleeuwers
heel goed ; vandaar hun gebruik om de werken van een schri j
ver met de eerste woorden van den tekst aan te duiden, zooals
de Navolging b. v. bekend stond als « het boek Qui sequitur » .
Trithemius zelf, in zijn bibliografische opgaven, voegt steeds
de eerste woorden erbij, tenminste voor de werken die hij
persoonlijk gezien heeft. Daar hij zulks niet doet voor het boek
De conversatione interna, moeten we besluiten dat het werk
hem persoonlijk niet bekend was.
In zijn lijstje van Groote's werken noemt Trithemius ook
nog twee tractaten die niet in den authentieken catalogus van
Petrus Hoorn voorkomen : I°) de institutione novitiorum, liber
unus ; II°) de regimine monialium, liber unus. Wie hieruit zou
willen afleiden dat Trithemius aan Geert Groote het tractaat
De institutione novitiorum van den Karthuizer Hendrik van
Coesfeld wil toeschrijven, of het soortgelijk werk van Gerard
Ithier, dat ten onrechte aan Hugo van St Victor wordt toegeschreven, zou zich deerlijk vergissen. Het hier vermelde De
institutione novitiorum liber unus is niets anders als een fragment uit êên der brieven van Groote. Eveneens het De regimine
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monialium liber unus. Z65 zal het ook vermoedelijk met De
conversatione interna liber unus gegaan zijn. Groote heeft

natuurlijk in zijn brieven meermalen over het inwendig leven
(de conversatione interna) gesproken : het was voldoende
dat één der copiïsten zulk een fragment afzonderlijk afschreef
opdat Trithemius er een liber De conversatione interna van
kon maken.
Hoogstwaarschijnlijk hebben we hier dus te doen met een
fragment uit de brieven of andere werken van Geert Groote,
als men Trithemius' mededeeling tenminste niet eenvoudigweg als een vergissing moet beschouwen. Een bewijs voor
Groote's auteurschap van een gedeelte der Imitatie is het in
geen geval.
Men zou nog verschillende andere argumenten kunnen aanvoeren tegen de candidatuur van Groote ! Doch daarvoor is
het hier de plaats niet. Ik wil er alleen nog aan toevoegen dat
ik onder de ca. 120 handschriften van Groote die ik terug kon
vinden, nergens een tractaat De conversatione interna heb
aangetroffen. Ook onder de 700 Imitatio-handschriften die

mij bekend zijn, is er geen enkel dat op Groote's naam staat.
Ten slotte, of nu Dr Hagen in zijn Lubeksche handschriften nieuwe bewijzen heeft ontdekt om Thomas in zijn IV° boek
tot 'n compilator te vernederen, blijve hier voorloopig maar
in 't midden. Zoolang we den volledigen tekst niet bezitten
in 'n diplomatische uitgave (en niet in 'n moderne vertaling)
kan men wel veel vermoedens en waarschijnlijkheden opperen, afdoende bewijzen leveren is onmogelijk.
Eveneens blijve maar verder onbesproken wat de Libecksche teksten ons zouden leeren omtrent Boek II en III ; hetgeen Dr Hagen daaromtrent meegedeeld heeft, in de Studia
Catholica, schijnt eerder vó6r dan tegen het auteurschap van
den Kempenaar te getuigen.
Daarom ook is het ongeraden met logische of psychologische argumenten in dit geding naar voren te treden ; 't karakter
van het werk en de persoonlijkheid van den schrijver zijn wel
van dien aard, dat, wat iemand op zulke gronden meent op te
richten, door 'n ander wordt omver gegooid.
Een bewijs : Prof. v. Ginneken heeft gemeend op derge-

lijke gronden dat cap. v van Boek III werkelijk van Thomas
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a Kernpis is, en slechts in de omgeving van St Agnietenberg
bij de «zilveren Vecht » kon ontstaan zijn. Welnu, uit de
publicatie van Dr Hagen blijkt volgens dezen juist het tegenovergestelde : dat hoofdst, v zou niet van Thomas zijn !
Laatst vernam ik dat een eerbiedwaardig en hooggeplaatst
Geestelijke in Normandië een heele verhandeling heeft opgesteld , waarin hij wil bewijzen dat er slechts één plaats ter
wereld is waar de Navolging kan ontstaan zijn : nl. de omgeving van den Mont-St-Michel : als men zich voor dat uniek
natuurtafereel bevindt is het onmogelijk —schijnt het — te
betwijfelen dat de Imitatio dààr, en dààr alleen geschreven is,
en nog wel n.b. in de XII B eeuw ! Zelfs de naam van den
schrijver is te achterhalen : Robert de Tombelaine i
Op logisch terrein zich bewegend hecht Prof, van Ginneken
b. v. groote waarde aan het feit dat in cap. 10 van Boek IV
de laatste 8 regels in verschillende vertalingen ontbreken.
Hij schijnt niet te hebben opgemerkt dat die vertalingen in
de volkstaal bestemd waren voor leeken en kloosterzusters,
die niets hadden uit te maken met den raad die daar gegeven
wordt voor het mis leren : « non sis in celebrando nimis prolixus aut festinus.... »
Op philologisch terrein moet men even omzichtig zijn.
Wanneer men b. v, zegt dat « naar binnen trekken » een
individueel woord van Geert Gr. » was, dan heeft men 't
heelemaal mis. Als bewijs wordt er deze tekst aangehaald
(uit de middelnederl. vertaling van de Vita M. Gerardi
Magri : Arch. Utr. 1901, XXVII, blz. 419) : « My invloyen

alsoe vele verborgenre synne uytten psalmen die mij inwert
trecken, alsoe dat ic... » Men heeft den oorspronkelijker latijnschen tekst van Thomas a Kernpis (ed. Pohl. VII, 61) en
van Petrus Horn ( Ned. Arch. Kerkgesch. N. S. VI, 1909,
bl. 359) niet nagezien. Daar staat letterlijk : « Mihi senses multiplex et mysticus occurrit, et de uno ad alium latenter transmittit, ut... n De woorden «die my inwert trecken » ontbreken
juist ! Wat men dus voor een « individueel woord van G. Gr.»
aanzag, is eenvoudig een lapwoord van den vertaler, of
wel het bewijs dat de vertaler den latijnschen tekst niet
begreep !
De uitdrukking inwert trecken of inne trecken behoort trouwens tot den algemeen gebruikelijker woordenschat der

De Mariakultus in de ordé van het H. Kruis.

49-

middeleeuwsche mystiek ; bij Ruysbroeck komt zij aanhoudend voor, eveneens. bij Hadewijch, in de Limburgseke Sermoenen, enz:
Eind,Iijk, hoe die passage uit den brief van Geste aan
Berthold ten Have «keurig het heel program van ale \forma.
ninge ontvouwt », is mij, ten minste, een raadsel.
Wij meenen. dus nog steeds:de overgeleverde conclusie, van
zooveel, geleerden te moeten. handhaven: : Thomas van
Keinpen heeft. werkelijk de vier boeken der Navolging, geschreven: Intusschen islet zeer te prijzsn,dat zelfs daaromtrent
gepolemiseerd wordt, want de aanvaller leert ons vaak ons
eigen posities te verkennen en te versterken. Daarom juist
is - het nieuwe Tijdschrift « Ons Geestelijk Erf » zoo broodnoodig en welkom, want het breede veld onzer Nederlandsche ascetische letterkunde ligt nagenoe g braak uit het oogpunt der
historische,, philologische en ethische wetenschap. In het
tweede nummer van dit Tijdschrift hoop ik aan te vangen met
den inventaris van alle mij bekende handschriften der Imi^
tatio.
Oosterhout.
Dom J. HUIJBEN O. S. B.

DE MARIAKULTUS IN DE ORDE VAN HST H. DRUIS.

Hoewel de Mariakultus in de orde van het H. Kruis niet zoo
op den voorgrond treedt als bij vele andere, neemt hij er toch
een belangrijke plaats in:.. In, dit opzicht volgde de orde het
voorbeeld van haren stichter, Theodorus de Celles 1.), die
een groot Mariavereerder geweest is . en een bijzondere devotie
had voor Notre Dime de Foi, titel; waaronder de H. Maagdin zijn geboorteplaats Celles bij Dinant werd aangeroepen 2).
Ziehier' eenige bijzonderheden over dezen Mariakultus,
zoowel in vroegeren als lateren tijd.
1) Stichtte de orde in 1211 en overleed in 1236. (C. R.
nis ,S. Crucis, Silvaeducis, 1858, t. 1, dl. 1. blz. 29, 39.)
2) Annales 0. S. Cr., t. 1, dl, 1 blz. 9, 10.
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Wanneer de Kruisheer professie aflegt, bettooft hij gehoor
zaamheid aan God en aan de H. Maagd : « Ego Frater N. facio
professionem et promitto obedientiam Deo et Beatae Mariae, etc. 3). »

Feestdagen.
Vanouds werden in onze orde de feestdagen ter eere van
0. L. Vrouw bijzonder plechtig gevierd. Elk officie was
totum duplex 4). Behalve de gewone feestdagen : Purificatio (2 Febr.), Annuntiatio (25 Mrt.), Visitatio (2 Juli), Assumptio (15 Aug.), Nativitas (8 Sept.), Praesentatio (21 Nov.),
Conceptio (8 Dec.), hadden de Kruisheeren op den eersten
Vrijdag na het octaaf van Paschen ook nog het Festum Doloen
rum sine Compassionis B. Mariae, en op den 1 Zondag van
September het Festum Gaudiorum B. M. V. Al deze officia
waren propria en weken bijna geheel af van de tegenwoordige,
behalve dat der Ontvangenis van de Allerh. Maagd, waarvoor
de getijden van Nativitas genomen werden, « mutato Nativitatis vocabulo in Conceptionis » 5). Op verzoek van den toenmaligen Commissaris-Generaal. H. v. d. Wijmelenberg vergunde Pius IX, 9 Jan. 1848, nog de volgende feesten : Materen
nitatis B. M. V. (t Zond. v. Oct.), Puritatis B. M. V.
(3en Zond. v. Oct.) Humilitatis B. M. V. (4°' Zond. v. Oct.),
Translationis Almae Domus Lauretanae (10 of 20 Dec.), Purissimi Cordis B. M. V. (1 en Zond. na Oct. v. Assumpt.) 6).

Eerbewijzen.
« Ad nomen... Jesu inclinent fratres, Bicut ad namen Vir3) Constitutiones... Ordinis S. Crucis auctae. Coloniae (1660). Cap. 15 De Professione. Zie Annales 0. S. Cr. t. III, blz. 280.
4) D. w. z., dat de antiphoner*, vóór en na de psalmen, niet alleen voluit maar
ook dubbel werden gebeden. (A. HERTZWORMS, o. s. c. Relgio Sanctissimae Crucis... Ruraem, 1686, blz. 37. Aanh an gsel.)
5) Breviarium ... Ordinis S. Crucis.... jussu.., Reumi Patris F. Augustini Neerii,
ejusdem ordinis Generalis restitutum, ac opera et studio.., Patris Pauli Reineri,
conventus Ruraem. Prioris concinnatum. Leodii 1625. Het brevier van 1665
(z. ti`telbl.) is nagenoeg aan het voorgaande gelijk, alleen heeft het feest der Ontvangenis van de Allerh. Maagd een officium proprium met uitzondering van de
oratie, die weer is als op Nativitas.
6) A nnales 0. S. Cr. t. III, blz. 654, 655.
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ginis Mariae » 7). (( In Capitulo ad orationem Sancta Maria,
etc... et ad nomen Virginis Mariae devote inclinamus » 8).
(( In inchoationc quoque antiphonarum Salve Regina, Ave
Regina et Regina Coeli chorus contra chorum flectat genua.

Postea stent fratres erecti extra stalles suos, quemadmodum fit
cum cantatur Magnificat 9). »
Officium parvum B. M. V.
In het leven van Theodorus de Celles wordt verhaald, hoe
hij reeds als knaap dagelijks de getijden van 0. L. Vrouw
bad, een gewoonte, waaraan hij tijdens den Sen Kruistocht,
dien hij onder den Luikschen bisschop Radulf v. Zaehringen
(1 1191) meemaakte, en ook later getrouw bleef 10) . Of hij
zelf dit gebruik bij de orde heeft ingevoerd, valt niet met zekerheid te zeggen, maar wel blijkt, dat deze (( laudabilis consuetudo », zooals Pius IX haar in 1857 noemt 11), bij ons reeds
lang heeft bestaan. De statuten nl. van 1660, die het Off lei=
parvum B. M. V. op bepaalde dagen voorschrijven, verwijzen
dienaangande naar een besluit van 1424 (12) en in het leven
van den Generaal Georgius v. Brugge (±1458) wordt verhaald,
dat hij de Getijden van 0. L. Vrouw onder een vloed van
tranen bad 13).
De Litanie van 0. L. Vrouw.
Met verwijzing naar een statuut van 1627 schrijven de Constituties van 1660 voor, dat dagelijks na afloop der Completen
(( pro ecclesiae et sacri ordinis necessitatibus cantentur aut
legantur Litaniae B. M. V. cum coilectis de B. V irgine » 14),
een gebruik, dat nog heden onderhouden wordt.
7) Novae Costitutiones Ord. S. Crucis anni 1466. Aangehaald bij HERMANS.
Annales 0. S. Cr. t. III, blz. 307
8) Constitutiones 1660. Cap. De Inclinationibus. Aangeh. bij HERMANS : Annales 0. S. Cr. t. III, blz. 266.
9) Consitutiones 1466. Cap. De Inclina l . (Annales 0. S. Cr. t. II, blz. 308),
Constitutiones 1660. I. c. (Annales 0. S. Cr. t. III, blz. 266.)
10) Annales 0. S,. Cr.. t. t, dl. 1. blz. 10, 31.
11) De orde had in 1856 op verzoek v.d. Congr. d. Rit, het Rom. Brevier aangenomen (Annal. t. III, blz. 684), en nu be?aalde Pius IX, dat het Officium parcum B. M. V. zou behouden blijven. (Annal. ibid. blz. 762).
12) Constitutiones 1660. Cap. De Officio Ecc1. (Anna!. 0. S. Cr. t, III, blz. 264.)
13) Annales 0. S. Cr. t. 1. dl. 1. blz. 114.
14) Constitutiones 1660.1. c. (Anna!. 0. S. Cr. t. II1, blz. 264.)

52 '

L. EMOND O. S. C.

H'aec est praeclarum vas.
Nog een ander gebruik bleef bid de Kruisheeren in zwang,
dat in andere ordes nagenoeg , verdwenen iá.15.).:. het zinpa
van deHaec. est prare,clarumt Urm,, aen: antilitha2n van, Qms4vels s;
de 1 5 ° eeuw en uit Noord-Nederland, afitprnAEig. Zij i wArd.
onze orde voorgeschreven door den Magister-Generaal Georgius Constantini (1586-1602). Toen hij aan het bestuur kwam,
maan ct hij vat. kloosters in een- beklagenswaardigen toestand.
Onder de oorlogen en de vervolgingen van dén laatsten tijd
had de regeltucht-veet geleden en dit werd voor kwaadwilligen
een aanleiding om zich van de nog niet verwoeste kloosters
meester te maken. Te midden der dreigende gevaren nam de
Generaal zijn toevlucht tot Onze Lieve Vrouw en schreef reeds
spoedig na 11586 voor, dat Tederen Zaterdag de antiphoon
Haec est praeclarum vas moest gezongen worden 16). De
statuten van 1660 hebben dit voorschrift nog nader bepaald
en uitgebreid 17j. « Daarenboven — zoo lezen wij daar —zal.
men dagelijks na de (conventueele) H. Mis geknield en met
godsvrucht zingen : Haec- est praeclarum vas met het vers In
gebed Clementissime Pater of lnterveniat pro nobis. » Ook de latere uitgaven van Regel en Statu-

omni tribulatíone en het

ten, gepubliceerd in 1765 en 18,,f4, bevatten dezelfde bepaling,
doch maken geen, melding meer van de-oratie Clementissime
pcitPr 18). Aan deze vrome gewoonte word steeds de hand
gehouden. Toen de 11/lag. Generaal Lamb. de-Eisen in 1750
het . klooster St. Agatha visiteerde, bepaalde hij, dat om het
gering aantal priesters.de-gezctngen . conventueele Mis door een
gelezene kon vervangen worden, doch dat tevens.aan.het.einde
daarvan de antiphoon Haec est. praeclarum vas_ moest worden
gebeden, ook dan, wanneer de celebreerende priester- alleen

15)A. J. KOENDERS, 0. C. Maria O,. chtn Eeredienst der Katholieke Kerk. Amt.
1925, dl. I, blz.,, 218, 219.
16) H. RussEaus 0. S. C. Chrorficon Cruci f eroriwk, , Colonital 1634, b4. 169 vv. ;
Annales 0. S.. Cr. t. I 41. 1, _blz.. 31 ; dl. II, blz. 31, v. v. ; t. II, blz. 114, v1 v;
17) Canstitµ,fione&k 1 664,b),z. 5 v, ; , Annales} O s S, Cr. t, III, , blz. 264.
18) Liber Consitutionum S. Ordinis,G4nonici S. Cru0s,Tra,jecti ad Mosam, 1765.

blz. 9; Regula et Constituti.onm.. Ordioiá— S. Crucis. Gestel S. Michaelis, 1868,
blz. 27.
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in het koor aanwezig zijn zou 19). Volgens de tegenwoordige
praktijk wordt de antiphoon met vers en oratie dagelijks gezongen, zoo het een gezongen, en _gebeden, zoo het een 'gelezen converitueéle `Mis geldt.
Communiedagen.
Tot het `minimum aantal Communiedagen, vroeger aan de
.donaten voorgeschreven, behoorden odk -de `feestdagen rvau
O.L. -V . Lichtiiiis, Visitatie en A'ss!tm ^tie 20).
Valtenáag%n.
(( Pröfesti disB. Mariae V. » — zegt een statuut van 1648,
in de Constituties van 1660 en 1868 ;herhaald — (( juxta ntin

solu^m religiosorum sed piorum saecularium morem et introductam laudabilem consuetudinern fnostrain in jejtinio serventur 21). (( - e vigilie van O. L. Vrouw Hemelvaart gold als
(( zwartdag ».(« Tunc quadragesimali utamur cito ») 22) .

De donaten waren 'tot vasten en onthouding verplicht op de
vigiliedagen van Lichtmis, Visitatie en Assumptie 23).
De Kruisheeren en de Onbevi. Ontvangenis.

Hoe de Kruisheeren oudtijds en meer bijzonder in de da19) 4An,nales 0. S. Cr. tt. III, blz. 467, v. Vgl. A. J. 'KOELADERS, 1. c. blz. 216-221.
Hier volgt de tegenwoordig vrij onbekende tekst van de Ant. Haec est.
Ant. Haec est praeclarum vas Paradeti Spiritus Sancti ; haec est gloriosa civitas Dei-; haec est moker virtutum, quae contrivit caput serpentis. Haec est sole
splendidior, -luna pulchrior, aurora rutilantior, stellis praeclarior. Hanc peccatores devote adeamus, rea pectora tundamus, dicentes: Sancta, sancta, sancta Maria, Clemens et pia Domina nostra, fac nos tuis precibus a peste et subitanea mcirte et ab omi tribulátione liberátos, consortes coelestis gloriae.
V. In Omni tribulation et angustia nostra.
R. Securre nobis piissima Virgo Maria.
Oremus.
Interveniat pro nobis, quaesumus, Domme Jesu Christe, -nunc et iíi hora mortis
nostrae, apud tuam clementiam
'Vir"gob Maria 'Mater Atilt ; cujus sacràtissirnam animann in hora tuae passionis doláris gla Iius 'per
ri'v .
i vivis ét regnas in sa`ecula saeculbrum.
11. Amen.
20) Consitutiones 1466. Cap. De Donatis (4nnal. 0. S. Cr. t. II, blz. 318, 319) ;
Constitutiones 1660, dist. 2, cap. II,De Donatie (Annal. 0. S. Cr. t. III, blz. 321).
21) Constitutiones 1660. cap. 4. De Jejiinus. (Annal. 0. S. Cr. t. III. blz. 269;
Regula et Constitutiones 1868, dist. 1, cap. 4. De jejuniis, blz. 32.)
22) Constitutiones 1660, 1. c. (Annal. 0. S. Cr. t. III, blz. 268,' 269).
23) Constitutiones 1466, Cap. De Donatis (Alma'. 0. S., Cr. t. N, bis. 319) ; Constitutiones 1660, Cap. De Donatis (Anna!. 0. S. Cr. t, III, blz. 321).
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gen van Sixtus IV over het leerstuk der Onbevl. Ortonngends
dachten, is bij gebrek aan gegevens niet na, te gaan. Hun latere houding doet vermoeden, dat zij reeds toen tot de voorstanders hebben behoord.. In 1685 verscheen bij Guil. Ouwe
te Luik een boekje van HIV + 212 blz., getiteld : Clypeus
Metricus pro Immaculafa Conceptione Deiparae Virginis. DI e

schrijver was Theod. Candidus (Du Blanc) Kruisheer en Prior
te St. Agatha. Zooals de titel aangeeft, was het een geharnaste verdediging van het leerstuk in verzen, maar ter afwis
seling heeft de auteur ook prozastukken ingelascht, met bewijzen, ontleend aan de H. Schrift, de Vaders en kerkelijke
schrijvers. Candidus herinnert in zijn prooemium aan den strijd
tusschen Dominicanen en Franciscanen over datzelfde dogma en de bijlegging van het geschil, nu enkele jaren geleden,
door Alexander VII. Approbatie en dedicaties in het boekje
bewijzen, dat de Generaal, Lamb. Feron, (-{- 1 !686) en verschillende medebroeders van eenzelfde gevoelen als de schrijver
waren. 15 Sept. 1842 stond Greg. XVI aan de orde toe om
in de praefatie het woord immaculata en in die litanie den titel
S. Maria sine izbe concepta in te voegen 24).

De Kruisheeren en de Rozenkrans.
Door de z. g. Kruislieerenaflaat behooren de Kruisheeren
met de Dominicanen tot de groote bevorderaars van het Rozenkransgebed. Het privilege is hun den 20" Aug. 1516 ge-

schonken door paus Leo X. « Volens animum in ordinem benevolum ostendere n, zeggen de Annales, « Leo X largitur indulgentias 500 dierum utentibus Rosariis quas Magister Generalis benedixerit » 25). Het voorrecht werd bevestigd door
Gregorius XVI 26), 15 Sept. 1842, en andermaal door
Leo XI11, die een strijd over de echtheid van den aflaat ten
gunste der Kruisheeren beslechtte 27).

De Kruithoeren en O. L. Vr ter Linden te Uden.
De naam der Kruisheeren is ook verbonden aan dien van
een bekende bedevaartsplaats in N. Brabant. In 1764 kwamen
zij in het bezit der genadekapel en van het mirakuleus beeld

24) Regula ei Conititutiones' 1668, blz. 142.
25) Antral. 0, S. Cr. t. I, dl. 2. blz. 7 ; t. III, blz. 16.
27) A nnaL 0. S. Cr. t. III, blz. 643.
26) Annal. 0. S. Cr. t. I, dl. 2. blz. 7.
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van O. L. V. ter Linde, te Uden 28). Door hun toedoen, zooals de toenmalige kerkmeesters getuigen, is de kwijnende devotie weer opgewekt en verlevendigd 29).
Schrijnen.
A. Hrtzworms, O. S. C. Oeffeninghe van Devotie ter eerera
van de Alder-H. Dryvuldigheyt ende de H. Maget Maria van
Remedie 30). Roermond, 1663.
Th. Candidus, O. S. C. Clypeus Metricus pro Immaculata
Conceptione Deiparae Virginis. Leodii, Guil. Ouwerx. 1685.
E.E. Kruisheeren v. Uden. De vereering van het miraculeuze beeld van O. L. V. ter Linde le Uden... 's Bosch, 1869.
C. L. Janssen, O. S. C. Lourdes, de Stad der Onbevlekte,
Hare geschiedenis van weleer en nu. Averbode, 1899.
P. A. L. [aarakkers], O. S. C. De vereering van O. L. V.
ter Linde te Uden. Helmond, 1904.
fr. L. EMOND, O. S. C.
Zoeterwoude (Z. H.)
28) Anna!. 0. S,.

Cr. t. III, blz. 733.
29) Annal. 0. S. Cr. t. III, blz. 384.
Vgl. J. A. F. KRONENBURG C.ss R. Maria's Heerlijkheid iri Nederland. Amst.
(1909), dl. VI, blz. 182, en de daar vermelde litteratuur.
30) D. i. 0. L. Vr. Hulp der Christenen;, • In verschillende Kruisheerenkloosters
waren broederschappen ter eere van de Allerh. Drievuldigheid en de a H. Maagd
Maria van Remedie » opgericht. Doel wad de afwering van het Turkerigevaar.

BARTHOLOMAAEUS .A[r1GLICLIS O. F. M.
OVER GODSVRUCHT EN KARAKTER
DER NEDERLANDERS.
,dal .mem eens -de geschiedenis -der godavTucht :in -ce Nederlanden willen schrijven, .dan mag men het .getuigenis van betrouwbare tijdgenooten niet verwaarloozen. Naarmate deze
tijcigenoaten meer onpartijdig .zijn, is hun oordeel te waardev.olier,en.daarcam dachten wij .goed te doen hier weer te geven,
hetgeen een Engelsche Franciscaan over godsvrucht en karatter der Nederlanders van de dertiende eeuw imededeelt in zijn
werk De proprietatibus renurn. Dit is een soort encyclopedie, welke in de middeleeuwen veel gebruikt en afgeschreven is, zoodat daarvan ook op andere schrijvers geen geringe
invloed is uitgegaan; doch dit willen wij thans niet behandelen 1). Laten wij echter eerst den schrijver,aaa Anse lezers
voorstellen.
Volgens de oudste handschriften heet de auteur F r. B a r t 0'1 o m a e us A n g 1 i c u s; eerst sinds de 16° eeuw
wordt daaraan toegevoegd de Glanvilla, welke toevoeging
dan o, a, door invloed van Wadding zoo overheerschend
wordt, dat katalogen den man eenvoudig weg Bartholomaeus

de Glanvilla noemen en vermelden, dat hij na 1360 leefde 2).
inderdaad heeft er een geleerdeMinderbraeder van dien naam
in de 14' eeuw geleefd, maar onze auteur, Bartholomaeus
Anglicus, O. F. M., was omstreeks 1230 lector biblicus te
1) De beroemde volkspredikant Berthold van Regensburg, 0. F. M., ontleende
veel aan dit werk. Vgl. A. E. SCHÖNBACH, Stadien zur Geschichte der altdeutschen
Predigt, in : Wiener Sitzungsberichte (phil.•hid. Klasse) 154 Bd. n. 7 (Wien
1906) 13 ff. en 105. Eveneens Joh. NEDERHOFF, 0. Pr., Chronica Tremonensium
(ed. E. Roese, Dortmund 1880) ; E. BENINGA, Chronyk van Oostf rieslandf (ed.
Harkenroth, Emden 1723).
2) Cod. Bibl. Laurent. Plut. XXI sin. cod. III, n. 622 (saec. XIV) heeft b. v. :
s Explicit Tractatus de Rerum natura et proprietatibus a Fratre Barpfolemaeo A nglico Ord. Minram compositus. Me tibi devotum facias, Deus optime, totum s
(fol. 217). De kataloog (BANDINI IV, col. 135) zegt echter : Berptolomaeus Anglicus
de Glanvilla Ord. Min. anno circiter MCCCLX auctor est huius opens impressi
Argentini MCCCCLXXXVIII et alibi ».

Barth. Angl. over godsvrucht 'en karakter der Nederlanders. 57

Parijs en werd in I 231 naar .het studiehuis der orde te Maagdenlurg M laatst. JORDANUS van'Ciiarno vertelt in zijn Ohio..
nica 3), .dat leen tweetal -Minderbroeders, joannes Penna
en Adeodatus, naar Parjsafgevaardigd werden .om den nieuwen 1ettoraftteha1en. Vanzijn .leven was verder .niets tbekend,
totdat Dr F!. LUING (Lepzi) onlangs medecleelde 4), dat
in 12Q6 een zekere Bartholomaeus Angikus een oorkonde
opstelt als notaris van Aartsbisschop Hartwig .Ii van Bremen.
Dr LÜbbing meent, adat ,deze *hofkapelaan dezelfde is als de
latere Franciscaan, D.e artsbisschop van Bremen stondmet
Engeland n betrekking en waarschijnlijk zal men hem
daar den jongen ,geestelijke hebben aanbevolen. Zoo wordt
oak verklaarbaar, dat Bañholomaeus goed ingelicht .is over
de Scandinavische landen en -over 'Friesland. Meer-dan waarschiinlijkhiid kan men deze hypothese echter niet toekennen.
Dat Baiïhclomaeus in Oxford gestudeerd had alvorens naar
Bremen te 'komen yen dat hij later door Ae Franciscanen, die hij
in Oxford' gekend zou }hebben, naar Parijs zou zijn geroepen,
is mogelijk. Beijzen onihriken echter. Na 1235 hooit men
niets meer van hem. Zijn werk zal wel meerdere jaren in 'beslag genomen hebben, want het is een lijvig boekdeel, ingewaarvan hier de titels volgen :
deeld in 19
1. 'Prooemium de proprietatibus rerum. 2. De proprietate angelorum. 3. .De -proprietatibus animae rationalis. 4. De 'proprietatibus
substantiae corporeae. '5. De dispositione .menibrorum. '6. De aetatibus. 7. `De ' itatibuu. 8. De mundo iet ,corporibus caelestibus.
9. De tempore -et patibus temporis. 10. De materia et forma. 11 De
are et passionibus eius. 12. De avibus in generali et speciali. 13. De
aqua et eius -ornatu. 14. De terra et partibus eios. `15. De provinciis.
16. De lapidibus pretiosis. 17. De arbroribus.18. De animalibus in -generali et speciali. 19. De coloribus, odoribrs, .saporibus et liquoribus.

3) Chron. ai. 60 -(analecta Franlciscana, 1, 48). Vgl. H. FELDER, 0. Ca? ., Geschichte der wissenschaf tlichen Studien im Franziskarrerox'den, Freiburg i, Br. 1904,
248 vlg.
4) Zur Biographie des Bartholomaus Anglicus, (in Franz- Studien, 12 (1925)
254 vlg. Zie verder L. DELIsLE , in : Niet. lift. de la Fralnce, XXX (1888) 334.388 ;
P. Thomas PLASSMANN, 0. F. M., in : Archivum Franc. Hist., XII (1919) 68-109,
waar oak een goede bibliografie is te vinden ; A SCHONBACH, in : Mitteulungen
des Institute f iir oefterr. -Gesc hicMs f orackung, XXVII (1906) 54-90.
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De bedoeling van Bartholomaeus was een hulpmiddel te
bieden om de heilige Schrift beter te verstaan : utile mihi et
f orsitan aliis, qui naturas rerum et proprietates, per sanctorum
libros necnon ei philosaphorum dispersas, non cognoverunt,
ad intelligenda aenigmata scripturarum, quad sub symbolis of
iciaÍtum a Spiritu
figuris proprietatum rerum naturalium et artificialium
Sancto suns traditae vel velatae, quemstdmodum ostendif
B. Dionysius in Hierarchic Angelica circa principium 5).

Dat ook in onze streken het werk van Bartholomaeus in aanzien was, bewijzen behalve de handschriften ook twee uitgaven in het Nederlandsch gedrukt : de eerste in 1479 s. 1., verschenen onder den titel : « Bartholomeus der Engelsman van
de eigenschappen der dingen » (HAAN 252 1),,. de ander ander
denzelfden titel (HAIN 2522) met het volgende explicit :
Hier eyndet dat boek welk ghehieten is bartolomeus van
den proprieteyten der dinghen in den jaer ons heren M.CCCC.
en LXXXV. opten heyligen karsavent. Ende is gheprint ende
oeck mede voleyndt te haerlem in hollant ter eren goden ende
om leringhe dèr menschen van mi Meester Jacob Bellaert gheboren van zerixzee. »
Het zou zeer nuttig en aangenaam zijn te weten, of het
werk van Bartholomaeus, resp. de vertaling ervan, invloed
gehad heeft op Nederlandsche ascetische schrijvers en op
volkspredikanten vooral, want voor dezen was het werk op
de eerste plaats bestemd. Men zal echter bij het vinden van
overeenkomsten tusschen Bartholomaeus en andere schrijvers
goed moeten toezien, of eerstgenoemde niet vroegere auteurs
afschrijft, zooals dat gebruikelijk was. Hij is trouwens eerlijk
genoeg dit zelf te bekennen, ja, met Benige overdrijving zegt
hij, dat hij bijna niets uit zich zelf mededeelt, maar dat alles
bij gezaghebbende schrijvers te vinden is.
In de beschrijving onzer streken schijnt hij echter veel uit
eigen ervaring mede te deelen. Men zal er weinig of geen citaten vinden. Moge Bartholomaeus ons ook weinig nieuws vertellen; zijn oordeel als dat van een onbevooroordeeld en ontwikkeld buitenlander verdient gekend te worden, te meer
5) Proëmium van De prop. rerum. bij SCHÖNBACH, 1. c. 56. Vgl. Pseudo-DIoNYs1US Areoopagita„ De tael. hier, c. 1 (PG 3, 121 ; PL 122, 10381.
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daar uit die jaren ons niet veel dergelijke bronnen ten dienste
staan. !Wij volgen hierbij den tekst van Schönbach, samengesteld volgens Hs. 2312 van Weenen (Staatsbibl.), Hs. 256
en 272 der Universiteitsbibliotheek van Innsbruck 6).
DE PROPRIETATIBUS RERUM,

liber XV : De provincies.

Cap. XXV: De Brabancia.
Brabancia Germanie finalis est provincia, que Gallie Belgice est
contigua, habens Rhenum ab oriente et Frisiam, Britannicurr. oce num et Flandricum sinum ab aquilone... multa habens oppida famosa, terra fertilis frugibus et populosa ; gens elegantis stature et
venuste forme, bellicosa, animosa contra hostes, inter se autem placida et quieta, gens bene f ica, devota et benigna.
Cap. LVIII: De Flandria.
Flandria est provincia Gallie Belgice iuxta litus Oceani constituta...
Gens eius elegans corpore et robusta, multiplex in sobole ét in
substantia et in omnium mercium divitiis locuples, venusta facie generaliter et decora, a f f ectu pia, a f f atu blanda, gestu matura, habitu honesta, erga domesticos pacifica,
ica, erga extraneos valde fida, arte
et ingenio in opere lanifico preclara, cuius industria magne parti orbis in lanificio subvenitur, nam preciosam lanam, quam sibi Anglia
communicat, in pannos nobiles subtili artificio transmutans per mare et terram multis regionibus administrat...
Cap. LXI : De Frisia.
Frisia est provincia in inferioribus partibus Germanie super litus
Oceani tractu longissimo constituta, que a fine Rheni incipit et mari
Danico terminatur, cuius incole Frisones a Germanicis nuncupantur.In habitu autem et in moribus plurimum dif f erunt a Germanis,
nam vire fere omnes in coma circulariter sunt attonsi, qui quanto
sunt nobiliores, tantó altius circumtonderi gloriosius arbitrantur.
Est auten gens viribus fortis, proceri corporis, severi animi et f erocis, corpore agilis, lanceis utens ferreis pro sagittis... Gens quidem
est libera extra gentem suam, alterius dominio non subiecta. Morti
se opponunt gratia libertatis et potius mortem eligunt quam iugo
6) L.c. 68 vlg. Deze tekst is vergeleken met Hs. Plut.XXI sin. II n. 621 ;111,n.622
en Plut. XVIII, sin. IX, n. 598 der ilibl. Laurenti3na te Florence Wij laten de
louter-aardrijkskundige bemerkingen gedeeltelijk weg en cursiveeren karaktertrekken enz.
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nter
servitutis. Ideo milatares d^gnitates a ic^unt et a iquos inter
se -isrtgi in AnitiIitlii li®n Idernifittint tub -rnilltit sfittilo. 'Subsutit tatmen
iudicibus, quas ;. anmaratim ,de seipsis eligunt, 'col.' Tempubilicam filter
ipigos -d^r-dinnn,t .e.dispanunt,7). 'Cbstitatem Yruulturn =lard , at tomnem
impudicitiam
severius punientes filábs suos filias 'usque ad com,
pletum' f ere adolescentie terminum castos servant, ex quo contingit,
quod tunc temporis datos nuptui ipsorum soboles prolem completam
generant 'et tdbustam-8) [habeant. 'Deus custodiat otritnes h6s in eter
num, quia nobilior ,est inter alias provincias] 9).
. .

Ca p . CX : De OIlandia.
011andia egt quaedam provincia modica, sita iuxta ostia Rheni,
ubi intrat mare.., cuius civitas 'capitális Traiedturn Infërius.niíncu'Tiatur ;in IlEt titro, ttrich vero 'dicittitr in idrornate Gertnándr'um, .nam
ad fGermacniam pertitYet quoad situm, quoad mores et quo-ad dominium et etiam quoad linguam. .Cuius gens él'egdns -est corpore, robusta viribus, audax animo, venusta facie, honesta in moribus, devota Deo, fida hominibus et vacfiica, `minus vredis intendens et raptibus quam alie Germanice nationes.
Cap. CXLI.fI : De -Selandia.
Shcandia test provintia, terra maritima, ad modum insule flumine
'et -mania bxaohiis ,otrtumdata... 'Est ameYn Sehn -i aA gialde populosa,
divitiis -opulenta -vsxiis. ,Gens Inagne 'staiture, tfortti's .cdrpore -^t audax
Tnerrte, circa (odium Dei ,devota, inter se pacïfica ,et ,gtiiétrr, ïnttltis
-b enefi ca, rniilli$ ymrrfes#a, nisi quando hostiunn intitileritie tesfstere 'cst
coacta.

Brozzi-Quaracchi.
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7) Z. g. rêdgefa, SCHÖNBACH, 1. c. 83.

Cf . TACffUS, Cerflrtahia, c. 20.
9) Aldus-Cod. Vitidot. 2312 (bij SCaisACH 1. t:).
it)

BARTHOLOMAEUS ANiLJCUS
EN ZIEN INVLOED:
Aansluiten.d> bij de mededeeling man: Dr Lampen laten we
hier enkele. losse aanteekeningen volgen. over dom. mogelijken
of werkelijken invloed van> Battholornaeus Anglicus op, Nec?eriandsche. ascetische schrijvens. Aan, voll+edigheid- kan natuurlijk niet gedachtworden: wat we hier geven is, slechts
een proeve van hetgeen ernog te doen is,
I. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS EN THOMAS
VAN CANTIMPRÉ
De eerste schrijver die in aanmerking komt is. Thomas. van
Carnimpr6, de bekende Dominikanerfiguur uit de Brabantsche
natures rerum 1),
mystieke beweging. der >CHIP eeuw.:
dat, helaas; nog onuitgegeven vertoont een verrassende
overeenkomst met hei bijna gelijknamige werk De proprietatibus rerum van Bartholomaeus. Beide werken dragen ongeveer denzelFdën titel, hebben dezelf+de strekking, met dezelfde indeeling in 19 Boeken, gebruiken dezelfde bronnen, en
zijn ten slotte omtrent denzelfden tijd ontstaan
Wilde Bartholomaeus eens soort encyclopedie uitgeven van
alles wat er vroeger over de eigenschappen der dingen: geschreven tea$; (c( naturas- rerum et proprietates per sanctorum libros
1) Over dit werk raadplege men vooral : J. H. ROMANS, Thomas de Cantimpré
indiqué comme une des sources ozi Albert le Grand of surtouf Maerlant ont puisé
lee matériauxt de, leers écrifs sur=1'histoire rtatyrelle(Bullet. de l'Acad. Rosy. de
Belgique, XXIX, 1852, b). 132r1591) Dori J.-$:,BITRA, Q..ai, SpicilegfnanrSoles,
mense, dl. II en III, Paris ,1855, publiceert passim tal van excerpten ; Eetco VER WiJs, Jacob, van Maerlant's Naturen Bloeme, Groningen, 1878, dl. I, bI.XI)I-XXX ;
Leopold DEL1SLE La nature des choses par- Thomas de Canfimpré=(Hiafoire littéraire de la :France, co . XXX ,1888, bL 35-388, 615.616) ; A KAUFMANN, Thomas
van Chantimpré, K8ln,18999, 30-36.; Dr W. VAN DER VET, Het BiEnboec van Th. v.
Cantimpré en zijn exempelen, Den Haag, 1902, bl. 30-32.
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necnon et philosophorum dispersal »), —hetzelfde doel had
ook Thomas voor Dogen : « naturas rerum in diversis auctorum
scriptures late per orbem sparsas inveniens, cum labore nimio
et sollicitudine non panva, annis ferme XV operam dedi »
(Prologus). En aan 't slot van zijn werk : « Anni jam XIV aut
XV elapse dunt ex quo libro de Naturis rerum diligenter intendimus, illud pestris beatissimi Augustine episcopi dictum in
libro de Doctrines Christiana diu habentes prae oculis, ubi dicit
utilissimum fore si quel laborem assumeret quo in unum volumen naturas rerum et maxime animalium congregaret ».
Is het verder louter toeval dat beide werken in negentien
Boeken verdeeld zijn? De titels van Bartholomaeus' De proprietatibus rerum werden boven reeds meegedeeld ter vergelij.
king geven we hier den inhoud der XIX libri De naturis rerum.
Boek I, het menschelijk lichaam ; II, de ziel (naar de leer van
St Augustinus) ; III, de wondermenschen van 't Oosten ; IV,
de viervoetige dieren ; V, de vogels ; VI, de zeemonsters ;
VII, de rivier- en zeevisschen ; VIII, de slangen ; IX, de
wormen ; X, de boonren ; XI, de aromatische en geneeskrachtige boonren of kruiden ; XII, de planten ; XIII, de rivieren ;
XIV, de edelgesteenten ; XV, de zeven metalen ; XVI, de
zeven luchtstreken ; XVI1, de hemelsfeer en de zeven planeten ; XVIII, de meteorologische verschijnselen ; XIX, de vier
elementen.
De inhoud is dus ongeveer dezelfde, met dien verstande
dat bijna alle onderwerpen die Thomas behandeld heeft ook
bij Bartholomaeus voorkomen ; doch niet omgekeerd : want
het werk van den Franciskaan is dubbel zoo goot als dat van
den Dbminikaan.
De gebruikte bronnen zijn eveneens gedeeltelijk dezelfde,
hoewel Bartholomaeus ook hier zijn tijdgenoot weer verre
overtreft. Terwijl Thomas in zijn Voorrede slechts een twaalftal bronnen uitdrukkelijk opnoemt, geeft Bartholomaeus in
't laatste hoofdstuk van zijn werk een dubbele lijst van 36 gewijde en 64 profane schrijvers waaruit hij zijn wetenschap
geput heeft.
Na dit alles zou men allicht kunnen meenep dat Thomas
wel zeker het werk van den Engelschman gekend moet hebben en er danig gebruik van gemaakt heeft voor zijn eigen
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compilatie. En toch moet hier een groot vraagteeken geplaatst
worden.
Nergens vermeldt Thomas een De proprietatibus rerum.
Integendeel, hij geeft duidelijk te kennen dat er vóór hem
een dergelijke encyclopedie niet bestond. In den Prologus
zegt hij dat hij de beschrijvingen van de eigenschappen der
dingen verspreid heeft gevonden ( « naturas rerum in diversis
auctorum scripturis late per orbem sparsas inveniens »). En
wanneer hij afscheid neemt van den lezer en diens clementie
inroept voor de mogelijke feilen die er nog in zijn boek schuilen, geeft hij als verontschuldiging aan dat het aan één
mensch niet mogelijk is alle filosofen te lezen en te excerpeeren : « impossibile [est] omnes philosophos, qui a diversis
et multis inveniri et legi toto orbe terrarum casualiter poterunt,
totaliter unum hominem invenire posse et legere atque excerpere et in uno volumine copulare. Credimus tamen quod tanta et tam diversa in tam parvo volumine posita vix inter Latinos
poterunt inveniri. Neque enim aut laboribus aut expensis ullo
modo pepercimus, quin opus istud ad effectum perduceremus... Nec mihi suffecit Gallia atque Germania, quae tamen
in libris copiosiores runt regionibus universis, immo in partibus transmarinis et in Anglia libros de naturis editos aggrega
vi, et ex omnibus meliora et commodiora descripsi » 11).
Trouwens, als hij het soortgelijke werk van Bartholomaeus
gekend had, zou hij dan 14 of 15 jaar noodig hebben gehad
om zijn eigen compilatie in elkaar te zetten?
Heeft Bartholomaeus dan soms het werk van den Brabander afgeschreven? Een gedetailleerde tekstvergelijking, die
we gaarne aan anderen overlaten, zou hier niet overbodig zijn.
Maar misschien kan een nauwere bepaling der chronologie
alvast eenigen uitslag brengen.
De jongste schrijver die door Thomas wordt aangehaald is
zijn vriend Jacques de Vitry. Reeds in de jaren 1212-1216,
1) Al deze aanhalingen zijn ontleend aah het boven vermelde opstel van
L. DELISLE. — Het Liber rerum, door Thomas meermalen geciteerd, kan onmogelijk met De proprietatibus rerum vereenzelvigd worden. Evenmin het anonieme
werk waarvan hij aldus gewaagt :a Invenies etiam librum quemdam suppresso
auctoris nomine, quem modernis temporibus compilatum audivi, cuius sententias, ubicumque repereris, ex hoc cognosces quod hoc nomen Experimentator
sub sequentibus invenies praelibatum. »
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toen Jacobus als3 ifruisprediker' dè Zuidelijke- Nedr1andn
doorkruiste,, leerde Thomas -- toen nog maar een knaap - van
vijftien jaar- 2)• — hem- kennen en beminnen. Het werk dat
Thomas als bron opgeee - als . zoodanigr veelvuldig gebuikt
is de Hisioriaorienta1is het wordt dooreen ''graaf-aldus bee.
schreven : « volumen in quo multa de naturis rerum, praecipue de mirabilibus- quae- in transmarinis partibus reperiuntur,
inseruit » 3):
Nu is- het tweede deel dèr Historia- orientalis wel niet váár
1222 geschreven, , want Jacques- de• Vitry spreekt er' tamelijk
uitvoerig-, en blijkbaar als£ ooggetuige, van-de Dominikanente
Bologna, die hij pas-in 1222` bezocht 4) . Hierhebben we dus
een eerste uitgangspunt voor onze tijdsbepaling.
De terminus ante quem wordt ons- eveneens geboden door
hetgeen Thomas- van- zijn vriend vertelt: dèze' wordt immers
door hem aangeduid als « magister Jacobus dd Vitriaco, condam Acconensis episcopus, nunc nero Tusculàmis praesul- et'
Romanae- curiae-cardinalis » 5). Thomas heeft dus zijn werk.
volëindigd b toen Jacques- de Vitry nog kardinaal-bisschop-was
van Frascati ÇFûsuFum), d. w. z. tusschen Mèi- ,juni 1229,
datum van Jacobtis' promotie,. en 30 April . of 1 Méi - 1240,
datum van zijn afsterven 6). Hieruit blijkt dat de voltooiing
van De naturis rerum- zeker vaar- 1240'moet gepl aatst worden.
Maar we kunnen den einddatum- nog een beetje vroeger verschuiven. Nog v66r den- dood van Jacques dé Vitry heeft
2), a- Nondum annerum g iindecim aetatem- attigeratm » zege: hij zelf in, zijn
Supplementum op. Jacobus' Vita , Mariae. Qgiacensis (Ada_ S.S., t; V Junii, ed.
Palmé, 2. 581). Thomas is dus tusschen 1197 en 1201 geboren. Het Supplementum, waari n hij zich rechtstreeks, tot Jacques de Vitry wendt, werd ' ca. 1232 geschreven.
3) Arta SS., t. V Junii, ed. Palmé, p, 5811(AApendiz da= Jacob°, a. Vitriato
scriptorec . ex nis, Rib Vallis) . Jacques Vitry- vertoefde- in; Palestina, vanaf
4 nov. 1216 tot aai 't begin van 1226„behalve eenreis-naar Italië, eiaide 1221.1222.
Cf. Dom. U. BERLItRE, O.S.B., Monasticon Beige, I, 1897, b1.451.452.
4) P. MANDONNET, 0. P., Les chanoines-précheurs de Bologne d'aprés Jacques
de Viiry (Archives de la Socisté d'liistoire du canton de Fribourg, Fribourg
(Suisse), 1903, t. VIII; pp. 1536. Cf. Rev. d'hist. eccléá., , Louvain, XIV, (1914),
page 44:
5) Cf : L. DwsLe in Hist.` littér., t. XXX; p. 377.`
6) Delisle, van der Vet, e.a. geven verkeerdelijk als datum op : 1228' en 1244;
Zie ALBERICUS Trium Fontium in : Rècueil de's historiens des Gaules, t. XXI,
p. 599, 627. Cf. Dom U. BERLItRE, Monasticon Beige, I; p. 452.
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Thomas den tijd gehad een tweede, herziene en met een
XXe Boek vermeerderde uitgave van zijn werk te bezorgen,
want in de Voorrede van deze nieuwe « editie » wordt Jacobus ook weer aangeduid als « nunc vero Tusculanus praesul » .
We zullen dus niet ver van de waarheid zijn als we aannemen
dat de eerste redactie van het Liber de naturis rerum -- die

Thomas vijftien jaar arbeid heeft gekost --- uiterlijk in de
jaren 1223-1238 ontstaan is. Dat klopt precies met den fla-

turn van de Historia orientalis van Jacques de Vitry, die, zooals we boven zagen, niet vó6r 1222 geëindigd is.
*

*

*

Terloops, en alvorens den datum van Bartholomaeus' werk
te bespreken, willen we hier nog even wijzen op de belang-

rijkheid der schriften van Jacques de Vitry voor de geschiedenis van de mystieke beweging in de Zuidelijke Nederlanden in 't begin der XIII' eeuw. Verschillende schrijvers hebben er reeds hun voordeel mee gedaan 7). De volgende tekst,
die mede betrekking heeft op 't karakter van Vlamingen en
Brabanders kan als tegenhanger dienen van de hier boven medegedeelde excerpten uit de Proprietates rerum. Terwijl Bartholomaeus, als rasechte Franciskaan, alles van den zonnigen
kant beschouwt en bijna uitsluitend de goede eigenschappen
der verschillende Dietsche stammen vermeldt, laat Jacques
de Vitry vooral de schaduwzijde cp den voorgrond treden.
Geheel het tweede Boek van de Historia orientalis is een in
sombere tonen opgestelde schildering van den toestand in
Europa ten zijnen tijde. Hier vinden we ook enkele trekken
uit het rumoerige en niet altijd even stichtende studentenleven aan de Parijsche universiteit. In dat cosmopolitisch milieu had Jacques reeds de Nederlanders leeren kennen alvorens
zich in 1208 in Brabant te vestigen.
De tekst dien we hier gaan mededeelen is belangrijk, omdat hij ons een lijstje geeft van de voornaamste ondeugden
die men in de eerste helft der XIlI° eeuw aan onze landgenooten verweet.

7) Cf. Acta SS., t. XI11 Oct., pp. 100-101; L. J. M.
Antwerpen, 1918, b1.24, 33-37, 48, 78-81.
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Cap. VII. De statu Parisiensis civitates,
... Omnes fere Panisienses scolares, advenae et hospites, ad nihil
aliud vacabant, nisi aut dicere aut audire aliquid novi 8) . Alii addiscentes tantum ut scirent, quod estcuriositas ; alii ut scirentur, quod
est vanitas ; alii ut lucrarentur, quod est cupiditas et simoniae pravitas. Pauci autem addiscebant ut aedificarentur vel aedificarent 9).
Non solum autem ratione diversarum sectarum, vel occasione disputationum sibi invicem adversantes contradicebant ; sed pro diversitate regionum mutuo dissidentes, invidentes et detrahentes,
multas contra se contumelias et opprobria impudenter proferebant.

Anglicos potatores et caudatos affirmantes ; Francigenas superbos,
molles et muliebriter compositos asserentes ; Theutonicos f uribundos et in canviviis suis obscenos dicebant; Normannos autem inanes et gloriosos; Pictavos proditores et fortune amicos. Hos autem
qui de Burgundia erant, brutos et stultos reputabant ; Britones autem leves et vagos judicantes, Arturi mortem frequenter eis objiciebant. Lombardos avaros, malitiosos et imbelles ; Romanos seditiosos, violentos et manus rodentes ; Siculos tyrannos et crudeles ;
Brabantios viros sanguinum, incendiarios, rutarios et swop/DJ
Flandrenses super f luos, prodigos et conversationibus deditos, et more
butyri molles et remissos appellabant. Et propter hujusmodi convicia, de verbis frequenter ad verbera procedebant 10).

Voor niemand mag dit portret bizonder vleiend heeten ;
doch zonder twijfel brengen de Brabanders het er 't slechtst
van allen af : viros sanguinum, incendiarios, rutarios et raptores ! We moeten er echter aan bijvoegen dat deze onteerende
uitdrukkingen niet op de rustige bevolking van 't hertogdom
Brabant slaan : het woordje rutarios, -- vgl. het Fransch routiers, en het Nederlandsch ruiters, in zijn oorspronkelijke
beteekenis 1 1 ) , -- geeft duidelijk te kennen dat hier gezin,8) Zinspeling op Act. XVII, 21 : Athenienses autem omnes, et advenae hospites, ad nihil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid novi.
9) Ontleend aan S. BERNARDUS, In Cantica, Sermo 36 (P. L., t. 183, col. 968) :
« Sunt namque qui scire volunt eo fine tantum ut sciant, et turpis curiositas est ;
et sunt qui scire volunt ut sciantur ipsi, et turpis vanitas est ; et sunt item qui
scire volunt ut scientiam suam vendant, verbi causa pro pecunia, pro honoribus,
et turpis quaestus est. Seed aunt quoque qui scire volunt ut aedificent, et caritas
est ; et item qui scire volunt ut aedificentur, et prudentia est. »
10) JAC. DE VITRIACO, Historia occidentafis, cap. VII (ed. Duaci, 1597, p. 278-279).
P. FfRET geeft een gedeelte van dezen tekst in fransche vertaling ià zijn werk
La f aculté de Théologie de Paris, t. I, Paris, 1894, p. 247.
1 1) Zie Middelnederl. Woordenboek, i, v. rater, en vgl. DUCANGE i. V. rutarii,
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speeld wordt op de even dappere als beruchte Brabantsche
huurtroepen, of liever huurbenden, die in de XII° en XIII°
eeuw het platteland maar al te dikwijls onveilig maakten I 2);
want in dien tijd, zooals tegenwoordig nog in China, stond
krijgsknecht ongeveer gelijk met bandiet. Ducange kon dan
ook terecht den boven medegedeelden tekst van ,Jaques de
Vitry als bewijsplaats aanvoeren voor de beteekenis van Brabanciones als huurtroepen. Doch laten we naar Bartholomaeus Anglicus terugkeeren.
^^r
^^
Fl`

^.^
rtr

We zeiden boven dat zijn boek omtrent denzelfden tijd
ontstaan is als dat van Thomas van Cantimpré. We moeten
nu trachten den juisten datum zooveel mogelijk te benaderen,
om te zien of Thomas het werk van zijn tijdgenoot heeft kunnen benuttigen.
Leopold DECIBEF, uitgaande van het feit dat Bartholomaeus in 1231 als lector van Parijs naar Maagdenburg werd
verplaatst, telt hem onder de schrijvers die in de eerste helft
der regeering van den H. Lodewijk leefden; dus ongeveer in
de jaren 1226-1248 13).
A. J0uRDAIN 14) had vroeger reeds opgemerkt dat Bartholomaeus vóbr 1260 moest geschreven hebben, omdat hij, voor

verschillende werken van Aristoteles, een vertaling gebruikte
die na 1260 niet meer in omloop was.
De terminus a quo kunnen we opmaken uit de reeds vermelde bronnenlijst, die het laatste hoofdstuk vormt van het
Liber de proprietatibus rerum. Op die Iijst treffen we de naritteri en Brabanciones. Ducange haalt o.a. volgenden tekst aan, die tevens laat
zien dat die huurtroepen niet uitsluitend uit Brabanders bestonden : « Teutonicorum quos B+rabantiones vocant, immanissima pestis, qui, rabidarum more ferarum, sanguinem sitientes, loca omnia pervagantur, a quibus quisquam vix tutus esse potest. »
12)Over deze Brabantsche huurtroepen zie J. J. DE SMEDT, Recueil de mémoirea
et de notices hisforiques, t. II, 1864, p. 17-44 (steunt voornamelijk op de teksten
aangehaald bij Ducange).
13) Histoire littéraire de la France, t. XXX, Paris, 1888, p. 355.
14) Recherches critiques sur Page et t'origine des tradactions latines d'Aristote,
Paris, 1819, p. 39 8
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men aan van verschillende schrijvers, voornamelijk natuurkundigen, uit de eerste helft der Xliie eeuw : Simon van
Doornik (-I- na 1201), van wie Thomas van Cantimpré in zijn
Biënboec verhaalt dat hij om zijn hoogmoed door God gestraft werd 15) ; Pierre de Corbeil, die hier « Petrus Senonen-

sis » genoemd wordt omdat hij van 1200 tot 1222 aartsbisschop van Sens was 16) ; « Inilocentius », waarmede wel bedoeld zal zijn Paus Innocentius III (1198-1216) ; verder vier
Engelschen : « Stephanus », waarschijnlijk Stephanus Langton (-}-1228) ; « Alf redus Anglicus » (Alfred van Sareshel),
wiens letterkundige arbeid in de jaren 12101227 valt ; Michael Scotus, de vertaler van Aristoteles 17) (-kort v66r 1235) ;

en eindelijk (( Robertus Lincolniensis », d. w. z. Robert
Grosseteste, de vermaarde kanselier der Oxforder Universiteit (t 1253).
Bij dezen laatsten schrijver moeten we even stilstaan, omdat zijn naam zoo innig verbonden is met den oorsprong en
de eerste ontwikkeling der Oxforder Franciskanerschool,
waarvan hij met recht als de stichter beschouwd wordt. Aan
hem heben de Engelsche Franciskaansche geleerden o. a.
dien zin voor de experimenteele wetenschap te danken die
één hunner meest kenmerkende trekken vormt. Van 1225
tot 1235 hield hij zijn openbare colleges in het klooster der
Minderbroeders.
Was Bartholomaeus misschien zijn leerling? 't Is niet o n
-warschijnlk.Meftvrodslahij,vren
Parijs als leeraar op te treden, in Oxford gestudeerd had. Toen
hij in 1231 naar Maagdenburg werd gezonden was hij nog
maar een beginneling in 't professoraat, een zoogenaamde
baccalarius cursor ; Salimbene zegt het uitdrukkelijk : « totam
15) Bonum universale de proprietatibus apum, 1. II, c. 48, § 5. De pseudo-Hendrik van Gent (Hendrik van Brussel 0. S. B.?), in zijn De scriptoribus eccksiasticis, c. 24, zegt dat hij orn, zijn Aristotelismus door de tijdgenooten als ketter
werd beschouwd. Zie over hem de Biogr. Nat. Beige (1914).
16) THOMAS van' Cantimpré (Barrum universale, 1. 11, c. 51, § 7) verhaalt van
hem een anecdote die eigenlijk op Yves de Chartres past. cf. B. HAURÉAU in Notices et extraits des mss. de la Bibl. Nat., t. XXXI, (1886), II, p. 273.
17) Michael Scotus wordt ook aangehaald door Thomas van Cantimpré in zijn
De naturis return : dicit enim Michael, qui transtulit librum Aristotelis de animalibus... » (Hist. litter. de la France, t. XXX, p. 369).
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Bibliam cursorie Parisiis legit » 18). De cursus Bibliae duurde
gewoonlijk twee jaar ; van 'den anderen kant werd niemand
als bacca!arius biblicus toegelaten, zonder een voorafgaande
studie van minstens vier jaar theologie, zoodat Bartholomaeus
zijn theologische studies op zijn laatst in 1225 begon. Vroeger
kan het ook niet, omdat de Franciskanen zich pas einde 1224
in Engeland vestigden. Het is dus best mogelijk dat hij in de
jaren 1225-1229 tot de toehoorders van Robert Grosseteste
behoorde.
We zullen de zaak maar niet verder onderzoeken, doch aanstonds opmerken dat Robert in Bartholomaeus' bronnenlijst
den bijnaam draagt van Lincolniensis. Hier hebben we een
vaste chronologische aanwijzing en het stellig bewijs dat de
negentien boeken De proprietatibus rerum niet v®ór 1235 geschreven, althans niet voltooid zijn. Want Robert is pas
3 .juni 1235 tot bisschop van Lincoln gewijd. Het wil ons zelfs
voorkomen dat Bartholomaeus pas ettelijke jaren later schreef,
omdat hij niet zegt (( Robertus episcopus Lincolniensis », doch
eenvoudig : (( Robertus Lincolniensis » ; deze benaming wettigt het vermoeden dat Robert reeds geruimen tijd den bisschoppelijken zetel van Lincoln bekleedde en in die hoedanigheid algemeen bekend stond.
In Boek XVI wordt meermalen een zekere (( Ric [ardusi
Rufus » aangehaald, die een commentaar schreef op Aristoteles' Liber meteorum. Met dezen Ricardus zal wel bedoeld
zijn de Franciskaan Richardus Rufus van Cornwallis, die in
1240-1241 aan de Parijsche Universiteit als baccalaureus Sententiarum doceerde 19). De veroordeeling, die hij den
13" Januari 1241 opliep, brak zijn carrière : in 1250 kon hij
echter zijn lessen als baccalaureus te Oxford hernemen, waar
hij enkele jaren later tot (( magister regens » werd verheven.
Weliswaar kent men van hem slechts een onvoltooiden cornrnentaar op Boek I en II der Sententiae. Maar Rog. Bacon en
Eccleston zeggen dat hij te Parijs bekend stond als (( n:a nus
et admirabilis philosophus ». We moeten dis veronderstellen
dat hij, evenals zijn tijdgenoot Albertus Magnus, tegelijk met
18) Fra SALIMBENE, Chronica, ed. Parma, 1857, 9 . 48. Bartholomeus' onderwijs
valt samen met de tweejarige staking aan de Parijsche Universiteit (1229-1231) .
19) Zie P. MANDONNET 0. P. in Rev. thorn., 1925, 511-514.
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zijn theologische lessen aan de Universiteit, ook een philosophische cursus gaf aan zijn Ordebroeders. De door Bartholomaeus Anglicus aangehaalde commentaar op het Liber meteorum zou dus het overblijfsel kunnen zijn van dien philosophischen cursus, en moeten dateeren uit de jaren 12401241 20).
Wat men ook van dit laatste punt moge denken, de vermelding van Robertus Lincolniensis is voldoende om met historische zekerheid aan te tonnen dat Thomas van Cantimpré
het werk van Bartholomaeus Anglicus niet heeft gekend, wijl
dit pas later tot stand kwam. Of Bartholomaeus dan soms het
werk van Thomas gekend zou hebben, is een ander probleem
waarvan de oplossing niet mogelijk blijkt zonder een grondige
tekstvergelijking en een kritisch onderzoek naar de bronnen.
Uit de omstandigheid dat Bartholomaeus na Thomas komt
en dat zijn werk talrijke parallellen vertoont met dat van zijn
voorganger, kunnen we natuurlijk nog niet aanstonds afleiden
dat hij Thomas werkelijk heeft afgeschreven : eerst moet
worden uitgevischt in hoeverre beide schrijvers aan eenzelfde
bron geput hebben.
Wat we van het voorgaande moeten onthouden is 1°) dat
Thomas van Cantimpré zijn De naturis rerum omstreeks 1223
begon en omstreeks 1238 voltooide, terwijl Bartholomaeus
Anglicus zeker na 1235, waarschijnlijk rond 1250 schreef ;
2°) dat beide sch ri jvers groote overeenkomst vertonen ;
3°) dat Thomas zeker niet van Bartholomaeus afhankelijk is.
Nu nog enkele aanteekeningen over verspreiding en verderen invloed van beide werken.
Zoowel het Liber de naturis rerum als het Liber de proprie#atibus rerum hebben in die Middeleeuwen grooten bijval gevonden, wat wei het duidelijkst blijkt git het feit dat ze tot de
meest gelezene schoolboeken behoorden aan de Parijsche
Universiteit. Beide geschriften worden vermeld op een lijst
clew voornaamste werken die bij de boekhandelaren ten behoeve der studenten te bekomen waren
20) Hoogstwaarschijnlijk heeft Bartholomaeus Anglicus zijn ordebroeder en
landgenoot persoonlijk gekend, minstens in Parijs. In 1230-1231 bevond zich te
Parijs een geleerde Franciskaan Richardus, Zie Bulletin tho rn ., 1924, p. 87.
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Item liber De proprietatibus rerum ; continet C et II pecias ;
1111 solidos ;
Item liber De naturis rerum ; continet XL pecias ; XVIII
denarios 21) ;

d. w. z. dat het standaardhandschrift van beide werken 896,
resp. 320 bladzijden bevatte en bij den boekhandelaar ter afschrijving te huur was voor den prijs van 48, resp. 18 denarii.
't Is hier de plaats niet te wijzen op het groot aantal handschriften van Bartholomaeus' werk. We willen alleen maar
aanstippen dat een der oudste thans nog bewaarde codices
heeft toebehoord aan den bekenden Luiker theoloog Godfried
van Fontaines die vanaf 1283 te Parijs doceerde 22).
De handschriften van het Liber de naturis rerum schijnen
eveneens talrijk te zijn geweest. Bormans, Pitra en Delisle
hebben er reeds een dertigtal gesignaleerd in de bibliotheken
van Den Haag, Utrecht (2), Brugge (4), Luik, Namen,
Parijs (9), Charleville, Straatsburg, Turijn (2), Londen (2),
Oxford, Berlijn, Breslau, Wolf enbuttel, Stuttgart, Bern en
Krakau 23). Tot een druk is het echter nooit gekomen.
Bovendien bestaat er een dietsche vertaling van het Liber
de naturis rerum 24) evenals van het Liber de proprietatibus rerum. Maar, terwijl er van de « Proprieteiten »minstens twee
uitgaven verschenen, is Thomas' werk, ook in de Dietsche
taal, ongedrukt blijven liggen, tenminste tot in de vorige eeuw.
Bartholomaeus Anglicus heeft verschillende navolgers
gevonden die zijn compilatie verder hebben omgewerkt : zoo
bijv. de anonieme, waarschijnlijk Franciskaansche, schrijver
van de Proprietates rerum moralisatae (omstr. 1281-1291),
en de samensteller van een soort Dictionnaire uit de XIIIe
21) Ch. JOURDAIN, Index chronological chartarum pertinentium ad historiam
Universitatis Parisiensis, Paris, 1862, p. 74 (cf. Hist. littér. de la France, t. XXX,
L:,. 363 en 380).
22) Hs. 16098 van de Bibliothèque Nationale in Parijs : « Iste liber est pauperum magistrorum de Sorbona ex legato magistri Godefridi de Fontibus » (cf.
Nisi. %lift6r., t. XXX, p. 336).
23) Cf. J. H. BORMANS, in Bull. de l'Acad. roy. de BeIg., XXIX, 1852, p. 134,
noot ; J.-B. PITT RA, Spicilegium Solesmense, t. Ill, 1855', p. LXXVI, noot) ;
L. DELISLE, in Hist. liftér, de la France, t. XXX, 1888, p. 380-384, 616. Zie
ook A. KAUFMANN, Thomas von Chantimpré, 1899, bl. 30, noot.
24) Zie de handschriften bij Eelco VERWIJS, Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme, Groningen, 1878, dl. I, bl. L-LXI.
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eeuw 25). Hetzelfde is ook gebeurd met Thomas van Cantimpré, maar op breeder schaal.
Thomas zelf heeft van zijn werk een tweede herziene en
met een XX' Boek vermeerderde uitgave bezorgd. Den aard
dezer bewerking geeft hij aan met deze woorden, aan 't einde
der Voorrede toegevoegd : « Vicesimum autem [librum],
post finem laboris nostri, non tanquam ex nostra compilatione,
sed tanquam necessarium, nostro operi praecedenti addidimus, qui utique de ornatu toeli et motu siderum atque planetarum ad intelligendam sphaeram et eclipsim solis et lunae
evidenfissime tractare videtur. Addidimus Aamen aliqua et
quaedam subtraximus, atque nonnulla in eodem libro correximus » 26) . Zooals gezegd verscheen deze tweede uitgave naar
alle waarschijnlijkheid nog v66r 1240.
Er bestaat nog een andere bewerking, van de hand van
Thomas, ni. het bekende Biënboec, in 't Latijn Bonum universale de proprietatibus apum. Het is een uitgebreide « moralisatie » , zooals men in de middeleeuwen placht te zeggen, van
hetgeen Thomas in het negende Boek van zijn De naturis rerum over de bijen wist te vertellen. Ziehier hoe de schrijver
in den Proloog het verband tusschen beide werken aangeeft ;
wij citeeren de oude middelnederlandsche vertaling : « Ic
wert zeer vriendelic gebeden, van sommigen van mynen sonderlingen vrienden, dat ic wat bescriven soude vanden prelaten ende ondersaten ; ende dat heb ic mit groter sorchvoudicheit ende arbeit gedaen. Ic heb ondersocht een boec van
der natueren der dingen, dat ic zelve mit groten arbeide XI i i i
iaen lanc uut menigerhande meysters boeken nutteliken vergadert heb. Ende inden boec overlas ic mit groter anmerkinge
dat capittel vanden byen, dat ic vergadert had uut den scriften
der philosophen Arestoteles, Solinum ende Plinium ende uut
den scriften des groten Basilius ende des heiligen bisscops Ambrosius ende Jacobus Acconencen 27). »

25) Cf. Hist. littér. de la France, XXX, 384-386. Delisle heeft echter niet bemerkt dat deze Dictionnaire reeds gedrukt staat bij Migne, P. L., 177, col135-164.
26) Ibid. p. 383.
27) Cf. Dr W. A. VAN DER VET, Het' biënboec can Thomas van Cantimpr‘ en
zijn exempelen, Den Haag, 1902, bl. 36.
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Het Biënboec werd geschreven in de jaren 1254-1263 28).

Ter vergelijking met hetgeen Bartholomaeus Anglicus van de
Friezen zegt (est gons severi animi et jerocis) laten we hier een
mededeeling van Thomas volgen die op denzelfden karakter-

trek betrekking heeft.
Sprekende van den Dominikaan Dodo 29) zegt hij : T antum
in sua Frisonum gente projecit,
ecit, ;ut earn a f erocitate sua plurimum mitigaret. Ab antiquissimo enim tempore in consuetudinem immenissimam haec habebant Frisones ut occiso homine unius cognationis ab altera, occisum corpus non sepeliebatur a suis, sed suspensum in loculo servabatur, et desiccabatur, in domo, quousque ex cognatione contraria in
vindictam occisi, plures vel saltem unum adversa cognatio, pro morte vicaria, trucidaret : et tunc primum mortuum
suum sepulturae debitae cum magna solemnitate tradebat.
Hunc crudelissimum et inauditum morem dictus frater
in illa gente removit, et ad mitiorem statuur crebra exhortatione promovit 30) . » bartholomaeus heeft zich dus niet vergist in zijn beschrijving van den volksaard der Friezen.
In 1237 werd Thomas naar Parijs gestuurd om er zijn universitaire studies te volbrengen (1237-1240) 31) . Zooals we
zagen heeft hij juist omtrent dien tijd, uiterlijk in 1238, zijn
De naturis rerum voltooid. We mogen dus veronderstellen
dat hij zijn handschrift :meenam naar Parijs. Zeker is, in ieder
geval, dat zijn werk spoedig daarna in de groote universiteitstad bekend was.
Men mag zich zelfs afvragen of zijn publicatie niet de onmiddellijke aanleiding was tot de bepaling die in 1243 door
het Algemeen Kapittel der Dominikanen te Parijs werd uit28) Niet 1256.1261, zooals van der Vet schrijft (1. c. bl. 35 en 37). Cf. P. MANO.P. in Revue thamiate, 1924, p. 261, n. 2.
29) Door verschillende schrijver wordt deze Dodo vereenzelvigd met den Ge,lukz. Dodo van Haske (-- 30 Maart 1231), o. i. ten onrechte.
30) Bonum universale, 1. II, c. E, § 15. — In de VIII e eeuw was de H. Liudger
reeds opgetreden tegen dat heidensch gebruik der bloedwraak bij de Friezen.
Zie verder over dezen tekst van 't Biënboec FRUIN ' s opstel in Verspreide geschriften, VIII, 147-148.
31) Zie P. MANDONNET O. P. in Revue thomiste, 1925, I? • 508. De chronologie vain
Thomas' leven mag wel eens herzien worden. 't Is onwaarschijnlijk dat Thomas
eerst naar Keulen is gestuurd voor zijn studies. Ook k an hij dààr niet lang de
leerling van Albertus Magnus zijn geweest, wijl deze reeds in 1233 Keulen verliet.
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gevaardigd : (( Fratres non studeant in libris physicis nisi secundum quod scriptum est in Constitutionibus, nec etiam
scripta curiosa jaciarit 32). »
Thomas was inderdaad min of meer in botsing gekomen
met de oorspronkelijke constituties van zijn Orde en met de
heerschende kerkelijke wetgeving, die de beoefening der profane wetenschappen bij de geestelijken afkeurde. « In libris
gentilium et philosophorum » , zoo luidde de tekst van den
Dominikaner-regel, « non studeant fratres, etsi ad horam inspiciant. Seculares sciencias non addiscant, nec etiam artes
quas liberales vocant, nisi aliquando circa aliquos Magister orBinis vel Capitulum Generale voluerit aliter dispensare ; s cd
tantum libros theologicos tam juvenes quam alii legant. »

In 1210 en 1215 had de kerkelijke overheid onder straffe
van excommunicatie verboden de libri naturales van Aristoteles voor het onderwijs te gebruiken, verbod dat nog in 1231
en 1245 door den Paus hernieuwd werd, al was. het dan ook
met eenige verzachting : « Jubemus ut magistri artium... libris
illis naturalibus, qui in Concilio provinciali [1210] ex certa
causa prohibiti Jucre, Parisius non utantur, quousque examinati juerint et ab omni errorum suspicione purgati 33). »
We staan hier aan een keerpunt in de geschiedenis der mid-

deleeuwsche godgeleerdheid, die weldra, onder de krachtige
leiding van Albertus Magnus en vooral v an diens leerling
St Thomas van Aquine, een nieuwe, meer philosophische
richting in zal slaan. Thomas van Cantimprê verschijnt hier
als een voorlooper, als een man die met vooruitstrevenden
durf zich aanstonds aan den nieuwen tijdgeest wist aan te
passen. Niet alleen verklaart hij volmondig dat Aristoteles

32) Acta Capitul. General. 0. P., ed. MARTÉNE, Thesaurus anecd., t. IV, col. 1685.
De bepaling werd in 1246 hernieuwd : « Constitutionem de modo studendi in libris gentilium priores faciant diligenter observari » (ibid., col. 1691). Tegelijkertijd zal ook Albertus Magnus bedoeld zijn, die in 1240 aan de Parijsche universiteit als baccalaureus zijn professoraat begonnen was.
33) DENIFLE et CHATELAIN, Chart. Univ.. Paris, I, p. 138 (brief van 13 April 1231
aan ce Universiteit van Parijs) en M. FOURNIER, Les sfatuts et privitège des Universit4s f rancaises, Paris, 1890, 1, p. 452 (brief van 22 Sept. 1245 aan de Universiteit van Toulouse). Pas in 1255 wordt de verklaring van Aristoteles' natuurkundige
en metaphysische welken officieel :newt t d aan de Pazijsche Universiteit.
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zoowel voor de natuurkunde als voor geheel de philosophische leer ongeëvenaard is :
Aristoteles,
Die te rechte deerste wel es,
Want hi van alre philosophien,
Van alre natuerliker clerghien,
Boven allen heidenen die noyt waren
Draghet crone in der scaren...
zooals Macrlant vertaalt 34) ; maar hij toont zich ook een be-

slist voorstander van een meer rationeele methode in de behandeling der geloofswaarheden 35).
Albertus Magnus, die toen in Parijs (1240-1248) aan zijn
groote encyclopedie over de natuurlijke historie arbeidde
( De plantis, De minerabilibus, De lapidibus, Historia anima-

lxum),achtte het niet beneden zijn waardigheid de compilatie
van zijn leerling voor zijn eigen, wetenschappelijk veel hooger staande werken te gebruiken 36), al ,neemt hij ook niet
alles aan wat Thomas vertelt.

Vincent de Beauvais ging veel verder. In zijn beroemd
Speculum naturale (1245-1250) nam hij in verkorten vorm een
groot gedeelte van Thomas' De naturis rerum over. Hij voor-

zag dat het veelvuldig citeeren ván Aristoteles niet overal zou
bevallen ; daarom werpt hij de schuld maar liever op Thomas :
cc Ego autem in hoc opere vereor quorumdam legentium animos refragari, quod nonnullos Aristotelis flosculos, precipueque ex libris ejusdem physicis et metaphysicis, quos nequa-

34) Naturen ,Bloeme, Prologhe, V. 17-22 (uiig. Verwijs, I, bI. 1).
35)Ziehier wat hij o. a. in zijn proloog zegt : a His ergo scriptis si quis studium
habuerit, argumenta f idei et correctionis morum, integumentis mediis suf f icientia
reperiet: at irtterdum, praedicatore quasi e vestigio Scripturarum apte'digresso, ces
mentium, occulta fide-santibueloqprham,devigltonbruam
creaturarum, testes adducat: et si quae saepius audita de Scripturis et inculcata
non movent, saltem nova more suo pigritantium cures demulceant z ; aangehaald
door PITRA (Spicil. Solesm., III, p. LXXVI, n. 1), die er deze kantteekening bijplaatst: a Vide aperte deseri Scripturae et traditionum viam, ut profanae
anae philosophiae lenociniis tepidi et fastidiosi quditores captentur. »
36) Zie het reeds vermelde opstel van J. H. BORMANS in de Bullet. de l'Acad.
roy. de Belg., XXIX, 1852, bl. 141-159.
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quam ego excerpseram, sed a quibusdam fratribus excerpta
susceperam, per diversa capitula inserui 37). »
Enkele jaren daarna was het de geleerde Florentijn Brunetto
Latini die Thomas afschreef in zijn Fransch meesterwerk Le
Trésor, dat gedurende zijn verblijf te Parijs (1260-1268) tot
stand kwam 38).
Ondertusschen had Thomas' werk ook zijn weg naar de
Nederlanden gevonden 39). Het is algemeen bekend dat Jaco.
van Maerlant, waarschijnlijk tusschen 1266 en 1269, er een
dietsche vertaling van gaf onder den titel Der Naturen Bl neme ; hier en daar bekortte hij den oorspronkelijken tekst, maar
vulde hem ook op verschillende plaatsen aan met stukken uit
Vincentius' Speculum naturale. Maerlant meende echter een
werk vah Albertus Magnus voor zich te hebben. Ook heeft
Maerlant enkele brokken van Boek I in zijn Heimelijcheit der
Heimelijcheden opgenomen.
De anonieme schrijver van de Proprietates rerum moralisatae, die zijn werk opdroeg aan den kardinaal Benedetto
Gaetani (1281-1291), den lateren Paus Bonifacius viii, steunt
hoofdzakelijk op Bartholomaeus Anglicus, maar schijnt ook
Thomas' werk gebruikt te hebben. Dat zou men tenminste
afleiden uit de vergelijkingen door Pitra ingesteld 40) .
37) VINC. BELVAC., Speculum naturale, Prolog., c. 10 (cf. P. MANDONNET 0. P.,
Siger de Brabant, I, p. 35, n. 4.
38) Zie L. DELISLE, La source des chapitres C-CXXV du livre I du Trésor de
Brunetto Latini (Bib'l. de l'École des Charies,LIV, 1893, 406.411', 587-588).
39) De eerste vermelding komt wellicht vb6r in den merkwaardigen catalogus
van de oude boekerij der Abdij Rolduc uit de jaren 1221-1253 : « 89. de naturis
rerum et sententits Astrolabij » (zie de uitgave van Dr P. J. M. van Gils in de
Handelingen van het vijfde Nederlandsche Philologencongres gehouden te Amsterdam op Woensdag 3 en Donderdag 4 April 1907, Leiden 1907, bl. 151), als
hier tenminste het werk van Thomas van Cantimpré bedoeld is. Want ook andere schrijvers hebben een De naturis rerum nagelaten. zoo bijv. Beda Venerabilis, Rhabanus Maurus, Adhelm, Honorius « Augustodunensis », Alexander
Neckam, Daniel de Morlay, Alfred van Sareshel. — Lodewijk van Velthem
(Spieghel, I, 20, 1 vlgg.) vermeldt Thomas' werk onder den titel Liber Rerum en
onder den naam van Albertus Magnus.
40) Zie bijv. PITRA, Spicilegium Solesmense, II, 500, n. 2 ; '502 ; 505, n. 5 ; 506
508 ; 510 ; IIl, 320, enz. Een definitief oordeel durf ik, niet te vellen. Zie over dit
werk L. Dr.usLE (Hist. littér. de la France, XXX, 334-353), die echter niet bemerkt heeft dat Pitra het reeds vroeger besproken had onder den titel Moralitates,
en er tal van excerpten had gepubliceerd in zijn Spicilegium Solesmense, dl. II
en III (1855).
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Een latijnsche bewerking van het Liber de naturis rerum uit
het einde der XIII e eeuw, is eveneens uit Italië afkomstig 41),
Een Hoogduitsche werd in 1349 en 1350 door Conrad van
Megenberg vervaardigd 42) .
Rechtstreeksche of onrechtstreeksche citaten uit het werk
van onzen Brabander zijn te vinden in de Distinctiones van
den Anonymus Claravallensis (einde XIII e eeuw) 43), in het
Compendium morale de avibus, de hominibus monstricosis et
de quadrupedibus per brocardos van een onbekenden Domi-

nikaan (einde XIIIe of begin XIVe eeuw) 44), in een latijnsche
Encyclopedie van Franschen oorsprong en ongeveer denzelf
den tijd 45), in het reusachtige Reductorium morale (1342)
van den ex-Franciskaan Pierre Bersuire (Berchorius)
O.S.B. 46), in de Flores morales (XIVe of Xve eeuw) door
Pisra vermeld 47) ; volgens Kaufmann ook nog in een Duitschen Lapidarius en in het Arzneibuch van Ortolf von Baier-.
land 48) .
Bovendien zou men moeten nagaan of en in hoeverre het
boek van Thomas van Cantimpré invloed heeft uitgeoefend
op andere soortgelijke werken, zooals de Moralitates de natura animalium et volucrum van een zekeren « Henricus
S. Crucis monachus 49) », de Summa de exemplis et si mi/i41) Zie L. DELISLE, Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés a la Laurentienne (Notices et extrafits des manuscrits de Pa Bibl. Nationale, XXXII 1886,
I, p. 46-48) en Hist. littér. de la France, XXX, p. 386.
2) Zie Dr W. A. VAN DER VET, Het BWnboec van Thomas van Cantimpré en
zijn exempelen, bi. 31. Terzelfder plaatse worden ook nog twee Zuidduitsche vertalingen of bewerkingen vermeldt : de eerre van Peter Kónigschiaher in 1472, de
andere door Michael Bauman,
Cist., ongeveer in denzelfden tijd. Een kort
résumé in latijnsche verzen werd vervaardigd door Jan van Antwerpen (Histoire
litt. XXX, 313).
43 Zie over dit werk Dom J.-B. PITRA, Spicilegium Solesmense, II, p. XXVIIXXVIII ; III, p. LXXXI, 487-488, en passim de aangehaalde teksten.
44, Cf. Dom J.-B. PITRA, o. c. II, p. XXX, 520, n. 18; III, p. LXXXII, n. 1,
p. 3, etc.
45) Zie L. DELISLE in Notices et extrafits des manuscrits de la Bib". Nat., XXXII,
1886,I, p. '55.56, en Hist. littér. de la France, XXX, p. 386-387.
46) Zie Dom J.-B. PITRA, o. c., III, p. LXXV, n. 2.
47) PITRA, o. c., III, p. LXXXIV, n. 3; cf. i;. LXXXI1, n. 5.
48) Zie Dr W.A. VAN DER VET, Het BiEnboec van Thomas van Cantimpré,
bladz. 32.
49 Zie PITRA, o. c., II, p. 520.
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tudinibus van den Dominikaan Joa. Gorini di Coppo (di San
Geminiano), de Fransche Poème moralis e' sur les propriêtés
des choses van een onbekenden Dominikaan uit Soissons
(na 1328), de Summa praedicantium van Bromyard, en tal
van andere middeleeuwsche werken over de natuurlijke historie en de symbolische beteekenis der dingen, om niet te
spreken van den invloed op kunstenaars, miniaturisten, schilders en beeldhouwers.
Dat alles zou onderzocht moeten worden als men zich een
juist beeld wilde vormen van de plaats die Thomas van Cantimpré inneemt in de vroeger westeuropeesche letterkunde.
Een dergelijk onderzoek zou alras uitgroeien tot een ware
geschiedenis, niet alleen van de natuurkunde, maar ook van
de symboliek, van hare ontwikkeling en hare verwording in
den loop der middeleeuwen. Wat hier gezegd is kan reeds
volstaan om te bevroeden dat Thomas' rol in dezen zeker niet
onbelangrijk is geweest.
*

Alvorens tot het tweede gedeelte onzer studie over te gaan,
laten we ten slotte, als aanvulling op hetgeen hierboven gezegd
is van den volksaard der Friezen, nog een weinig bekenden

tekst volgen uit denzeifden tijd. Hij is ontleend aan een brief
van den Keulschen domscholaster Olivier aan kardinaal Robert de Courcon.
Magister Olivier was door den Paus, tegelijk met Jacques
de Vitry, als kruisprediker aangesteld. In den brief brengt hij
aan den kardinaal officiëel verslag uit over het wonderteeken
dat plaats greep terwijl hij op 16 Mei 1214 te Bedum, nabij
Groningen, zijn kruisprediking hield. Daarna vervolgt hij :
« Post hanc visionem indubitatam signata sunt in illa regione

XV milia, inter que computantur ad minus X m pugnatorum,
Vu loricatorum, VIIJ m scutariorum, Gens illa naturaliter belet_
cosa est, nullius prïncipis materialem gladium tirnens ; nulluur
extra terram saam in expeditione sequitur nisi solum Christum;
Saracenis f ormidolosa, quia in terra promissionis fugere erubescit, sed asut vincere ,gut corpus corruptibile 'pro eterna gloria
Iiberaliter dare.
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« Drentones audaces et bellicosi plerique signati sunt ad militiam Christi cum suis castellanis et potentibus. Agiles Valiti sim7liter; Sallandi similiter ; dominum piratarum quemdam
castellanum signavi cum suis piratis, qui nunc in Domino conf idit et mutabit fortitu a'nem. Electus Traiectensis cum multis
clericis et magna , militum multitudine vexillum crucis in suo
erexit corpore.
« Deinde signati sunt comites et castellani plurimi ; et ut
breviter comprehendam, de insula ad insulam, de portu ad
portum, tamdiu navigavi laborrando et predicando, donec tan-

ta multitudo signata fuit ut multorum sit opinio, quod his qui
navigare proponunt ad terram sanctam ab Oceano secus littus
Affricanum, trecente naves onerarie non sufficiant replende
viris, armis et victualibus.
« Gaudens igitur gaudebo quia expeditio Regi regum glorio-

sa erit et copiosa tam per terras quam per maria 1) . »

Wordt vervolgd.
Oosterhout.

Dom J. HUYBEN O. S. B.

1) De tekst werd uitgegeven door Dom U. Berlière in de Revue bênedictine,

XXVII, 1910, p. 522-524. Een andere brief van Olivier aan den graaf van Namen
werd reeds meermalen gepubliceerd.

OUDE MYSTIEKE TEKSTEN.
Onder dezen titel hadden wij, nu twee jaar geleden, in de
Serie der Leuvense Studieën en Tekstuitgaven, een kleine
verzameling aangekondigd van onuitgegeven mystieke geschriftjes, die zoowel op zichzelf, om hun inhoud, als om hun
behang voor de geschiedenis van het godsdienstig zieleleven
ten onzent in de XIII e en XIV' eeuw, merkwaardig of belangrijk mogen heeten. Eerst en vooral kwam in aanmerking het
meesterlijk tractaatje Van seuen Manieren van heilegher
Minnen. De ontdekking dat de groote mystieke, BEATRIJS
VAN NAZARETH, er de schrijfster van was, verplichtte ons intusschen tot een veel uitvoeriger behandeling dan wij vroeger
hadden kunnen voorzien : een afzonderlijk nummer der Leuvensche Serie moest aan de uitgave gewijd worden 1). Zoo
viel het geschriftje voor de eerst bedoelde verzameling Oude
mystie ke Teksten weg, en de hierdoor gevoelig verminderde omvang der geplande uitgave maakte het wenschelijker
de overblijvende stukken in een Tijdschrift afzonderlijk te
publiceeren. Zij zullen dan hier, achtereenvolgens, op tijd
en stond, verschijnen 2). Naar de beginselen die wij in onze uitgave van Beatrijs hebben uiteengezet 3), zullen wij de
teksten critisch afdrukken, en aan eik der tractaten de bespreking geven die met het doel van dit Tijdschrift en den eigen
aard van elk geschriftje overeenkomt.
1) DR L. REYPENS, S. J., en DR J. VAN MIERLO, S. J., Leden van het Ruus
broec-Genootschap, Beatrijs van Nazareth Seven Manieren van Minnen, critisch
uitgegeven, Leuven, N. V. De Vlaamsche Boekenhalle, 1926.
2) Bij het uitgeven van Beatrijs (zie blz. 116, 3,)verloren wij uit het oog, dat
een ander tractaatje dat wij in onze eerst bedoelde Verzameling Oude rr,r,sstieke
Teksten verlangden op te nemen, door Prof. Dr C. G. N. DE V . .^oYS voor een gedeelte reeds werd uitgegeven in Nederlandsch Archief vcor Kerkgeschiedenis,
Nieuwe Serie, 3e Deel, Afl. 1, 1904, blz. 80, 81. Door De Vreese werd het geschriftje aanzien als waarschijnlijk van Eckhart. De Vooys meent dat het ten
minste uit de Eckhartsche kringen afkomstig is, het is daarom juist dat hij er een
deel van afdrukte bij zijn artikel Meister Eckart en de Nederlandsche mystiek in
het genoemde Tijdschrift. Gelijk De Vreese meenen wij dat het door De Vooys
afgedrukte slechts het eerste deel is van het tractaatje. Daarenboven gelooven wij
het als een product te meer onzer dertiendeeuwsche mystiek te moeten aanzien.
Zie Beatrijs bl. 116*, 3.Daarom bestaat er nog aanleiding om het in dit nieuw op3) Bl. 143*-148*.
zicht, en in zijn geheel uit te geven.

I. GHERAERT APPELMANS' GLOSE OP HET

VADERONS.
In een volgende studie : Een nieuw merkwaardig Dietsch
mystiek, Broeder Gheracrt A ppclrnans, zullen wij de beteekenis van den schrijver en zijn Glose in het licht zetten. Wi
geven hier eerst den tekst naar Hs. Nr. 3067-3073 der Koninglijke Bibliotheek te Brussel. Het Hs. werd door Di
VREESE als Ruusbroec-handschrift Vo nauwkeurig heschreven 4). Ons tractaat komt in het bundeltje voor op de bladen 143r-1 51 v, dat is in het achtste gedeelte, waar het de
plaats nneemt.
inneemt. Het tweede stuk werd er te Rooklooster bijgeschreven, gelijk blijkt uit de aanteekening aan het
einde : Desen boet es der broedere van sente pauwels in zoninghen gheheeten te roodendale. Deze aanteekening is van
dezelfde hand als die het tweede tractaat afschreef. Het bevat
de vertaling van Meister Eckehartes Wirtscha f t 5). DE VREESE dateert heel het achtste gedeelte als uit het midden der
XIVe eeuw. Voor het tweede stuk is deze datum, meeren
we, te vroeg. Inderdaad, eerst bij de verplaatsing der twee
eerste kluizenaars, in 1368, werd een ruimer verblijf, op 9
cellen berekend, in houtwerk en rood pleister te Rooklooster
opgericht, en pas einde Augustus 1369, werd de kleine kapel op naam van St. Pauwels gewijd 6). Er kan dus niet veel
vroeger dan 1370 van de broeders van sente pauwels te rodendale gevoeglijk spraak zijn, en het afschrift der Wirt'.cha#t kan dan ook bezwaarlijk nog van het midden der
XIV` eeuw dateeren . Met het eerste stuk van het achtste deel,
onze Paraphrase, staat het echter anders. In tegenstelling met
Wirtschaft die blijkbaar later, met Meekeren inkt en van een
andere hand, zonder veel zorg werd bijgevoegd 7) is de Glose
4) De Handschriften van jan van Ruusbroec's Werken, Tweede Stuk, Eerste
Aflevering, Gent Sif f er, 1092, blz. 639-663.
5) Uitgegeven door DE Voms t. a. p., blz. 81, als Bijlage IV.
6) Zie A. WAuTERs, Histoire des environs de Bruxelles, Bruxelles, Vanderauwera, 1855, III, blz. 352.
7) Zie DE VQQYs t. a. p., blz. 59, waar hij het afschrift er een noemt dat « van
fouten wemelt ».
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van Appelmans met een fraaie, vaste pen afgeschreven. Dat
het te Rooklooster gebeurde wordt nergens gezegd. Alleen
reeds omdat de Glose v66r de vertaling der Wirtschaftt werd
gekopieerd, en misschien een tijd lang zonder deze bijvoeging
gebleven is 8), kan het afschrift van de helft der XIV° eeuw
zijn, ja van vroeger. Paleographisch, te oordeelen naar het
afwisselend gebruik van de cIertiendeeuwsche met enkele, en
de latere a met dubbele lus, zou de kopij veeleer nog uit het
eerste kwart der XIV° dateeren. Gelijk het tweede, in den rand
bijgevoegde, gedeelte van het opschrift getuigt, heeft de kopiïst eerst waarschijnlijk niet geweten wie Gheraert Appelmans was, en waar hij verbleef. Hij heeft het daarna pas vernomen, en de ingewonnen inlichting op zij bijgeschreven. Uit
de presensvormen leegt en doet van dit bijvoegsel, zou eerder
blijken dat Appelmans nog leefde toen de kopiïst zijn werk
afschreef, dit des te meer daar de bijvoeging in den rand wei
niet uit het voorbeeld is overgenomen . We zouden dus met
iemand te doen hebben die in het eerste kwart der 'XlV e eeuw
in de rijpe schrijversjaren was. Dat hij een persoonlijkheid is
die wel niet onder den invloed van Ruusbroec staat, en ook
niet onder dien van Eckhart, terwijl hij tegenover de autochthone minne-mystiek onzer dertiende eeuw een veel meer specifiek theologische richting vertegenwoordigt, zal de lezer uit
den hier afgedrukten tekst genoegzaam kunnen opmaken. Wij
zullen er in onze studie van het tractaat verder op wijzen. Het
commentaar en de critische bemerkingen die wij onder den
tekst aanbrengen, beschouwen wij niet als in alle deelen definitief. Zij zijn de vrucht van een eerste instudeering van den
tekst op zichzelf genomen. Vollediger kennis van den schrij8) De materieele samenstelling van het bundeltje is, na de moderne inbiriding,
niet duidelijk meer. De Vreese spreekt van een half katern. Dit halve katern
onderscheiden wij niet goed. Veeleer schijnen de twee laatste bladen afzonderlijk bijgevoegd, want zij vormen samen één vel. Het is integendeel niet goed
zichtbaar meer of de twee eerste bladen van het gezegde half katern samenhangen. Zoo is het waarschijnlijk. Dan voegde de kopiïst die de Glose afshreef na
het gevulde eerste katern nog twee bladen bij, waarvan het eerste tot op het eerste vierde van het verso beschreven werd. Daarna voegde de kopiïst van de vertaling der Wirtscha f t nog 2 bladen bij om zijn tractaat geheel te kunnen afschrijven. De Glose heeft in elk geval ofwel op het einde van een handschriftje gestaan,
ofwel bestond ze afzonderlijk op 1 1/4 katern.
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ver en de invloeden die hij, bij alle onmiskenbare persoonlijkheid, wel zal ondergaan hebben, kunnen misschien een klaarder licht werpen op plaatsen die niet helder mogen heeten,
zoowel wat de tekstoverlevering als wat den zin betreft. Het
belang der Duitsche aanteekeningen zal ook beter in de beloofde studie ter sprake komen,_
De interpunctie van het Hs. is bewaard. De punt binnen
den volzin is fijner en wat hooger gedrukt. Waar het paste
zijn door ons de moderne komma of de puntkomma bijgevoegd. De speciale dubbele punt die het Hs. bovendien kent,
en die gelijkt op eene punt met omgekeerde komma er bovenop, heeft dikwijls de waarde van onze puntkomma of
onze dubbele punt. Zij is met deze laatste weergegeven. De
rood doorstreepte letters zijn door een voorafgaand afkappingsteekentje kenbaar gemaakt. De indeeling in alinea's, en
de nummering der verschillende deelen van de Glose is van
ons. De inleiding en het naschrift lieten wij ongenummerd.
Dit es de glose op den pater nosier
broeder gheraerts appelmaas
die leeg(t) bi ere st(at) die rijc(...)re heet
(ende) doet doer sw(aer) penitentie (in) een wou(t)

'heremias sprect ghi selt mi heten vader,
sprect
die here. 'Hier om leert ons onse here
6 I
ihesus cristus tanebedene ende te biddene den
vader in den 'pater ooste r.
I. 'Dat eerste wort sprect . v a d e r. 'Hoe versta wi
dat wordt?
TITEL 3-4 die .,. wou(t), aanvulling die uit dezelfde hand ietwat
later in den rand werd toegevoegd. Bij het inbindert, zijn, spijtig
genoeg, enkele woorden weggevallen of verminkt, hetgeen Vooral
te betreuren is bij den eigennaam der plaats waar Gheraert zich ophield. Het aantal weggevallen letters op epen regel kan bezwaarlijk meer zijn dan twee, gelijk onder meer ook blijkt uit de aanwezig gebleven gaatjes voor de af regeling van het perkament. Van
de zeven verminkte plaatsen zijn de eerste, vijfde en zevende, zoo-
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Die vader es heng seluen, in vrochtberecheit
sijnre naturen ende van vrochtberecheit sijnre naturen, sprekende dat wort, gheberende der sone
in • alre volcemenre ghelijcheit sijns selfs . cijns
selfs nature een ander persoen . ende ( die ander
veel als zéker, respectievelijk te lezen : 1) leeg(t). DE VREESE schrijft
alleen de drie eerste letters over. De wierde is, meenen we, duidelijk genoeg een g; 5) sw(aer), gelijk ook DE VREESE herstelt; 7)
wou(t). De twee plaatsen, op den vierden en zesden regel, waer
een kort, liefst tweelettergrepig woord is weggevallen dat voor den
zin noodig is, kunnen ook vrij z$ker aangevuld worden met, op den
vierden regel, het verkort geschreven ende, en, op den zesden regel,
het voorvoegsel in. Blijven: de tweede en de derde regel. DE VREESE
las het begin van het woord dat op den tweeden wegviel als een w.
I k meen dat er voor deze letter veel minder kans is dan voor de eerverbondene st, die ik bijna met zekerheid meen te moeten lezen, en
die het begin is voor het zeer passende stat. Op den derden regennet
den, helaas, ve-rr.inkten plaatsnaam. las DE VREESE he begin erm
het woord als rijck. Maar wat overbleef aan den rand van het perkament kan lastig het eerste been eener k zijn. Met vergrootglas bekeken, Iijkt het veeleer op het overblijfsel eener d, maar ook dit is
onzeker. Daarom zetten wij liever een punt. Aangezien op de andere
regels overal maar een tweetal letterteekens blijken weggevallen te
zijn, moet de lettergreep re, in het begin van den vierden regel, ook
nog tot den plaatsnaam behoord hebben. Tot nogtoe hebben de
specialisten der plaatsnaamkunde die ik kon raadplegen en de toponomische repertoria mij nog niet op het spoor kunnen brengen
voor de zoo gewenschte herstelling van dezen verminkten naam.
De vermoede:ijk twee weggevallen letterteekens hebben wij, naai
de gewone manier, door twee puntjes in het opschrift aangeduid.
I, 7 ende ... sone. Het Hs. heeft : ende der persoen verlienden sone. Hierbij is de lettergreep ver van verlienden op rasuur geschreven en met bleekeren inkt, terwijl het toch 't geschrift van den kopiist
zelf nog kan zijn. De verbetering werd misschien bij gelegenheid
der rubriceering aangebracht. Op de plaats der rasuur heeft, nog
genoegzaam duidelijk, gestaan : ver ghe, de twee lettergrepen ietwat van elkaar gescheiden. Of de kopiist eerst ten volle verghelienI. 3 hem seluen hangt af van
sprekende :de Vader spreekt aan
en voor Zichzelven het Woord.
4 van, versta: uit. Niet in het goddelg jk Wezep a:s xoodanig gedacht, maar in hef Wezen off

werkend, in de goddelijke Natuur, en uit de noodzakelijke
vruchtbaarheid dier Natuur.
6-7 sijns sells nature een ander
persoen : een tweede Persoen met

identisch de eigen Natuur van den

Gheraert Appelmans' gtose op het Vaderons.
petsden ver1ietïde

[ti' sone, in vaderliker aert. Die

9 nature ghebert niet noch en wer t geboren- maer
de vader die richtet ute, gheberende, die vrochtbe-

richeit sijnre naturen, in macht sijns wesens
12 In deler seluer 7hebocrten es de vader hem seluen, in acre gheweletecneit sijnre godhLLit, sceppende : allen creaturen lenen . ende wesen ghe15 vetide ; allen creaturen een onderstaen . ; een oponthouden van sijnre godliker vaderliker ghewout
alles dies dat Ieuen ende wesen heeft in creaturli18 ker aert. 'Alsus es die vader een vader aller creaturen. Nochtan en es sijnre substanties noch sijnre
den géschreven heeft is niet zeker. Waarschijnlijk schreef hij eerst
ghe, hervatte zich, en expungeerde dan denkelijk het geschrevene
om daarnia ghelienden te zetten. Bij het herlezen schrapte hij dan
het denkelijk geëxpungeerde ver en het bijgevoegde ghe om op de
rasuur ver te schrijven. VERDAM teelcent verghelien niet op. Heeft het
ooit bestaan? Zoo ja, dan is de zin toch niet verschillend van verlien.Ovei' de I en de i in het woord zie verder bij II, 3 en Ill. 9.
Vader 7-8 ende ... sone. De pas- ten de goddelijke natuur, maar,
sus gelijk hij door den kopiist door de betrekking die Hij is tewerd neergeschreven en verbeterd genover den Zoon, naar het geis duidelijk corrupt, als blijkt uit boren-worden van den Zoon uit.
de parallelplaats II, 8-9: die an- Bizonder scherpe en dietsch-perder persoen beliende sone. na- sooni'ijke bewoording voor den
turlike in vaderliken aert. De be- eersten goddelijken uitgang. Vgl.
paling in vaderliker aert maakt 111, 18. 12 hem seluen, gelijk
den accusatief vorm verlienden on- bij I, 3: aan en voor Zichzelven;
mogelijk, want deze vorm doet datief clus, geen accusatief.
het woord op den Zoon slaan, die 13 steppende Vgl. S. THOM., 1,
dan den Vader, der persoen, er- 45, 6, C: « Deus Pater operatus
kent, verlijt, hetgeen blijkbaar est creaturam per saam verbum,
niet bedoeld is. Of er oorspron- quod est Pilius, et per seam akelijk die ander persoen gestaan morem, qui est Spiritus sanctus.
heeft gelijk op de parallelplaats, Et secundum hoc processiones
of wel alleen die persoon, is voor personarum sunt rationes producden zin van geen belang. Wij her- tionis creaturarum,in quantum einsldlen die ander persoen omdat cludunt essentialia attributa, quae
het der van den kopiist misschien scieniia sunt et voluntas ». Vgl.
een overblijfsel is van het oor- verder VIII,114. 15 onderstaen,
spronkelijke, slecht begrepen an- fulcimen.
16 oponthouden
der.
8 in vaderliker aert, vgl. sustentaculum. Niet bij VERDAM,
II, 12.
10 richtet ute: niet bui- loer al.een onthouden is opgeno-
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naturen niet een twint toten engelen noch to//ten
menschen noch te negheenre creaturen.
'Die dit woert aldus versteet . die anebeedt den
vader in desen woerde. Hier na seldi horen wat
anebeden es.
'Nu merct wat anebeden es den vader : een vernuef tech innech . lutter minnelec belien den vader
lijnre godliker vaderliker eighenscap. 'Noch een
luttel naerre merct wat anebeden es. 'Alle de vader
beseten heeft alle de wide des vernuefts gheests . ende ouernomen ende inghenomen heeft wesen ende
ewecheit des gheests . ende alle sine tracht in die
grondeloese godlijcheit dire heerstap sire eren : soe
sinct die gheest van dien afgronde in dat af gront.
ende van den yete in een niet. Hier becomet god die
vader sijn eighen eighens in hem seluen, in den
gheest.
'Dit es een ghewarech anebeden des gheests.
20 een twint toten. In den rand van onder staat, in loopend schrift,
de duitsche vertaling: nutzniit zuo den. 27 naerre. De eerste e werd
door den kopiist nit een r verbeterd. 29 heeft, door den kopiist in
den rand bijgevoegd, met verwijzingsteeken na beseten.
rnen.
19-21 Hier verwerpt de rend verstand een niet, omdat zij
schrijver duidelijk alle pantheis- door geen enkele, noodzakelijk
tische « uitvloeiing ». 29 ver- eindige, denkvorm gevat wordt
nuefts gheests van het geschapen gelijk zij is in haarWezen. 34
wezen namelijk, dal Hem aan- Hier ... gheest :aldus wordt God,
bidt, en hier, gelijk uit heel de in en voor de aldus mystiek begebewoording blijkt, van de mys- nadigde ziel, niet in en voor Zichtick in God opgaande ziel. 30 zelf, , sijn eighen eighens in hem
ouernomen ende inghenomen seluen, te weten datgene wat Hij
door de psychologische inbeslag- in en op Zichzelve werkelijk is:
name en vereenzelviging der spe- het oneindige Wezen dat door
cifiek mystieke genade 33 van ... geen geschapen denkvorm kan
niet :van den afgrond, de wide gevat worden gelijk het is in
van 29, der zichzelf ongenoegza- Zichzelf. becomet : wordt, Lat.
me, naar de Oneindigheid Gods evadit. 35 sijn eighen eighens:
opgetrokkene ziel, in den Afgrond zijn eigen Persoonlijkheid, wat
dier Oneindigheid. Tegenover Hij is in Zichzelf, zijn eigen ' Eihet iet aller geschapenheid is die genheid. Eigens schijnt hierbij
Oneindigheid voor het redenee. genitief partitie f . Vgl. VII, 23.
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I . C. 'Dat ander woert sprect- '0 n s e. ' Vernuefteghe creaturen wie verstaen wi . vernuefteghe crea3 turen, dat die vader onse es?
'Die vader es hem seluen, in vrochtberecheit
sijnre naturen ende van vrochtberecheit sijnre natu6 ren sprekende dat woert . ende gheberende . sone
in alre volcomende ghelijcheit sijns se • sijns
sells nature een ander persoen die ander persoen

beliende sone . naturlike, in va//derliken aert.
'Van anebeghinne, die naturlike soen des vaders
es hem seluen beliende gheboren van den vader
12 beliende den vader in soenliker aert. 'In d: 3
der-gheboerten des ewechs woerds• es begripende
II, 9 beliende. Onder dit woord staat, met loopend schrift, in den
9

benedenrand, de Duitsche vertaling vergehend. Ook bij het oorspronkelijke vergheliende van' I, 8 schijnt de I en de i van het woord
samen tot een h te zijn gemaakt, maar later weer terug tot 1 en i.
Die verandering zal wel aangebracht zijn door den Duitschen lezer,
nog v66r de twee eerste lcttergrepen van liet woord geradeerd Le erden, en ver in de plaats gesteld ; te welker gelegenheid eden ook
waarschijnlijk de h weer terug tot de oorspronkelijke 1 en i werd
gemaakt. Gelijk uit de twee andere Duitsche aanteekeningen bij
III, 3 en VI, 8 blijkt, is met vergehen bedoeld vergehen. Vgl. GRIMM,
13 widerDeutsches W iirterburch, bij v e r g e h, e n 3°, kolom 403.
II, 4-10 vgl. I, 3-8. De bijvoe- Vader. Gelijk uit deze plaats hier
ging naturlike van 9 is tegenge- blijkt, staat de wider-geboert
steld aan van sire genade van waarvan spraak is, gelijk met het
V,19. 11 wider-gheboerten vgl. hem geboren belien van (uit) den
VI, 6.Naar II, 17, wedergheboer- vader vanwege den Zoon, het beten, zetten wij de verbindings- lien den vader in soenliker aert,
streep. Wider, of widder, wedere, of het soenlike verlien des vader
weder, is hier het bijwoord dat, door den natuurlijken Zoon van
vooral in verbinding met werk- VI, 7. Met andere woordent, de
woorden,den zin heeft van terug, geboorte van den Zoon is de Bein de tegengestelde richting. Het trekking zelf die de Zoon, is teis duidelijk dat het woord hier genover den Vader. De term winiet in den gewonen zin van Lat. der-geboorte schijnt dan wel een
« regeneratio, renascentia » gebe- zeer diepzinnige woordschepping
zigd kan zijn ; want het gaat niet van A ppelrnans. 13 es begripenover de « zonen » der genade, de, ontvangt, neemt in bezit. Immaar op alle drie de plaatsen mers het Zich als Zoon erkenwaar Appelmans het woord be- nen van den V ader is de Persoonzigt, op de betrekking die de na- ;ijkheid zelf van den Zoon.
tuurlijke Zoon is tegenover den Het woord begripende is hier
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dat eweghe woert sine persoenlijcheit van den vader.
'Niet en es dat eweghe woert horn medéghebarende 15
van den vader . maer mede begripendt, in sijnre
wekdergheboerten, sine persoenlijcheit . ; in der gheboerten des vader (es) alles dat die vader bekint, 18
in sire grondeloeser ewegher wijsheit, vtevlietende
gheboertenllet Hs. heeft wider gheboetteti. Vgl. VI, 7, en II, 17,
en zie commentaar. 15 hem, I-k hein*, de laatste t geëxpttngeerd.
18 (es), door offs bijgevoegd. Zie commentaar.
wel in den gewonen Mnil. zin
van : ontvangen, vatten, in bezit
nemen gebezigd, en niet in den
modernen ; begrijpen, verstaan.
Dat in de weder-gheboerten, het
erkennen van den Vader door
den Zoon, de Zoon zijn Persoonlijkheid ontvangt, in bezit neemt,
is duidelijk, vermits zijn Persoonlijkheid niets enders is dan de
zelfstandige betrekking van den
Zoon tot den Vader. Voor de beteekenis : ontvangen, rijst alleen
eenige moeilijkheid op de anmid,
dellijk volgende plaats, te weten:
16 mede begripende. Leest men
medebegripende, in één woord;
dart kust begripende hier lastig
den zin van : dtitvangende hebben. Want het zon dan zijn : mede onlvángende tnet dén Vader
die c htvangl, wat onmogelijk is.
Maar het gescheiden geschreven
mede lapt een andere interprefatie
toe, namelijk: mede, met het ghebaren dés Vaders, begripende,
namelijk, nfct : medcbaren'de met
den Vader die baart, maar samen
met het tsaar Hem uitgerichte beren vanwege den Vader, Zelf,
in het toekeerend erkennen des
Vaders als Vader, ontvangende
zijne Persoonlijkheid als Zoon. Is
deze interpretatie van 11, 16 wat
ingewikkeld, de uitleg van II, 13
zou ook niet voor de hand liggen

moesten we begripen daar als:
begrijpen, verstaan duiden. We
behoeven in dit geval noodzakelijk te veronderstaan : begripende
sine persoen'icheit alse van (als
stammende 'door geboorte van)
den vader. Wij meenep dat de gewone M.nl. beteekenis van begripen op de twee plaatsen nog het

heat voldoet, en ook liet best past
in heel het verband. 17 in der
gheboerten .., bekinnende. Inde

verondersfelling dat een woord is
weggevallen, en dat het oorspronkelijke luidde : in der gheborten
des vader es alles dat die vader
beltint ... vtevlietende, krijgt men

een veal klaardeten zin. Mag men

OM weglating veronde rstellen,
dan moet men irtterpteteeren : in

het baren vdn den Vader, al wat
deze vddetli jk kent in zijn toijsheid als uftvlietende met den
Zoon (bedoeld is: met het Woord
zelf ,de vrijgewilde schepping, of
althans het noodzakelijke Oorbeeld ervan) en herboren in den

Zoon (bedoeld is: met den Zoon
zelf , die deft Vader erkent als
Vader, heel de aanhang der zoneh uit genade, of althans het
noodzakelijk Oorbeeld ervan), dat

alles met de t Zoon, met Zichzelven dus, kennende op zoortlijke
Wijze. Bekennende staat dan als
tweede bepaling naast de eerste,
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metten sone . ende wedergheboren in den sone . metten sone sonelike (bekinnende. fie) vader die lie(t)
den vacierliken sone van sijnre ghenaden in vaderliker aert. 'Hier dijn wi sijn sone ende hi oase vader.

III. .C. 'Die bist.
'In desen woerde verstommen alle ghescapene
3 gheeste ende moeten lien: wi en weten. 'Ende
dat es dat alre ouerste dat dies menschen vernueft
begripen mach . : dat wi vernueftelike bekinnen ende
minnelike minnen dat wi gods niet entwint begri6
pen en moghen alsoe hi es in hem seluen. 'Aldus
leert hi ons in desen woerde tanebedene . ende te
beliene
dat grondelose ouerbliuen dat god in//hem
9
seluen es ouerbliuende allen ghescepenen gheesten.
'Doch moghe wi stamelende gheraden wat god die
vader
es
12
'Ali es een grondeloes borne der vrochtberer naturen alre dier gotheit, inv'ioyende, ouerv'lietende,
21 (bekinnende. Het Hs. heeft: bekinnen. de, waarna een rasuur, de plaats van één letterteeken beslaande, dat waarschijnlijk
een n is geweest. De kopiist schreef dus eerst bekinnen. den vader. De n van den werd dan door hem, of door iemand anders
weggekrast. lie(t). De t van het oorspronkelijke liet werd uitgekrast, maar is nog genoegzaam te herkennen. Is door de verbetering het imperfectum bedoeld? Dit luidt echter gewoonlijk lide
of liede.

IIl, 3 lien. Even als bij II, 9, staat, boven het woord hier, de Duitsche vertaling veriehen 14 invloyende. De v van dit woord is op
te weten mede begripende van 16. 18 gerechtvaardigd is. 22 den
De groote moeilijkheid tegen deze vaderliken sone, den Hem ook
lezing van het Hs. is de bewoor- echt eigen zoon der genade, omding metten sone van 24. Er zou dat hij in den natuurlijken Zoon
in vaderliker aert,
normaal moeten staan : met hem herboren is.
seluen.Daarom meenen wij dat de vgl. II, 9.
herstelling van es v66r alles van
III, 3 wi en weten,kunnen het
pure Zijn der Godheid niet doorgronden. De uitdrukking Du bist
heeft den schrijver aan den Schriftuurtekst Exod. III, 14 herinnerd:

« Ego sum qui sum n. 9 ouerbliuen teekenend woord voor de
overweldigende Oneindigheid ten
overstaan van het steeds eindige
14 inbegrip van het schepsel.
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wrocht gheberende der vrochtberer naturen alre der 15
gotheit. ende es een grondeloes vtespronc dier heilegher driuoldecheit• ende ene wortele. ende een
stam der algheweldecheit alre der godheit . vte rich- 18
tende die wondere sijnre algheweldecheit doer die
eerste heyleghe drieuoldecheit• wonderende in den
rasuur geschreven en draagt van onder het expungeerteeken, dat
waarschijn:ijk toch niet met betrekking op die v, maar wel met betrekking op de weggekraste letter bedoeld is. Welk die letter mag
16 ende. Na dit woord volgt,
geweest zijn is niet te herkennen.
gcëxpungecrd, hi. 19 wondere. Het woord is bijna aan mekaar
geschreven met het volgende, en daarom door den kopast met een
streepje onder en boven gescheiden.
vloyende.In verband met heel de
beeldspraak en heel den zin zou
men eerder uutvloyende verwachten. ouervlietende. Het
woord is meegebracht door het
gebezigde bron-beeld 18 vte
richtende vgl. I, 10, waar het
woord voor de toch inblijvende
baring des Zoons wordt gebezigd. Op deze plaats is het niet
duidelijk of Van de inblijvende
uitgangen in de H.. Drievuldigheid dan wel over de werkingen
naar buiten spraak is. Men kan
ook op twee manieren den tekst
lezen, near gelang men wonderen,
de van 19 even als vte richtende
op het onderwerp van den zin,
Hi, te weten den Vader doet
slcan ; ofwel op het onmiddelijk
voorgaande die eerste heyleghe
drieuoldecheit. In het eerste geval
is er eer, maar toch ook niet noodzakelijk, spraak van de twee werkingen, de inblijvende, te weten
de uitgangen in de H.Drievuldigheid, waar de V ader de eerste
Oorsprong van is, en de werkingen naar buiten, het wonderen, of wanderwerken-tot-stiand-

brengen in de krachten der hemelen. Tenzij deze hemelen niet
materieel maar figuurlijk voor de
Godheid zelf opgevat worden.
Maar dit laatste is niet waarschijnlijk. In het tweede geval, namelijk zoo wonderende op het voorgaande drieuoldecheit slaat, wordt
aan den Vader, omdat hij de eerste oorsprong der H. Drievuldigheid is, het werken naar buiten
toegeschreven dat door de H.Drievuldigheid gewerkt wordt daar
waar deze haar wonderen verricht (wonderende) in de crachten der hemele. De eerste interpretatie lijkt ons de waarschijnlijkste, al blijft ook dan de bewoording dubbelzinnig. Want er
is ook dan mischien alleen spraak
van de werkingen naar buiten der
H. Drievuldigheid, die aan den
V ader worden toegeschreven.
20 eerste. Uit het tractaat zelf
blijkt nergens dat het woord hier
zou bedoeld zijn in tegenstelling
met « tweede ». Het zal dan wel
te verklaren zijn als : de eigenschap hebbende der iersticheit,
der « aseitas » . Het enkele dat met
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crachten der hemele. Ende es een ansichte dies wesens alre der godheit.

IV.( Die daer es. in den hemel,
In den naturliken sietliken hemel met dier or3 deninghen dijnre algheweldegher ewegher wijsheit.
Ende in dien vernuefteghen gheesteliken hemel
met dien grondeloesen utevlotene dijnre ontfarmeb cheit ende dijnre guede . ende met dien ordeninghen dijnre ewegher wijnsheet . ende met dien heelde
dienre heilegher drieuoldecheit. ende met dire vrocht9 bere redenen dijns vaderleker herten ende met dien
minnelike claren inbrande dijns heilechs gheestsende met dier algheweldecheit alre dijnre godheit.
12 ende met dier wonnebere vrochtbere vrocht dijn
re/ /vrochtbere naturen ende met dien starken gloriosen heilecheit dijns wesens ende dijnre naturen
15 ende alre dijnre godheit. want waer gods yet es
daer es hi altemale.
tweede drieuoldecheit zou kunnen is.
is
20 ansichte dies webedoeld zijn, zoo de schrijver eer- sens : omdat Hij zijn goddelijke
ste als telwoord neemt, is het natuur niet door teling noch geesfeitelijk samengaan der inblij- ting ontvangt gelijk de Zoon en
vend'e werkingen
met de de H. Geest, is de Vader als het
genadewerking
naar
buiten aanzicht der « aseitas » van het
Waa rvan
in VIII, 49 spraak goddelijke Wezen.
IV, 3 ordeninghen.De eerste n van het woord is met bleekeren
inkt op rasuur geschreven. 6 ordeninghen. De twee letters in zijn
1V, 4 vernuefteghen gheesteliken hemel, namelijk van Engelen
en vooral menschen. 7 met ..
drieuoldecheit,waarschijnlijk worden bedoeld de drie vermogens,
beeld der H. Drievuldigheid in de
ziel. 9 redenen, bedoeld is, meenen we, de goddelijke inspraak
der genade als komende uit het
vaderlijke hart, en, door de verlichting die ze brengt, vruchtbaar
inwerkend op de ziel 10 inbrande, Lat. « inustio » van de liefdeiefde-

opwekkende genade, aan den
H. Geest toegeschreven. Het
woord staat niet bij VERDAM opgeteekend. 12 wonnebere. Niet hij
VERDAM. vrocht, te weten de
H. Drievuldigheid die in de rechtvaardige ziel inwoont. 16 vo,branden. VERDAM kent alleen vorebrant in den zin van e vorige
brand ».Hier is duidelijk bedoeld
de « coelum empyreum » die als
het verblijf Gods met Engelen en
Heiligen werd beschouwd.
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'Ende in den vorbranden hemel ene luttere sub-,
stantie. ende ene stille ruste. (Seluer) 'du best? 'Wi 18
en weten• alle creaturen.

V. C Chèheylecht werd diin name.
'Dies vàdets nadrie es de some. 'Ende en ware
die soh& sone niet : sae dti hadde die vader linen 3
vaderliken name niet. 'Want algader dat die vader
es verleende. dat verlijt hi in den sone sone van vaderliker aert. 'Ende oec, en ware die vader. vader 6
niet : Boe en hadde die sone sinen soneliken name
niet. 'Want algader dat die sone es verliende dat
verlijt hi in den vader : vader van soneliker aert. At . g
sus es die vader in den sone . ende die sone in den
vader. 'Ende die heileghe gheest es in hem beiden
ende die name es heilech in hem seluen.
12
' Nu sijn wi van ghenaden gods alle Bonen godsebde name des vader. 'Sal nu die name des vader
die wi van ghenaden sijn gheheilecht werden : sae 15
moet die naturlike heileghe name des vader in
ons gheheilecht werden heilech bekint ende ghemint
op rasuur geschreven. 18 (Seluer). Het Hs. heeft ruow op een rasuur waar nog; met groote waarschijnlijkheid, het oorspronkelijke
Seluer ie herkennen is. De eind-r en de 1 zijn duidelijk.. Intusschen
zal de Duitscher, die zijn vertaling naast ruste schreef, de plaats reeds
geradeerd gevonden hebben. Dal blijkt uit de rood aangestreken d
van het volgende du, die door den rubricator, of iemand anders later, aldus als • begin van den nieuwen zin werd aangeduid.

*1, 4 algader. in den rand is bij dit woord door den Duitschen
lezer de vertaling bijgevoegd : alles sament. 17 bekint. In den rand,
V, 2 Dies ... sone. Immers als
Woord des Vaders drukt de Zoon
volkomen uit al wat de Vader in
Zichzelven is. Vgl. V, 4. 5 sane
van vaderliker aert. Het woord
sone slaat niet op het onmiddellijk voorgaande sone maar wel op
hi, den Vader dus. Er is spraaI
van de « circuminsessio », de
onderlinge inwoning der goddelijke Personen, gelijk blijkt uitV,10.
Door het feit dat de Vader ais
goddelijlte Betreltking geheel tot

den Zoon gekeerd is, en heel zijn
goddelijk wezenHem meedeelt, is
Hij als het ware Zoon. Als het
ware, waarom dan ook, ter correctie van het gezegde, wordt bijgevoegd van vaderliker aert.Op dezelfde
de wijze, omdat de Zoon geheel en al in zijn Wezen uitgaande Gelijkenis van den Vader is,
is Hij als 't ware Vader, maar
van soneliker aert (V, 9). 12 die
name, de Zoon, gelijk uit V, 2,
blijkt.
14 name des vader, om-
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; erdeB, tae wcrden wi gheenecht ende gheheylecht in dn name di g [n] name dies vader van sire
ghenaa¢n. 'Ende dik dit in ons volbracht//veerde f° 145v
21 dat IeTet an* die nazie in de g en warde.
18 y

VI. C 'Toe come dijn rike.
Den veder en court noch toe noch ave . alse hi in hem
3 seleen eengheweldech es ende nieuts en bedarf
want des vader rike es die sone, 'ende alle die de
vader, van den anebeghinne sijnre godheit, bekint.
6 ende mint, sonelike salech in den sone ; met den
sone, in der wider-gheboert des loens sonelike verliende des vader in den sone. Ende dat dit in ons
in het loopend schrift van den Duitschen lezer, de lettergreep kant.
In den tekst is bij het woord bekint een fijn streepje achter be geplaatst waarschijnlijk door denzei f den lezer, ter aanduiding dat hij
kint in den rand met kant overzet. Bedoeld is dus de vertaling
bekant.
dat wij, in en door Christus, zonen het verband, toch duidelijker op
zijn van genade gelijk Hij zoon liet natuurlijk Zoonschap wijst
is van natuur, zijn wij naree van Waarin wij ghee nicht ende ghegenade gelijk Hij Naam is van heilecht worden.Lezen wij die,
natuur. 19 die[n]. Wij meeeen dan hebben wij met een bijstelte moeten lezen die. Dien immers ling van wi te doen, en de zin is:
zou bijstelling von het onmiddel- zoo warden wij, de naam des Valijk voorgaand name zijn, hetgeen ders door de genade, in den
men lcstiger met den zin kan Naam, den natuurlijken Naam
;fvereenbrengen. Want name staat des Vaders, de Zoon, vereenigd
dan noodzakelijk voor ons aange- en geheiligd.
no; mcn zoonschap, terwijl het, in
VI, 1 Na come werd ons geschreven, maar daarna geëxpungeerd.
3 nieuts.Na dit woord werd de lettergreep bed geschreven, maar
daarna geëxpungeerd. 7 wider-gheboert. De twee woorden waren
eerst aan mekaar geschreven, maar werden dan door den kopiïst
met een fijn haaltje gescheiden , Wij hebben ze door een verbindingsteeken vereenigd omdat « wedergebggrte » het oorspronkelijke is.
Vgl. II, 13. 7-8 verliende. De v draagt een overbodig af kortingsVI, 2, alse : daar, gezien, Lat. en al die de V ader van eeuwig
utpote qui », vgl. VERDAM bij vooraf kent en bemint als zoonulse voegw. 1, b. 4-8 De zin is: lijk zalig in den Zoon, namelijk:
«
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toecome. ende volbracht veerde alset die vader eweli- 9
ke bekint ende ghemint heeft in ons• te volbringhene van sijnre godliker ghenaden . dat leert ons
de sone innetlike tanebedene ende te biddene den 2
vader in delen woerde,

VII. C. 'Ghewerde de wille dijn als-e in
den hemel ende in der erden.
God de vader es een ommebevanc ende een hemel
alre hemele . ende die wille des vader es sijn bekinnen ende sijn minnen ende sijn weten ende sijn
werken.'Alsoe nu die wille des vaders in den hemel
in hem seluen es bekint ende gheworden . ende in
ons te ghewerdene : alsoe ghewerde hi. 'Sal dit
ghescien, soe moete wi lutterlike gode ghelaten,
ende ghestoruen sijn álgader dat wi sijn ende dat
onse vernueft bekinnen mach beide van ghenaden
f 0 146 r ende van naturen, in gode ende in/ I creaturen.'Dies
moete wi lutterlike arme' des willen staen . , lutterlike ghesinken . ende ghelaten in den verborghenen
teeleen voor er. In den rand heeft de Duitsche lezer in loopend schrift
de vertaling veriehend aangebracht. Vgl. II, 9 gn III, 3. 12 tanebedene. In den rand, met loopend schrift, de aanteekeningen van
den Duitschen lezer : anzebet/ten. Uit plaatsgebrek staat de laatste
lettergreep boven de tweede.
VII, 6 vaders, de lange eind-s van het woord schijnt met wat
de zonen door genade; zonen die
met den Zoon, als zijn aanhang,
en in de,n Zoon, als vereenigd en
geheiligd in Hem, den V ader erkennen in de « wedergeboorte »,
te weten in den persoonlijken toekeer des Zoons naar den Vader.
12 tanebedene. Verdam kent alleen de beteekenis : N zijn gebed
richten tot, in gebede aanroepen », en in het laatst der Mid-

deleeuwen « aanbidden ». In den
eersten zin is het woord gebruikt
in de korte Inleiding, 7,en misschien ook VIII, 16. In den tweeden zin bij I, 22, 24, 25,37 ;VIII,
196, en misschien VIII, 16. Hier
op deze plaats, hebben we te doen
met een derde beteekenis die synoniem is met bidden, namelijk:
vragen, a f smeeken.

VII, 3, ommebevanc,een inbegrip, het in Zich besluiten. 4-6.
Omdat Hij loutere actualiteit is, is
alles één in God, zender wezenlijk onderscheid. Zijn wil ge-

schiedt dus volkomen in den hemel, oradat zijn wil niet verschilt van zijn weten en werken.
10 ghestoruen, in den mystieken
zin van :totaal onthecht.
14 ghe-

3

6

9

12
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onbekinden. bekinden wille des vaders, also hi in
den hemel es. 'Ende dan es onse vrie wille ons ontworden. ende es in den wille des vaders die wille
18 des vaders worden' also hi in den hemel es . want wi
ghenen anderen wille en willen noch en minnen.
'Ende dan sijn wi een lijf met crista ende een sone
21 in den sone . ende een gheest met gode. 'Ende dit
gesciet hier in der enden . daer die ziele es in der erden des lijfs . in enen deele ende bi blicke : maer hier
24 na alse ons lijf op verstaet ende salecheit besit metten gheeste . daer besitte wi lutterlike des vader
eighen in den sone sonelike . ende es die eneghe onwandelbaer
eweghe wille des vader in ons onse wor27
den . in der erden des lijfs : een ende ewech . ende
onwandelbaer also hi in den hemele es . van den
30 adele sijnre onsten. 'Ende dat dit gestie in ons, dat
leert ons die sone in desen woerde.
15

zwarteren inkt in den rand later bijgebracht. 19 anderen. De a
draagt van boven een met zwarteren inkt aangebracht krulletje
waarvan de beteekenis ons niet duidelijk is,, Misschien, tot aanwijzing
dat het woord gelijk het door den kopiist geschreven werd, te weten
anden, misschien zonder eenig a f kortingsteeken, moest nagezien
worden. Het a f kortirtgsteeken werd met een heel fijn haaltje achter
de d geplaatst. Zoo door den kopiist zelf, wat mogelijk is, dan
zal hij wel geweifeld hebben. Denkelijk heeft hij het woord in zijn
voorbeeld zonder a f kortingsteeken aangetroffen. 23 ende. Naast
dit woord staat in den rand een op dan lijkende aanteekening.
30 onsten. In den rand teelcent de Duitsche lezer in loopend schrift
aan: kunsten. dit. In dcn rand, waarschijnlijk door den kopiist bijgevoegd, met verwijzingsteeken in den tekst naast dat.
sinken, wegzinken, ons overgeven.
15 onbekinden. bekinden :ons onbekend, maar den Vader en diens
Voorzienigheid klaar in den hemel. 23 in enen deele, gedeeltelijk, Lat. «pariim». bi blicke,
in den oorspronkelijken zin nog
van « korte lichtstraal », bij oogenblikken gelijk wij nu zeggen.
25 des vader ... sonelike. De nabwrlijke Zoon bezit immers, maar

« zoon/ijk », al wat de Vader is
en heeft, omdat de Vader het
Hem in de eeuwige Geboorte
meedeelt. De zoon der genade,
met den natuurlijken Zoon eengeworden door die genade en
door de liefderijke wilsvereeniging die zij meebrengt en die
volledig is in de glorie, bezit mee,
op zijn eigen zoonlijke wijze, des
vader eighen in den Zoon.
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VIII. C 'Onse daghelijc bro.e't gheeft
ons heden.
'Hoe verstaen wi, dat dat broet onse es?
A ist gods dies vaders eighen es van adele sijnre

3

alvolcomenheit dat hi gheeft ende vergheeft : alsoe
eest onse eyghen van sijnre godliker ghenaden dat
f° 146v wi sine gaue ontfaenij
Waeromme leert hi ons nu te biddene omme

6

onse eyghen?
Want wi van ons seluen niet en hebben een
mint-

9

maer al dat wi gods hebben van ghenaden

gods hebben, ende ontfaen hebben 'Ende want die
ghaue dies vaders alsoe edel es- soe leert hi ons innechlike te biddene ende tanebedene den vader in
groter oedmoedecheit des geests• e ide te bereidene
cnd e bereit te sine die edele ghaue gods dies vaders
tontf ane.
'Nu merket van dien daghe ende van dien
daghelikien bTode.
'Het sijn drierande daghe.
'Die eerste dach es tijtlee ende vlietet enweghe
>g

12

15

18

21

met der tijt. 'Onse daghelijc brQet an desen dagheea alle Qrse noedorft. 'Daer om leert hi ons te
biddene den vader : hem teenre ewegher eren ende
ons teenre ewegher rasten.
'Nu sprect hi- h e d e n. In desen woerde leert hi

24

ons dat wi wijsleilce wachten in groter oedmoede-

27

VIII, 3 broet. Als a f ko,tingateeken voor ro dient een kleine p boven naast de b. 7 gaue. Aldus onder in den rand, waarschijnlijk
door den kopiist zelf, onder het eerst geschrevene en zwart doorgehaalde gratie. 16 vaders. De s van het woord was eerst vergeten en
is, vanwege het plaatsgebrek, door den koptest in kleineren vorm bijgevoegd. 23 noedorft. De eerste e van het woord draagt, bovenaan,
eene punt. Het ie niet uit te maken of zij door den kopiist werd aanV111,10 Want,orndat. 11 maar ...
ontfaen hebben ; al typt wij van
het goddelijJe bezitten, wij bezitten hot door de genade Gods en
hebben het ontvangen door die
genade. 15 I?ereidene. Het woord

i4 wel niet absoluut gebezigd,
maar heeft ais voorwerp 41e ghaue
gods, tenzij een oorspronkelijk
ons tr;sschen ende en te wegviel.
25 resten,rustgevende voldoening.
Ewegher,hier wel in den zin van :
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cheit dies ordeels gods dies vaders ende anescouwen onse onstandechlec tijtlijc Ieuen in al selker
30 onbesittelecheit alre tijfliker dinghe die wi niet met
den wille gods. in den wille gods- gode niet besetten en hebben, dan alse dese dach heden onse jonxte
dach ware ende god in dier jonxter stonde dies
33
daeghs ordeel woude spreken ouer lijf ende ouer
ziele ende wi dat bekinden.
'Die ander//dach es gheestelijc. 'Dat es ene
36
gherechte warachteghe vernueft die verlicht es met
mei bod i er ghenaden. 'Want ghelij c dat de tijcilike.
dada
negheen licht en heeft hi en werde verlicht
39
r ^.: er nonnen : alsoe en heeft die gescepene vernueft negheen licht si en werde verlicht met godli42 lier ghenaden. 'Ende ghelijc dat onse lijfli p oghen
niet en moghen ghesien onderscheet lijfliker dinghe- si en hebbe ene hulpe eens toeuallens lichts
45 alsoe en mach die oghe der vernueft niet bekinnen
onderscheet godliker wareit sonder de hulpe godliker
ghenaden.
48 'Welc es onse daghelijc broet . in desen daghe?
'Die vader sprect sijn wort ewelike in den innech8te der ziele ende die redene sijns woerds die
gebracht en dan als expungeerteeken bedoeld is. 38 oghe. In den
rand staat naast dit woord, bovenaan en met wat bleekeren inkt, een
haakvormig teeleen, dat wel geen letterteeken is, en waar wij de
blijvende, elfijddurende. 28 orcleels hier wel: wijze beschikking
in het verschaffen van het noodzakelijke.
30 onbesittelecheit.
Het onthecht zijn aan. Niet bij
VERDAM.
32 dan alse, beantwoordt aan al selker. 35 bekinden, wisten. 39 hi en werde
verlicht. Er is eerst en vooral
spraak van de bovennatuurlijke
dingen, gelijk blijkt uit 45-47 : onderscheet godliker wareit. Maar
het is niet duidelijk of de schrijver onderscheid maakt tusschen
natuurlijke en bovennatuurlijke
kennis. De verlichtingstheorie van

7

A ugustinus was zeer verspreid.
49 Die vader ... ziele voorstelilng
die ook bij Ruusbroec telkens
wcerkeert,en waarbij de inblijven
de werkingen niet in noodzakelijk
maar in feitelijk verband worden
gesteld met de werkingen, inzonderheid de genadewerkingen,naar
buiten. Hierbij gaat men uit van
het standpunt van het schepsel,
en vooral van dat der rechtvaardige ziel, waar de Drieëene Godheid inwoont en, ditmaal van het
inwendig goddelijke standpunt uit
« eeuwig » haar werkingen werkt.
50 die redene ... invernemen, de
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heeft ene luttere vernueft . een vernueftech invernemen : ende dat es onse daghelike broet.
'Ende dese selue heilecheit ontfaen wi in die ordeninghe gods. in den heileghen sacramente in den
gheloue ende in wise ende in desen tijdliken daghe.
'Ende wi werden sijns ghenietende bouen gheloue
ende bouen fijt. ende bouen wise salechlike in desen

f° 147v

51

54

57

daghe der ewecheit.
'Ende des ghenietens hebbe wi nu een vernueftech inne voergheuoelen in dier vernueft. ende dat 60
es dat ander daghe/ /like broet.
'Eer ic vorwert ga soe spreke ic van dier ontfankelicheit dies heilechs sacraments. 'So wie dat dat 63
werdelike ontfaet, die werdt ghereinecht van allen
ronden . ende ghesekert des. ewichs leuens.
bedoeling niet van zien. 62 ga, door den kopiist boven in den
gevoerde taal, het gezegde door die ordeninghe, ofwel : door de
het Woord in de ziel, heeft ene beschikking en de verordening
luttere vernueft,is, op zichzelven Gods, en dan slaat de uitdrukking
van louter geestelijken aard en op al wat volgt; ofwel, en waarheeft een vernueftech inverne- schijnlijker: in alles wat God pomen, dat is, kan, vanwege de toe- sitief in de inrichting der Kerk
gesproken ziel alleen louter gees- en von het genadeleven geschikt
telijk opgevangen en opgenomen heeft, en dan volgt min of meer
worden. Deze interpretatie een opsomming. 55 in den gheis, r zeenen we, de eenig mogelij- loue .., daghe, tegengesteld aap
ke. Want het is niet goed doen- bouen gheloue ende bouen tijt
baar inve rnemen tot bijstelling ende bouen wise. Wise is hier,
van vernueft te maken. Inverne- gelijk bij Ruusbroec, gebezigd
men kan ook niet gedacht worden voor al wat met betrekking tot de
als een eigenschap bij de redene opname van liet goddelijke leven,
van het Woord. Deze wordt trou- beperkt, en beneden God blijft
wens in 44 tot ons daghelike broet gelijk Hij is in Zich self. 60 inbestempeld, moet dus door ons ne, inwendig, innig. Als bvn
invernomen worden. 53 dese niet bij VERDAM.
62-65 Naar
selue helicheit, te weten het aanleiding van 52. 63 ontfanbroet van 52, en de redene van kelicheit, geschiktheid om te ont50, te weten de inspraak van het vangen. Het woord wordt eenigWoord door meedeeling der ge' zins gerechtvaardigd door werdenade,o f wel, gelijk bijkt uit 56-58, like van 64. Toch is er meer
door meedeeling van Zichzelf il spraak van de uitwerkselen bij
den daghe der ewecheit.
in het waardig ontvangen. De be•
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derde daghelike broet . es een luter anscouwen godliker waerheit met claren onderscede . ende
die ordeninghe gods in deser heilegher kerstenheit.
69 ende daer toe alle dat, dat van beghinne deser werelt
toten inde ons daer toe ene hulpe ende ene stiere
es, dat dat volbrocht werde dat die vader bekinnet
72 ende minnet te volbringhene in ons, te sire godliker
eren.
'Nu seghen wi . h e d e n. 'In dien worde leert
75 hi ons, dat wi die edele ghaue gods dies vaders
alsoe luterliken ontfaen, dat wi negheenrande eyghenscap in gods .eyghen ons en besitten . dan die wi,
78 in den wille gods, gode beseten hebben' dan alse
de^e lach heden onse jonxte dach ware ende in
der jonxter vren des daeghs god woude spreken or81 deel ouer vleesch ende ouer gheest . ende wi dat bein en.
'Die derde dach es god . die een volcomen dach
es
alre daghe, ende onse daghelike broet. 'In
84
dien dach es ons eweghe salecheit . ende god es onse
sa ec eit.
87 'Wie werde wi ghenietende dit// broet?
'Alsoe hi hem seluen bekint ende mint ende nvt
in dier al volcomenre heilecheit sijns wesens ende
90 wijnre naturen ende alre sijnre godheit : also wilt
hi ons, na moghenlecheit, hem gheuen te bekinnene
ende te minnene ende te nvttene in dier alvolco9 3 menre heylecheit sijns wesens ende sijnre naturen ende alre sijnre godheit van den adele 'lijnre

99

66 ' D'at

woording van den schrijver heeft
in haar algemeenheid en beknoptheid verderen uitleg nodig. Hij geeft dien echter niet.
67 met claren onderscede, van
het geloof, gelijk blijkt uit 5i
68 ende die ordeninghe, vgl. 54,
70 stiere, steun, VERDAM teekende
het alleen in het Oostmui. op
Zie daar bij « sture )>. 71 dat,
opdat.
72 te volbringhene, wat
de Vader in zijn voorkcnn,s en

zijn eeutv;oe liefde kent en bemint al f te volbrengen in ons.
77 gods eygen ons, mooie uitdrukking voor het totale gift -zijn
Gods van al wat wij hebben en
zijn. 77-78 dan ... beseten hebben, tenzij die we, overeenkomstig met Gods wil, voor Hein, om
er Hem mede te dienen en verheerlijken, als in leen genomen
hebben. 78 dan alse, hangt af
van eisoe luterliken van 76.
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onste. Heden : 'een god . een es. een gheeft. heden in
desen nuwen nv. Ende alsoe wende wi ontfaende 96
van dien lichte dat licht, met dien lichte dat licht in
dien lichte dat licht des lichten licht in desen eweghen nvwen nv des ewechs daeghs: heden.
99
'N-ti. hebdi ghehoert . van den daghe. ende van
den dagheliken broede . ende hoe dat onse es.
'Nu merct. : gheeft o n s. 'In desen woerde 102
leert hi ons alle dat des mensschen vernueft, ochte
ingheuende vernueft ye verstont ofte emmermeer
besitten sal. dat es, dat w i , anebedende, den vader 10s
vernueftelike bekinnen ende hem minnetlike minnen ende luterlike belien den vader sijnre godliker
eyghenscap. ende dat es gheuen. 'Want ghelijc dat 108
de vader sprekende gheboert van vrochtbarecheit
sijnre naturen : alsoe gheeft hi ghebarende . ende
verlijt al-gader An cyghnn, in vrochtbarecheit rijn- iii
fo 148v rellnaturen, den sone, in vaderliker aert. 'In cleser
seluer gheboert soe sceppet hi . ende gheeft leuen
ende wesen alien creaturen van godliker a.ert. Aldus 114
es des vaders eyghen . gheuen ende bliuende alrand bijgevoegd. 95 Heden. Het Hs. heeft onste. he d en, mcyrr
op zulke wijze geschreven. dat het lange been der h van on-

der in de reeds geschrevene punt terecht komt, wat doet vermoeden. dat eerst onste. eden geschreven werd, met bijvoeging dan van
h. 112 al-gaden. De lettergreep al staat aan het einde van den re01 en het verbingsstreepje werd verwaarloosd. Wij verbinden naar
V, 4.
96 een es, mooi, voor het Lat.
« est », en beter dan « isheid »
dat de reine levende actualiteit
van het goddelijke zijn niet zoogoed weergeeft. 97-98 van den
lichte dat licht,van den V ader
die het Licht is, het Licht van
den Zoon ; in dien lichte. dat
licht des lichten licht, in het
Licht van den Zoon het Licht des
Vaders dat het lichte Licht is des
Zoons. Maar men kan ook heel
den passus andersom begrijpen,
en misschien beter: ontvangende

van het Licht, dat de Zoon is,
het Licht des Vaders ; met het
Licht des Zoons het Licht des
Vaders ; in het Licht des Zoons
het Licht des Vaders dat het
lichte Licht des Zoons is.
104 ingheuende. Men ziet niet
goed welke befeekenis het woord
hier kan hebben. Zeer waarschijnlijk valt inghelen vernueft
te lezen. 111 verlijt, hier in den
zin van wegschenken.
112 den
sone, datief. 113 sceppet vgl.
I, 13. 115 genen ende bliuende,
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len creaturen.
117 ' 0 n s. 'In delen waerde leert hi ons onsen euenkersten te onnene alles des goeds dies wi ons seluen
oenen• alsoe alse wijs ons seluen onnen.
Ix. C Dat ander wort.
'Verghef ons once
scout : alsoe wi vergheuen onsf..n
3 schulderen.
'Wie heeft schulderen . dan die algheweldeghe
god in sijnre gherechticheit? 'Hem sijn sculdech
6 alle rondaren. Want nierren en darf spreken van
hem seluen na enegher wareit dat hi sonder sonde
si.alsoe en darf hi oec spreken dat hi schuldere
9 hebbe. 'Alsus en es nieman onsculdech noch en
heeft schuldare dan die enighe god . ende die hi
onschuldecht heeft met sinen reinen bloede.
12 Alsoe dit waer es- soe eest waer oec, dat wi
schuldare hebben. 'Nu merct hoe dat wise hebben.
'Die menssche es bi ghenaden van naturen een
15 bescheden vernueftech dier. 'Alse dan hem de
mensche anenemt van sinen eyghenen wille eneghe
onbescedenheit. ende met dier aneghenomenre
18 onbescedenheit sinen broeder be//droefs jeghen fo
die bescedenheit : dier es een schuldech gode
ende sinen broeder. 'Want nv alle scout/met wel21 kere/hare creature weder creature verschhuldeghen
mach also dorecleine es. jeghen die scout Baer hare
creature mede besculdecht jeghen gode : soe ne
24 wilt ons god van sire vrier gherechtecheit oase
grote scout niet vergheuen eer wi onsen broeder van
onsen vrien wille vergheuen sine cleine scout doer
Men zou beter begrijpen: vanzelfsprekend, alleen betrekkegewende ende bliuende, D f wel, lijk, gelijk de schrijver zelf, I,
geuen ende bliuen. Het bliuen 18.21. duidelijk herinnert. A Iien,
van des vaders eyghen is, in zoover zij het aanzijn hebben.
IX, 14 bi staat in Loopend schrift boven het geëxpungeerd van.
Het is niet uit te maken of deze verandering van den kopijst zelf is,
die toch meermalen het normale van in dit verband bezigt. 18 bedroeft. Na dit woord volgt een geëxpungeerde w. 24 vrier. Het

149r

102

Dr. L. REYPENS S. J.

die liefde gods. Ende als wi vergheuen . soe wordt 27
ons vergheuen : ende vergheuen wi niet soe ne
wordt ons nemmermeer vergheuen. 'Dit behoert
anevaenden lieden toe.
30
'Nu merct voertwaerts waer wi schuldaren hebben. 'Wie gode onneert hi onneert alle creaturen.
Alsus es die sondaer een schuldare gods ende alre 33
creaturen.
'Want nu gods eyghen es . vergheuen . hoe moeghenwi vergheuen? 'Alse van dier ghenaden 36
gods onse wille gheenicht es met gods wille wat
god wilt dat wi dat willen alsoe god van lijnre ontfarmecheit den sondare wilt vergheuen soe ver- 39
gheuenwi met gode in dier vereenbarecheit sijns
willen.
'Hoe moghen wi gheweten wanneer god den 42
sondare vergheeft? Wi en moghen alle de werke
gods niet bekinnen maer wi selen alle sinen wille
f0 149v
lu//terlike willen ende in allen sinen werken min- 45
netlike minnen 'Alsus vergheuenwi met gode.
'Ende dit behoert goeden lieden toe.
'Dat derde behoert volcomenen lieden toe • die 48
daer zijn navolghere cristi in armoede des gheests.
Armoede des gheests es niet hebben ende des
seluen niet niet hebben. 'Dese hebben alle dinc alre 51
eyghenstlike ende vergheuen alre claerlicste . want
dat rike gods es hare, spreket cristus. 'Ende desen
wendt claerlike vergheuen want die vader en ver- 54
been der letter e is ver boven de Pus uit naar boven uitstekend, als
had de kopiist eerst een 1 willen schrijven. 29 anevaenden. Na dit
woord volgt, geexpungeerd, toe. 35 moeghenwi. De eerste e van
het woord draagt eene punt van onder, die niet zeker door den
Itopiïst zelf is aangebracht, te oordee3en naar de kleur van den inkt.
IX, 35 moeghenwi in den zin zoo vergeven wij dan met God,
van : kunnen. 36 alse : Mits, in vereeniging met zijn wil.
door Gods genade, onze wil aldus 51 des seluen niet hebben, er in
met den goddelijken wil vereenigd ons binnenste niet groot op gaan,
is, dat we willen wat God wil: het ons niet eigenzoekelijk toe52 claerlicste, in de
gelijk God door zijn barmhartig- schrijven.
heid den zondaar wil vergeven, beide beteekenissen : in alle op-
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gheeft t niemene dan in den sone ende den Bone.
' Ghelij c dat die sone alle sine crachte ghestrect
57 heeft in die ghehoersamheit suns vaders ende onse
bordene, ende om onse schulde gheleden heeft
die bittere doet van minnen : alsoe sijn dese ghe60 wareghe navolgheren, in dier seluer ghehoersamheit, streckende al hare crachte den vader teren
onder onse bordene. in al selker soenliker minnen
63 op dat moghelijc ware dat si onse bordene ghedraghen mochten alsoe die sone ghedraghen heeft . dat
sise gherne drueghen. Ende si draghense van buten
66 ende van binnen in haerre soneliker minnen. 'Niet
dat si met haerre verdienten ons loessen van der
ewegher doet : maer met harre verdientten/ /ver69 dienen si ons dat wi ontfankelijc werden dier ver dienten die ons die sone verdient heeft met sire
heylegher martielien. 'Alse gheliker wils . alse mania
72 een oponthalt was al ons gheloefs doe cristus leet
de martilie an den truce : also was si een oponthalt alles vleeschs met haerre heylegher verdienten
75 dat die vader niet en wrat der werelt sonde noch
die moert die die joden beghingen ane sinen eengheboernen Bone. 'Ende die daer na sijn worden
die
ghewareghe navolgheren cristi, die wilt die va78
der hebben (ont) an den jonxsten dach, want (si)
76 daer na.Na daer volgen, geëxpungeerd, de woorden : sijnd de
79 (ont), het Hs. heeft: .ons., de laatste; punt wel later bijgevoegd.
rechtheid, en : teenemaal. 55 den liker, en 66 soneliker, met de gesone, in zoover Hij onze schol- voelens van den Zoon tegenover
den ter uitboeting op Zich nam den V ader. 63 op dat, indien.
en wij door Hem vertegenwoor- 64 dat hangt af van alselker : met
digd zijn 57 ende onse bordene een liefde zoo gelijk aan die van
misschien is hier het voorzetsel den Zoon, dat, zij graag onze Iasonder weggebleven, te oordeelen fen zouden dragen gelijk de Zoon
naar de parallelplaats, 62. Juist ze gedragen heeft, ware dit moom deze laatste uitdrukking is gelijk. 69 ontfankelijk, in de geeerder het wegvallen van onder wone beteekenis : geschikt om te
dan wel van om te veronderstel- ontvangen. 73 oponthalt, helen. Maar men kan ook eenvou- houdster. VERDAM kent alleen:
dig onse bordene even als die ge- onthout. 77 daer na, na Maria.
hoersamheit van in doen a f han- 79 (ont) De lezing ons van het
gen. 61 teren, ter eere. 62 soep- Handschrift levert in het verband
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sijn Neme noetdorstech: 'Ende ghebrake ons áeser
ene stonde van enen daghe, al onse vleesch moeste
bederuen van onsen vleescheliken sonden.

81

X. C Niet en leidt ons in coringh'en.
ende dat en vermach die vader niet van adele sijnre
goede. 'Wat leert ons dan die sone in desen worde?
'Groete oedmoedecheit des gheests.'Oedmoedecheit 3
des gheests es dat die gheest een beuende ontsinken
hebbe alles dat hi es in sijn niet sijn ende een verlien des enechs heerber ewechs weses. god, een es.

6

Ende dat vernueftelike bekinnen ende minnelike
minnen : ochte god dat sine van ons name enen
f° 15°v oghenblic, dat/ /wi saen werden gheleidt in die be- 9
(si). Het Hs. heeft wi.
81 al : het Hs. heeft alle, met geëxpungeerde le.
lastig een zin. An den jongsten reeds zijn voorbeeld, wi geschredach wijst duidelijk op de oor- ven, dat ook in het verband niet
spronkelijke lezing ont. In ver- te pas komt. De lezing si, samen
bind met ons waarachter waar- met de lezing ont, maakt alles
schijnlijk een lezer eene punt klaar. Dezer van 79 bevestigt deheeft bijgevoegd die toont dat hij ze herstelling. 82 van : om, vanhet woord als bijstelling van die wwcgc.
begrijpt, heeft de kopiist, of
X, 4 gheests, na dit woord volgt, geëxpungeerd, bekint. 10 die

X, 2, dat, nam. ons te leiden sum »), in tegenstelling met het
in bekoring. 5 beuende, ver- niet sijn des geestes van 6. 7
moecicri jrk is leuende te lezen. heerber. Niet bij VERDAM. Heer
beuende past hier maar weinig. staat hier wel voor geneer, in den
Leuende is, in dit verband, hee- zin van aanzienlijk of heilig, hier
lemaal in de lijn der mystieke dan : hoogheilig.
8-9 Ende ...
taal, b. v. bij Ruusbroec. ont- minnen, is even als een leuende
sinken, een zich voelen ontval- ontsinken en een verlien, een verlen van al wat men is door Gods fiere uiteg van 4: Oedmoedegave en genade, in het niet van cheit des gheestes es. 8 dat, kan
wat men als schepsel door zich- als bv.vnw. in den eersten naamzelven heeft. 6 verlien, de zin is val bij bekinnen en beminnen
wa'rschijnlifk: het erkennen van gedacht worden, ofwel als het
'het eenig hoogheilig, eeuwig we- zelfst.
st. vnw. in den vierden naamzen, te weten God, als een u is » val, afhangend van bekinnen en
(vgl.XIII,96 en de daar herinner- beminnen. 9 dat sine, al wat
de Schriftuurtekst
tuurtekst c Ego sum qui Hij ons door schepping, begena-
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coringhe des ewechs doeds.
XI. C Maer verloesse ons van evele.
'Evel es een mesval gods ane ons ane den
gheeste. dat ons ende den gheuallenen ingelen
allene anehanghet. ende gode niet en twint ane en
ghaet. ende dat gode dat misval niet ane en gaet dat
in gode van adele sijnre gotheit.
'Nu merket wiet gode niet ane en gaet. Wi en
hebben van eyghenre eyghenschap onser naturen
9 engheen euel noc oec die inghele ; want hadde wijt
alsoe• soe hadde god ghescapen evelende s;oet.
ende dat en es niet. 'Want doe god ghescoep alle
t2 creaturen doe lach hise ane. ende si waren altegader
goer ende si bevielen hem wel.
'Nu en hanget oec dat euel niet an ons als een
toeval dien wi van gode ontfanghen hebben : maer
3

6 es

15

becoringhe, het Hs. heeft dien becoringhen met geéxpungeerde e
aan het eind der beide woorden.
diging en instandhouding van doeds integendeel wordt niet in
ons wezen schenkt. 11 becorin. den gewonen geestelijken zin van
.he des ewechs doeds, becorin- zieledood door de zonde geno-t he wordt hier duidelijk niet in
men, maar in den meer letterlijden letterlijken zin genomen, ken van : eeuwig verval in het
maar in een aangepasten. Ewechs niet.
XI, 3 gheuallenen. V óór dit woord is de lettergreep in, blijkbaar als
aanzet van het volgend ingelen uitgekrast. 10 alsoe. Na dit woord
volgt eene dubbele punt, die echter pas later verdubbeld schijnt.
Het is niet de door den kopiist gebezigde haakpunt.
11 alle. Het
XI, 2, mesval. Gelijk uit 18: iclijke euel, de zonde, die hier,
mesvallet gode, blijkt, duidelijk als oorzaak van Gods mishagen
in de beteekenis van : mishagen, gedacht wordt, alleen de vrijheid,
Lat. « displicentia ». In deze be- dus den geest, kan anegaen, (egl.
teekenis is mesvallen alleen in de ane hangt van 14) aankleven en
Oostelijke dialecten opgeteekend. cantasten. 5-6 ende ... gotheit,
Bij mesval kent VERDAM alleen omdat aan het Zijn dat Hij is
den passieven zin van : aangeda- niets kan ontvallen of afbreuk
ne beleediging. Hier hebben we doen.
7 wiet: hoe het.
den actieven zin van : mishagen 15 toeual,in 't latijn « acciane den gheeste, omdat het gees- ctens », in den scholastieken zin
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het hangt ane ons alle wijt met onsen eyghenen wille jeghen den wille gods ane ons ghenomen hebben,
ende daer omme mesvallet gode ane ons ende es 18
euel. Wie wi nv dat euel met onsen eyghenen wille
weder den wille gods ane ons ghenomen hebben
soe ne moghen wijs niet van ons ghedoen met onsen 21
eyghenen wille jeghen dien wille goeds [ane ons
ghenomen soe ne moghen wijs niet van ons ghedoen met onsen eyghenen wille] , sonder die ghena- 24
de gods.
'H ier omme leert ons die sane jnnechlike te bidf° 15ir
dene ende tanebedene den/ /vader adat hi ons 27
suuere ende loense van alle dices dat hem ane ons
mesuallet. Dies helpe ons god. 'A m e n.
XII. C 'Nu vraghe ic ochte enech mensche daer toe
comen mach in deser tijt, dat hi des pater nosters ledech staen/mach in alre wise? 'Soe sprekic: neen.
Ende dat beweric in marien die in haerre moeder
liue gheloesset wart van den euele der erf sonden•
Hs. heeft allen met geëxpungeerde n. 18-20 ende daer ... ghenomen hebben. Deze woorden zijn onder in den rand doer den kopijst

bijgeschreven, met rood aangestreken verwijzingsteeken. 22 [effe
ons ... wille] . De kopiist is teruggevc ten op het woord gods in 20,
en herhaalt het reeds geschrevene.
die bij VERDAM niet gezien is. verheid en bevoor rechting van
Dit toeval is tegengesteld aan Maria wordt gewezen die bevan eyghenre eyghenscap onder lette dat zij zich ook maar iets
naturen. 19 Wie, gelijk. 24 toeschreef, schijnt er op te duisonder, misschien ontbreekt vóór den, dat de schrijver voor mystiehet woord een oorspronkelijk en- ke personen uit zekere kringen
de.

spreekt waar inwendige geesteXII, 2, des pater posters ... wi- lijke hoogmoed over de strenge
se. Niet bedoeld is : Het zich levensvoering en inwendige begevrij wanen van de verplichting nadiging het gevaar konden zijn.
tot het mondgebed als zooda- In het verband en in heel het
nig, hier het vaderons. Gelijk tractaat is er niets dat aan de beuit 9-15 blijkt, is veeleer bedoeld strijding van de quietistische opde nederige, geheel zelf ledige vattingen doet denken, wàar
zielshouding die de schrijver in Ruusbroec zich zoo dikwijls in
heel zijn uitleg in het licht zette. zijn geschriften tegen kant. 4 in
Het feit dat op de hooge zui- haerre moeder hue. De onbe-
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ende ghestedecht wart van dien heileghen gheeste,
soe dat si nemmer sonde ane hare ghenemen en
mochte : ende si en stonds niet ledech in alre wise.
9 noch oec die apostelen.
'Wat verstaen wi in marien ghebede? 'Rechte
oedmoedecheit herten ende gheests. dat si hare alre
12 dire wondere die god in hare ghewondert hadde.
alsoe lettel anenam. alse die armste sondere op
erderike. want si een luterre bekinnen hadde met den
15 eweghen worde dan ye luter creature hadde in der
tijt. Si vervolghde oec in minnen sine lere luterlikerre dan ye creature in der tijt.
18 'Dat wi gode den vader anebeden ende bidden
alsoet sijn eengheboerne sone bekint ende mint den
vader eerlijc ende ons salechlijc : dies helpe hi ons
21 lore sine ontfarmechede. ' A' Me' N.
a

C 'Luter weten ende wa / m nen es onghelijc.
'Weten es in den hemel : wanen es in der tijt.
3

C 'Dese redene versta ic alsus wanende ende late
ende beslute algader' mijn wanen ende dese redene
in den onwandelbaren wetene gods . ende in der

6

ghemeinsamheit sijnre heylegher kerstenheit.
XII, 16 sine, si staat aan het einde van den regel, met verwaarloosd verbindirrgsteeken.
vlekte ontvangenis van Maria in uit dezen epiloog echter duideden zin van het nu a f gekondigde Iijk dat we niet te doen hebben
dogma heeft de schrijver dus niet met een opteekening door toegehouden, evenmin trouwens als hoorders, maar met een door
St. Thomas zelf. Uit dit feit is Appelmans zelf gesteld tractaat,
de kans verzwakt dat we met een dat hij misschien eerst wel monFranciskaan zouden te doen heb- deling, gelijk Ruusbroec zijn
ben.
e Blinckende Steen » aan den
NASCHRIFT, 3 redene, het woord kluizenaar, heeft meegedeeld maar
beteekent eerst en vooral een ge- nu, op aanvraag of niet, op het
sproken uiteenzetting, dikwijls in perkament brengt.
dialoogvorm gelijk hier. Het is
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BOEKBESPREKINGEN.
G. M. VAN DE WIJNPERSSE. (Zuster HILDEGARDE, van
de Congr. der Franciscanessen). De Dietse vertaling van
Suso's Horlogium Aeternae Sapientiae. -- Groningen, Den
Haag, J. B. Wolters U. M., 1926, 206 blz.
DR. A. G. M. VAN DE WIJNPERSSE, in het klooster Zuster
Hildegarde, heeft een zeer verdienstelijk werk verricht door
deze wetenschappelijke uitgave van de Dietsche Vertaling
van Hendrik Suso's verhandeling : Orloy der ewigher • Wijsheit. Haar werk mag een flinke bijdrage heeten tot de taal- en
letterkundige geschiedenis van Nederland, niet minder als tot
de kennis van de katholieke vroomheid onzer vaderen uit de
XIVe en XVe eeuwen, die door de geschriften van den grooten Duitschen Dominikaan in niet geringe mate is gevoed en
gevormd geworden.
Een breed-opgevatte Inleiding van 107 blz. gaat vooraf,
Daarin worden de voornaamste vragen, waartoe deze vertaling aanleiding kon geven, zeer degelijk en grondig onderzocht. Bij den aanvang wordt gewezen op de belangstelling
die vooral sedert de XIVe eeuw geestelijke lectuur in de
landstaal te beurt viel, en hoe in de behoefte naar stichtelijke
werken werd voorzien, ook door de vertaling van geschriften
uit de Duitsche mystiek, vooral van Tauler en Suso, waarvan
het hier en in Duitschland meest geliefde werk het Horologium
is geweest.
Een eerste hoofdstuk behandelt den Schrijver en zijn tijd.
Enkele gezonde beschouwingen worden gewijd aan 't ontstaan, het succes en 't gevaar der mystiek in Duitschland.
Te veel echter, dunkt ons, wordt gewezen op de droevige
tijdsomstandigheden, die de bevolking in een gespannen geestelijken toestand hadden gebracht. De aanvang der mystieke
beweging ligt dieper en in vroeger tijden ; in de XIV e eeuw
begon ze reeds te ontaarden. In den kring der Godsvrienden,
die ook in de Nederlanden verspreid waren, had Suso zijn
geestverwanten. Aan de hand van Elsbeth Stagel's biographie,
door Suso zelf bewerkt en aangevuld, wordt dan een heknopte, door enkele uittreksels verluchte schets, van 's leidsmans
inwendig leven voornamelijk, geboden. Op het einde van zijn
DR. A.
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leven schreef Suso zijn « Exemplar » een soort van zelfkeur,
dat zijn voornaamste werken zou bevatten, óm ze tegen verminking te beveiligen. De werken van Suso worden kort behandeld, vornamelijk met het oog op hun bekendheid in de
Nederlanden.
Een tweede hoofdstuk behandelt de Handschriften. Eerst
worden de reeds bekende handschriften die in 't Dietsch vertaalde werken van Suso geheel of fragmentarisch bevatten
opgesomd. Deze heeft de uitgeefster voldoende geacht voor
haar vergelijkend ondrzoek. En wel, meenen wij, terecht,
daar ze toch de belangrijkste en oudste volledige handschriften
heeft gebruikt ; al schijnen er nog vele andere met grootere of
kleinere gedeelten van de Orloy te bestaan, waarvan echter
voor de geschiedenis en de vaststelling van den tekst weinig
te verwachten is, wel voor de verspreiding er van en voor de
Middelnederlandsche dialectkunde, welk laatste blijkbaar
buiten hare bedoeling lag. Hierop volgt een beknopte, alleszins
nauwkeurige beschrijving van de voornaamste in aanmerking
komende handschriften, vooral van het oudste (omtrent 1350),
dat nu tot legger der uitgave dient, en eenmaal in 't bezit was
van 't Rooklooster. Op grond van belangrijke tekstverschillen worden er drie groepen onderscheiden, die dan weer met
elkander worden vergeleken, om hun wederzijdsche afhankelijkheid of oorspronkelijkheid te bepalen. De eerste, talrijkste, groep stamt van een hs. z, waarin boek I en boek II,
1-5 voorkomen ; een andere stamt van een hs. y, die van

gr. I wel afhangt, maar waarin de oorspronkelijke vertaling
herzien en omgewerkt is ; een paar hss. zijn op voorbeelden
van y en z tegelijk afgeschreven. Een paar hss. uit de eerste
groep hebben, het eene nog twee hoofdstukken uit boek II
volgens de tweede groep, het andere fén hoofdstuk onafhankelijk `toegevoegd. Een stamboom stelt de verhouding aanschouwelijk voor. Daarbij betreuren wij, dat de gelijktijdige
hss. niet op gelijke hoogte werden gesteld, zoodat ook de
chronologie uitkwam ; dan ware het beeld nog sprekender.
Deze uitkomsten veroorloven de uitgeefster enkele verkeerde
berichten en onnauwkeurigheden terecht te wijzen.
Een derde hoofdstuk onderzoekt de vertaling zelf. Eerst
komt de vraag naar de origineelen der beide Middelnederlandsche vertalingen. De uitslag is dat er een v66r-Horologium in

1 1

Boekbesprekingen.

in het Latijn bestaan heeft, een eerste redactie, die later door
Suso werd herzien en aangevuld. De lezing daarvan was in
het algemeen verloop van den tekst gelijk aan de tweede, behoudens de gewone varianten, maar waarschijnlijk ontbraken
er enkele grootere deelen die ook groep I der vertaling mist :
gr. I is volgens die eerste redactie vertaald. Veruit het interessantste deel der Inleiding is het onderzoek naar de wijze van
vertalen : over de woorden, de zinnen, de vrijheid der vertaling, de woordenkeus. Daardoor verkrijgen de op- en aanmerkingen over de wijze van vertalen een stevigen grondslag ; en
pakkend is weer hoe telkens het eigenaardig psychisch verschil tusschen schrijver en vertaler naar voren treedt. Want
deze was iemand die aan grondige kennis van het latijn een
groote gemakkelijkheid van uitdrukking in zijn moedertaal
paarde. Allerminst slaafsch nawerker : uitgaande van het
standpunt dat vloeiend en vooral goed verstaanbaar Nederland'sch van hooger waarde is dan nauwkeurigheid in de
overzett ing, weet hij met goeden smaak en een fijn taalgevoel
Suso's zwakheden te vermijden. Zijn temperament was ook
meer dat van volksredenaar dan van den stillen denker, waardoor hij bij uiterlijke beschrijvingen, bij passages van sterkeren gevoelstoon zijn origineel wel eens overtreft. Nu hadden
we willen weten, of de vertaler soms zoekt voor verkeerde opvatting van Suso's denkbeelden te hoeden : schijnt hij ergens,
en waar, bezorgd te zijn, dat men hem niet juist begrijpen
zou ? De vertaler of omwerker van groep II wordt op grond
van zeer sprekende feiten gezocht in de omgeving van Geert
Groote. Dat deze zelf de omwerking zou hebben gemaakt
blijkt echter nergens. Misschien had hier nog rekening gehouden kunnen warden met de wijze waarop Geert Groote R i usbroec heeft vertaald, hoewel dit omgekeerd in 't Latijn was.
Een belangrijke bijdrage tot de dialectenkunde bevat de lijst
van synoniemen in beide lezingen : doel ervan was overzichtelijk te maken welke in de zuidnederlandsche gewesten gebruikelijke bastaardwoorden ook in het noorden gewoon waren, en welke daar een dietsch woord naast zich hadden.
Doch de lijst bevat niet alleen bastaardwoorden : ook werden
enkele andere (nederlandsche) woorden opgenomen, waarvoor de Noordnederlandsche lezing varianten heeft : Waarom
niet alle? Of zijn er geen andere?
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In 't kort geeft een vierde hoofdstuk uitkomst over de plaats
en tijd der vertaling en over hare rassche verbreiding, uit den
kring der reguliere kanunniken in de Windesheimsche stichtingen, over alle Nederlandsche gewesten. Of de vertaler
daar ergens moet gezocht worden? Of eerder bij Suso's ordebroeders, de Dominikanen? De vertaling moet niet jonger zijn
dan 1345 ; hoogst waarschijnlijk is ze ouder, daar het oudst bewaarde hs. uit omstreeks denzelfden tijd dateert en zeker niet
het hs. van den vertaler is. Deze moet een Brabander zijn geweest, hoewel het oudste hs. Hollandschen invloed vertoont
en door een Hollander moet afgeschreven zijn. De brabantsche oorsprong staat wel vast ; minder dat het oudste hs. door
een Hollander werd vervaardigd, de inkonsekwesties in de
spelling en klanken treft men in vele zuiver Brabantsche hss.
aan. Zou de vertaler niet in dezelfde kringen te zoeken zijn,
waar Vanden XII Dogheden, omstreeks dienzelf den tijd is
ontstaan ? Een kring die nauw verwant was met dien van
Ruusbroec ? Want ik ben hoegenaamd niet overtuigd dat onze
vertaler een Dominikaan is geweest.
Een vijfde hoofdstuk biedt den inhoud van het Horologium ; niet zuiver beschrijvend, maar verklarend, waardoor
deze bladzijden een niet ongewenscht commentaar bij den
tekst leveren. Een samenvattende studie van de leer en de
mystiek van het geschrift werd niet gewaagd.
Wat nu de uitgave zelf betreft, die is voorzeker uitstekend
verzorgd. Omtrent de wijze van uitgeven echter kan men van
meening verschillen. En wij voor ons zouden andere criteria
liefst zien toegepast. Een zeer goed beginsel is het den als besten erkenden tekst tot grondslag te nemen en dien zooveel
mogelijk letterlijk af te drukken, met opgave der varianten
van de andere. Dat hierin een keuze wordt gedaan is begrijpelijk, als die maar systematisch wordt doorgezet. Maar waarom b.v. voor sommige schrijfwijzen moderniseeren en voor
anderen niet?Waarom ii behouden en u veranderen in v ?of w
tot uu? Waarom de interpunctie van het hs. verwaarloozen,
en alleen moderne interpunctie aanbrengen ? Waarom de verkortingen oplossen, zonder aan te duiden waar verkort
werd ? Voornamelijk als men zelfs geëxpungeerde en doorstreepte woorden mede afdrukt. Wij zijn van meening dat de
tekst moet gegeven worden zooals hij is, met al zijn eigenaar-

112

Boekbesprekingen.

digheden. Wordt er genormaliseerd, en wij geven graag toe
dat niet alle teksten belangrijk genoeg zijn om zoo nauwkeurigen afdruk te vergen, dat dan vaste norma's worden aangegeven, met rekenschap over alle wijzigingen. Dat wil niet zeggen, dat in het eerste geval een diplomatische uitgave tot stand
komt : de uitgave moet kritisch zijn, wijzigen en veranderen
waar moet gewijzigd worden om een goeden tekst te leveren ;
maar iedere verandering moet verantwoord worden, en van
den tekst niet afgeweken zonder dringende reden. Het nut
van geëxpungeerde en doorstreepte woorden op te nemen zien
wij niet in : daar zulke woorden niet in den tekst hooren volstaat het onderaan te vermelden waar aldus werd geëxpungeerd of doorstreept.
De varianten worden aangegeven volgens de dubbele lezing
van beide hoofdgroepen. Onderaan komen enkele wat al te
schaarsche aanteekeningen ter opheldering van den tekst.
Waarom niet de volledige vertaling, maar slechts het eerste
derdedeel wordt geboden wordt niet verklaard, al zijn we de
uitgeefster zeer dankbaar voor wat ze geeft. Naar onze meeping ook werd de woordenlijst aan het slot al te eng opgevat.
Bij nader toezicht zullen wel meer woorden eene van de in het
Mnl. Wdb. opgegeven verschillende beteekenis heben. En
voor de kennis der mystieke taal was een te veel beter dan een
te weinig.
Een alleszins flinke prestatie, waarop deze aanmerkingen
geen afbreuk willen doen.
Antwerpen.
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EEN NIEUW MERKWAARDIG DIETSCH MYSTIEK
BROEDER GHERAERT APPELMANS

Dat de auteur der Glose op den Pater Nosier, waarvan wij
den tekst in het eerste nummer van dit Tijdschrift aan het
licht brachten, de uitgelezen groep onzer geestelijke schrijvers alweer met een persoonlijkheid verrijkt, heeft de lezer
van het zelfzeker en taalvast, sterk theologisch en diep mys-

tiek tractaat genoegzaam kunnen besluiten (1). Daar kan
geen twijfel bestaan : Appelmans is een nieuwe figuur in
onze vrome letteren, en wij kunnen alleen wenschen dat hij
in het volle licht kome te staan.
In dit opstel willen wij, door meedeeling onzer eerste uitkomsten en gissingen, de verdere identificeering van den te
lang verdoken kluizenaar bevorderen, en op de hooge beteekenis wijzen die zijn Glose voor ons heeft. Allereerst ten
opzichte der juister en vollediger kennis van eigen en naburige mystiek ; maar bijna niet minder voor de geschiedenis

onzer letteren en de waardeering van het Dietsch aandeel in
de wijsgeerige en theologische beweging gedurende de
mooie jaren der scholastiek. Inderdaad, hoe weinig uitgebreid het werkje ook zij dat heden van hem opduikt, het volstaat or=.a ons in Appelmans den man te doen zien die in zijn
persoonlijkheid onafscheidbaar en harmonisch drie grootheden vereenigt : een mystiek van het echte ras ; een scherp
geschoold, zelfstandig denkend theologant, en een schrijver die taalscheppende meesterschap bezit over het Dietsch.
Het is zeker meer dan genoeg, om eene bizondere belangstelling voor den auteur van het kleine tractaat gaande te maken.
I. Wie was Gheraert Appelmans, en wanneer heeft hij
geleefd?
I . Buiten het handschrift waarin wij, tot nog toe alleen,
zijn Close aantreffen, is er voorloopig geen andere bron voor
1) Oude mystieke Teksten. I, Gheraert Appelmens' Glose op het Vaderons.
In het eerste nummer van dit Tijdschrift, blz. 80-107.
IN DEN TEKST zijn de volgende drukfeilen overgebleven : I, 2, wordt, lees wort ;

8

1

1

Dr. L. REYPENS S. J.

de kennis van onzen Gheraert. Maar de rubricator gaf ons
kostbare aanduidingen, en uit het tractaat zelf kunnen we,
met vrij veel zekerheid, tot belangrijke bizonderheden besluiten. Van den rubricator, in casu één en dezelfde persoon
met den afschrijver, hebben we eerst en vooral den volledigen naam : Gheraert Appelmans. Hij werd, duidelijk genoeg,
uit het voorbeeld waarop ons handschrift teruggaat overgenomen (2). Want bij het kopieeren van het tractaat had
onze afschrijver, met het oog op het in rubriek bij te voegen
opschrift, niet alleen het boveneind der bladzijde, maar ook
nog het eind van den eersten tekstregel vrijgelaten. Hieruit
teghe, lees vernue f tighe ; II, 6, is in de meeste exemplaren het lidII, 2, vernuefteghe,
woord den v66r sone weggevallen, en daaronder, op den volgenden regel, de
laatste letters van het woord self s ; IV. 7, wijnsheit, lees wijsheit ; IV, 14, naturen, de laatste letter moest schuin gedrukt staan; V, 19 schrap de haakjes bij
het woord dien ; VII, 24, ons lees onse ; VIII, 38, met, te schrappen ; VIII, 74,
seghen, lees segghen ; VIII, 76, luterliken, lees luterlike ; IX, 2, er van vergheuen moest schuin gedrukt zijn ; IX, 27, als, lees aise ; IX, 42, wanneer, lees
wanner ; X, 7, weles lees wesens ; XI, 2, Evel, lees Euel ; XI, 14, hanget, lees
hanghet.
Bij DE INTERPUNCTIE is na de volgende woorden de fijnere, hoogere punt bij te
voegen : Inl., 5, sprekt ; I, 5, Sone ; I, 13, godheit ; II; 9, naturlike ; V, 9 den
vader ; V, 18, werden ; VIII, 24, vader.. Verder moest eenige malen het dubbelpuntteeken schuin gedrukt worden, als beantwoordende niet aan het samengesteld interpunctieteeken dat wij met de gewone dubbelpunt aanduiden, maar
aan een door ons bijgevoegde interpunctie met moderne beteekenis ; namelijk
na de volgende woorden : I, 14, sceppende ; I, 25, vader.
IN DE CRIT1SCHE AANMERKINGEN op den tekst, staat, blz. 84, 5e regel, tweelettergrepig, lees : twee letters groot ; blz. 84, 10e regel van onder, eener d, lees eénér t ;
blz. 86, 2e regel, het cijfer 27 moet zijn 28 ; blz. 96, l e regel, een kleine p, lees :
een kleine o ; blz., 97, l e regel, cijfer 38, lees 45 ; blz. 100, 5e regel, cijfer
112, lees 111 ; blz. 106 moet bijgevoegd : 24 ghenade. Aldus eerst geschreven.
Daarna werd een n door den kopiist bijgevoegd, maar weer geëxpungeerd.
IN HET COMMENTAAR : blz. 87, a, 4° r., cijfer 11, lees 12 ; blz. 91, b van boven,
l e r., cijfer 20, lees 27 ; ibid, van onder, cijfer 16, lees 17 ; blz. 100, a, l e r.,
cijfer 96, lees 95.
2) Dat ons handschrift een voorbeeld heeft gehad blijkt allereerst uit een
kopiïstenfout als de herhaling van denzelfden passus bij XI, 22-24, en uit een
door het afschrift zelf bewijsbare corruptie als 1, 7, tegenover II, 8-9. Verder
uit plaatsen die van onbegrip of verkeerde interpretatie getuigen, gelijk IX, 79,
ons, dat geen zin levert, en het daarmee misschien samengaande wi, dat weinig in het verband past. Gelijk in het commentaar gezegd is, schijnen ook onzuiver te zijn: II, 18 en 21.
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blijkt, dat de noodige plaats voor het opschrift met de oogen
op het model werd berekend. Bij de rubriceering vulde de
kopiïst ze dan in met de woorden : Dit is de glose op den pater poster broeder gheraerts appelmans ; deze laatste familienaam op het blank gelaten uiteind van den eersten, zwart beschreven, tekstregel.
Voor den afschrijver van het voorbeeld was de broeder
waarschijnlijk een bekende, die niet verder behoefde aangeduid te worden. Maar, gelijk wij bij de uitgave van den
tekst reeds deden opmerken, de kopiïst van ons handschrift
heeft het voor zijn lezers niet overbodig geacht verdere bizonderheden in te winnen en in den rand bij te voegen. Want
toen hij zijn tractaat begon te kopiëeren, kende hij ze waarschijnlijk nog niet. Dit zou er op wijzen, dat onze afschrijver,. in tegenstelling met zijn voorganger, niet in de genoegzame tijdelijke of plaatselijke nabijheid van Appelmans arbeidde, of dan toch schreef voor lezers die niet in diens
rechtstreeksche omgeving leefden. Wat daar van zij, de bijgevoegde aanteekening leert ons, dat die Gheraert een zoogenaamd woutbroeder of kluizenaar was, en in strenge boetvaardigheid leefde in de nabijheid eener plaats die erbij genoemd wordt (3).
Had men, bij het modern e herinbinden van onzen codex,
de noodige voorzorgen maar genomen om den toponym
gaaf te bewaren ! Het had ons veel moeizame, tot nog toe
vruchtelooze opsporingen bespaard. Toch hadden we er
misschien nog niet aanstonds alles mee geweten. Want zeer
waarschijnlijk hebben we niet met den naam eener bewoonde, maar wel met dien eener afgelegen plaats aan den boschrand te doen ; en het is de vraag, of de toponym in nog bestaande oorkonden of in den volksmond overgeleverd bleef,
zoodat er mogelijkheid voor ons bestaat hem op de kaart te
situeeren. Zoo ja, dan wisten we ten minste !wáár Appelmans als kluizenaar leefde ; met eenige kans voor het besluit :

3) Gelijk hiervoren, bij de opsomming der overgebleven drukfeilen werd gezegd,
is de vierde letter van den verminkten plaatsnaam nog het meest gelijkend op
een t, zoodat zou te lezen zijn rijct..re. De volledige naam zou dan iets zijn als
rijctere.
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dat hij wel uit de omstreken afkomstig was. Maar zekerheid
zouden we hieromtrent nog niet hebben, omdat het niet uitgesloten is, dat de man zijn eenzaamheid van ver is komen
opzoeken.
2. Daar de nu verminkte plaatsnaam van den rubricator
ons voorloopig in den steek laat, hebben we in de taal zelf
van het afschrift soms aanduidingen om Appelmans'
afkomst in een bepaalde richting bij voorkeur te zoeken?
Misschien wei. Maar allereerst valt hier bij op te merken,
dat het raadselachtig moet heeten in hoever iets van Caheraert's eigen dialect is overgebleven in de Glose gelijk wij
ze nu bezitten. Het is dan ook alleen langs een omweg dat
de huidige tekst ons kan helpen. We stellen namelijk vast,
dat onze afschrijver, waarschijnlijk een Brabander, een bepaald oostelijk gekleurd voorbeeld moet hebben afgeschreven (4) . Daar het er nu eerder uit ziet alsof Appelmans voor
den kopiïst van dat voorbeeld een bekende
het, aanvankelijk ten minste, voor den afschrijver van onzen
tekst wel niet schijnt geweest te zijn, zou men kunnen gissen, dat Gheraert eerder in de oostelijke streken te zoeken
is. Maar het geval van Beatrijs van Nazareth leert ons voor4) Dit blijkt vooral uit de woorden : stiere, VII, 70, steun, door VEWDAM als
Oost-mnl. opgeteekend ; mesval, XI, 2, in den zin van het bij VERDAM aldus alleen opgeteekende misvallen, mishagen, welke beteekenis slechts in oostelijke
bronnen voorkomt ; het bijna zéker te herstellen ont, IX, 77, in den zin van :
tot aan ; in de woorden met achtervoegsel -bére (voor -bare), vorm die door
ROETHE, Sachsensp. blz. 42, voor Hoogduitsch aanzien wordt, en, naar LASCH,
Mittelniederdeutschen Grammatik, Halle, Niemeyer, 1914, § 55, blz. 48, in het
Mnd. zeldzaam is. We treffen hem hier aan in wonnebere, IV, 12, en ook wel
in vrochtbere, 'IIl, 13 ; IV, 8, 12, samenhangend met vrochtberecheit, I, 3, 4, 10 ;
II, 4, 5 ; gheberende, I, 5 ; ghebert I, 9. Heerber van X, 7 is misschien alleen
een verzwakking. Tegenover deze aan zijn voorbeeld ontleende vormen, komen
de eigen klanken van onzen afschrijver naar het einde van het tractaat aan den
dag : ghebaert, VIII, 109 ; vrcchtbarechci!, VIII, 11; ghebarende, VIII, . 110 ;
vereenbarecheit, IX, 40. Oostelijk is verder het slechts eenmaal voorkomende
woerde, VIII, 117, voor het overal elders gebezigde woerde of worde van onzen
kopiïst ; misschien ook nog de vorm goeds, X1, 12, voor gods. Uit dit alles,
naast andere bizonderheden, is te vermoeden dat het voorbeeld van ons afschrift op bet perkament werd gebracht door iemand die afkomstig was uit een
Limburgsch-Saksisch, het Hoogduitsch naderend grensgebied.
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zichtig te zijn als het er op aankomt langs dien weg tot de
afkomst van een schrijver te besluiten (5).
Door de overgenomen dialectvormen komen we alleen
zeker te weten, dat het voorbeeld van ons afschrift, of een
nog vroeger kopij van het oorspronkelijke, in een of ander
oostelijk klooster of oostelijke kluis op het perkament werd
gebracht, en dat Appelmans in dat klooster of die kluis
waarschijnlijk een hekende persoonlijkheid was.
Buiten den ons vertrouwden Dietschen klank van zijn
naam, en het bepaald als oorspronkelijk Dietsch aandoend
karakter van de taal der Glose, hebben we dus op het oogenblik nog geen vaste gegevens om iets te besluiten omtrent de
meer bizondere afkomst van Gheraert (6).
3. Kunnen wij het tijdstip nader aanduiden waarop hij
Wij gelooven niet, dat er tusschen onze kopij en het oorgeleefd en als schrijver gebloeid heeft?
spronkelijke veel schakels liggen. Voor een tractaat met
bespiegelingen van zoo hooge vlucht, moet onze tekst een
goed bewaarde heeten (7). Er zal ook geen groote tijdruimte liggen tusschen den datum van ons afschrift en dien
der compositie van de Glose. Want tuit den inhoud blijkt
5) Naar al wat wij kunnen besluiten gaan de drie ons bewaarde afschriften
van Beatrijs' Seven Manieren van Minne, die oorspronkelijk in een Tiensch getint Dietsch moeten gesteld geweest zijn, op een te Sint Truiden in de Benedictijnerabdij geschreven, oostelijk getint voorbeeld terug. Zie onze uitgave van
Beatrijs, blz. 123-125.
6) Zinnen als « Den vader en comt noch toe noch ave n, VI, 2, rijn wel
geen vertaling uit het Latijn, en er bestaat geen positieve reden om aan vertolking uit het Duitsch te denken. Integendeel alles spreekt ervoor dat sommige
termen slechts in het Dietsch, en alleen in het Dietsch van den oorspronkelijk
denkenden en schrijvenden Appelmans voorkomen. Aldus widergeboerte in den
zoo specialen zin der Glose. Misschien ook invernemen van de inspraak Gods.
Er is echter lang nog niet genoeg Dietsch en Duitsch materiaal gepubliceerd,
en de studie der Dietsche en Duitsche vertaling der scholastieke termen is lang
niet genoeg gevorderd om hieromtrent met volle zekerheid te besluiten. Op het
betrekkelijk groot aantal woorden der Glose die bij VERDAM niet staan opgeteekend is het de plaats hier niet in 't bizander te wijzen.

7) Gelijk in nota 2 staat aangeduid komen er in het handschrift maar een
vijftal plaatsen voor waar de oors ?ronkelijke tekst geleden heeft of schijnt geleden te hebben.
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genoegzaam, dat het tractaat niet kan geschreven zijn vóór
de bloeiperiode der scholastiek, en ook niet thuis hoort in
het tijdperk van haar verval.
Op paleographischen grond besloten wij, dat ons afschrift
best in het eerste kwart der XIVe eeuw kon vallen. Wij voegden erbij, dat de rijpe schrijversjaren van Gheraert dan ook
in dit tijdbestek konden gedacht worden. Bij nadere studie
blijkt het verkieselijker, het bloeitijdperk van Appelmans
te vervroegen tot in het laatste kwart der XIIIe eeuw, en in
het eerste kwart der XIVe zijn ouderdom te plaatsen. Dit
komt beter overeen met het feit, dat ons handschrift, zeer
waarschijnlijk nog bij leven van Appelmans ontstaan, niet
den oorspronkelijker tekst bevat, maar minstens op één, en
nog liever op een tweetal vroegere kopijen teruggaat (8).
Voor dezelfde gissing pleit de bizonderheid, dat we in het
theoretisch gedeelte der Glose zelfs geen begin aantreffen der spitsvondigheden en onvastere richtingen die de
scholastiek bij den aanvang der XIVe eeuw van haar hoog
verstandelijk peil doen dalen. Tevens is het, bij deze tijdsbepaling, duidelijk, waarom we bij Gheraert geen invloed van
Ruusbroec, en ook niet van Eckhart kunnen nawijzen.
We zullen dan, alles samen, voorloopig het best doen,
met ons Appelmans' levensloop tusschen de jaren 1250-1325

te denken (9).
4. Kan het scholastiek gehalte der Glose ons, uit den aard
der zaak, slechts bij benadering een wenk geven voor de
levensperiode van den schrijver, op zijn geestelijke physionomie geeft het tractaat ons een heel wat zékerder kijk.
Wie over het Vaderons kan schrijven gelijk Appelmans,
is, zonder twijfel, een onderlegd theologant. En in de ge-.
wijde wetenschap is hij niet, gelijk Ruusbroec, een autodi8) Dat ons afschrift teruggaat op een model waar de tekst reeds onzuiver was
op eenige plaatsen, schijnt te blijken uit de weifelingen van onzen kopiist, die
blijkbaar bij gebrek aan een gaaf voorbeeld soms naar de ware lezing zoekt,
Zie in de tekstuitgave de aanteekeningen bij I, 7 en II, 21.
9) Het is ook het tijdperk van den vollen bloei der zoogenaamde Quodlibetdisputen, waar het bijvoegsel van ons tractaatje schijnt aan te herinneren, gelijk verder gezegd wordt.
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dact : in de scherpe juistheid zijner begrippen, het methodische zijner behandeling, de klare en organische bouw van
zijn stijl komt een in merg en been doorgedrongen Scholing
aan den dag. Er is meer. Onweerstaanbaar komen wij onder
den indruk dat Appelmans, na dan het magisterschap, of
een andere academische graad te hebben veroverd, een professorale loopbaan achter zich had, toen hij kluizenaar werd
en de Glose schreef, zoo hij dit niet als leeraar deed.
Allereerst kan ons, in dezen zin, de beslistheid treffen
waarmee de eremijt, die, met den echten ootmoed der
mystieken, heel zijn hooge uiteenzetting als een « wanen »
bestempelt dat hij aan de Kerk onderwerpt, uitspraak doet
in een twistvraag die hij op het eind van zijn tractaat in een
soort aanhangsel te berde brengt (10). We hebben blijkbaar
te doen met iemand die het, zonder aanmatiging, als natuurlijk
voelt, met gezag een oordeel te vellen. Hij doet het trouwens
met het gebaar van den leeraar die spontaan zijn bewijzen
brengt : « Nu vraghe ic ochte enech mensche daer toe tomen
mach in deser tijt, dat hi des pater nosters ledegh staen
mach in alre wise ? Soe sprekic : neen, Ende dat beweric
(bewijs ik) in marien ... » (XII, 1-4). Bij een kluizenaar, die
blijkt op te gaan in ascese en mystiek, spreekt hier wel het
oude bloed, zoo niet van den determinator van het Quodlibet-dispuut, dan toch van den gewezen academicus en leeraar die dergelijke debatten heeft meegemaakt en er in opgegaan is. Trouwens heel dat aanhangsel zelf lijkt wonderwel
op een Quodlibet-vraag, ditmaal niet opgeworpen in de
plechtige Advent- of Vastenvergadering waar de magisters
aan de Universiteit het intellectueele publiek over de vragen
van den dag moesten te woord staan (11), maar voorgelegd
door leiding zoekende mystieken voor wie Appelmans,
naast het oude gezag van den leeraar, het nog meer gewijde
van den Godsman zal hebben verkregen. Ofwel door dezen
zelf, die zich gezag voelde, naar voren gebracht om niet

10) In het Naschrift, 3.
11) Over deze voor de geschiedenis der scholastieke gedachte zoo belangrijke
disputen zie het verdienstvolle werk van P. GLORIEUX, La litte'rature Quodiib4tique de 1260 a 1320, Le Saulchoir, Kain, 1925.
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denkbeeldige afwijkingen in bepaalde kringen te voorkomen.
Op zichzelf zou de gezagstoon van het aanhangsel nog
niet volstaan om positief aan een vroeger leeraarschap hij
Gheraert te denken, zoo niet heel de Glose didactische hoedanigheden van het zuiverst gehalte bezat, die, ons inziens,
een sterk psychologisch argument voor die gissing leveren.
Vooreerst treft ons de levende vorm van hetgeen hij zelf
noemt zijne cc redene » (12). Al schrij ft hij , Gheraert betoogt
voor een kring die luistert. Spontaan stelt hij zijn Glose in
den korten, gevatten trant, vol vraagvormen en onderhoudende Nu merci' s, van wat men kan noemen het dialogeerend monoloog van den leeraar (13). Hoe kort zijn uitleg
over elk onderdeel van het Vaderons meestal zij, klaar kondigt hij hem met een woord of een volzin aan, methodisch
deelt hij hem in en werkt hij hem uit, met een woord of een
volzin vat hij hem, aan het einde, samen, om dan verder
voort te gaan (14). Waar het pas geeft levert hij de scherpe
definitie van een nodig begrip, en overal waar misverstand
kon dreigen, snijdt een klare distinctie den weg daartoe
af (15). Tegenover de eindelooze reeks van ende's bij Ruus-

12) In het Naschrift, 3.
13) Vraagvormen : I, 1; '1I,'2 ; IV, 18 ; VIII, 3, 8, 87 ; IX, 4, 35, 42 ; X, 3 ;
XII, 1, 10. Onderhoudende vormen : Nu merct, I, 25, 28 ; VIII, 18, 102 ; IX, 7 ;
Nu merct voertwaert, I X, 31 ; Nu sprect hi, VIII, 26 ; Nu segghen wi, VIII, 74 ;
Nu hebdi geboert, VIII, 100 ; Nu vraghe ic, XII, 1; Soe sprekic, XII, 3 ; ende
dat beweric, XII, 4.
14) Tot voorbeeld de uitleg op het eerste gedeelte : Christus leert ons a tanebedene ende te biddene den vader D. Volgt de uitleg van het woord vader, met
het slot : a die dit woort aldus versteet, die anebeedt den vader in desen wonde. » Daarna een dubbele, zich verdiepende uitleg van het woord anebeden:
I Hier na seldi horen wat anebeden es », met het slot : a dit es een ghewarech
anebeden ». Een ingewikkelder, maar sterk doorgevoerde indeeling komt voor
in VIII, bij den uitleg van het woord : Onse daghelijc broet gheeft ons heden.
Hierbij worden drie dagen, een materieele, een geestelijke en een goddelijke
onderscheiden, met elk hun eigen voedsel en de eigen wijze van het te genieten die hun tijdseigenaardigheid meebrengt. Als de schrijver bij deze uiteenzetting, de enkele keer in heel het tractaat, een oogenblikje een bijkwestie aanraakt,
verwittigt hij dadelijk : Eer ic vorwert ga enz., VIII, 62.
15) Aldus de reeds aangehaalde bepalingen van het zedelijk kwaad, XI, 2-6,
en van de armoede des geestes, IX, 50. Zie verder de definitie van de echte aan-
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broes als deze aan 't betongen gaat, vinden we hier het passend onderschikkende voegwoord, of de daarmee gelijkstaande woordschikking der levende taal.
Dit alles, nogmaals, wijst wel naar den oud-leeraar.
5. Toch mochten wij Appelmans' naam niet overgeleverd vinden in het Chartularium der Parijsche Universiteit (16). Moeten wij hem dan veeleer in het studiehuis
eener kloosterorde als gewezen leerling en leeraar opzoeken,
met naam in een studium solemne of generale der Dominikanen?
Laat ons eerst opmerken, dat de benaming broeder die de
kopiïst in zijn opschrift aan Appelmans geeft, niet noodzakelijk op een kloosterling wijst. Het was de titel waarmee
gelijk welk kluizenaar als zoodanig werd aangesproken.
Wel hadden de eremijten veelal in de eene of andere kloosterorde geloften afgelegd, en begonnen zij pas na een voldoend aantal jaren het gemeenschappelijk leven te hebben
meegemaakt, het volmaakter, maar ook lastiger en gevaarlijker geacht, kluizenaarsleven, met blijvende inachtneming
van den reeds aangenomen regel. Maar toch stonden andere
eremijten alleen onder het gezag der Bisschoppen, met een
door hen goedgekeurde levenswijze. Is Appelmans echter
inderdaad nooit te Parijs aan de Universiteit geweest, dan
kan hij lastig elders dan in de hoogere studieinrichting
eener Orde zijn theologische scholing hebben opgedaan en
als leeraar benuttigd. In de jaren waarin we ons zijn levensloop moeten denken, komen dan eerst en vooral de Dominikanen in aanmerking. Maar voor dezen was het, anders
dan voor Augustijnen, Karmelieten en Franciscanen, zeker
iets minder gewoons, dat een ordelid zich tot het kluizenaarsleven begaf. Toch moeten wij bij Gheraert met de mogelijkheid eener uitzondering rekening houden, zoolang we

bidding, I, 25-27, en van de mystieke ootmoedigheid, X, 3. Scherpe distincties
vindt men in de reeds aangehaalde uiteenzetting van het baren des Vaders, I,
8-12. Verder bij I, 19 ; II, 15-17 ; IX, 12 ; 66-71.
16) Denifle-Chatelain, Chartularium Universitatis Parisiensis, Parisiis, Delalain,
1889=1897.
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niets naders over zijn vroeger leven met zekerheid te weten
komen. Gelijk wij in de tekstuitgave, bij XII, 4-5, aanmerkten, is de kans dat we met een Franciskaan zouden te doen
hebben verzwakt door het feit dat onze schrijver bij Maria
een vrijmaking van de erfzonde (( in haerre moeder liue »
aanneemt. Wat de oudere en nieuwere bibliographische repertoria aangaat, geen enkel geeft ons een Gerardus, laat
staan een Appelmans, die in aanmerking schijnt te kunnen
komen.
6. Intusschen openbaart zijn Glose hem aan ons niet
alleen als een geschoold theologant, met al de hoedanigheden van een geoefend leeraar, zij doet hem ons daarenboboven kennen als een denker, die zich in de leer persoonlijk
inleeft, en dan ook onvermijdelijk naar persoonlijke opvatting en uitdrukking neigt.
Dat hij geen alledaagsche dingen zegt over het Vaderons,
is hij zichzelf bewust wanneer hij zijn « wanen », versta zijn
origineele, hoog theologische en diep mystieke uiteenzetting,
in alien echten geloofsootmoed, aan het gevoel en het oordeel der (( heylegher kerstenheit »» onderwerpt (1 7). We krijgen in feite bij Appelmans van die heerlijke uitspraken,
waar een geweldig gedachtencomplex tot een lichtende kern
■van helderheid definitief gekristaliseerd wordt, zoodat het
nu eenmaal klassiek gezegd is. Z66 de voortkomst van den
tweeden Persoon in de H. Drievuldigheid :
Die vader es hem seluen, in vrochtberecheit sijnre naturen,
ende van vrochtberecheit sijnre naturen, sprekende dat woert,
ende gheberende den sone in alre volcomende ghelijcheit sijns
selfs, sijns selfs nature een ander persoen, die ander persoen
beliende sone, naturlike, in vaderliken aert (II, 4-10).

en dat baren van den Vader :
Die nature ghebert niet noch en werdt gheboren, maer
de vader die richtet ute, gheberende, die vrochtbericheit sijnre
naturen, in macht sijns wesens. (I, 8-12).

Wie nog geen inzicht had in de geschiktheid onzer taal
voor de hoogste bespiegeling, kan zich hier komen stichten.

17) Naschrift, 3-6.
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Geen theologant die deze Dietsche uitdrukking van het verheven geloofspunt niet zal bewonderen, en het éénige « richtet ute » van Appelmans niet bizonder zal waardeeren. Ook
dat « grondelose ouerbliuen dat god in hem seluen es, ouerbliuende alien geschepenen gheesten » om de transcendentie te omschrijven (III, 9-10) (13). Verder al die lapidaire
gezegden die AppeImans zoo kwistig over heel zijn Glose
rondstrooit, en die elk afzonderlijk een wereld van gedachten bergen :
Dat es dat alre ouerste dat dies menschen vernueft begripen
mach : dat wi vernueftelike bekinnen ende minnelike minnen,
dat wi gods niet entwint begripen en moghen alsoe hi es in
hem seluen (III, 4-7).
— Waer gods yet es, daer es hi altemale (IV, 15).
— Den vader en comt noch toe noch ave, alse hi in hem
seluen eengheweldech es ende nieuts en bedarf (VI, 2-3).
— God de vader es een ommebevanc ende een hemel acre hemele, ende die wille des vader es sijn bekinnen ende sijn
minnen ende sijn weten ende sijn werken (VII, 3-6).
— Wie gode onneert, hi onneert alle creaturen (IX, 32).
— Armoede des gheests es niet hebben, ende des seluen niet,
niet hebben (Ibid. 50).
— Die vader en vergheeft niemene dan in den sone ende den
sone (Ibid., 54).

Ons leiden in becoring :
dat en vermach die vader niet van adele sijnre goede(X, 2).
En die volzin waar God principieel en radicaal buiten het

kwaad wordt gesteld :
Euel es een mesval (mishagen) gods ane ons, ane den gheeste,
dat ons ende den geuallenen ingelen allene anehanghet, ende
gode niet en twint ane en ghaet ; ende dat gode dat misval
niet ane en gaet, dat es in gode van adele sijnre gotheit (XI, 2-7).

Zeker, de Glose is een weinig aanzienlijk werk wat den
omvang betreft, te gering, en te mystiek van bedoeling en
uitwerking om een volledig oordeel te vellen over wat Gheraert als theologant is geweest. Maar het zou te verwonde18) Hierbij is de teekenende term overbliuen niet zeker door Appelmans voor
het eerst gebruikt. Wij treffen hem ook aan in den Middelhoogduitschen Vaderons-uitleg van den Rebdorfer-Codex, waarvan verder sprake. De uitdrukking
is waarschijnlijk vertaald uit den Liber de causis.
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ren zijn dat een man, die in zoo klein een tractaat een zoo
vaste en diepe geestessynthese blijkt te bezitten, en daarbij
zoo spontaan kan schrijven, alleen dit enkele werkje zou
hebben achtergelaten, en zijn weten en ervaring, met het
gezag dat hij duidelijk heeft bezeten, niet verder zou dienstbaar hebben gemaakt aan de « ghemeinsamheit der heylegher kerstenheit ». Wat daar ook van zij, door het levendig besef van Gods transcendentie ; door de zoo scherpe
bepaling der goddelijke wezenheid, niet alleen als het « zijn »
(Deus est Esse), maar nog liever als het « is » (Deus est Est),
waardoor de zuivere, natuurnoodzakelijke Daadwerkelijkheid, zoo mogelijk, nog sterker wordt uitgedrukt (19) ; door
de voortdurende inachtneming der reëele identiteit van Natuur
en Personen in de altoos synthetische uitdrukking (20) ; door
het samenzien van de feitelijk samengaande in- en uitwendige verrichtingen der Godheid (21) ; door de sterke opvatting
van Christus als de natuurlijke Zoon in Wien en door Wien
de zoon der genade alleen kan zijn wat hij is, en worden
wat hij bestemd is te wezen bij den Vader (22) : door dat alles
blijkt Appelmans te behooren tot wat wij zouden noemen
19) Zie X, 7 en VIII, 95. In verband met deze juiste en sterke visie der grondeigenschap van het goddelijk Wezen, zijn de andere uitzichten der Godheid
soms mooi geformuleerd in de Glose. Gode « en comt noch toe noch ave, alse hi
in hem seluen eengheweldech es, ende nieuts en bedarf » (VI, 2-3). Hij « bekint ende mint ende nvt hem seluen in dier al volcomenre heilecheit sijns wesens
ende sijnre naturen ende alre sijnre godheit » (VIII, 88-96). Wat de schepselen
betreft : « Sijnre substantien noch sijnre naturen en es niet een twint toten inghelen, noch toten menschen, noch te negheenre creaturen » (I, 19-21). Integendeel
« alles dies dat leuen ende wesen heeft in creaturliker aert » is God « een onderstaen, een oponthouden » (I, 15-18). Bij zoover : « ochte god dat sine van ons
name enen oghenblic, dat wi saen werden gheleidt in die becoringhe des ewechs
doeds » (X, 9). Daaruit volgt dat « wi van ons seluen niet en hebben een twint,
maer al dat wi gods hebben, van ghenaden gods hebben, ende ontfaen hebben » (VIII, 10-12). Met recht mag dan het schepsel in zijn eigenschap gedefinieerd worden : « Alst (gelijk het) gods dies vaders eighen es van adele sijnre
alvolcomenheit dat hi gheeft ...: alsoe eest onse eyghen van sijnre godliker ghenaden, dat wi sine gaue ontfaen » (VIII, 4-7).
20) Zie I, 3-11 en de parallelplaats, II, 4-10 ; III, 13-17 ; VIII, 108 . 111. De
circumincessio staat diepzinnig beschreven in V, 1-12.
21) Zie I, 12.19 ; II, 15 .23 ; X, 112-116.
22) V, 13-20 ; VII, 9-30.
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den adel onder de theologische denkers ; door dat alles bezitten wij voortaan in de Glose een juweel van het soort dat tot
nog toe scheen te ontbreken in onze letteren (23). Al kan een

tractaatje van dezen omvang ons niet genoegzaam inlichten
omtrent zijn volledige theologische mentaliteit, wij voelen het
aan dat Appelmans zich vrij zou bewogen hebben in een
geestelijke omgeving als die van den Aquiner.
Meesterlijk moeten wij een passus als de volgende wel
heeten, waar God in zijn transcendentie wordt geteekend,
bij den uitleg van het Vaderons-woord : Die bist :
In desen woerde verstommen alle gescapene gheeste, ende
moete lien : wi en weten. Ende dat es dat alre ouerste dat
dies menschen vernueft begripen mach : dat wi vernueftelike
bekinnen ende minnelike minnen, dat wi gods niet entwint
begripen en moghen alsoe hi es in hem seluen. Aldus leert hi
ons in desen woerde tanebedene ende te beliene dat grondelose ouerbliuen dat god in hem seluen es, ouerbliuende allen
gescepenen gheesten. Doch moghe wi stamelende gheraden
wat god die vader es (III, 2-1 3).

En die andere uitleg van de Vaderonsvraag : Toecome
dijn rike, waar in één volzin heel de mystieke Christus met
zijn groei door de tijden heen tot aan de volwassenheid in
zijn diepste wezen wordt geschilderd :
Toecome dijn rike.
Den vader en comt noch toe noch ave, alse (daar) hi in hem
seluen eengheweldech es ende nieuts en bedarf (noodig heeft) ;
want des vader rike es die sone, ende alle die de vader, van
den anebeghinne sijnre godheit, bekint ende mint, sonelike
salech in den sone ; met den sone, in der widergheboert des
soens, sonelike verliende (erkennend) des vader in den sone.
Ende dat dit in ons toecome, ende volbracht werde alset die
vader ewelike bekint ende ghemint heeft in ons te volbringhene van sijnre godliker ghenaden, dat leert ons de sone innetlike
tanebedene ende te biddene den vader in dezen woerde (VI).

Dogmatisch mooi geformuleerd ook de Godsschouwing
als einddoel van het Godskind :
Alsoe,hi hem seluen bekint ende mint ende nvt in dier alvol-

23) Ook bij Ruusbroec vormt de scholastiek den grondslag van den geweldigen bouw, maar zij komt niet zoo sterk noch in zoo samengeraapte kracht naar
voren bij onzen grooten maar autodidakten mystiek dan bij dezen mystieken
scholastiek.
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comenre heilecheit sijns wesens ende sijnre naturen, ende alre
sijnre godheid : also wilt hi ons, na moghenlecheit, hem gheuen te bekinnene ende te minnene ende te nvttene in dier alvolcomenre heylecheit sijns wesens ende sijnre naturen ende alre
sijnre godheit, van den adele sijnre onste. Heden : een god,
een es, een gheest ; heden : in dezen nuwen nv. Ende alsoe
werde wi ontfaende van dien lichte dat licht, met dien lichte
dat licht, in dien lichte dat licht des lichten licht, in desen eweghen nvwen nv des ewechs daeghs : heden (VIII, 88-99).

In dezen laatsten zin doet Appelmans ons Dietsch werkelijk de taal der eeuwigheid spreken.
7. Uit de aangehaalde plaatsen, even als uit de bespreking van zijn didactische hoedanigheden is Gheraert's literair talent reeds genoegzaam aan den dag getreden.
In Appelmans heeft de denker den schrijver ontmoet, en
al is de Close geen belletrie, zij heeft voor de geschiedenis
onzer letteren een niet te versmaden belang. We mogen
gerust zeggen, dat het Dietsch, sinds Appelmans dezes gelijke niet meer gevonden heeft voor de verklanking van het
hooger theologisch intellectualisme. Vondel niet te na gesproken, die, in zijn dogmatische poeëmen, wat de taalvaar
digheid betreft niet moet onderdoen, maar als zelfstandig
theologisch denker uit den aard der zaak minder kan gelden.
In de mystieke uittreksels die verder volgen zal de gevoelstoon bij Gheraert meer aan het licht kunnen treden. Op
een mooie vergelijking willen we hier alleen nog wijzen. Hij
gebruikt ze, om ons de noodzakelijkheid van het genadelicht te doen inzien :
Ghelijc dat de tijdlike dach negheen licht en heeft, hi en
werde verlicht metter sonnen : alsoe en heeft die gescepene
vernueft negheen licht si en werde verlicht met godliker ghenaden. Ende ghelijc dat onse lijflike oghen niet en moghen
ghesien onderscheet lijfliker dinghe, si en hebbe ene hulpe
eens toeuallens lichts : alsoe en mach die oghe der vernueft niet
bekinnen onderscheet godliker wareit sonder de hulpe godliker ghenaden (VIII, 38-48).

We voelen hier, gelijk elders, bij enkele langer uitgebouwde volzinnen in de Glose, dien zin voor evenwichtigheid
dien we ook bij Hadewijch en Beatrijs aantreffen, en die de
natuurlijke vrucht is van een grondige Latijnsche scholing.
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Als wij nu, aan het eind van dit eerste deel van ons opstel,
met enkele woorden samenvatten wat wij totnogtoe omtrent
Appelmans' persoonlijkheid, en den ti jd waarin die zich
bewogen heeft, meenen te moeten besluiten of gissen, dan
hebben wij :
1. met zekerheid alleen zijn naam (24), zoolang geen reden
opduikt om te vermoeden dat hij door een kopiist verkeerd
boven het tractaat werd geschreven, iets waar wel heel weinig
kans toe bestaat ;
2. met waarschijnlijkheid, dat Appelmans tusschen de
jaren 1250 en 1325 heeft geleefd ;
3. als een leiddraad voor verdere opsporing, dat Gheraert
wel uit onze oostelijke gewesten afkoms ti g kon zijn ;
4. met moreele zekerheid dat hij, en dan waarschijnlijk
in een kloosterorde, een sterke theologische vorming heeft
genoten, en ook denkelijk de gewijde wetenschap heeft gedoceerd v66r hij kluizenaar werd ;
5. met waarschijnlijkheid, dat hij als leeraar of eremijt invloed heeft uitgeoefend in geestelijke kringen die hem, om
zijn gezag van onderlegd theologant en ervaren Godsman,
raadpleegden.
6. Zeker is het ten slotte, dat we in Appelmans een denker en een schrijver van het eerste gehalte hebben te begroeten ; een man die onze middeleeuwsche litteratuur, op een
gebied waar wij dat nog niet verwacht hadden tot nog toe, het
gebied der hoogere theologische bespiegeling, met eenige
puikbrokken heeft verrijkt, terwijl zijn Close in haar geheel,
op het gebied der scholastieke mystiek een meesterstukje
mag geheeten worden, gelijk uit ons tweede gedeelte beter
zal blijken.
O se
broeder gheraerts appelmans, is het niet uit te maken of we met den ouderen
vorm, Appelman, dan wel met den patronymikalen, Appelmans, te doen hebben.
24) Daar we hem in het opschrift alleen in den genitiefvorm bezitten : de
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II. Gheraert als mystiek. Zijn leer en zijn beteekenis.
Hadden wij nog een bewijs noodig voor de harmonische
verbinding van scholastiek en mystiek, en hadden Ruusbroec en Dionysius van Ryckel het hier te lande reeds niet
genoegzaam gebracht, dan zou Appelmans alleen reeds het
op de meest typische wijze leveren. Onafscheidbaar is bij
hem, blijkens zijn Close, het scherpst theologisch denken
met de passieve ervaring en den anagogischen drang der
mystiek tot één geesteshouding versmolten. Terwijl bij
Ruusbroec de ervaring de theorie overmant, komt de drang
bij Gheraert voor een goed deel uit de hooge theologische
bespiegeling. Op haar beurt doet de passieve genade de
punt van zijn denken in het genoten Godsgeheim weer scherper doordringen. We hebben bij Appelmans de heerlijkste
wisselwerking van de jubileerende rede die beseft dat God
zoo groot is dat men Hem pas begint te vatten waar men ophoudt Hem te begrijpen, en van den door God ingenomen
geest die zich wijd voelt worden met zijn Grondeloosheid,
en, uit die ervaring, de achtergebleven rede weer altoos opdrijft naar de hoogst mogelijke bespiegeling van het genoten mysterie (25). In Gheraert verloochent de strenge asceet
en de mystieke eremijt ook maar geen oogenblik den scherp
vorschenden theologant.
Laat ons deze mooie synthese in de Close van dichterbij
nagaan.
*
**
1. Al brengt hij ons, bij den aanvang van zijn tractaat
allereerst onder den indruk zijner sterke bespiegeling, de
ervarende mystiek, die Gheraert is, kan niet lang verborgen
25) Pas na dat Gheraert scherp theologisch heeft uiteengezet wat de Vader is.
verklaart hij wat het echte aanbidden in waarheid en geest beteekent, het mystieke ontzonken van den geest ten overstaan der a grondeloese godlijcheit » (I).
Maar hoe definitief hij de ontoereikendheid der rede voor het vatten der Godheid in haar Zelve ook vaststelt, hij kan het niet nalaten in een eindeloozen overvloed van opeengestapelde beelden en benamingen al wat hij van de Godheid
kan denken en aanvoelen uit te storten (III). Wij halen den tekst aan bladzijde
130 (Ill, 13-22).
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blijven. Als hij een eerste maal gaat bepalen wat het zeggen
wil den Vader te aanbidden, kan men nog gelooven dat alleen een theologant aan het woord is :
Nu merct wat anebeden es den vader : een vernueftech, innech, lutter minnelec belien den vader sijnre godliker vaderliker eighenschap (I, 25-27).

Maar met het schijnbaar onbeduidende : « Noch een luttel
naerre merct wat anebeden es » (I,27), komt opeens de beschrijving van een niet gewone mystieke Godskennis :
Alse den vader beseten heeft alle de wide des vernuefts
gheests, ende ouernomen ende inghenomen heeft wesen ende
ewecheit des gheests, ende alle sine tracht in die grondeloese
godlijcheit dire heerschap sire eren : soe sinct die gheest van
dien afgronde in dat afgront, ende van den yete in een niet.
Hier becomet god die vader sijn eighen eighens in hem seluen,
in den gheest (I, 28-36).

Het is ook wel uit eigen ervaring dat Gheraert het louter
verstandelijk karakter kent van Gods inspraak in de ziel :
Die vader sprect sijn wort ewelike in den innechste der ziele, ende die redene sijns woerds die heeft ene luttere vernueft,
een vernueftech invernemen : ende dat es onse daghelike broet
(VIII, 49-52).

Uit de ervaring ook weet hij de ootmoedigheid, de onthechting, de vereeniging met Gods wil uit de diepe opvatting
en met het echt accent van den mystiek te zeekenen.
De ootmoedigheid :
Oedmoedecheit des gheests es dat die gheest een (leuende)
ontsinken hebbe alles dat hi es in sijn niet sijn ; ende een verlien des enechs heerber ewechs wesens, god, een es (X, 4-7).

De inwendige onthechting :
Nu segghen wi heden. In dien worde leert hi ons, dat wi die
edele ghaue gods dies vaders alsoe luterlike ontfaen, dat wi
negheenrande eyghenscap in gods eyghen ons en besitten, dan
die wi, in den wille gods, gode beseten hebben, dan alse dese
dach heden onse jonxte dach ware, ende in der jonxter vren
des daeghs god woude spreken ordeel ouer vleesch ende ouer
gheest, ende wi dat bekinden (VIII, 74-83).
Armoede des gheests es niet hebben, ende des seluen niet,
niet hebben (IX, 50).
9
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De vereeniging met Gods wil :
Alsoe nu die wille des vaders in den hemel in hem seluen
es bekint ende gheworden, ende in ons te ghewerdene : alsoe
ghewerde hi. Sal dit ghescien, soe moete wi lutterlike gode
ghelaten, ende ghestoruen sijn algader dat wi sijn ende dat onse vernueft bekinnen mach beide van ghenaden ende van naturen, in gode ende in creaturen. Dies moete wi lutterlike arme des willen staen, lutterlike ghesinken ende ghelaten in den
verborghenen onbekinden bekinden wille des vaders, also hi
in den hemel es. Ende dan es onse vrie wille ons ontworden,
ende es in den wille des vaders die wille des vaders worden,
also hi in den hemel es ; want wi ghenen anderen wille en willen noch en minnen. Ende dan sijn wi een lijf met cristo, ende
een sone in den sone, ende een gheest met gode. Ende
dit gesciet hier in der erden, daer die ziele es in der erden des
lijfs in enen deele ende bi blicke (VII, 6-23).

lets van Ruusbroecs aandrang en gesmaakte Godsweelde
voelen we verder in dien uit de bron wellenden vloed van
beelden waarmee Gheraert, naar het heet (( stamelende
tracht te gheraden wat god die vader es », al weet hij dat
(( god in hem seluen es ouerbliuende allen ghescepenen
gheesten » :
Hi es een grondeloes borne der vrochtberer naturen alre dier
gotheit, invloyende, ouervlietende, vrocht gheberende der
vrochtberer naturen alre der gotheit ; ende es een grondeloes
vtespronc dier heilegher driuoldecheit ende ene wortele, ende
een stam der algheweldecheit alre der gotheit, vte richtende
die wondere sijnre algheweldecheit doer die eerste heyleghe
drieuoldecheit, wonderende in den crachten der hemele. Ende es een ansichte dies wesens alre der gotheit (III, 13-22).

Trouwens de trant en de toon van heel het tractaat laat
ons genoeg voelen, dat Gheraert niet louter aan theologische
of mystieke bespiegeling doet, maar uit de ervaring schrijft
voor het leven : uit een bevoorrechte ziel, voor het begeer
van strevende Godzoekers.
2. Als wij de biervoren aangehaalde teksten naast elkaar
stellen en door elkaar belichten, dan vinden wij er over de
mystieke begenadiging in haar oorsprong en wezen, in haar
voorwaarden, in haar aangrijpingspunt en uitwerping op de
ziel een heele leer verkernd.
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a) Gelijk de schepping zelf (26) en de heiliging in het algemeen (27), zoo wordt ook de mystieke begenadiging, in
VIII, 49-52, door Appelmans in feitelijk verband gezien met
de inwendige werkingen Gods : het is de Vader die door de
c( redene » van het Woord dat Hij, van goddelijk standpunt
uit, eeuwig in de ziel uitzegt, zijn inspraak doet (28).
Als gebeurende door de (( redene » van het Woord, is die
inspraak louter geestelijk : zij « heeft ene luttere vernueft »,
en wordt dan ook louter geestelijk door de ziel opgevangen
door (( een vernueftech invernemen ». Deze verstandelijkheid
der mystieke begenadiging staat bij Appelmans heelemaal
op den voorgrond. Alleen terloops, al is het in heerlijke bewoording, wordt gewaagd van den (( minneliken claren inbrande » van den H. Geest (29), en aldus de mystieke inbezitname van den wil naast die van den geest geschilderd.
Over deze laatste integendeel vernemen we heel wat meer.
Hetgeen door den Vader hierbij wordt aangegrepen,
(( overnomen » en (( inghenomen » (I, 30), is : (( het innechste der ziele » (VIII, 50), te weten (( wesen ende ewecheit
des gheest (I, 3031), dat is, het wezen zelf der ziel, met haar
bestaan in aevo, de (( ewecheit des gheests », haar eindeloosheid. Het is dus de geest in de (( wide », de wijdheid van zijn
vattingsaanleg, niet in de beperktheid van zijn begripsvermogen waarmede hij het (( iet » der eindige dingen in zich
opneemt. Daarom heeft die mystieke begenadiging den
psychologischen weerslag die zich uit in het gevoel van het
(( ontsinken van dien afgronde in dat afgront, ende van
den yete in een niet » (I, 33-34). Alleen door dit ontvallen
aan de gewone denkwijze der rede kan God in en voor de ziel
worden ((sijn eighen eighens in hem seluen» (I, 35), namelijk
wat Hij is in zijn eigen wezen. Met deze laatste woorden
wordt de verstandelijke uitwerking van de hier behandelde
mystieke inspraak sterk geteekend.
Moeten wij ze letterlijk opvatten, en Appelmans bij de

26)
27)
28)
29)

Zie o.a. I, 12-21.
Zie o.a. II, 18-23.
Zie VIII, 49-52. Wij hebben den tekst rangehaald blz. 129.
Zie IV, 10.

132

Dr. L.

REYPENS

S. J.

geestelijke schrijvers rekenen die een voorbijgaande schouwing der goddelijke Wezenheid voor mogelijk en ook soms
voorkomend aanzien? Als verder, bij VII, 21-23, van het
één geest worden met God » en het, door totale wilsversmelting, (( één zoon zijn met den Zoon » gezegd wordt, dat
het « gesciet hier in der erden, daer die ziele es in der erden
des lijfs, in enen deele ende bi blicke », terwijl wij hiernamaals « lutterlike des vader eighen in den sone sonelike »
bezitten, dan zou men het kunnen gelooven. Daartegenover
staat echter de uitspraak : dat wij de Godsgenieting « boven
geloof en tijd en wijze » slechts voorgevoelen hier op aarde :
(( des ghenietens hebbe wi nu een vernueftech inne voerghe
voelen in dier vernueft ». Maar in het verband is het niet
duidelijk of in denzelfden passus, naast dit voorgevoel, geen
andere Godsgenieting wordt aangenomen (30). Zeker heeft
Appelmans zich over dit punt niet duidelijk uitgesproken.
Het is ook niet heelernaal klaar of Gheraert naast de be-

30) Zie VIII, 48-65, bij den uitleg van het tweede dagelijksch brood in den
tweeden dag. Het eerste dagelijksch brood is de mystieke inspraak den Vaders
door de « redene » van het Woord (52). Het derde is de schouwing der goddelijke Voorzienigheid en haar leiding van den wereldloop (66-73). Niet zoo duidelijk is de bewoording bij den uitleg van het « ander », of tweede dagelijksch
brood (52-61). Men moet allereerst onder den indruk komen dat de Eucharistie
bedoeld is, gelijk ook de korte uitwijding van 62-65 schijnt te bevestigen. De
moeilijkheid komt hier uit voort, dat aan het genieten in den tijd en in het
geloof van de Eucharistie, het eeuwig, wijzeloos genieten van wat zij bevat wordt
tegenovergesteld, en dan gezegd wordt : « des ghenietens hebbe wi nu een vernueftech inne voerghevoelen in dier vernueft » (59.60). Dat voorgevoel wordt
als het tweede brood bestempeld. Het eerste, de mystieke begenadiging van
49-53 is er dus van onderscheiden, en is niet hetzelfde met dat voorgevoel, dat
dan eerder in de Eucharistie zou gesmaakt worden. Aan den anderen kant
schijnt, bij de vermelding van dat voorgevoel, de bewoording « vernuftech inne
voerghevoelen » op identisch hetzelfde te wijzen als het « luttere ... verneuftech
invernemen » vat. 51, dat dus ook slechts een « voorgevoelen » zou geven,. Deze
indruk wordt nog versterkt waar, 53. 55, gezegd wordt dat wij in de Eucharistie
« dese selue heilecheit » van 49-52 ontvangen « in den gheloue » ende in wise »
(55), gelijk reeds gezegd. Er blijft dus tegenstrijdigheid in de uitdrukking, en
wat Gheraert meent staat niet klaar uitgedrukt. Maar het meest waarschijnlijke
is toch dat hij niet spreekt van een voorbijgaande schouwing van Gods wezenheid. Hij zou de benaming « daghelike broet » dan eerder weggelaten hebben,
al mogen we op deze waarschijnlijkheid bij glose-literatuur niet t f:1 sterk drukhen.
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sproken hoofdbegenadiging er een tweede aanneemt in den
volgenden passus :
Dat derde daghelike broet es een luter anscouwen godliker
waerheit, met claren onderscede, ende die ordeninghe gods in
deser heilegher kerstenheit ende daer toe alle dat, dat van beghinne deser werelt toten inde, ons daer toe ene hulpe ende
ene stiere es, dat dat volbrocht werde dat die vader bekinnet ende minnet te volbringhene in ons, te sire godliker eren
(VIII, 66-73).

De plaats behoort bij die enkele waar de uitdrukking aan
klaarheid te wenschen overlaat. Men zou er het bezinksel
van een intellectueel visioen kunnen in zien, en dan een begenadiging door ingestorte kenvormen. Maar een eenvoudiger
interpretatie, ook buiten een eigenlijk mystieke om, schijnt
mogelijk te zijn.
b) Het goddelijk ingrijpen met de daaraan beantwoordende mystieke lijdelijkheid wordt door Gheraert aangeduid
met de teekenende termen : « overnemen », (( innemen », en
(( beseten », terwijl de met deze passiviteit gepaard gaande
hoogere actueering van den geest in het synthese-zware woord
(( invernemen » éénig wordt weergegeven (31).
c) Een mystiek besef gelijk Appelmans het schildert,
brengt noodzakelijk de geesteshouding mee die in de boven
aangehaalde bepaling der ootmoedigheid staat beschreven (32). Bij de overweldiging door het zich openbarende
Zijn, kan de geest alleen het (( levende », gevoelde ontzinken
gewaarworden aan al wat hij zelf is, en in de erkenning opgaan van Gods aloverheerschende Hoogheid.
Met dit inzicht en die houding, met deze grondootmoedigheid gelijk Ruusbroec het noemt, hangt verder noodzakelijk
samen de mystieke, radikale zei f verloorchening, die aan God
in de ziel de volle toekomende plaats inruimt. Niet alleen wat
het stoffelijke betreft moet zij onthecht zijn (( in al selker
onbesittelecheit alre tijtliker dinghe die wi niet met den wille
gods, in den wille gods, Bode niet besetten en hebben, (VIII,
29-35), maar ook van Gods giften mag de ziel zich niet het

31) Wij hopen later de scholastiek-mystieke terminologie apart te behandelen.
32) Zie blz. 129.
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minste toeeigenen. We moeten « die edele ghaue gods dies
vaders alsoe luterlike ontfaen, dat wi negheenrande eyghenscap in gods eyghen ons en besitten, dan die wi, in den wille
gods, gode beseten hebben » (VIII, 75-18). Dit (( Gods
eyghen ons » sluit met één woord alle persoonlijke aanspraak
uit. Trouwens waar zou die op berusten? Zijn wij niet te
definieeren als die uit ons zelven niets hebben en alles ontvangen (33) ? Werkelijk, we moeten « ghestoruen sijn algader dat wi sijn ende dat onse vernueft bekinnen mach, beide
van ghenaden ende van naturen, in gode ende in creaturen »
(VII, 10-12).
Maar nog verder, en tot in haar uiterste verschansing moet
de zelfzucht worden opgejaagd en geveld : in het eigenzoekelijk bewustzijn van de reeds veroverde onthechting. Want
echte (( armoede des gheests es niet hebben, ende des seluen
niet, niet hebben », te weten het zich niet tot verdienste aanrekenen (IX, 50) . Aan deze totale armoede des geestes beantwoordt een niet minder (( lutterlike ghelaten » en (( arme des
willen staen ». Bij zoover, dat onze vrije wil ons (( ontworden » heet. Maar dit ontworden is tevens een positief eenworden met Gods wil, niet slechts in den gewonen actieven
zin, maar in den passieven, mystieken, die den wil aangrijpt
om hem te doen opgaan in de neiging die de Zoon is tegenover den Vader ; zoodat wij niet alleen door de heiligmakende genade, die er den aanleg toe brengt, maar door de
actueele psychologische wils- en geestesversmelting, die er
de hoogste bekroning van is, op aarde één lijf zijn (( met
cristo, ende een sone in den Sone », en, langs den Zoon,
(( één gheest met gode » (VII, 20-21).
In dit samenzien van het mystieke (( worden » gepaard met
het (( ontworden » toont zich opnieuw het hoog synthetisch,
levende denken van Appelmans dat wij in zijn louter theologische uitingen reeds bewonderd hebben. Hoe streng een asceet hij in feite ook heet geweest te zijn, niet Gheraert loopt
het gevaar door overdreven accentplaatsing op het negatieve
der verloochening de wegen naar verkeerde opvattingen voor
te bereiden. Bij hem geen sprake van het stelselmatig (( ontblooten » van alle beelden en denkvormen, dat praktisch
33) Zie VIII, 10-12.
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voor een deel in het quietisme en het naturalisme zal uitloopen en dat Ruusbroec zoo dikwijls in deze uitwassen moet
bestrijden.
3. Is de besproken opvatting der mystieke begenadiging
reeds merkwaardig om de stevige theologische synthese
waardoor ze, in haar geheel, gedragen wordt en tot klassiekheid geijkt, verrassend wordt ze, waar zij zoo vroeg in de
Nederlanden en in het Westen de mystieke roeping zelf in
een licht stelt dat definitief moet heeten, en van die roeping
een formuleering geeft die sindsdien wel niet overtroffen
werd. Naar Gheraerts rrreening is die roeping apostolisch :
het is de voortzetting van het meest eigen leven van Christus
in zijn hoedanigheid van slachtoffer voor het menschdom en
Middelaar bij den Vader. En in zoover het Gods beschikking is dat de toepassing der eenmaal voltrokken Redding
door den mystieken aanhang van den Redder verder meebewerkt worde, zijn de mystieken aan de wereld en aan God
noodzakelijk, noch min noch meer. Maar de passus verdient in zijn geheel aangehaald te worden :
Ghelijc dat die sone alle sine crachte ghestrect heeft in die
ghehoersamheit sijns Vaders, ende onse bordene, ende om onse schulde gheleden heeft die bittere doet van minnen : alsoe
sijn dese ghewareghe navolgheren in dier seluer ghehoersamheit, streckende al hare crachte den vader teren onder onse
bordene, in al selker soenliker minnen, op dat (dat zoo het)
moghelijc ware dat si onse bordene ghedraghen mochten alsoe
die sone ghedraghen heeft, dat sise gherne drueghen. Ende si
draghense van buten ende van binnen in haerre soenliker minnen. Niet dat si met haerre verdienten ons bessen van der ewegher doet ; maer met harre verdientten verdienen si ons dat
wi ontfankelijc werden dier verdienten die ons die Sone verdient heeft met sire heylegher martielien. Alse gheliker wijs
alse Maria een oponthalt was al ons gheloefs doe cristus leet
de martilie an den cruce, also was si een oponthalt alles vleeschs met haerre heylegher verdienten dat die Vader niet en
wrac der werelt sonde noch die moert die die joden beghinghen ane sinen eengheboernen Sone. Ende die daer na sijn
worden die ghewareghe navolgheren Cristi, die wilt die Vader
hebben ont (tot) an den jonxten dach, want si sijn heme
noetdorstech. Ende ghebrake ons ons deser ene stonde van
enen daghe, al onse vleesch moeste bederuen van onsen vleescheliken sonden (IX, 56-81).
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Gelijk bij Hadewijch, is wat Gheraert hier navolging heet
veeleer beleving van Christus, en de mystiek moet die belever
zijn bij uitmuntendheid. Niet echter, als bij Hadewijch, met
het accent op den eigen medegroei door de menschheid en
het lijden van Christus heen tot in zijn goddelijkheid, maar
met het zwaartepunt van heel de beleving in de medeverlossing der wereld ten koste van zichzelve. Want ook hier weer
is Appelmans persoonlijk. Hij heeft in deze bladzijde de
waarde der echte mystiek voor de Kerk, en de beteekenis der
mystieken voor de gemeenschap voor het eerst ten onzent,
en zoover wij weten in het Westen, in het volle daglicht
gesteld.
4. Het was door den aard zelf eener Glose uitgesloten,
dat Appelmans ons een methodische, in alle deelen uitge
werkte uiteenzetting zou geven van zijn mystieke leer. Maar
het feit dat wij een zoo volledige en sterke opvatting ervan
in rechts en links over zijn tractaat verspreide uitingen kunnen lezen, spreekt voor geen gewonen geest bij Gheraert. In
hetgeen hij alleen terloops aanraakt komt telkens een volle
synthese doorschemeren. Zwakke plaatsen, die zeker aan
hem zijn toe te schrijven, vinden wij bijna nergens, in de
leer zoomin als in de uitdrukking, in zijn mystiek zoo min
als in zijn theologie. Alleen hier en daar zouden wij meer
uitleg, slechts een enkele maal meer van de gewone diepte
verlangen (34).
Terwijl de mystiek van Hadewijch getint is door een uitzonderlijk vrouwelijk kunstenaarstemperament, en gediend
wordt door een wonderbare woordtechniek ; terwijl zij bij
de zachtere Beatrijs het overstelpte hart spontaan in overvloed doet uitbreken gelijk een gezwollen lentebeek in
een simpele wei ; terwijl zij bij den grootmeester Ruusbroec
den verdoken aanleg van den denker, den kunstenaar en
den schrijver alleen wakker roept om dien te overweldigen, heeft de mystiek van Gheraert tot onafscheidbare en
geliefde bondgenoot een sterk synthetisch, met de natuur34) Vooral bij VIII, 63, gelijk bij deze plaats in het commentaar is gezegd.
Minder grondig, alhoewel waar, is de uitleg, XI, 19-25, waarom wij zonder Gods
genade de zonde niet van ons kunnen doen.
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lijkheid van den adel in de hoogten zich bewegend intellect.
Zijn mystiek is niet alleen die van iemand die ook aan scholastiek doet, zij is bij uitstek de mystiek van een scholastiek
als zoodanig. In onze letterkunde bekleedt zij daarom een
heel aparte plaats, en in andere landstalen vinden wij, in
die tijden, een zoo innige versmelting alleen bij Eckhart.
5. Buiten de intellectualistische kleur door de sterke persoonlijkheid van Appelmans er aan gegeven, openbaart zijn
leer zich tegenover de uit de ziel naar God opgaande mystiek
van Hadewijch en Beatrijs, als een naar God-in-de-ziel inkeerende. Vooral Ruusbroec zal deze opvatting in de Nederlanden definitief vastleggen gelijk vooral Eckhart het in Duitschland schijnt gedaan te hebben. Maar, volgens al wat wij moeten besluiten, is Gheraert ze allebei vóór. Trouwens, de richting werd hier door Augustinus gegeven, en als kenmerk der
Germaansche mystiek kan men ze alleen in zoover aanzien
als de sterke wenk van den diepen Kerkleeraar spontaan
moest begrepen en met den vollen zielsaandrang beantwoord
worden door den naar innerlijkheid neigenden geest van het
Noorden.
Appelmans' onafhankelijkheid tegenover Eckhart komt nog
sterker uit in de totale afwezigheid van de theorie der mystieke geboorte van het Woord in de ziel. Juist waar het voor
de hand lag van deze te gewagen, te weten bij den biervoren
aangehaalden tekst over de mystieke begenadiging (VIII,
49-52), vinden we ze niet vermeld. Er is wel spraak van de
inwendige werkingen Gods in feitelijk verband met die begenadiging naar buiten, wel heeft het de Glose elders over de
éénwording der ziel met den natuurlijken Zoon door de heiligmakende en door de mystieke genade (35), maar het geboorte-beeld en -begrip blijft achterwege. Gheraert kent
alleen het inspreken van den Vader, de redene van het
Woord, den inbrand van den H. Geest, en het louter geesteIijk invernemen van dat inspreken door de ziel. Trouwens,
na al wat reeds gezegd werd over Gheraert als theologant,
zal het wei overbodig zijn er op te wijzen hoe zijn geestes35) Door de heiligmakende genade bij II, 18-23 ; door de mystieke genade bij
VII, 16-23.
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richting een andere is dan die van Eckhart. Tegenover den
op paradoxen belusten redenaar bij dezen, staat bij genen
de op klaarte en juistheid staande leeraar, wien de theologische sanitas verborum heel wat liever is, en die er steeds op
bedacht is verkeerde opvatting te voorkomen.
Al hebben we in de Glose geen genoegzame theoretische
uiteenzettingen om met volle zekerheid te oordeelen tot welke theologische richting Gheraert behoord heeft, we kunnen
met de meeste waarschijnlijkheid besluiten dat hij niet gelijk
Eckhart in de neoplatonische maar veeleer in de Thomistische strooming is opgegaan, en de ondergane invloeden in
deze richting tot eigen opvatting en synthese heeft verwerkt (36). Zoover we weten, en voorloopig zijn we nog
verplicht op deze woorden te drukken, heeft Eckhart een
onvergelijkelijk grooteren invloed gehad dan onze vergeten
geraakte kluizenaar. Maar de Glose volstaat om hem als synthetisch, realistisch-stevig denker ongetwijfeld tot Eckhart's
meerdere te maken, ook al heeft hij misschien lang zooveel
niet gepresteerd als de beroemde Leesmeester. Eens te meer
blijkt, dat Eckhart niet de éénige toorts is waaraan de theorie
en de bezieling der veertiendeeuwsche mystiek in de Ditsche
en Duitsche landen noodzakelijk haar vlam moet ontleend
hebben. Zoo het waar is dat Ruusbroec mede beinvloed zal
worden door de Eckhartsche geschriften, maar zelf ook weer
graag zal gelezen worden in de Rijnlanden, dan blijkt het uit
ons handschrift der Glose dat onze Gheraert, waarschijnlijk
nog v6ór Ruusbroec, een Duitschen lezer vond. Dit getuigen de Hoogduitsche aanteekeningen die in den rand der
close werden bijgeschreven (37). Ze zouden doen gelooven,
36) Op zijn theologische persoonlijkheid hebben wij reeds genoeg gewezen.
Zij komt in de terminologie gedeeltelijk aan den dag. Voor een Thomistische
richting spreekt vooral de sterke opvatting v an Gods wezenheid als een « is »,
en het opvallend intellectualisme van heel de leer. Slechts één passus, VIII,
97-99, zou aan invloed van Augustinus kunnen doen denken. Voor een anderen,
VIII, 42-48 hebben wij in het commentaar de mogelijkheid eener Augustinistiache verklaring opengelaten, maar zij ligt niet voor de hand, zooals wij deden
opmerken.
37) Ze zijn 9 in getal, te weten : 1) bij I, 20 niitzniit zuo den om te vertalen :
niet een twint toten ; 2) bij II, 9 vcrgehend om te vert. beliende ; 3) bij Ill, 3
veriehen om te vert. lien ; 4) bij IV, 18 ruow om te vert. ruste ; 5) bij V, 4 alles
samenf om te vert. algader ; 6) bij V, 17, kant, bedoeld is bekapt om te vert.
bekint ; 7) bij VI, 7-8 veriehend om te vert. verliende ; 8) bij VI, 12 anzebetten
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dat het handschrift ter uitleening de streek verliet, en op
vreemd gebied niet alleen gelezen, maar misschien ook overgezet werd. Wat van den mogelijken invloed van Gheraert op
Duitsch gebied ook zij, het is voor de geschiedenis der geestesbeweging ten onzent van geen gering belang vast te stellen, dat de scholastiek in haar bloeijaren niet alleen door
eenige uitgeweken, beroemd geworden Nederlanders als
Willem van Moerbeke, Hendrik van Gent, Zeger van
Kortrijk, werd gediend, maar ook hier te lande genoegzaam werd meegeleefd om het mogelijk te maken dat een
tractaatje van het gehalte der Glose voor een zeker niet denkbeeldige, al zij het dan ook meer beperkte kring, in de landstaal kon worden geschreven. Er is ook zoo weinig tasten in
Gheraerts terminologie merkbaar, een zoo zelfzeker meesterschap over de abstracte taal, dat het verwonderen zou dat
Appelmans als Dietsch schrijvend scholastiek de eerste en de
eenige zou geweest zijn in de Nederlanden, al blijkt hij mans
genoeg om voor het geweldig gedachtencomplex der School,
voor haar scherpe begripsomlijning en haar dynamischen
gedachtengang een rasechte Dietsche bewoording te scheppen.
Meer dan een vermoeden kunnen wij hier niet uitspreken,
maar wij gelooven, dat Appelmans bij zijn voorgangers of
tijdgenooten als medewerkers op dit gebied een aantal Nederlandsche Dominikanen heeft gehad, die te Keulen of te Parijs
het hooge intellectualisme dat hem zelf kenmerkt hadden
opgedaan. Als de Duitsche leden der Orde zoo sterk hun
stempel hebben gedrukt op de Rijnlandsche mystiek der
XIIIe-XIVe eeuw, dan zou het verbazen dat de Dietsche geen
spoor van hun scholastieken geest zouden hebben achtergelaten op een gebied waar zij ongetwijfeld te dien tijde ook
hier mede de praktische leiding gaven, het terrein der mystiek. Een naam als die van Thomas van Brabant zegt genoeg,
en het is niet aan te nemen, dat de invloed zich niet op literair mystiek gebied zou hebben doen gelden (38).
om te vert. tanebedene ; 9) bij VII, 30 kunsten, duidelijk om te vert. onsten. Uit
dit laatste onbegrip alsmede uit 5) blijkt genoegzaam dat de aanteekeningen niet
uit een Duitsch model waar onze tekst vertaling zou van zi j n werden overgeschreven, maar door een Duitsch lezer of vertaler van het oorspronkelijk Dietsch
zijn aangebracht.
38) Thomas van Cantimpré blijkt uit zijn werk in verband gestaan te hebben
met de voornaamste mystieken zijner omgeving. Dominikanen hadden ook de

140

Dr. L.

REYPENS

S. J.

6. Het zou een aparte, omvangrijke studie vergen, wilden
wij de Glose van Appelmans in de uitgebreide literatuur van
Vaderons-paraphrasen situeeren en aldus zijn onmiskenbare
oorspronkelijkheid juister omschrijven. Alleen reeds de kortere of langere tractaatjes die we aan de Kerkvaders te danken hebben leveren bij Migne, in het derde deel zijner Indices
een heele lijst (39). Wat daar vanaf 1216 in het Latijn en in
de landstalen nog zou bij te voegen zijn, maakte, geldoven
wij , de reeks nog een goed aantal malen zoo lang als ze reeds
is (40). Laat ons hier alleen wijzen op een hoogduitsch tractaat dat als aanhangsel bij zijn Meister Eckhart (41) door Bach
uit een Rebdorfer Codex werd gedrukt (42). Het handschrift
dagteekent uit de XV° eeuw, maar het tractaat is bepaald
in de XIV°, onder den invloed van Eckhart geschreven.
Welnu, de vergelijking van dezen tekst met onze Glose doet
aanstonds beseffen hoeveel dieper een denker, en hoeveel
beter een schrijver Gheraert is tegenover den toch ook geschoolden, en niet onverdienstelijken steller der Ausslegung
uber daz pater noster. Het is trouwens niet gemakkelijk het
bij Gheraert te halen, en wij verwachten dan ook niet hem
in het genre te zien overtroffen.
^
**

Een uitgewerkt systeem heeft Gheraert ons niet geschonken, en toch ligt in dezen VaderonsAuitleg een zoo vruchtbare kern van echte mystiek, dat ze zich spontaan tot wortel erg
stevigen stam, tot leiende blad en bloem met heerlijke vrucht
laat ontwikkelen. Wij meenen het in deze analyse genoeg)eiding o.a. in de begijnhoven van leperen, Brugge en Gent. Uit het leven van
Margareta van Ieperen blijkt odic de Dominikaan Zeger vaal Rijssel één voornaam
zieleleider bij mystieken geweest te zijn.
39) Series Decima nona, CLXXIV, Index de orationd dominicá, k. 959-960.
40) De oude kataloog van Rooklooster alleen vermeldt een twaalftal verschillende Vaderons-glossen, en de Karthuizermonnik Herman Stekin van Scutdorp
preekte voor de Zusters vah St. Anna te Brugge niet minder dan 50 paraphrasen
van het Vaderons. Zij bleven ons in wiegedrukken bewaard.
41) JOSEPH BACH, Meister Eckhart der Vaster der Deutschen Spetuiátion, Wien,
Braumuller, 1864, Anhang I, Eire schone ausslegung uber daz pater foster,
blz. 233-240.
42) Codex Germ. 215 fol.

Een nieuw merkwaardig Dietsch Mystiek.

141

zwam te hebben aangetoond. Zij leert ons dat de dynamische
kracht van Appelmans' uitspraken in de harmonische verbinding ligt van scholastieke synthese met mystieken aandrang. Uit een éénige versmelting van die twee bij Appelmans zijn wij een juweel te meer rijk geworden in onze vrome
letteren.
Wij durven echter te meenep, dat de in 't licht gestelde
Glose van den kluizenaar nog belangrijker is door hetgeen
zij laat vermoeden dan door hetgeen waarmee zij ons reeds
verrijkt. Gelijk een kostbare korrel die men bij toeval op een
terrein aantreft doet denken aan een goudveld, zoo rijst bij
het vinden van een meesterstukje van den aard der Glose onwillekeurig de vraag, of het bloeitijdperk der scholastiek in
onze Dietsche letteren geen weerklank heeft gevonden dien
we met Appelmans nog maar beginnen te vermoeden. Het
ware voor de Nederlandsche zonen van den H. Dominicus
een mooie taak ons hieromtrent in het zekere te brengen. Al
te veel documenten zijn helaas in de godsdienstoorlogen en
het nooit genoeg te laken vergrijp der Fransche omwenteling
aan onze cultuur te loor gegaan (43). Maar hetgeen gered bleef
kan, bij moeizaam onderzoek, misschien nog volstaan om
een allerwaarschijnlijkst mooi aandeel der dertiende- en veertiendeeuwsche Dominikanen aan den bloei onzer mystieke
letteren terug in het licht te zetten (44). Intusschen verheugt
ons de Glose met de boodschap dat het hoogste intellectualisme der scholastiek in haar bloeitijdperk, aan onze bloedeigen mystiek niet vreemd is gebleven.
Antwerpen, 15/3, 27.

Dr, L. REYPENS, S. J.

43) Men weet nog altoos niet wat met het oud archief der Antwerpsche Dominikanen geschied is. In zijn vertaling van Choquetius (De Heylighen ende
Salighe in Nederlandt van het Oorden der Preclick-Meeren, Antwerpen, Lesteens,
1644) verhaalt JANSSEN-BOY blz. 147vv. hoe o.a. het klooster van 's Hertogenbosch
in 1566 werd leeggeplunderd, en hij klaagt dat « de ghedenckweerdighe saecken
van veele Cloosters deser Provincie (de Nederlandtsche) vergaan zijn (blz. 143) ».
44) Het ware allereerst van belang een zoo volledig mogelijke lijst te hebben van
de Nederlandsche Dominikanen die te Keulen of te Parijs in de Xlll e en het begin der XIVe eeuw gestudeerd hebben en in het land daarna zijn werkzaam geweest.

DE VEREERING VAN ST. OSWALD,

BIJZONDER IN DE NEDERLANDEN.
Een der eerste heiligen, die in het Noorden van Nederland
vereerd werd en wiens cultus later in Vlaanderen opnieuw
bloeide, is de heilige koning van Northumbrië, Oswald, die
in den strijd tegen den heidenschen koning van Mercië,
Penda, sneuvelde en daarom, volgens het gebruik van dien
tijd, als martelaar gold. Bijna alles, wat de oude Vitae van
hem verhalen is aan S. Beda Venerabilis ontleend (1), die
over het algemeen betrouwbaar is, wanneer hij over Engelsche
toestanden en voorvallen bericht. Het leven van S. Oswald
zullen wij nochtans niet behandelen met uitzondering van enkele feiten, welke de Northumbrische vroomheid teekenen,
daar de eerste apostelen van Friesland, S. Wilfried van York
en S. Willibrord vooral, ook Northumbriërs waren, al bracht
deze laatste ook twaalf jaren in Ierland door onder leiding
van S. Egbert.
Wij lezen dan bij Beda (2), dat koning Oswald groote devotie had tot het H. Kruis en dat hij, alvorens den veldslag te
beginnen, een kruis liet oprichten en daarbij geknield met al
zijn manschappen den zegen des hemels afsmeekte. Bij dit
kruis geschiedden vele genezingen ; maar wat wij hier vooral
wilden aanmerken : « Tot op den dag van heden », zegt Beda,
Willibrords tijdgenoot, komen er om splinters van dat heilig
kruis af te snijden, die ze dan in water doen, wat ze aan zieke
menschen of aan het vee te drinken geven of waarmede ze
deze besproeien en zoo worden die plotseling gezond » (3).
Eenzelfde procêdê werd verricht met aarde van de plaats, waar
S. Oswald gevallen was : « Namque in loco, ubi pro patria dimicans a paganis interfectus est, usque hodie sanitates infirmorum et hominum et pecudum celebrari non desinunt. Un-

1) B+EDA, Hist. eccl. gentis Anglorum III, 1-3,6, 9-13 ; IV, 14 (PL 95, 115 sqq.).
Bib.. Hag, Lat. 6361.6373.
2) Hist. eccl. III, 2 (PL 95, 117 sq.).
3) Hist. eccl. 1.c.
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de contigit ut pulverem ipsum, ubi corpus eius in terram corruit, multi auferentes, et in aquam mittentes , suis per hoc
infirmis multum commodi adferrent. Qui videlicet mos adeo
increbuit, ut paulatim ablata exinde terra fossam ad mensuram staturae virilis reddiderit » (4). Ook het gebeente van
S. Oswald werd verzameld en het water, waarmede men dit
gewasschen had, in een hoek van de kerk uitgegoten. « Ex quo
tempore factum est, ut ipsa terra quae lavacrum venerabile
suscepit, ad abigendos ex obsessis corporibus daemones, gratiae salutaris haberet effectum >> (5). Koning Penda, die den
Heilige verslagen had, liet het hoofd en de armen van den
gevallene aan palen slaan tot teeken van verachting, doch een
jaar later veroverde Oswin, Oswalds broeder en opvolger,
deze reliquieën en liet het hoofd overbrengen naar de kerk
van Lindisfarn, de handen en armen naar Bamborough, het
oude Bebbanburgh (6), terwijl het overige gebeente door toedoen van Osthryda, dochter van Oswin, een plaats vond in
het klooster van Bardney (7).
Met de faam verbreidden zich nu ook de reliquieën en
daarmede de vereering van S. Oswald, niet alleen over Brittannië, maar ook over Ierland en Gerrnanië (8).
S. Willibrord nu was in Northumbrië geboren en opgevoed door S. Wilfried, abt van Ripon, later ook bisschop van
York. Zij wisten dus even goed als Beda, wat er door de reliquieën van S. Oswald geschiedde en hadden voor dezen
vaderlandschen Heilige ongetwijfeld reeds in Ripon vereering (9). Toen Wilfried in 678 van zijn zetel te York verdreven en Willibrord naar Ierland was uitgeweken, begaf eerstgenoemde zich over Friesland naar Rome. Wilfried werd door
4) L. c. III. 9 (PL 93, 132).
5) L. c. 1IF, 11 (PL 95, 134).
6) L. c. III, 12 coll. III, 6 (PL 95, 136 coll. 125).
7) L. c. III, 11 (PL 95, 134, cf. nota a).
8) L. c. III, 13 (PL 95, 136 sq.).
9) Hoe zeer het nationalisme zich bij godsdienstige zaken en zelfs in de kloosters toen deed gelden, zien wij o.a. uit het feit, dat de monniken van Bardney
de reliquieën van S. Oswald aanvankelijk weigerden : « noluerunt ea qui erant
in monasterio libenter excipere, quia, etsi sanctum eum noverant, tamen quia de
alia provincia ortus fuerat et super eos regnum acceperat, veteranis eum odiis
etiam mortuum insequebantur ». L. c. III, 11.
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den Frieschen koning Aldgisl goed ontvangen, overwinterde in diens land en mocht er in slagen aan duizenden het
H. Doopsel toe te dienen. Of en in welke mate Wilfried ook
de heiligenvereering, bijzonder die van S. Oswald, in Friesland
heeft ingevoerd, weten wij niet. Eddius Stephanus (10) zegt
alleen, dat Wilfried in Friesland de fondamenten des geloof s
heeft gelegd, waarop Willibrord later zou voortbouwen. Deze
bevond zich intusschen te Rathmelsigi bij S. Egbert, eveneens Angelsaks, maar krachtens een gelofte om nooit meer
naar zijn vaderland terug te keeren sinds 664 in Ierland (11).
Hier hoorde Willibrord, dat de faam van S. Oswald zich over
Ierland uitgebreid laad : « Sed et in Hibernia cum presbyter
adhuc peregrinam pro aeterna patria duceret vitam, rumorem sanctitatis illius [S. Oswaldi] in ea quoque insula longe
lateque percrebuisse ferebat » (F2) . Wij zullen ons niet vergissen indien wij de verbreiding van dien cultus mede op rekening zetten van de Angelsaksische monniken, die in Ierland
verbleven. Willibrord zelf verhaalde aan Acca (13) en deze
weer aan Beda, die het opteekende, hoe tijdens een pestepidemie (( scholasticus quidam de gente Scottorum », die wel geleerd, maar niet braaf was, gevaarlijk ziek werd en over zijn
toekomstig lot begon te tobben. Hij liet Willibrord bij zich
roepen en zei hem, dat hij van plan was zijn leven te beteren,
indien God hem nog eenigen tijd van leven schonk. En om dit
laatste te verkrijgen had hij een middel ontdekt, n.l. de voorbede van S. Oswald. Hij zeide derhalve tot S. Willibrord :
(( Audivimus autem, et fama celeberrima (est), quia fuerit
in gente vestra rex mirandae sanctitatis, vocabulo Oswald,
cuius excellentia fidei et virtutis, etiam post mortem, virtuturn frequentium operatione claruerit : precorque, si aliquid
reliquiartim illius penes te habes, adferas mihi, si forte mihi
Dominus per eius meritum misereri voluerit ». En Willibrord
verhaalt verder : (( At e(r)go respondi : Habeo quidem de ligno, in quo caput eius occisi a paganis infix}um est ; et, si firmo corde credideris, potest divina pietas per tanti meritum
14)

Cf. Vita Widfridi, c. 26. (SS. Rer. Merov. VI, 220).

His*. egel. 11I, 27 (PL 95, 165 sq.) .
12) L. c. III, 13 (PL 95 ,157).
13) Zie over dezen Acta SS. Oct. VIII, 973.977. B H L 3747-3749.
11) BEGA,
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viri et huius vitae spatia longiora concedere, et ingressu te
vitae perennis dignum reddere. Nec moratus ille integram se
in hoc habere fidem respondebat. » Wat Willibrord nu doet
is zeer merkwaardig voor de geschiedenis der godsvrucht.
Hij vertelt :
(( Tunc benedixi aquam, et astulam roboris prae f ati inmittens obtuli aegro potandum. » De zieke geneest en verkondigde overal en aan iedereen de glorie van Oswald (14). Willibrord had dus een reliquie van S. Oswald, n.l. een stukje
van den paal, waarop men het hoofd van den Heilige had
gestoken. Hij zegende water en liet de reliquie erin vallen en
gaf van dit water aan den zieke te drinken. Dezelfde praktijk
dus, welke in Northumbrië werd toegepast.
Nu is het zeker niet vermetel aan te nemen, dat de Apostel
der Friezen dit vroom gebruik ook in Nederland invoerde tegelijk met den cultus van zijn geliefden Oswald.
Beda verhaalt, dat S. Acca, toen hij met Wilfried, die wederom naar Rome ging, Willibrord bezocht, van dezen gehoord heeft, dat er in Friesland wonderen gebeurden bij de
relieken van S. Oswald' : (( Denique reverentissimus antistes
Acca solet referre, quia cum Romam vadens apud sanctissimum Fresonum gentis archiepiscopum Vilbrordum cum suo
antistite Vilfrido moraretur, crebro cum auctierit de mirandis
quae ad reliquias eiusdem reverentissimi regis in illa provincia
gesta juerint, narrare » (1 5).
Mij dunkt, dat wij veilig uit bovenstaande mogen besluiten,
dat tot de reliquieën, welke S. Willibrord naar ons land meebracht, bovengenoemd stukje hout behoorde en dat hij
daarmede in Friesland op dezelfde wijze en met hetzelfde
goede gevolg handelde als hij in Ierland had gedaan.
Of met deze zegening van water door een reliquie nog
samenhangt, dat men ter eere van S. Willibrord water wijdt
is moeilijk te zeggen. Voor het aartsdiocees Keulen is nog
heden goedgekeurd een (( Modus benedicendi aquam in honorem S. Willibrordi » (16), maar de gebeden daarbij voorge14) Hist. ecci. III, 13 (P L 95, 137 sq.).
15) L. c.

16) Rituale Romanum... cui accedunt benedictionum et instructionum appendices
duae, Ratisbonae et Romae, 1913, pag. 140*.
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schreven bevatten geen zinspeling op het feit, dat S. Willibrord zelf ook water wijdde ter eere van S. Oswald.
S. Willibrord bracht den cultus van S. Oswald over naar
Echternach, waar hij de beroemde abdij stichtte, welke later
naar hem genoemd werd en waar zijn stoffelijk overschot rust.
In hèt Kalendarium, door den Heilige gebruikt, geschreven
tusschen 702-706 en in het Martyrologium, kort daarna geschreven door een zijner gezellen met name Laurentius, wordt
op 5 Aug. vermeld : « natalis oswaldi regis » (17).
In een ander handschrift tiit de XIl e eeuw (Paris, Bibl. Nat.
f. lat. 1 0158) lezen we op dien datum in het Martyrologium . :
(( Non. Aug. Eodem die, Oswaldi, regis et martyris. Commemoracio sancti patris nostri Clementis W illibrordi » (18). Joannes Bertelius, abt van Echternach, getuigt nog in 1605 van de
vereering des heiligen konings en, wat meer verwondert, hij
verhaalt, dat het hoofd van S. Oswald te Echternach bewaard
wordt : (( Non in minare ibidem honore colitur et servatur inclyti martyris Oswaldi, Angliae regis, caput, una cum S. Willibrordi, patroni celeberrimi, corpore : quae quidem quanto in
pretio, honore, seu reverentia, tu rn ab ipsis monasterii Religiosis, tu rn ab omnibus, qui quotannis sanctas repetunt peregrinationes, quotidiana [sic] adhuc demonstrant miracula » (19). Geheel betrouwbaar is dit bericht niet ; denkt alleen
maar aan de (( quotidiana miracula », maar de kern ervan,
n.l. dat men te Echternach geloofde, het hoofd van S. Oswald te bezitten en te vereeren, is zeker. Ad. Reiners, die
zich voor de geschiedenis van Echternach, waar hij vicarius
was, verdienstelijk maakte, meent zelfs, dat S. Willibrord
het hoofd van den H. Oswald uit Engeland heeft medegebracht en op zijn missiereizen steeds bij zich droeg (20).
Dit nu is maar een booze bewering, steunend waarschijnlijk
op het getuigenis van Beda, dat S. Willibrord een reliquie
17) A SS. Nov. II pag.VIII en [101]. Martyrologium en Kalender bevinden zich
thans te Parijs (Bibl. Nat. f. lat. 10837).
18) H. QUENTIN, Les martyrologes historiques au moyen age, Paris 1908, 235.
19) J. BERTELIUS, Historia Luxemburgensis, Coloniae 1605 cit. A SS. Aug. II (Romae & Parisiis 1867) 90 C. n. 37. Cf. 1. c. Jan. II (Antverpiae 1643 )1138, addenda
ad XX Jan.
20) Studien and Mittheilungen alts dem Benediktiner-Orden, III, 1 (1882) 321.
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had van S. Oswald en op een overlevering, dat te Echternach het hoofd van S. Oswald bewaard werd. Doch dit laatste
kunnen wij moeilijk aannemen. In 1104 toch werd het hoofd
van den Heilige gevonden in de lijkkist van S. Cuthbert te
Durham, zooals meerdere oude schrijvers getuigen, o. a. Raduif Coggeshale, die in zijn Chronicon A nglicanum bij het
jaar 1101 vermeldt : « Corpus S. Cuthberti incorruptum et
flexibile inventum est post annos CD et XVIII depositionis
suae et una cum eo caput S. Oswaldi, regis et martyris » (21).
Hetzelfde bevestigt Willem van Malmesbury (-}- na 1142) in
zijn (( De gestis popti f icum A nglorum » (22).
Uit de elfde eeuw hebben wij nog de beschrijving van het
vinden en het overbrengen der relieken van S. Cuthbert. Zeer
interessant te lezen, hoe dit in zijn werk ging : Op handen en
voeten, (( genibus ac manibus reptando potius quam incedendo, accedentes (monachi) tot Sanctorum reliquias ibidem
conspiciunt, ut eos illius loculi angustia minime capere posset... Quas profecto reliquias, ut in antiquis libris legitur,
constat esse caput gloriosi Regis et Marty,* Oswaldi ». Bijna
alle relieken namen de monniken van Durham mede om ze
in de kerk te plaatsen : (( solum caput beati Regis OswaIdi
iuxta corpus gloriosi Pontificis, sicut et ante fuerat, locaverunt » (23). Wanneer men nu weet, dat S. Cuthbert te Lindisfarne begraven was en het hoofd van S. Oswald, zooals boven gezegd is, door zijn broeder daarheen was gebracht (24),
dan wordt het zeer waarschijnlijk, ja wel historisch zeker,
dat deze reliek in de elfde eeuw nog te Durham was en niet
te Echternach. Harpsfield (-1- 1575) getuigt dit nog, van zijn
21) A SS. Aug. II, 89, n. 34.
22) A SS. I. c. 90, n. 34.
23) A SS. Martii III, (Antverpiae 1668) 139 sq. Nog in 1828 werd het hoofd van
S, Oswald in den schrijn van S. Cuthbert gevonden. Deze wordt ook afgebeeld
met het hoofd van Oswald in de hand. Kirchenlexicon 2, IX ; 1144.
24) En niet naar Bamborough, zooals Capgravius den H. Cuthbert laat zeggen
« cuidarn devoto » : « Surge et caput S. Oswaldi in ecclesia de Bamburg negligentius custoditum ad me deferre ne differas, ut una mecum in uno loculo requiescat ». A SS. Aug. II, 90, n. 36. De H. Cuthbert noch Capgravius weten er iets
van, dat S. Willibrord of zijn abdij het hoofd van Sint Oswald bezitten. Evenmin
Thiofried van Echternach, die ex professo een werk schreef over de reliquieën :
Flores epitaphic Sanctorum (PL 157, 315-404).
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tijd : (( nunc dicitur Dunelmi inter brachia divi Cuthberti recondi » (25). Nu is het natuurlijk wel mogelijk, dat de abdij
van Echternach een klein gedeelte van het hoofd des H. Oswald bezat, evenals de Dom te Hildesheim. Een gedeelte
wordt soms met den naam van het geheel aangeduid, zoodat
soms op meerdere plaatsen het hoofd van een Heilige getoond
wordt, gelijk men spreekt van (( corpus beati N. », al is er
maar een gedeelte van aanwezig. In dezen zin ook zullen we
moeten verstaan, wat het Chronicon Bergense mededeelt
over de translatio S. Oswaldi naar Winnoxbergen :
(( A° MXXXVIII corpora SS. Oswaldi, A ngliae Regis et
Martyris, ac Idabergae virginis, Balgerus monachus de Anglia transtulit Bergas in monasterio S. Winoci » (26).
Een tweede translatio of elevatio had plaats in 12211 : de
relieken werden in een met goud en zilver gesierde kist gelegd
en door Adam, bisschop van Terwanen, naar Groenenberch
overgebracht, een berg of heuvel, blijkbaar ook tot de abdij
behoorend. Men heeft deze tweede translatio vaak verward
met de eerste van Balger (27). In de voortzetting der Chronica
van Sigebert van Gembloux, welke als Continuatio Bergensis
bekend is en door een tijdgenoot, monnik van Winnoxbergen, werd geschreven, lezen wij over deze tweede translatio of
elevatio :
(( [1221 ] Facta est gloriosa translatio Oswaldi regis martyris et Ydubergae virginis et matris, Pippini regis quondam
filie (28), a domno Adam, Morinensi episcopo, supra mon-

25) A SS. I. c. n. 35.
26) A SS. I. c. 88 sq., n. 26, waar nog meerdere getuigenissen. De Annales van
Bergen (cf. A SS. Julii V (Venetiis 1748) 610 en Aug. II, 88) geven het jaar 1042
aan en noemen S. Eduard (1042-1066) als den schenker, van wien Balger a pia
sua importunitate » de relieken kreeg. Hoe Balger later de relieken van S. Lewina
stal, zie in A SS. Julii V, 614 sqq.
27) Zie A SS. Aug. II, 89, n. 31.
28) Deze tekst is natuurlijk bedorven (a virginis° et matris »). Vermoedelijk
moet gelezen worden « Edilburgae virginis et monialis, Inae regis [Angiorum]
quondam filie ». Zie F. FERRARIUS, Catalogus Generalis Sanctorum qui in Marti rologio Rom. non aunt etc. Venetiis 1625, 281 sq. Henschenius S .J. zegt : « Quaenam haec fuerit Idaberga, nondum comperi, sed cum plures fuerint in Anglia
Edburgae, vel Edilburgae aut Edilburgae, omnino existimaverim quampiam ex
xis fuisse, cuius Reliquias ab Anglis obtinuerit Balgerus, cum esset Regi Anglo-
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tem qui dicitur Groneberch. Quorum gloriose reliquie in feretro auro et argento decenter fabricato pariter sunt recondite ; ad
quorum gloriosam translationem
interfuerrunt multe veneras
biles et gloriose pers one... et communis populi numerus inf i.
nitus » (29).
Gedurende de oorlogen van Hendrik II van Frankrijk gingen de reliquieën verloren, ja volgens een aanteekening van
den abt van Winnoxbergen zouden zij in 1558 verbrand zijn
tegelijk met de relieken van S. Idaberga en S. Lewina. Wel
toonde men te Soissons nog in de 186 eeuw een verguld kistje
met 't opschrift : « Lichaam van den H. Oswald, honing van
Engeland en martelaar » , doch niemand wist aan den Bollandist Pinius te zeggen, hoeveel van 't gebeente daarin was of
wanneer en vanwaar en van wien die relieken gekomen waren.
Evenals overal, waar het lichaam van een Heilige rust, was er
ook te Soissons cultus : jaarlijks werden de getijden gebeden
en wel sub ritu duplici de Comm. unius Martyris. Pinius twijfelt echter toch, of deze relieken wel van onzen S. Oswald
waren (30).
In Winnoxbergen volgde op de translatio natuurlijk een
levendige vereering : « Cum enim sanctissimi Regis cultus
- a i ge sce rel, visum est Philippo abbati pretiosiore capsa
e regio sanguine Martyrem decorare visereque, num intus
omnia suis constent partibus et chirographis » (31).
De vereering uit zich dus vooreerst in de versiering, verfraaiing van het reliekschrijn. Vervolgens in de liturgie der
abdij : er wordt een eigen officie gemaakt, naar het schijnt (32),

rum, ut dicitur, carus N. A SS. Junii IV (Venetiis 1743) 30, n. 3. Henschenius
houdt 't voor waarschijnlijk, dat bedoeld is Edburga, de dochter van koning
Penda van Mercië.
29) PL 160, 352. Zie over S. Idaberga of Edilberga de noten van PAUL BAYART in
Annales du Comité Flamand de France, XXXV (1926) 13, note 1, vooral 16, note 2: a Comment se fait-il alors qu'on ne connaisse á Bergues, que a trois colonnes de cette église, Winnoc, Oswald et Levinne ? Est-ce par honneur pour la
Trinité qu'on a mis á l'écart Idaberge? Ou bien, l'arrivée de S. Levinne nous
fournirait-elle déjà un exemple de nouveaux saints chassant les anciens ? »
30) A SS. Aug. II, 89, n. 33.
31) L. c. 88, n. 27.
32) Zie PAUL BAYART, Les offices de S. Winnoc et de S.. Oswald d'aprés le Ms. 14
de la Bib!. de Bergues, in Annales du Comité Flamand de France, I. c. 30 ss. —
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door den monnik Drogo tusschen 1058 en 1070, die ook een
Vita S. Oswaldi schreef (33).
Het behoort niet tot onze taak dit officie van S. Oswald
hier nader te beschouwen, hetgeen overigens door Abbé
Bayart 1. c. genoegzaam geschied is. Alleen willen wij er op
wijzen, hoe de devotie tot de H. Drievuldigheid in Winnoxbergen levendig was en ook het officie, den cultus, van
S. Oswald beïnvloedde. Het officie ontstond juist in den tijd,
dat men van de Zuid-Nederlanden uit pogingen deed om een
feestdag ter eere der H. Drievuldigheid in te voeren, doch
Paus Alexander II (-1- 1073) antwoordde, dat het geen Romeinsch gebruik was om een bijzonderen dag te wijden aan
de vereering der H. Drie-eenheid, daar deze immers iederen
dag door de doxologie vereerd wordt (34). Indien dus een eigen feest nog ontbrak, niet echter de speciale herdenking der
H. Drievuldigheid in het gewone officie, zoodat wij in Winnoxbergen deze « suffragia sanctorum » aantreffen :
Ant. Hi sunt tres aeternitatis columnae,
Quos Trinitas huic providit ecclesiae :
Winnocus, Oswaldus, cum Levinna :
Quorum nos salvent suffragia.
DE SANCTA TRINITATE.

Resp. Summum, summe Pater, te esse fatemur ;
Natum perpetua lege cluentem ;
Flamen iure suo cuncta gubernans.
V). Te trinum loquimur, unus haberis
Cuncta gubernans... (35).
Ook de hymnus Rerum cuncta regens ter eere van Sint

Wij danken den auteur voor de welwillende toezending van deze schitterende
uitgave (inleiding, tekst en muziek, fac-simile).
33) A 5S. Aug. II, 94-103.
34) Microtogus, c. 16 (PL 151, 1020) : a respondit iuxta Romanum Ordinem nul.
lum diem specialiter ascribi debere solemnitati S. Trinitatis, Bicut nec sanctae
Unitatis, praecipue cum in omni Dominica, imo quotidie, utriusque memoria
celebretur ». Zie K. KELLNER, Heortologie, Freiburg i. Br. 1911, 89 f.
35) A nna:es du Comité Flamand, 1. c. 55 ssq.
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Winnocus begint met een aanroeping der H. Drie-eenheid.
De processie hem ter eere werd gehouden « in octavis Pentecostes » (36), o.i. wel geen toeval, maar een verdekte viering
tevens van het Drievuldigheidsfeest.
In het officie van S. Oswald eenzelfde invloed van deze
devotie. De hymnus ad Vesperas « Sancte martyr, miles
Dei » (37) eindigt :
Doxa perpes Patri summo
atque eius Filio ;
par potestas Deo pari
utroeumque Flamini ;
qui unum uniformiter
tres sunt persona eter. Amen.
En de sequentie ter eere van S. Oswald begint wederom (38) :
0 alma Trinitas,

Deus es et Unitas,

Uit een brief van abt Ryckewaert aan P. Sollerius, dd.
27 Januari 1726, blijkt, dat men vroeger de translatio, van
S. Oswald en S. Idaberga gezamenlijk, op 20 Juni vierde.
« Nunc vero separatim... quod a trecentis circiter annis introductum esse censeo. Translationis festum S. Oswaldi colitur
XX Junii (adeoque XII Kal. Julii) festum S. Idabergae XXIII
eiusdem, ritu supradicto [dup. 2 cl.] : alia auteur festa coluisse patres nostros, minire probari potest » (39). Later echter verbeterde de abt zijn mededeeling door een schrijven van
14 Mei 1726, zeggende, dat hij een ms. had teruggevonden,
(( Consuetudines abbatiae S. Winnoci », waaruit blijkt, dat het
feest van S. Oswald 5 Aug. gevierd werd met octaaf en de
translatio 20 Juni als duplex : « Cur praedecessores haec mu-

36) L. c. 56, note.
37) L. c. 57. Eenvoudiger is het slot van de tweede Vespers -hymne : « Adorandae Trinitati I simplicique Deitati I laus sit iugis et potestas ! honor, decus et maiestas. Amen.
38) L. c. 65. Dezelfde hymne deed ook dienst voor S. Winnocus.
39) A SS. Julii V, 610, n. 14.
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tarint nescio ; certe ut antiquitus, observari in posterum curabo » (40).
Aan S. Oswald en S. Idaberga was in de abdijkerk een
altaar toegewijd, dat in 1726 nog bestond (41).
Is de Sint-Oswald-vereering vanuit de Nederlanden naar
Duitschland gekomen?
Kaulen (42) beweert, dat het Benedictinessenklooster te
Herford in Westfalen in 789 reeds « des hl. Oswaldi Heilig-.
thum » (=reliquieën) ontving en dat van daar de vereering
zich verbreidde naar Beieren,. Chur, Solothurn en Zug, waar
de Heilige patroon der stad is. Een kenner der Westfaalsche
geschiedenis (43) noemt echter het bericht, dat Waltgerus, de
stichter van Herford, uit Engeland reliquieën van S. Oswald
heeft medegebracht, legendarisch. En inderdaad vinden wij
vermeld, dat de abdij 789 te Mudenhorst gesticht en eerst
in 826 naar Herford werd verplaatst (44). Doch groote vereering van S. Oswald ontstond te Dórenberg bij Herford, terwijl er ook reliquieën van den Heilige naar Minster kwamen
(Ueberwasserkirche) (45). Vanwaar die reliquieën kwamen, is
moeilijk te zeggen ; mogelijk uit Nederland, waarschijnlijker
echter uit Engeland. Wanneer de vereering immers van
S. Oswald vanuit de Nederlandsche gewesten zou zijn verbreid, moesten er 0. i. veel meer en oudere sporen van te
vinden zijn in de bisdommen grenzend aan de onze. Wij zien
nochtans in het aartsbisdom Keulen geen enkele kerk of kapel
aan S. Oswald gewijd (46) en in de liturgische boeken van
Aken wordt S. Oswald ternauwernood genoemd en dan nog
eerst in de dertiende eeuw (47), terwijl in het Zuiden de culr
tus zeer levendig is met name in Salsburg, Augsburg, Frei-

40) L. c. 611, n. 16 ; cf. Aug. II, 91.
41) L. c.
42) Kirchenlexicon XI, 1145.
43) H. KAMPSCHULTE, Die west f dlischen Kirchen-Patrocinien, Paderborn 1867, 122.
44) BUCHBERGER, Kirchl. Handlex. I, 1921.
45) Kampschultei, 1. c.
46) Cfr. L. KORTH, Die Patrocinien der Kirchen and Kapellen im Erzbisturn
Köln, Dusseldorf 1904.
47) 0. GATZWEILER, 0. F. M., Die liturgischen Handschriften des Aachener Miinstersti f ts, Munster 1926, 65 en 114.
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sing, Passau (48), Constant, S. Gallen, Zwitserland, Tirol,
Venetië (49). Reeds vroeg (saec. 10) vinden we het feest in de
Triersche kalendaria vermeld (50) en dit zou wel onder invloed
van de abdij Echternach, twee uren van Trier gelegen, kunnen ingevoerd zijn, te meer daar de betrekkingen tusschen
Trier en Echternach zeer levendig waren. De groote verbreiding van den cultus in Zuid-Duitschland en Tirol is echter
aan de vele Scotti toe te schrijven, de lersche en Engelsche
monniken, die zich vestigden of die althans eenigen tijd hier
verbleven, en dan ook aan de daaruit ontstane betrekkingen
met Engeland (5 1 ) . Van dezen kwamen zeker de echte of onechte reliquieën van S. Oswald, welke men, zooals te Erfurt (52), in den altaarsteen sloot. De monniken waren natuurlijk de uiterlijke oorzaak, daar men niet vergete, hoe de aantrekkelijke figuur van den Heilige, die koning, held en martelaar tegelijk was, het Germaansche karakter wel moest boeien.
De legende maakte zich van hem meester en hij werd de held
van twee (( Spielmannsdichtungen, » waarin Oswalds (( Brautfahrt » wordt geschilderd (53). Het volk beschouwt hem echter
als den (( Wetterherr » , die over goed en slecht weer kan beschikken en daarom door de boeren veel vereerd wordt. De
laatste schoof op den akker is voor hem bestemd ; er wordt
een pop van gemaakt, (( Ier Aoswald » , die door de meisjes
met bloemen versierd wordt. Dan knielen alien er rondom en
bidt men : (( Heiliger Aoswald, wir danken Dir, dass das Getreide wieder gewachsen ist und dass wir uns nicht geschnitten

48) Cfr. A. LECHNER, Mittelalterliche Kirchenfeste and Ka:endarien in Bayern,
Freiburg i. Br. 1891, passim.
49) PAUL BAYART, 1. c. 34 ; A SS. Aug. II, 91. n. 42. Men dateerde : « Oswaldestag
als der sne fil » (O.V.L. ter Sneeuw) ; « Ouschwalds des heiligen koningstag. a
Cfr. H. GROIEFEND, Zeitrechnung des deutschen Mittelaliers and der Neuzeit,
Hannover 1891, it. v. Oswald.
50) P. Miesges, Der Trierer Festkalender, Trier 1915, 76 f.
51) C. BERNOUILLI, Die Heiligen der Merovinger, Tubingen 1900 ,199 ff.
52) Cronica S. Petri Er f ordensis (SS. rer. germ. Hannoverae-Lipsiae 1399, 419,
425, 426, 429, 430, 432, 437).
53) STR6BL, Ueber das Spielmannsgedicht von S. Oswald, Wien 1870 ; Edzardi,
Untersuchungen ober das Gedicht von S. Oswald, Hannover, 1876 ; Von Lingerie, Oswa:dslegende and ihre Beziehung zur deutschen Mythologie, Stuttgart
1856, 3-6 ; 70-101.
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haben ». Dan wordt er gedanst. Aldus in Nederbeieren . In
Tirol gaat men naar de Oswaldsbron, die jong en gezond
maakt. De Alpenrozen noemt men er ook wel Oswaldsstauden (54) of Donnerrosen. Uit deze gegevens meent Bernouilli
dit te mogen besluiten : « Es gibt keine zweite Gestalt der
Heiligenlegende, an der der verkappte Wodan deutlicher
und unmittelbarer zu Tage tritt, als an Oswald » (55). Zelfs
de naam Oswald brengt Bernouilli in verband met Wodan,
die de (( Walter der Asen » , (( Answalt » was, koning en
held, op wiens schouderen twee raven zaten. Ook Oswald
wordt met een raaf afgebeeld. Beide hebben heerschappij over
het weer.
Ondanks al deze overeenkomsten meenen wij toch, dat men
niet meer kan bewijzen dan dat de volksziel door de Wodansidee in zekeren zin geneigd was om den cultus van den koning
en held Oswald eerder te aanvaarden, want, zooals P. Delehaye zeer juist zegt : (( Si l'on nous dit que les idées répandues dans le monde par le culte des héros ont pu disposer les
esprits a accepter plus aisément dans le christianisme le role
des saints, que nous regardons comme des intercesseurs auprés de Dieu, je ne vois aucune raison de le contester. L'on
peut expliquer l'essor rapide que pril incontestablement le
culte des martyrs et des saints par le fait qu' il rencontract des
Ames toutes préparées » (56). Maar het gaat niet aan te zeggen,
dat Oswald de verkapte Wodan was. Immers dat de koning
den naam Oswald droeg, is niets buitengewoons, daar hij
dien reeds als heiden had gedragen. Ook het attribuut van
den raaf heeft niets met Wodan uit te staan, doch is eerder
ontleend aan de Oswaldlegende, waarin verhaald wordt, dat
hij zijn bruid door een raaf een ring liet overbrengen, wijl zijn
aanstaande schoonvader gezworen had allen te zullen dooden, die zijn dochter wilden vrijen. Oswald wordt dan ook
in een kapel in het z. g. Hollental bij Freiburg afgebeeld met
een raaf, welke een ring in den snavel draagt. Te Nonnberg
bij Salzburg houdt hij in de rechterhand een raaf, in de linker
een scepter (57).
BERNOUILLI, 1. c. 201 f.
55) L. c. 202.
56) Les i gendes hagiographiques, Bruxelles 1906, 189.
57) K. KuNSTLE, Iconographie der Heiligen, Freiburg i. Br. 1926, 480 f.
54)
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Volgens Detzel (58) heeft hij als attribuut een raaf met een
ring in den snavel, boven zijn hoofd een duif als symbool van
den H. Geest. In plaats van den ring heeft de raaf meermalen
ook een brief in den bek. Volgens de sage brak bij Oswalds
zalving tot koning het glas met de heilige zalfolie, waarna
plotseling een raaf met het chrisma verscheen, welke een
brief droeg met de mededeeling, dat de H. Petrus zelf den balsem gewijd had. Deze raaf zou dan aan het hof gebleven
en later als huwelijksmakelaar zijn opgetreden. Men ziet,
dat in al deze verhalen geen woord aan den « Rabengott »
Wodan herinnert. Op de beide platen in het Ms. n° 14 der
Bibl. comm. van Bergen (59) draagt Oswald alleen een scepter,
ook in het officie geen spoor van raven. Deze komen alleen uit
de « Spielmannsdichtungen » , niet van de schouders van
Wodan.
Dat Oswald als weer-heilige werd aangeroepen, ligt o. i.
aan den tijd, waarin zijn feest valt (5 Aug.) . De landman heeft
steeds verband gelegd tusschen het weer en de heiligenfeesten.
Hij rekende en rekent nog in vele streken naar den heiligenkalender : hij kent de ijsheiligen ; roept Joannes en Paulus
aan tegen het onweer ; verwacht in Italië, dat met S. Agnes
de koude weggaat, en zoo hoopt hij in Tirol en Beieren, dat
er begin Aug. geen hagel valt, welke zijn oogst zou bederven.
Valt er toch hagel, dan is Oswald kwaad, meent hij . Dat is
een gewone volksuitlegging, welke ook zonder Wodan vanzelf opkomt bij den eenvoudigen landman. Of hier ook nog
de schrik voor een wonder als te Rome zou zijn gebeurd meespeelt (O.L.V. ter Sneeuw), zouden wij niet durven beweren.
Evenmin, dat een responsorium, door Drogo « gedicht » ,
oorzaak is geweest van Oswalds vereering als weer-heilige,
ofschoon er misschien wel eenig verband tusschen beide
bestaat.
Wij lezen n.l. op het einde van den eersten Nocturn in het
Oswald-officie van Winnoxbergen :
Resp. Iriterea, praelio Edwinus occubuit :
Christus Oswaldum paterno regno restituit.
V. Tempora qui mutat, sub quo mare terraque nutst».
58) Christliche Ikonographie, II (Freiburg i. Br. 1896) 567 f.
59) Cf. BAYART, I. c. 6 en planches XXIX en XXX.

156

Fr. W. LAMPEN, 0. F. M.

Ofschoon dit vers grammatisch op Oswald slaat, zou het
toch ook van Christus kunnen verstaan worden. In ieder geval
dacht de Bergensche dichter wel aan weersverandering bij het
schrijven over S. Oswald. Had hij dit idee uit Engeland?
Beda zegt er niets over ; Bernouilli vraagt zich af, of Oswald
ook in Engeland als cc Wetterherr » bekend was. Naar het
schijnt in Winnoxbergen wel.
Dat Oswald aangeroepen werd om wasdom aan de akkers
te geven — hetgeen natuurlijk ook van het weer afhangt -meeneti wij niet uit den Wodansdienst te moeten verklaren,
zooals Bernouilli doet, maar eerder uit een feit, door Beda
reeds vermeld met deze woorden :
(( Eodem tempore (a°. 643) venit alius quidam de natione
Brittonum, ut ferunt, iter faciens iuxta ipsum locum in quo
praefata erat pugna completa ; et vidit 'unies loci spatium cetero
campo viridius ac venustius : coepitque sagaci animo conke.
re quod nulla esset ailia causa insolitae illo in loco viriditatis,
nisi quia ibidem sanctior cetero exercitu vir aliquis Juisset i nter f ectus [scil. Oswaldus] . Tulit itaque de pulvere terrae
illius... etc. (60).
Drogo nam dit verhaal over in zijn Vita Oswaldi (61) en in
zijn officie vermeldt hij het in een vers
(( Herbida terra viret : Britto de pulvere transfert » (62).
Wij zien dus overeenkomsten tusschen den Oswald van
Zuid-Duitschland en dien van Drogo, resp. Winnoxbergen.
Wodan kunnen wij gerust uitschakelen, zooals wij hebben gezien. Beide figuren, de Vlaamsche en de Zuid-Duitsche, zijn
door lersche of Britsche monniken geteekend. Dit zou reeds
de overeenkomst verklaren, maar er is nog een andere mogelijkheid, of liever twee : de Duitsche Oswald is naar Bergen
gekomen of de Bergensche naar Duitschland. En hier kan ons
de liturgie eenig licht verschaffen.
M. Paul Bayart zegt, dat een codex van S. Gallen (63) hetzelfde officie bevat als dat van Bergen (64) met eenige kleine
BEDA, Hist. eccl. 1II, C. 10 (PL 95, 133) .
•••
61) A SS. Aug. II, 100 B.
62) BAYART. 1. c. 63. Antiph. III in Laudibus.
63) Stiftsbibl. ms. 472 (Brevier saec. XIII) p. 28: Historia de S. Oswald°.
64) BAYART, 1. c. 34.
60)

••••
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afwijkingen. Doch het officie van Bergen bevat geen Duitsche
elementen, i. c. de ravenlegenden. Dus besluit Bayart :
(( C'est de Bergues, ou il a été composé, que cet office s'est
répandu dans les pays germaniques » (65). Tusschen het officie van Winnoxbergen en het Engelsche (66) bestaat weinig
overeenkomst ; alleen de Ant. ad Magnificat Gloriose rex Oswalde hebben zij gemeen en andere gemeenschappelijke uitdrukkingen gaan terug op Beda (67).
Zijn er dus in het Vlaamsche Oswaldbeeld enkele Engelsche trekken, in het Duitsche vinden wij Vlaamsche en Engelsche bestanddeelen terug, maar opgesierd door legenda
rische toevoegingen van Duitsche meistreelen : de geschiedenis van den raaf en den ring, terwijl de raaf en het chrisma
wel uit Reims (68) zullen komen, waar Oswald ook op de kathedraal prijkt. De rondreizende Scotti hebben natuurlijk het
beeld, dat de liturgie bood, nog bonter gemaakt, en Oswald
werd een populaire Heilige, wiens naam in allerlei vormen
eeuwenlang, en nag, gedragen werd als Oswald, Oschwald,
Asal, Assal, OEslin, OEsel, Schwald, Schwall, Walde,
Wáldele (69), Oswoud en Osewoudt (70).
Fr. Willibrord
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Brozzi-Quaracchi.
65) L. c. 35.
66) Ms. Harley 4664 Brit. mus. (Dreves, Anal. hymn. XI, 210)
67) BAYART, 1. c. 35.
68) La Sainte Ampoule.
69) E. NIED, Heiligenoerehrung and Namengebung, Freiburg i. Br. 1924, 73.
70) J. J. GRAAF, Nederlandsche Doopnamen, Bussum 1915, n. 591.

BARTHOLOMAEUS ANGLICUS
EN ZIJN INVLOED
(Vervolg van Deel I, blz. 79).

II. VEERTIENDE EN VIJFTIENDIS EEUW.
Daar onze Brabantsche Thomas van Cantimpré met volle
recht als Bartholomaeus' evenknie mag gelden, was het
noodzakelijk eerst een uitvoerige vergelijking tusschen beide schrijvers in te stellen. Nu rest ons nog den invloed na te
gaan van den Engelschman op onze middeleeuwsche letterkunde.
Hoever heeft deze invloed zich uitgestrekt?
Om een alleszins bevredigend antwoord hierop te kunnen
geven zouden we o. a. moeten weten welk verband er bestaat
tusschen Bartholomaeus' werk en verschillende min of meer
belangrijke voortbrengselen onzer middeleeuwsche litteratuur op 't gebied der natuurkunde en der allegorie.
Dat Thomas van Cantimpré in zijn De naturis rerum geen
gebruik heeft kunnen maken van de Proprietates rerum, hebben we reeds gezien. De Beestiaris van Minne, middelnederlandsche vertaling van den Franschen Bestiaire d'amour van
Richard de Fournival, moet eveneens uitgeschakeld worden
wegens zij n te vroegen datum.
Maar hoe staat het met volgende schrijvers? Hendrik
Baete, van Mechelen, in zijn onuitgegeven Speculum divinarum et naturalium rerum (1) ;Broeder Gheraert, in zijn dichtwerk Natuurkunde van 't Heelal ; Broeder Thomas, in zijn
proza-traktaat ovér natuurkennis, van het jaar 1300 ; Heinric
van Hollant en de andere schrijvers over Die cracht der mane ;
de Karmeliet Jan van Schoonhoven in zijn Distinctiones de
1) PITRA, Spicilegium Solesmense, III, 1855, p. LXXXII, vermeldt reeds de twee
Brusselsche handschriften 271 en 7500. Zie verder over dit werk A. BIRKENMAJER.
Henri Bate de Malines, astrohome et philcsophe du XIII' siècle (in La Pologne au
Congrès International de Bruxees, Cracovie, 1923) .
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vitiis et virtutibus ; de Rotterdammer Arnold Geilhoven, regulier te Groenendael, in zijn Vaticanus en zijn Currus triumphalis (2) ; Willem van de Velde, in zijn Empyreale maius en
zijn Empyreale minus, en zooveel anderen ! Op al die vragen
moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik stel ze dan ook
maar alleen om stof te leveren voor nader onderzoek.
Wel kan ik zeggen dat Joannes a Beka in de Voorrede van
zijn Kroniek Bartholomaeus' werk uitdrukkelijk noemt : « Est
autem Hollandia, prout apparet in tractatu de proprietatibus
rerum libro xv, quaedam provincia modica, sita junta ostia
Rheni, ubi mare intrat... (3) » Waarna het geheele hoofdstuk ex, wordt medegedeeld, met dit explicit : « Huc usque
liber de Proprictatibus rerum ». Wellicht vond Beka er een
handschrift van in de bibliotheek van Egmond, al wordt dit
niet vermeld in de overigens zeer incomplete boekenlijst van
Boudewijn van den Haag.
De ongenoemde Clerc uten laghen landen nam den tekst

weer uit de kroniek van Beka over (4).
*
**

Onze Nederlandsche Grootmeester, de Gelukzalige Jan
van Ruysbroeck, waarvan de legende een ongeletterde zou
2) PITRA, Spicilegium Solesmense, III, p. LXXXIII, n. 2 geeft een lijst van sichrijvers die in het tweede deel van den Vaticanus warden aangehaald ; daaronder
Boccacius, Petrarcha, Richardus judex Venusinus, Jacobus Beneventanus, Montenarius in Lima Cleri, Baldo in Fabulis. Albertanus de Doctrina dicendi et tacendi, Alda in Mulieres, Ovidius Sulmonensis in libro De invocatione vitae, en
nog meer dergelijke Italiaansche schrijvers die hij waarschijnlijk aan Nicolaas
de Tuderto ontleent. -- Ook de andere werken van den geleerden Rotterdammer zouden onderzocht moeten worden.
3) Ed. Buchel., Utrecht, 1643, p. 4-5. Fruin had in zijn opstel over « De etymologie van Holland » (Verspreide geschriften VIII, 139-143) ook dezen tekst van
Bartholomaeus kunnen aanvoeren als bewijs dat holland eigenlijk broekland beteekent : « est autem terra palustris et aquosa .., habens locus et stagna malta ».
Men weet dat de oorspronkelijke Beda-kroniek tot 1346 loopt ; de opdracht geschiedde in 1349 of 1350. Zie H. P. COSTER, De kroniek van Johannes de Beka, haar
bronnen en haar eerste redactie, Utrecht, 1914, bl. 152-153, 261.
4) BLOK, Gesch. van het Nederl. Volk, I, 1892, bl. 375 zegt ten onrechte : « Het
noemen van het boek « De proprietatibus rerum » van Bartholomaeus Anglicus,
die eerst circa 1360 schreef, wijst misschien reeds dadelijk op een lateren tijd dan
de dagen v an Willem V D. Waarom zou hetzelfde ar gument dan ook niet gelden
voor Beka?
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willen maken, toont in bijna al zijn werken dat hij een uitgebreide kennis bezat der natuurlijke historie. Aanhoudend
treffen we bij hem bijzonderheden aan die hij ontleende aan
de botaniek, de zoologie, de cosmographie, de astronomie
van zijn tijd. Zoo wordt in de Twaalf Beghinen 't gansche
planetenstelsel uiteengezet. In den Tabernakel houdt hij er
zelfs een heele volière op na, met gevogelte van allerhande
plumage.
Waar heeft Ruysbroeck die wetenschap opgedaan? Want
we kunnen toch niet veronderstellen dai hij dat alles bij eigen
ondervinding zou hebben leeren kennen. Wanneer hij ons
tot in de fijnste détails de eigenaardigheden beschrijft van
den larus, den alietus, den onocrota!us, den charadrius, den
bonten aer of porphirio, en meer dergelijke vreemdsoortige of
zelfs fabelachtige dieren, dan had hij beslist een boek voor
zich liggen, dat hij afschreef.
In dit geval zou men allicht geneigd zijn aan den een of
anderen Bestiaris te denken. Een vertaling van den oer-ouden
Physiologus kan het echter niet zijn ; want in geen enkele der
talrijke redacties van dit wijd verspreide volksboek, Grieksch,
Armeensch, Ethiopisch, Syrisch, Latijnsch, Fransch, enz.,
komen de zoo juist vermelde vogels voor, met uitzondering
van den charadrius. (5) Ook de verloren dietsche Bestiaris
van Willem Uten Hove kan niet in aanmerking komen, daar
deze, volgens Maerlant, slechts een vertaling was van een
der Fransche Bestiaires : Philippe de Thaon, Guillaume le
Normand, Gervaise of Pierre de Beauvais. Ten slotte kunnen ook Plinius, Solinus en Isidorus niet als rechtstreeksche
bron van Ruysbroeck gelden, evenmin als het Liber de BesHis van den Pseudo-Hugo van St. Victor, zooals G. van
POPPEL het reeds tegen KALFF heeft uitgewezen (6).
Welk boek heeft Ruysbroeck dan gebruikt? Was het misschien het Liber de proprietatibus rerum van Bartholomaeus
Anglicus? 't Is wei mogelijk dat onze mysticus dit werk,

5) Zie o.a. Dom J.-B. PITRA, Spicilegium Soesmense, III, 1855. p. LIl-LIII ;
P. MEYER, Les bestiaires (f rangais), in Histoire littiraire de la France, xxxly,
1915, pp. 362-390, en de daar aangehaalde litteratuur.
6) De Katholiek, cxLly, 1913, bl. 450-454.
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tegelijk met andere middeleeuwsche compilaties van dergelijken aard, gebezigd heeft. Zekerheid is in dezen echter
niet gemakkelijk te bereiken. Juist het « compilatorisch » karakter van Bartholomaeus' werk maakt het probleem uiterst
delicaat.
Een enkel voorbeeld moge volstaan.
In hoofdst. CI van zijn Tabernakel geeft Ruysbroeck o.a
volgende beschrijving der duiven : « Si selen bi den rivieren
ende op die dare watere ritten, ochte enich ooghel van boven

quame diese twen ende bederven woude, dat sine inden watere overraids sijn beelde bekinnen mochten, ende hen daer
vore behoeden. Dat dare water, dat es die heileghe Screfture,
ende dat leven der heileghen, ende die ghenade Gods. Hier
inne sele wi ons spieghelen, alse wi becoert werden : soe en

mach ons niemen deeren (7) ».
Ik betwijfel het ten zeerste of Ruysbroeck die zonderlinge
eigenschap der duiven ooit in werkelijkheid heeft waargenomen. Veeleer heeft hij ze in een of ander boek gevonden. En
inderdaad, bij Bartholomaeus Anglicus staat het bijna woordelijk te lezen : « Columba super fluenta residens, umbram

accipitris de longe venientis inspicit ; quam statim videns ad
interiora foraminis fugiens se abscondit » (lib. XII, cap. 7).
Een haastige lezer zou wellicht uit deze parallelplaats aanstonds de conclusie willen trekken dat Ruysbroeck bij Bartholomaeus te rade is geweest. En toch is een dergelijke gevolgtrekking veel te voorbarig. Want ook bij Thomas van
Cantimpré is dezelfde tekst te vinden : « Columba super
aquas libentius requiescit, ut et sitim restringat et venientis

umbram accipitris prospiciat in aquis. Beatus ergo vir qui in
sapientia Scripturae morabitur... (8) ».
En hiermede is de zaak nog lang niet uitgemaakt. Dezelfde
verklaring in ongeveer dezelfde woorden had Ruysbroeck op
meer dan veertig verschillende plaatsen bij andere schrijvers
kunnen vinden.
7) Uitg. DAVID, dl. II, b1. 70.
8) Cf. Hist. liftér. de la France, xxx, 378. Vincent de Beauvais (Speculum Nafurale, 1. xvi[, c. L[v) heeft den tekst uit Thomas overgenomen. met weglating
van de allegorische verklaring.
11
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Zij is niet afkomstig van de oude natuurkundigen, maar
schijnt uitgelokt door een tekst van het Hooglied : « Oculi
ejus sicut columbae super rivulos aquarum, quae lade sunt
lotae, et resident juxta fluenta plenissima » (V, I 1). Gregorius de Groote (of de ongenoemde schrijver die onder zijn
naam schuilt) was, voor zoover ik weet, de eerste die aan
dezen tekst de bovenvermelde, niet zoo zeer voor de hand
liggende uitlegging gaf : « Ad hoc etiam columbae juxta
f luenta residere solent, ut volantium avium umbram in aqua
videant, super quam se projicientes, ungues rapientium sic
c j f ugiant. Sic sancti viri in Scriptura sancta fraudes daemonum perspiciunt, et ex descriptione quam vident, quasi ex
umbra hostem cognoscunt (9) ».
In de IX° eeuw nam Walafried Strabo deze passage op in
zijn Glossa ordinaria (10) en maakte haar aldus voor de latere
middeleeuwen tot de klassieke verklaring van dit Bijbelvers.
Het moet ons dan ook niet verwonderen dat wij haar aantref-fen in tal van commentaren op het Hooglied (1 1) .
9) Expos. in Cant. Cant. (inter opera Gregorii Magni), MIGNE P. L., 79, col.
522-523. Beda heeft dezelfde verklaring ; nam hij ze over van Gregorius, of heeft
de Ps.-Gregorius Beda afgeschreven? In ieder geval staat Beda's tekst dichter bij
Ruysbroeck : « Columbae super rivulos aquarum ... residere solent... ut venientis
umbram accipitris in aquarum perspicuitate praevidere, ac sic imminens ab hoste
periculum evadere possint. Cujus figura naturae i'n propatulo est, quia jugi divinorum eloquiorum meditatione opus habemus, ut vet facta sanctorum vel dicta legentes, quo nos genere apertae impugnationis antiquus hostis, quibus fraudum
machinis debellare ac sup Dlantare conetur, sollicita mente perscrutemur ». P.L.,
91, col. 1164. — Volgens Dom A. Wilmart 0. S. B. (Rev. Bén., xxxix, 1927.
bl. 101, n. 2) is de vermelde commentaar wel zeker niet van Gregorius.
10) P.L. 113, col. 1155.
1 1) Zoo bijv. : Ps.-CASSIODORUS, P.L., 70, 1086 (dezelfde commentaar staat ook
gedrukt in de opera spuria van St. Thomas, uitg. Vivès, XVIII, 587) ; Ps.-HAImo
van Halberstadt (Haimon d'Auxerre?), P.L., 117, 332 ; HONORIUS « Augustodunensis », P.L., 172, 535 ; ANSELME de Laon, P.L., 162, 1214 ; WOLBERO van Keulen, P.L., 195, 1194 ; RICHARD van St.Victor, P.L., 196, 510 ; PHILIPPE DE HARVENGT
P.L., 203, 435 ; ALANUS van Rijssel, P.L., 210, 89 ; THOMAS de Perseigne (de Vaucelles), P.L., 206, 573 ; St.THOMAS van Aquine, uitg. Vivès, XVIII, 647 (zie ook
zijn commentaar op Ev. Joa. c. I, 1. 13, Vivès, XIX, 740) ; en verder het boek
De modo bene vivendi, c. '55, P.L., 184,1281.1282 ; Ps.-ALBERTUS Magnus, De
Iaudibus B.-M. V., 1. V, cap. 2, n. 10. — Verschillende dezer schrijvers geven den
tekst ook nog op een andere plaats, tegelijk met het aanstonds te vermelden
lijstje.
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Toch geloof ik niet dat Ruysbroeck een commentaar voor
zich had liggen van Hooglied, V, 11. De boven aangehaalde tekst maakt bij hem deel uit van een lijstje der
propriëteiten » van de duif. Dat lijstje nu, is niet door
Ruysbroeck zelf samengesteld, maar draagt een sterk traditioneel karakter. Er zit zelfs een heele brok geschiedenis
aan vast. Oorspronkelijk door Beda verzameld, is het de
gansche middeleeuwen .door afgeschreven en gecommen,.
teerd ; ja; tot in de moderne tijden is het blijven voortbestaan.
Behalve bij Beda (12), had Ruysbroeck het in zijn primitieven en nagenoeg ongerepten vorm kunnen lezen bij de
schrijvers uit den karolingischen tijd : Rhabanus Maurus (13),
Walafried Strabo (14), Haimo van Halberstadt (15), Paschasius Radbertus (16).
Met de vroeg-scholastiek begint voor ons lijstje een nieuw
tijdperk. Aan de spits van deze nieuwe rij van schrijvers
treffen we den half vergeten Anselme de Laon aan ; en het
is opmerkelijk hoe de ontwikkelingsgeschiedenis van een enkelen tekst hier de resultaten bevestigt van de jongste geschiedvorsching, die dezen Anselmus samen met zijn homonymus van Kantelberg als den waren vader der scholastiek
begroet. In zijn Enarrationes in Mattheum (1i7) gaf hij aan het
lijstje een nieuwen vorm, dien we terugvinden bij Hildebert
du Mans (1:8), bij Guerricus van Igny (19), bij den onbeken12) BEDA Venerabilis, Homil. XI, in Theophan., P.L., 94, 62 ; vgl. Expos. in
Matth. 1. I, ibid., 18, en Exp. in Luc., 1. I, P.L., 92, 343. De bronnen van Beda
zijn bijna uitsluitend de Schriftuur en de Kerkvaders, vooral S. Cyprianus, De
unitate Ecclesiae c. ix, P.L., 4, 506 (in een nota verwijst Baluze naar Ruysbroeck's
Tabernakel, c. 135) ; en vgl. S. Augustinus, In Joa., tr. VI, P.L., 35, 1425-1428,
1430 ; Quaest. X V II in Ev. sec. Matth., VIII, F.L., 35, 1366 ; Sermo LXV, P.L.,

38, 426.
13) Comm. in Matth., 1. I, P.L., 107, 777.
14) Glossa ordinaria in Matth., III, P.L., 114, 83. Het bevreemdt dat bijna geen
enkele der latere schrijvers zijn lijstje rechtstreeks aan de Glossa ontleende.
15) Horn. XVI, in Oct. Epiph., P.L., 118, 118-119.
16) In Matth., 1. II, P.L., 120, 172.
17) Lib. I, P.L., 162, 1269.
18) Sermo LI de Tempore, P.L., 171, 592 ; en Sermo LVI, de Sanctis, ibid., in
die Puri f icationis, 612 -615.
icationis, P.L., 185, 86.
19) Sermo V in die Purificationis,
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den auteur van het boek De modo bene vivendi (20), en later
in de Summa van St. Thomas (21). Tegelijkertijd geeft hij
in zijn commentaar op het Hooglied (22) een eersten knak
aan de symboliek van het mystieke getal der zeven eigenschappen der duif, waaraan men zich tot hiertoe had gehouden, door er vier nieuwe propriëteiten bij te voegen, waarop
de schrijvers der XIIIe eeuw verder zullen voortbouwen.
Nog een ander belangrijk verschijnsel van de geestelijke
beweging in dien tijd ni. de toenemende devotie tot 0. L.
Vrouw, weerspiegelt zich getrouw in de geschiedenis van
ons lijstje. Maar hier zijn het de Nederlanden die den toon
aangeven. De Luiksche Benedictijn Rupertus, die later bekend
zou worden onder den naam van Rupertus von Deutz, was
de eerste die de geheimenissen van het Hooglied, — en daaronder ook de zeven eigenschappen der duif, — doorloopend
op de Heilige Maagd toepaste (23). Hij vond navolgers in
den Henegouwschen Norbertijn Philippe de Harvengt (24),
den Duitschen Benedictijn Honorius « Augustodunensis », een onbekenden Engelschen Cisterciënser (26), en anderen. (27).
20) Cap. 56, n. 137, inter asera S. Bernardi, P.L., 184, 1284.
21) I I la, q. 39, a. 6, ad 4.
22) in Cantica, c. I, P.L., 162, 1195 : Anselmus maakt nochtans onderscheid tusschen de zeven traditioneele eigenschappen en de andere : hij vermeldt ze afzonderlijk.
23) In Cantica, 1. 111, P.L., 168, 884 (omstreeks 1117 te Luik vervaardigd). In
zijn commentaar op Mattheus worden de zeven eigenschappen eveneens vermeld,
ibid., col. 1387.
24) In Cantica, I. VII, c. citi, P.L., 203, 453-454 (begonnen vóór 1147, voltooid
na 1158).
25) Sigillum B. Mariae (een korte commentaar op het Hooglied), P.L., 172 ,510 ;
het lijstje wordt hier slechts vermeld. In een anderen commentaar van denzelfden schrijver op het Hooglied (na 1153) worden de zeven eigenschappen toegepast op de ziel : P.L., 172, 525 ; zoo eveneens in de commentaren van WOLBERO
van Keulen, P.L., 195, 1086-1087 ; GILBERTUS F0LI0TH, P.L., 202, 1208, 1231,
1255 ; THOMAS DE PERSEIGNE, P.L., 206, 147. — Bij PETRUS CAPUANUS (de Morra),
Rosa alphabetica, littera III, art. VII, worden ze toegepast op de Gelukzaligen
in den hemel (PITRA, Spicil. Solesm., II, 485).
26) Distinctiones Monasticae, 1. I, (omstreeks 1220), PITRA, Spicil. Solesm. II
p. 486 ; de toepassing op 0. L. Vrouw staat hier zonder verband met het Hooglied. De schrijver geeft ook een toepassing op de zeven gaven van den H. Geest,.
27) Bij ALANUS van Rijssel wordt het Hooglied ook doorloopend op O.L. Vrouw
toegepast, evenals bij ALEXANDER NECKAM.
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Tegen het einde der XII e en bij den aanvang der XIII e eeuw
beginnen de Physica en Metaphysica van Aristoteles in de
wetenschappelijke centra van West-Europa door te dringen.
Dat merken we al aanstonds aan ons lijstje. Eerst voegt er de
pseudo-Hugo van St. Victor heel schuchter een paar eigenschappen aan toe die hij stilzwijgend aan den Stagiriet ontleende (28). Thomas van Cantimpré doet heel anders : hij
windt er geen doekjes om : bijna alles wat Aristoteles van de
duif had gezegd wordt openlijk in het traditioneele lijstje
ingelascht (29). Voortaan is het met den ouden sleur gedaan.
Vincent de Bauvais (30) en Jacob van Maerlant (31) schrijven Thomas na. Bartholomaeus Anglicus, gevolgd door den
schrijver der Proprietates rerum mortzlizatae, maakt van zijn
kant uit allerlei bronnen een lijstje op dat met Thomas' beschrijving veel gemeen heeft (32), en weer tot grondslag dient
voor het Liber de proprietatibus et epithetis rerum (33). Ten
slotte combineert de Anonymus Claravallensis (34) al de
voorafgaande gegevens ; en zoo is het aantal eigenschappen
der duif op 't einde der XIII e eeuw tot het respectabel getal
van vier en twintig geklommen, wel een beetje veel voor de
beoefenaars der symboliek die voor elke « propriëteit » een
passende allegorische verklaring moeten zoeken !
Bij al die schrijvers had Ruysbroeck zijnen tekst kunnen
vinden. Toch is er onder die 40 à 50 parallelplaatsen geen
enkele die in alle opzichten aan Ruysbroeck's beschrijving

28) De bestiis, lib. I, c. xi, P.L., 177, 19-20 : « in diversis locis diversas columbae proprietates reperi », zegt de onbekende schrijver. Het werk dateert waarschijnlijk uit het einde der XII e eeuw. Ook het zoogenaamde liber tertius De
Besfiis (P.L., 177, 97) bevat hetzelfde lijstje : de Engelsche Cisterciënser, schrijver der Distinctiones Monasticae (omstr. 1220), schijnt het eveneens gekend te
hebben (PITRA, Spicil. Solesm., II, 485).
29) Zie den tekst in Hist. litte'r. de la France, xxx, 378-380.
30) Speculum Naturale, 1. xvii, c. LIV.
31) Naturen Bloeme, Broek III, v. 1019-1106, uitg. VERWIJS, I, bl. 205-208.
32) De Proprietatibus rerum, 1. xII, c. 7.
33) Inter opera Hugonis a S. Victore, P. L., 177, 142 ; een andere, weinig
verschillende redactie is te vinden bij L. DELISLE, Hist. litte'r. de la France,
KXX, 385.
34) Distinctiones (PITRA, Spicil. Solesm., II, 487).
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beantwoordt : ze geven ofwel méér eigenschappen, ofwel
minder, of in een andere volgorde, zoodat we moeten aannemet dat Ruysbroeck, bij het bewerken van zijn bron, zich
eenige vrijheid heeft gegund. Dit vooropgezet blijkt evenwel
dat de tekst van Thomas van Cantimpré op slot van rekening
nog het dichtst bij Ruysbroeck staat. Niet alleen worden alle
(( propriëteiten » door Ruysbroeck vermeld, op één na, bij
Thomas teruggevonden, maar ze staan er in dezelfde volgorde, die ik nergens anders aantref. De lezer oordeele.
RUYSBROECK,

Tabernakel, hfdst.

CI (uitg. Da-

vid, II, 69-70)
Dese .ij. duven selen sijn
1. sempel ende eenvoldich (35)
in der meininghen te Gode
weert,
2. saechtmoedich in ghedoeghene,
3. ende sonder galle iemene te
quetsene ochte te deerne ; (36)
4. ende si selen te velde uut vlieghen met den groeten cudde,
5. ende selen die goede coerne
ute kiesen daer si bi leven :
dat es, dat si altoes wandelen
selen met anderen goeden
menschen, daer si iet goets
ave hoeren ende sien moghen,
dies si ghebetert werden.
6. Ende si selen bi den rivieren
ende op die dare watere Bitten, ochte enich voghel van

THOMAS VAN CANTIMPRI,

De naturis rerum, lib. V
litle'r. de la France.

(Rist.

XXX, 378-380)

Columba, ut dicit Augustinus,

1. avis est mansueta,
2. rostro non lacerat, 3. sine
felle est... [6. nulli nocet]
5. gregatim incedit,...
8. puro grano pascitur,... (37)

13. super aquas libentius requiescit, ut et sitim restringat et venientis umbram ac-

35) Duidelijke herinnering aan den tekst van het Evangelie : a estote simplices sicut columbae n (Matth. X, 16).
36) Dat dubbel werkwoord te quetsene ochte te deerne is klaarblijkelijk een
vertaling van het dubbele non lacerat, nulli nocet van Thomas. Ruysbroeck heeft
beide eigenschappen samengevoegd. Noch het een noch het ander is bij Maerlant te vinden, evenmin als bij Vincent de Beauvais.
37) De meeste der bovenvermelde schrijvers, te beginnen met Anselme de
Laon, hebben meliora grana eligit, wat beter met den tekst van Ruysbroeck
overeenkomt.
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boven quame diese vaen ende bederven woude, dat sine
inden watere overmids sijn
beelde bekinnen mochten,
ende hen daer vore behoeden.
Dat dare water, dat es die
heileghe Screfture, ende dat
leven der heileghen, ende die
ghenade Gods. Hier inne sele
wi ons spieghelen alse wi becoert werden : soe en mach
ons niemen deeren,
7. Deze duven sijn heet van naturen,
8. ende bringhen dicwile jonghe
duven ; want alsoe dicke alse
wi, omme die eere Gods ende omme onse salicheit, die
sonde anesien met onwerden
ende met hate, ende die
doecht met minnen, soe
bringhe wi jonghe duven, dat
sijn nuwe doechde.
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cipitris prospiciat in aquis.

Beatus ergo vir qui in sapientia Scripturae morabitur et in justitia meditabitur,
et in sensu cogitabit circumspectionem Dei, ; cibabitur
enim pane vitae et intellectus, et aqua sapientiae salutaris potabitur... (38)
20. calidissimae naturae sunt...
24. inter pullos plerumque inveniuntur et ova, et, dum
alii evolant, alii erumpunt ;
ipsi demum pulli trimenses
fetificant.

Uit deze vergelijking blijkt dat niet Bartholomaeus Anglicus, maar Thomas van Cantimpré hoogstwaarschijnlijk de
bron van Ruysbroeck is geweest. Hetzelfde zou men ook nog
uit andere plaatsen kunnen bewijzen.
Z66, bijv. de beschrijving van den Porphirio : « sijn een
voet es ghelijc den aer, de ander ghelijc der gans. Hi vliecht
hoeghe, nochtan siet hi de cleine vessche in dwater, ende
dan sciet hi haesteleec neder : met den aers voete grijpt hi
de vessche, ende met den gansen voete stoent hi heme op in
de locht (39) ». Volgens Bartholomaeus Anglicus en de Proprietates rerum moralizatae (40) hoort deze zonderlinge eigenschap den adelaar toe. Thomas van Cantimpré, integendeel,
en Jacob van Maerlant, zien er met Ruysbroeck het kenteeken van den Porphirio in : « Porphirius unum pedem habet
38) Maerlant heeft deze allegorische verklaring weggelaten en zegt alleen :
a Op elc punt vintmen wel sermoen,
Die hier voeren staen bescreven ».
39) RUYSBROECK, Tabernakel, hfdst. CXL, uitg. David, II, 214-215.
40) Hist, littér. de la France, xxx, 344.
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aquilae similem, alium anseri... Haec in aqua piscem prospiciens se elevat super nubes, descendensque cum impetu rap it 'uno pede piscem in prof undo aquae, sic pede altero enatans piscem ad opt,ata, reportat (41) ».
Al is de uitslag van ons onderzoek dus zuiver negatief voor
zoover het Bartholomaeus Anglicus en zijn invloed op Ruysbroeck betreft ; we hebben er tenminste dit positief en niet te
versmaden resultaat bij gewonnen, dat we voortaan weten dat
onze Nederlandsche Grootmeester in de natuurlijke historie
en aanverwante wetenschappen bij voorkeur bij inheemsche
schrijvers te rade ging, nl. bij Thomas van Cantimpré.
Sommige plaatsen geven zelfs den indruk dat hij, tegelijk
met den oorspronkelijken latijnschen tekst van Thomas van
Cantimpré, ook de dietsche vertaling van Jacob van Maerlant onder de oogen had.
Wanneer hij van den valk schrijft : (( hi es so starc, dat hi
den aer doet sleet, ende . iiij . cranen ochte .v. , met sijnre
cracht (42) », is het dan niet alsof we een echo hoorden van
Maerlant's rijmen?
" So staerc es hi ende so groet,
Dat hi den aren slaet ter doet.
Siet hi in ere scaren
Daer vijf cranen bene vaeren,
Jof andre voghele alse vele,
Ende men uutworpt in spele,
Hi veltse alle met sire macht
Deen na den andren in sine jacht ,,. (43)
Vergelijkt men deze vertaling met het latijnsch origineel
((( non desistit a persecutione avium, donec omnes quinque
unam post aliam ad terram dejiciat) dan blijkt aanstonds dat
de uitdrukking (( met sire macht » niets anders is als een lapwoord : Maerlant had die woorden noodig om ze te laten rij-

41) Zie de aanteekening van E. Verwijs in zijn uitgave der Naturen Bloeme,
I, 276-277.
42) RUYSBROECK, Tabernakel, hfdst. CXLI, uitg. David, II, 216.
43) Naturen Bloeme, Boek III, v. 1243-1250 (uitg. Verwijs, I, 213). Hs. B. leest
evenals Ruysbroeck : u met sire cracht » !
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men met '( in sine jacht » (a persecutione), en zoo zijn ze ongemerkt bij Ruysbroeck terecht gekomen.
Iets verder vertoonen Maerlant en Ruysbroeck, in hun vertaling van Thomas' tekst, ook weer eenzelfde opvallende afwijking van het latijn. Waar bij Thomas staat « carnes crudas
et servatas... non comedit, sed recentes » , vinden wij bij
Maerlant : « sijn aes moet sijn versch ende levende » ; en bij
Ruysbroeck geheel gelijkluidend : « sijn aes moet versch sijn
ende levende ».
In hetzelfde hoofdstuk wordt voor den latijnschen naam
herodius (reiger) zoowel bij Maerlant als bij Ruysbroeck dezelfde foutieve vertaling gegeven : geervalk. Dat zal toch niet
toevallig zijn (44).
Men zou nog meer voorbeelden kunnen aanhalen die erop
wijzen dat Ruysbroeck met Maerlant's werk bekend was (45).
Doch daarvoor is 't hier de plaats niet. Slechts ééne bemerking willen we hier nog aan toevoegen.
Wat Ruysbroeck in de natuurkundige werken van Maerlant, van Thomas van Cantimpré, of misschien van Bartholomaeus Anglicus zocht, was niet een wetenschappelijke en
nauwkeurige bschrijving der dingen. Dat was voor hem maar
bijzaak. Neen, hij zag veel dieper en veel hooger. Dr L.
Reypens heeft het prachtig gezegd : « Al wat hij opmerkt en
leest en leert, het wordt in zijne concrete zelfheid en afzonde44) Deze gemeenschappelijke fout zou eenigszins verklaard kunnen worden
door het feit dat Maerlant en Ruysbroeck misschien allebei de Glossa hebben
geraadpleegd : daar vindt men reeds : herodio, falco (P.L., 114, 815). Maar waarom juist bij allebei geervalk ? Uit hetzelfde hoofdstuk blijkt trouwens dat Ruysbroeck, zelfs wanneer hij Maerlant volgt, er toch den latijnschen tekst van
Thomas naast had liggen. « Als: hi ghemest, so comt hi noede weder van groten
overmoede », schrijft Ruysbroeck Welnu, deze laatste woorden ontbreken bij
Maerlant : Ruysbroeck haalt ze uit 't latijn van Thomas : « si non capit praedam, ... prae indignatione vi!t ad reclamatorium redit ».
45) In den Tabernakel, hfdst. CXL, vertaalt Ruysbroeck porphirio (purpervogel,
purperkoet), door « bonte aer », tenminste in de uitgave van David. Bij Maerlant, Bbek III, v. 3015, staat in de uitgave van Verwijs broecaer » ; maar verschillende handschriften hebben de lezing « bucaer ». Zou Ruysbroeck soms een
handschrift v66r zich hebben gehad waarin te lezen stond « boucaer »? Bouc is
palaeographisch gemakkelijk te verwarren met bont, omdat n en u, c en t in de
handschriften dikwijls heel moeilijk te onderscheiden zijn.
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ring voorbijgezien, tot beeld en teelden gemaakt, aan zichzelf
onttrokken en meegesleept in de sterk opslorpende eenmaking
der werelddingen door het machtig aanhalende centrum der
ziel, de inwonende Godheid (46) . »
Ruysbroeck is ten onzent een der laatste vertegenwoordigers van die hoog-idealistische wereldbeschouwing der
middeleeuwers, die zoo krachtig tot uiting komt in hun voorliefde voor de symboliek (47). Na hem verandert dat alles,
zooals we aanstonds zullen zien. Bartholomaeus Anglicus en
de oude werken over de natuurlijke historie, worden nog wel
geraadpleegd, doch uitsluitend om er de dingen vanuit het
realistisch standpunt te bestudeeren in hun concrete uiterlijke eeuw de groei der experimenheid (48). Naarmate in de
teele wetenschap toeneemt, verdwijnt de bloei der symboliek.
Nergens blijkt dat duidelijker dan bij Geert Groote, Ruysbroeck's vriend en tijdgenoot. Ruysbroeck en Groote staan
tegenover elkander als de verpersoonlijking van twee tegenovergestelde geestesrichtingen. De Brabantsche mysticus is
in vele opzichten de man gebleven der vroegere middeleeuwen, die zich weinig bekommert om wetenschappelijke
akribie : zijn blik staart onmiddellijk op het onzichtbare, in

W

46) Dr L. REYPENS, Ruusbroec, Brussel-Amsterdam, 1926, bl. 82.
47) Het idealistisch karakter der middeleeuwsche wereldbeschouwing wordt
onwederlegbaar bevestigd door de resultaten der kunstgeschiedenis. « Dans l'art
r'
du moyen Age, schrijft MALE, toute forme est vivifiée par l'esprit. Une paxeille
conception de l'art suppose un système du monde pro f ondément idéaliste, et la
conviction que l'histoire et la nature ne sont qu'un immense symbole ... Ce qui
est intéressant ici, c'est bien moins l'explication [allégorique] prise en elle-même,
que I'état d'esprit qu'elle suppose ; ce qui est significatif, c'est le mépris de la
réalit , c'est la conviction profonde qu'au travers de toutes les chases de ce monde
on peut atteindre à I'esprit pur, on peut entrevoir Dieu, Voilà le vrai génie du
moyen Age ». E. MALE, L'art religieux du XIII e siècle en France, 3 éd. Paris,
1910, p. 29, 34 : zie verder heel het hoofdst. I : Le miroir de la Nature, p. 41-82.
48) P. MEYER, in zijn belangrijke studie over de Fransche Bestiaires, maakt dezelfde opmerking : « Le Bestiaire de Pierre a été lu jusqu'à la fin du XV e siècle ;
mais it n'en résulte pas que les .explications symboliques du Physiologus aient
été goutées jusqu'à une époque aussi récente... On lui emprunte seulement des
descriptions d'animaux plus ou moins fabuleux ; on les fait entrer dans des compositions latines ou francaises qui sont souvent des compilations, mais désormais
on ne tient aucun compte des explications théologiques et allégoriques » (Hist.
liitér. de la France, xxxty, Paris, 1915, p. 388-389).
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de vaste overtuiging dat er in hetgeen we niet zien veel meer
werkelijkheid en waarheid schuilt dan in hetgeen ons oog ontwaart (49).Groote integendeel kondigt reeds de moderne tijden
aan : hij eischt v66r alles 'n trouwe weergave der stoffelijke
realiteit en voelt weinig voor symboliek en hooge bespiegelingen. In hem herkennen we niet alleen den volgeling van
Buridan en Oresme, maar ook den nominalist, die geen
waarde hecht aan het universeele en zuiver ideëele, maar
slechts oog heeft voor het onmiddellijk tastbare, voor de concrete werkelijkheid zooals ze zich door de proefondervindelijke wetenschap laat constateeren (50).
In een brief aan de Regulieren van Groenendael uit de
jaren 1378-1379, --- dus nog tijdens het leven van Ruysbroeck geschreven, -- geeft Groote openlijk zijn afkeuring te
kennen voor de planeten-symboliek die in het tweede deel van
' t Boec der XII Beghinen zoo'n groote plaats inneemt. Wat
Ruyshroeck daar vertelt van den invloed der planeten op
' t menschelijk leven is niet in overeenstemming met de jongste resultaten der wetenschap, zegt de geleerde Groote, zelfs
niet met de leer der Kerkvaders ; en wat de symbolische verklaringen betreft, die hadden gevoeglijk achterwege kunnen
blijven :
" Sensum namque prioris reverendissimi vestri scio sanctum
semper et plenum Spiritu ; (51) tarnen ea quae ponuntur et
49) Een enkel staaltje : Ruysbroeck moest in denTabernakel over den «haliaetus » (zeearend) spreken. Bij zijn gebruikelijken zegsman, Thomas van Cantimpré, vond hij er ech t er geen beschrijving van. Wat doet nu onze mysticus? Hij
neemt eenvoudig de beschrijving van den alcyon (ijsvogel) en plaatst er den
naam van den « haliaetus » (alietus) boven ! En ziedaar den zeearend omgeschapen in een vogelkijn « luttel meerre dan de mussche ». Had Ruysbroeck Bartholomaeus Anglicus geraadpleegd (lib. xii, cap. iv), hij zou er een juiste beschrijving van den haliaetus gevonden hebben.
50) Hetzelfde wezensverschil komt duidelijk voor den dag in het hoofdstuk
waarin Pomerius het bezoek van Groote bij Ruysbroeck verhaalt. Terwijl Ruysbroeck zichzelf voorbijziet en geheel en al opgaat in het object zijner liefde en
zijner beschouwing, ziet Groote angstvallig neer op zich zelven en op 's menschen zwakheid. « Super quibus et similibus verbis dictus magister Gerardus,
timoris aculeo plus quam amoris igniculo saucius, satis admodum mirabatur »
(Anal. Bolland., IV, 1885, p. 290).
51) Vergelijk hiermee wat Pomerius verhaalt van Groote, nadat Ruysbroeck
hem gezegd had : « numquam verbum in libris meis posui nisi ex instinctu Spi-
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transferuntur de stellis, planetis, astronomia, in libro hoc ad sen-

extra modum loquendi sanctorum patrum exorbitant ; ymmo sancti patres in multis locis redarguunt astronomos ut inscios, erroneos et superstitiosos, quia talia stellis et planetis attribuebant et mores hominum in stellas refundebant.
Et revera falsa sunt secundum quod vulgus clericorum et astronomorum ea intelligit.
In sanctis tropologiis vel anagogiis, naturalia, ubi vera et undique veritati subnixa, licet assumere ; quamquam aliquid tenuis
veri et paucis admodum, sicut est, noti subesse rebus estimo ; unde
et in mente patris earn [opinionem] venisse praesumo, quod
omnia Deum et mores deiformes, celurn et terra et omnia
quae in eis sunt, clamant, testantur et docent, et motibus et
figuris et actionibus et effectibus, sicut pater noster optime
novit. Sed plurimi attributi effectus ipsis planetis et stellis non
sunt reales, sed potius effectus earumdern opinatus. Et in hoc
sancti astrologis contradicunt ,,.

sus spirituales

En Groote aarzelt dan ook niet de conclusie te trekken
" Ex hiis et aliis multis suadeo librum non publicari, nisi
partem primam, quousque omnia quae intus sunt utilia, quorum grandis est copia, minus aptis rescissis, ad quoddam unum
colligantur, et primae parti, si ipse hoc dignum iudicaverit,
adiungantur. Haec sentio ego, salvo semper suo et vestrorum
saniori consilio ; aperte dico sanctis meis dominis, prout honori ecclesiae et sanctae vestrae congregationis et altitudini doctrinae prioris estimo convenire ,,. (52)
Hebben we voor Ruysbroeck geen zekerheid kunnen verkrijgen omtrent het al of niet gebruiken van Bartholomaeus'
ritus sancti ». « Ex tunc deinceps magister Gerardus omnia scripta ejus, quamvis prima facie dubia, nihilominus vera fore non dubitavit » (Anal. Boll., IV,
1885, p. 290).
52) Aangehaald met enkele correcties volgens hs. 78 J 55 der Kon. Bibl. in
Den Haag, fol. 166v ; ook uitgegeven door NOLTE, Tiibinger theol. Quartalschr.
1870, LII, 283, en door W. PRECER, Beitr. zur Gesch.. d. religiosen Bewegung in
den Niederl. (Abhand. Bayer. Akad., III cl, xxi, I Abt. 7, Munchen, 1894, S. 30
— In ' t begin van den brief schrijft Groote : « Librum de XII Bagutis pro prima parte Margarete de Mekeren et aliis communicavi, et communico, pro reliqua
autem parte non fui ausus publicare ». Men moet deze Margaretha niet verwarren met Margaretha van Moerbeke voor wie Ruysbroeck enkele zijner tractaten
schreef. De van Meeckerens zijn een Geldersch-Overijsselsche familie, waarvan
verschillende dochters zich aansloten bij de Zusters van het Gemeene Leven en
de Kanunnikessen van Windesheim.
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Liber de proprietatibus rerum, voor het tractaat dat we nu

gaan bespreken bestaat er geen twijfel : het werk van den Engelschman wordt er met name in aangehaald.
Dit tractaat is een tot hiertoe onbekende en onuitgegevene
verhandeling over de methode bij de meditatie, zonder titel
en zonder auteursnaam. Voor de geschiedenis van de ontwikkeling der gesystematiseerde meditatie in de XV e eeuw,
is dit werk van 't hoogste belang. Of de ongenoemde schrijver inderdaad een Nederlander was, heb ik nog niet met zekerheid kunnen uitmaken, hoewel er veel voor te zeggen is.
In ieder geval staat hij beslist onder den invloed der Moderne
Devotie.
Het handschrift (53) waarin ik deze uitgebreide en belangrijke verhandeling aantrof stamt uit de Benedictijner-Abdij
St. Bertinus in Sint-Omaers, aan de grens van Fransch Vlaanderen, en werd in 1439 afgeschreven. Wellicht is het een
rechtstreeksche copie van 't autograaf : de tekst is heel zuiver ;
wegens de afhankelijkheid ten opzichte van de Moderne Devotie kan het origineel niet véél ouder zijn. Men mag zich
zelfs afvragen of de Abt aan wien het werk is opgedragen
niet de Abt van St. Bertin zou zijn.
De tekst beslaat niet minder clan 153 in folio-bladzijden
en is verdeeld in 118 hoofdstukken. De dertien eerste en
het laatste geven de theorie van het gebed : de rest wordt
ingenomen door meditaties voor Tederen dag der week.
Om een denkbeeld te geven van dit werk, waarop we later
terug zullen komen, laten we hier de titels volgen van de
meditaties voor den Dinsdag, waarin zich de aanstonds te
vermelden aanhalingen uit Bartholomaeus bevinden. De
voor dien dag aangewezen stof is : de schepping.
53) Saint-Omer, Bibl. de la ville, ms. 102, in-fol., perg., 79 fol. Incipit : « Tuis
mihi litteris declarantibus... » Cap. I De vita activa et contemplativa et de preeminentia cuiuslibet ad alteram. — A me postulas, frater dilectissime, antedictas
questiones denodari. — Explicit:... et suavissima fruitione sine fine delectari.
Quod nobis dignetur concedere benedictus dei filius cuius regnum et imperium
in eternum permanet in secula seculorum. Amen. Deo gratias. — Het is mij een
genoegen hier openlijk mijn dank te betuigen aan Abbé Delamotte, Bibliothecaris, voor de heusche welwillendheid waarmede hij mij het bestudeeren van dit
handschrift vergemakkelijkte, alsmede aan Dom G. de France, die zoo goed was
.
mijn vroegere aanteekeningen aan te vullen.

1 7

Dom J. HUIJBEN 0. S.

B.

C.XXVI. Sequitur de its que feria III, quam diem martis vocamus, potexit contemplativus in medium deducere, et
primo ostendetur quod per considerationem creaturarum devenitur in noticiam creatoris.
C.XXVII. De consideratione angelice creature.
C.XXVIII. De ierarchiis et ordinibus angelorum.
C.XXIX. De consideratione celestis creature et que circa eam
possumus meditari.
C.XXX. De divisione celi in tres suas species principales.
C.XXXI. De ornatu firmamenti.
C.XXXII. De septem planetis et de ordine, motu et influentiis
earumdem.
C.XXXIII. De consideratione elementaris creature et que possunt circa unumquodque meditari.
C.XXXIV. De aere et eius ornate.
C.XXXV. De aqua et eius ornatu.
C.XXXVI. De elemento terre.
C.XXXVII. De ornatu terre quoad arbores et plantas.
C.XXXVIII. De ornatu terre quoad diversa animalia que in ea sunt.
C.XXXIX. De ornatu terre quoad interiora eius.
C.XL. De creatura humana, maxime quoad eius formam essencialem que est anima.
C.XLI. De anima humana et its que circa earn considerari
possunt.
C.XLII. De potentiis anime vegetative et que homini competant per earn.
C.XLIII. De sensitiva anima et eius potentiis tam exterioribus
quam interioribus.
C.XLIV. De potentia motiva anime sensibilis et eius speciebus.
C.XLV. De potentiis rationalis anime et eius variis virtutibus. (54)
Om den lezer niet den schrik om 't hart te jagen, moet ik

er echter aan toevoegen dat in de bedoeling van den schrijver
de mediteerende, — de « contemplativus », zooals hij hier
genoemd wordt, — niet verplicht is al die twintig hoofdstukken door te werken : « quia longa nimis et forsitan tediosa
illius meditatio efficeretur (55) ». Het is zelfs niet noodig dat
hij iederen dag zijn meditatie-boek ter hand neme.
De tekst zelve der meditaties is grootendeels ontleend aan
de Kerkelijke schrijvers, die dikwijls met name genoemd worden : Ambrosius, Augustinus, Beda, Bernardus, Boetius,
Bonaventura, Cesarius, Chrysostomus, Fulgentius, Grego54) Hs. fol. 16vo-25vo.
55) Hs., laatste hoofdstuk, fol. 76vo.
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rius, Hieronymus, Innocentius, Isidorus, Leo, Ludolphus,
Maximus, Origenes, Prosper, Remigius, Suso, Thomas Aq.,
Vincentius Bellovacensis, enz.
Voor de meditaties van den Dinsdag wordt bijna geen
enkele bron opgenoemd. Toch blijkt uit een nader onderzoek
dat de schrijver hier eenvoudig het tweede Boek van het Compendium theologicae veritatis van Hugo Ripelin O.P. heeft
gevolgd (56). Op de meeste plaatsen heeft hij den tekst van
het Compendium ingekort, maar elders aanzienlijk uitgebreid.
Dit laatste is juist het geval met cap. VIII van het Compendium : cc de quatuor elementis ». Onze anonymus heeft er niet
minder dan zeven hoofdstukken van gemaakt, cap. xxxiilxxxix, waarin meermalen naar Bartholomaeus Anglicus verwezen wordt. Ziehier enkele passage's, die tevens als specimen kunnen dienen voor de wijze waarop de meditaties zijn
opgesteld :
Cap. XXXIV.... (over de vogels) " Attende insuper quam iucundum et delectabile est illorum cantus et garritus auscultare,
apperi queso aures tuas et audi quomodo iuxta suas species varias suspirant : cantus et garritus eorum plurimorum instrumentorum musice melodiam et suavitatem cantus precellunt,et sic
garriendo seu cantando suum in quantum possunt laudant et
glorificant creatorem. Postquam autem delectatus fueris in illorum melodioso cantu vel garritu, aliquantulum etiam delectare in eorumdem volatibus. Intuere igitur quam pulchre et
velociter per aera volant et revolant, nunc huc nunc illuc,
nunc sursum nunc deorsum, nunc a sinistris nunc a dextris ;
nec habent omnia eumdem volandi modum, sed alium et alium
secundum diversas eorumdem species. Aliter enim volant aquile, aliter falcones, aliter milvi, aliter grues, aliter ciconie, aliter
accipitres, aliter vultures, aliter columbe, aliter turtures, et sic in
aliis discurrendo. Que omnia etsi non seminent vel metant,
tamen pater celestis non sinit illa fame perire. Considera insuper diversas eorumdem proprietates et virtutes, que in quibuslibet illorum speciebus diversificantur, pront diffuse et manifeste
in libro de proprietatibus rerum continetur (57). „ (fol. 20vo-21 r).
56) Bijna alle hoofdstukken van het Compendium, vanaf cap. iii tot cap. LIIl,
zijn bij onzen schrijver terug te vinden, al is het dan ook in andere volgorde en
met enkele wijzigingen. Het slot van de meditaties voor den Dinsdag is ontleend aan Compendium, 1. i, cap. x.
57) De schrijver verwijst hier naar Boek xIi van De proprietatibus rerum : « de
avibus in generali et in speciali ».
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Hoofdstuk xxxviii handelt over de viervoetige dieren :
" Attende etiam qualiter quedam ex eis habent in se aliqualem
naturalem prudentiam, et quedam habent prouidentiam vel alias industrias naturales. Habet enim aranea cautelam sibi innatam ut suarum fila telarum protendat ad muscas pro necessitate victus capiendas. Habet enim et formica naturalem prouidentiam ut in estate sibi preparet que in hyeme pro victu sibi
prospicit fore necessaria. Habent etiam alia animalia solertias
seu naturales quasdam industrias pront in libro de proprietatibus
rerum latius continetur (58).,, (fol. 22vo).
Het volgende hoofdstuk (xxxix) daalt tot in de « ingewanden der aarde » :
" Attende insuper diuersarum specierum metalla quibus ipsa
terra ad interius decoratur... Nonne etiam lapides pretiosi intra
terrae viscera et quandoque in littoribus maris super aridam
inueniuntur ? qui etsi habeant mirabilem pulchritudinem, ut
etiam quidam ex ipsis lucidissimis radiis coruscare ac splendere videantur, habent tamen ex sua natura mirabiliores virtutes, pront in libro de proprietatibus rerum plenissime continetur.,,
(59) (fol. 22vo).
De hoofdstukken XLI-XLIII over de menschelijke ziel zijn
minstens onrechtstreeks van Bartholomaeus Anglicus afhankelijk : ze stemmen overeen met cap. XXX-XL van het Compendium theologicae veritatis, lib. II, dat hier op zijn beurt afhankelijk is van de Proprietates rerum, lib. IiI, c. II en IV-Ix,
zooals A. Hauck reeds heeft betoogd (60).
Men ziet dus dat men in de XVe eeuw nog gebruik maakte
van Bartholomaeus' werk, maar dat gebruik beantwoordt niet
meer aan de diepere bedoeling die aan de samenstelling van
de Proprietates rerum ten gronde lag. De XV-eeuwsche
schrijver beschouwt de dingen om de waarde die ze op zich
zelf bezitten ; voor Bartholomaeus zijn het vooral symbolen
van iets hoogers, van het onzichtbare, van de bovennatuur58) Bedoeld is Boek xviii : « de animalibus et eorum proprietatibus n.
59) Vgl. De propr. rerum, 1. xvi : « de lapidibus pretiosis n.
60) Zeitschr. f iir Kirchengesch., xxxii, 1911, 378-385, en in zijn Kirchengesch.
Deutschl a nds, V, Leipzig, 1920, 277-279. — Als curiositeit schrijf ik hier nog
volgende passage uit ons tractaat over (cap. xxix) : « aiunt quidam philosophi
tantam esse ipsius terre magnitudinem ut earn quis non posset in L annis circonvolvere, eciam si diebus singulis XX milliarium spacia ?eragraret » ; hetzelfde
wordt herhaald in hoofdst. xxxvi.
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lijke waarheid : « enigmata scripturarum, schrijft hij in zijn
Voorrede, sub symbolis et jiguris proprietatum rerum naturalium ei anti f icialium a Spiritu Sancto sunt tradit^a et velata,
quemmadmodum ostendit beatus Dionysius in Hierarchia angelica ... Et ideo theologia provide sacris et poeticis in f ormationibus usa est, ut ex rerum visibilium similitudinibus allegoricae locutioncs et mystici intellectus transsumptiones formentur, et sic carnalibus et visibilibus spiritualia et invisibilia
ero opusculum ad
coaptentur. Huius rei gratia praesens offero
aedi f icationem domus Domini, qui est Deus gloriosus, sublimus et benedictus in saecula saeculorum (61) ».
*

*

*

Het lijvige Rosetum exercitiorum spiritualium van den Agnietenberger Joannes Mombaer (voor 't eerst verschenen in
1494 en kort te voren voleindigd) bevat eveneens uitgebreide
meditaties over de schepping. Bartholomaeus Anglicus wordt
er niet hij name genoemd ; maar 't lijkt mij vrijwel zeker dat
hij begrepen is in de « turba magna » van schrijvers waar,
naar verwezen wordt.
Mombaer verklaart dat de schepselen op drievoudige wijze
kunnen beschouwd worden :
" Primo in se et quoad earum proprietates et naturas... Hic
se ingentia iam offerunt volumina philosophorum, Plinii, Solini, Aristotelis, reliquorumque similium de naturis rerum scribentium :
et in quo haec aggregata Speculum naturale Vincentii. Studeat
ergo studiosus.
Altera consideratio, qua singulae creaturae referuntur ad mores, utilis est et aedificativa, et a sanctis viris exercitata. Unde
aiunt creatam naturam rerum esse exemplar extrinsecum quo
61) Vgl. met S. Thomas, Summa, Ia, q. I, a 9: « utrum sacra doctrina uti
debeat metaphoricis vel symbolicis locutionibus » ; en a. 10 : « in Dei potestate
est ut non solum voces ad significandum accommodet, sed etiam res ipsas. Et
ideo, hoc habet proprium ista scientia quod ipsae res significatae per voces
etiam significant aliquid n. Het middeleeuwsch standpunt blijkt ten overvloede
uit de eerste woorden van de Sententiae, waar Petrus Lombardus, op gezag van
Augustinus, vooropstelt dat heel de christelijke leer is « circa res et signa v. Dit
enkel gezegde spreekt boekdeelen. Onlangs schreef Prof. Huizinga : a Voor het
middeleeuwsche denken zijn alle dingen nooit louter en alleen datgene wat zij
in de dagelijksche werkelijkheid beteekenen. Zij hebben geestelijke functiën
zonder tal, en hun tijdelijkheid is beloken in eeuwigheid s. Tien studiën, 1926,
12
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dirigi habet humana industria... ut dicit Magister Helvicus... (62) Hinc dicit Ambrosius creaturas in signum factas, ut
in eis nostrorum morum vitia videremus et ea caveremus... Et
pro hac exercitatione valent Hexameron et moralisationes doctorum ; (63) item liber de sirnilitudinibus rerum.
Postremo potest studiosus considerare creaturas quoad earum in Scripturis significantias : quomodo videlicet in Scriptucis transsumuntur, et ad quales proprietates significandas in ea
ponuntur... Et ad hanc exercitationem valent libri et expositiones quorumdam doctorum, exprimentes significantias rerum,
et praesertim Rabanus, (64) qui applicat Scripturarum significationibus quicquid narrat Isidorus de ipsis creatis. (65)

Na deze theoretische en historische uiteenzetting geeft Mombaer zijn eigen bespiegelingen ten beste. Maar nu is er geen
sprake meer van de symbolische beteekenis der dingen.
De oudere middeleeuwsche wereldbeschouwing, die van
Thomas van Cantimpré, van Bartholomaeus Anglicus en van
Ruysbroeck, is dus bij Mombaer, dank zij zijne verbazende
belezenheid, blijven voortbestaan, maar louter als een herinnering aan lang vervlogen tijden, niet meer als een levend beginsel dat richting geeft aan heel zijn denken. Voor humanisten en mannen der Renaissance kon de oude symboliek
geen aantrekkelijkheid bezitten. De tijdgeest was sinds lang
veranderd (66).
62) Bedoeld is Johannes Gorini di San-Gimignano 0. P. en zijn werk Summa
de exemplis et rerum similitudinibus, ll.x (eerste helft der XIII e eeuw). De inhoudstafel laat duidelijk zien in welken geest het geschreven is : I de caelo et
elementis ; II de metallis et lapidibus ; III de vegetabilibus et plantis ; IV de
natatilibus et volatilibus ; V de animalibus terrestribus ; VI de homine et membris eius ; VII de visionibus et somniis in S. Scriptura relatis ; VIII de canonibus et legibus ; IX de artificibus et artificialibus ; X de actibus et moribus humanis.
63) Hieronder is zeker begrepen het boven vermelde boek Proprietates rerum
moralizatae. « Hexameron » is het bekende werk van Ambrosius.
64) Bedoeld is zijn werk De natura rerum, meer bekend onder den titel De
Universo.
65) Rosetum exercitiorum, tit. xxxIi, alph. LXVII, cap. II, § 1 (ed. Mediolan.
1603, p. 661) .
66) Vgl. hiermee wat Em. MALE zegt van de verwording der symboliek in de
kunst : « Il est clair que, dès le milieu du XIV e siècle, les artistes avaient perdu
toute intelligence des anciens symboles. L'art descend de la région des idées
pures dans celle des sentiments, et de plus en plus it cesse d'être I'auxiliaire de
la théologie ». (L'art religieux de la fin du mogen 'age en France, 2e éd., Paris,
1922, p. 229).
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Deze omwenteling in de geestesrichting onzer voorvaderen
te hebben geconstateerd, is misschien een der voornaamste
resultaten van dit onderzoek naar den invloed van Bartholomaeus Anglicus op de vroegere geestelijke schrijvers der Nederlanden.
Oosterhout.
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P. S. Aan de lijst der handschriften van het boek De naturis rerum (Ons Geestelijk Erf, I; bi. 71) moeten nog worden
toegevoegd de hss. 58, 59, 60 der nieuwe Universiteitsbibliotheek te Leuven, die samen één geheel vormen en vó6r den
oorlog in de bibliotheek-von Furstenberg berustten. Zij zijn
afkomstig uit de St. Jacobus-Abdij te Luik en dragen den
naam van Albertus Magnus. Zie Dom Donat. De Bruyne
in Revue Bénéd., xxxvii, 1925, bl. 176-177.
Volgens een inmiddels verschenen studie van A.G. Little
(Arch. Franc. Hist., XIX, 1926, bl. 841-845) zou de Franciscaan Richardus Rufus van Cornwallis pas in de jaren
1250-1253 voor 't eerst als baccalaureus zijn opgetreden. Dat
verwijst de Proprietates rerum van Bartholomaeus Anglicus
naar een nog lateren datum (Zie Ons Geestelijk Erf, I, blad-

zijde 69-70).

FRAGMENT EENEB ONUITGEGEVEN KLOOSTERKRONIEK UIT DE X11° EEUW.

Een kloosterkroniek uit de XII' eeuw is in Noord-Nederland een zeldzaamheid. Weliswaar bezitten we de bijna
gelijktijdige A nnales Rodenses en de A nnales Egmundani,
om niet te spreken van de Utrechtsche A nnales Sanctae Mariae. Maar hoewel deze documenten in kloosters ontstaan
zijn, kunnen zij toch bezwaarlijk als « kloosterkronieken »
beschouwd worden. Zij verhalen voornamelijk de politieke
geschiedenis der omliggende streken en leeren ons weinig of
niets over het inwendige leven der kloosters zelve. Geheel anders is het gesteld met het fragment, waarvan we hier den
tekst voor de eerste maal publiceeren.
^
^*
Dom Pitra noemt onder de handschriften van het British
Museum, welke van belang zijn voor het 1 6e deel der Gallia
Christiana, dat de Utrechtsche Kerkprovincie moet behandelen, een exemplaar der annalen van de Benedictijner-Abdij
van Oostbroek bij Utrecht : « Nous avons donc noté, plutót
que consulté ... des annales de l'Abbaye d'Oestbroeck (Tib.
C. VI), qui mériteraient une place dans la collection des
Chroniques beiges » (1). Deze aankondiging doet meer vermoeden, dan het handschrift in werkelijkheid biedt : twee
levensbeschrijvingen van Oostbroeksche Benedictinessen.
Dom Séjourné verbetert dan ook in dien zin het bericht van
Dom Pitra (2).
De aangehaalde verwijzingen betreffen een verzamelhandschrift (Tib. C. XI) ten deele uitgegeven in de Mon. Germ.
His!. (3) ; het bedoelde fragment vult er 3 bladzijden (ff. 170,
1) Rapport ... sur quelques recherches lift. et hist. dans les principales bibl.
de l'Angleterre. 25 Aout 1849. In MIGNE Dict. des Mss. t. II. (1853) col. 145. De
cote Tib. C. VI te verbeteren in Tib. C. Xl.
2) Nederl. Archief voor Kerkgesch. N. S. Dl. XVI. blz. 144.
3) SS. II 219 vv.: Annales Xantenaes (= ff. 125-141); SS.XVI 442-479: Annales Egmundani (— ff. 141-169).
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1 71 r°). Oorspronkelijk schijnt het zelfstandig te zijn geweest
en eerst later met de voorafgaande stukken te zijn samengebonden, want links boven f. 170 r° leest men liber sci a ...
Hetgeen volgt is onleesbaar tengevolge van de schade, welke
het boek ondervond bij den brand van de Cottonian in 1731
(Bij de herstelling zijn de bladen afzonderlijk op papier geplakt, zoodat niet meer vast te stellen is, of f. 170 r° een nieuw
katern begon). Waarschijnlijk moeten wij liber sancti adelberti lezen. Het handschrift is immers blijkbaar van Egmond
afkomstig, want een 15e eeuwsche hand schreef op het schutblad van den geheelen codex : donationes ecclesie traie,iensis
et nostre cum cronicis, waar nostre slechts op Egmond kan
slaan 4). Wij zouden dan voor ons hebben een Egmondsch
afschrift van de Oostbroeksche Kroniek. Want het gaat hier
om een afschrift, getuige f. 170 r° (zie blz. 7, r. 23), waar de
copiïst blijkbaar een regel oversloeg, en duidelijker f. 171 r°
(blz. II, r. 21), waar het geëxpunctueerde runt een klaar bewijs is, dat hier bij vergissing de regel runt et Paulo post...
van het origineel opnieuw begonnen werd. Het schrift doet
ons deze copie op het eind der 12 e of beter in het begin der
13e eeuw plaatsen.
De kroniek verhaalt dan de geschiedenis van twee m o n i a1 e s van Oostbroeck, die in het begin der 12 e eeuw geleefd hebben onder de Abten Ludolf en Herwold 5). Oostbroek was
n.l. een dubbelklooster, te samen met anderen gesticht door
twee ridders Herman en Dirk, welke na eenigen tijd uit
Vlaanderen den monnik Ludolf als Abt bekwamen. Deze
bracht zijn zuster, een Godgewijde maagd, mede, welke onder leiding van haar broer zich dicht bij diens klooster vestigde. Daar weldra het oorspronkelijk gebouw te klein bleek
voor het steeds wassend aantal der Broeders en Zusters,
bouwde Abt Ludolf voor deze laatsten een nieuwe woning te
Nieuwenhof. Dit eerste zusterklooster zou vóár 1113 moeten
geplaatst worden, in welk jaar Ludolf ervan spreekt, als reeds
voltooid ; Henrica van Erp, een vijftiendeeuwsche Abdis van
Oostbroek, zegt echter in haar Annales : « Anno 11 39. doe
4) M. G. H. SS. II 217.
5) Vgl. C. PIJNACKER-HORDYK. Lijsten der Uirechtsche Prelaten voor 1300. Groningen 1912, blz 116.
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was Vrouclooster getimmert ende werden die jofferen hier
int klooster geset » 6). Monniken en nonnen bleven niettemin
één gemeenschap vormen onder den Abt van Oostbroek of
Nieuw-.Bethlehem. Den Zusters werd echter toegestaan zich
eene Priorin te kiezen 7). Uit ons verhaal blijkt verder, dat
zij ook een afzonderlijken kapelaan hadden, waarvan Abt
Ludolf's charter van 1113, dat de verhouding der beide kloosters regelt, niet spreekt. Ten tijde van Abt Herwold was het
een Heer Dirk. Was zuster Margareta, gelijk haars vaders
naam schijnt aan te duiden, uit Vlaanderen afkomstig, dan
is Abt Ludoif ook na zijn vertrek in zijn vaderland niet vergeten.

Het stuk illustreert op merkwaardige wijze het voor- en
nadeel der oblatuur van kinderen, gelijk deze eertijds gebruikelijk was. Zuster Berta was een oblate, hetgeen volgt uit
haar intrede op nauwelijks twaalfjarigen leeftijd ; voor zuster Margareta blijkt zulks uit het verband van het verhaal.
Haar bekoringen begonnen op nog zeer jeugdigen leeftijd
(cum adolescentiae métas intrasset), nadat zij reeds meerdere
jaren in het klooster had doorgebracht, waar zuster Berta
haar reeds als klein kind had gekend (cum adhuc parvula
esset).
Het fragment geeft ons een aardigen kijk op het kloosterleven in een twaalfdeeuwsche Abdij. De liturgie, (psalmodiae
iucunda modulatio), en de « lectio divina » vormen voor den
schrijver den grondslag en tevens de groote aantrekkelijkheid
der dagorde : het ergert hem, dat deze niet in staat waren de
lichtzinnige Margareta te weerhouden. Elke verschijning
vindt de m o n i a l e s« psalterio vél cuilibet et honesto negotio intentas » , ofwel « orationibus occupatas » . De gestrengheid, waarmede Berta's onschuldige fout gestraft werd, de
6) A. MATTHAEUS, Vet. Aevi A natecta, 's Hage 1738, I, 93.
7) Vgl. de charters van Abt Ludolf (1 Nov. 1113) en Bisscho? Godebald van
Utrecht (1125). PIJNACKER-HORDYK I.c. acht eerstgenoemd stuk zeer verdacht.
Daar ik noch de uitgave in den Codex diplom. (Histor. Gen. Utrecht, 2. serie
II blz. 3, 5), noch de bij BROM, Regesten, 272, 312 voor handen heb, maar slechts
die van MATTHAEUS, Analecta I, kan ik er geen oordeel over vellen. — De boven
vermelde bijzonderheden over het ontstaan van het Oostbroeksche Vrouwenklooster kan men ook vinden in VAN HEUSSEN, Historici episcopatus Ultrajectensis, blz. 129-131.
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mystieke en buitengewone gaven, die haar ten deel vielen,
de algemeene bezorgheid voor de onstandvastige medezuster,
dat alles wijst op een opgewekt geestelijk leven. Oostbroek
stond trouwens z66 bekend voor zijn strenge observantie, dat
het een tijdlang carcer Ordinis werd geheeten 8). Misschien
kan men hierin een zekere verontschuldiging vinden voor
Margareta's herhaalde vlucht.
Ook omtrent de St. Paulus-Abdij te Utrecht vernemen wij,
dat het kloosterleven daar in vollen bloei was : hodieque testatur institutio regularis. Moeten we hier aan den zegenrijken invloed van Cluny denken?
Ik geef het verhaal, zooals het in het handschrift staat.
Voor het gemak der lezers echter zijn de overigens niet zeer
talrijke afkortingen opgelost en de leesteekens met het tegenwoordig gebruik in overeenstemming gebracht. Er is ook geen
opgave gedaan van onbelangrijke verbeteringen in den tekst
van de hand van copiïst of corrector.
Tempore quo pie memorie lyodolfus abbas ec- 1
clesie sancti laurentie in ostbrouch prefuit, puella
quedam nondum duodennis, Berta nomine, sub
eodem sanctimonialis habitum suscepit, simplex et
recta et pie deuotionis, tam nobili quam religiosa 5
parentela insignis. Heinricus siquidem abbas sancti pauli in traiecto auunculus eius fuit, uir mire abstinentie et probit atis, c u i u s m e m o r i a in b en e d i c t i o n e es t. Cuius industriam hodieque
testatur et edificiorum qualitas et institucio regula- io
ris. Hec igitur puella ancillis christi aggregata
cunctis se amabilem prebuit et officiosa sedulitate
omnium in se affectum prouocauit. Studia enim
sua ad religionem, ad ordinem, ad humilitatem
conuerterrat ; in iocunditate temperans, in dis- 15
trictione iocunda et suauis omnibus Brat. Et quia
8) VAN HEUSSEN o. c., blz. 131.
1 lyodolfus abbas, genoemd 1113-1133. Hij stierf 10 Maart (VI Id.
Marcii). C. PIJNACKER-HORDIJK o. C. blz. 116. 3 sub eodetnl ? in
het hs. moeilijk leesbaar.
6 Heinricus, 1125?, 1133-1147. ib.
8
Eccli. XLV, 1. 9 hodieque] te verbeteren in hodie quoque ?
16
llebr. XI1, b.

f. 170 r0
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dominus f lagella.t omnem filium
q u e m r e c i p i t, hanc margaritam corporali
flagello purgare et expolire summo regi placitum
20 fuit. Cuius flagelli hoc inicium et quasi causa fuit.
Sanctimonialis quedam que loco prioris f ungebatur, dum nocte ymnum te deum laudamus inciperet et v uocalem ex improuiso preter solitum duplicaret, puellule que in formis astabant, quarurn
25 et hec una uit, in risum concitate sunt. Completo
igitur matutinorum officio, cum se stratis sorores
collocassent, hec quam dominus pre ceteris elegerat, quendam sibi uultus auctoritate terribilem assistere uidit, et cur in diuino officio, ubi dei et sanc30 torum angelorum semper ad est presentia, ridere
presumpsisset, comminans requisiuit. Qui uerbis
uerbera subiungens hanc acriter et districte corripuit. Facto mane que uiderat rettulit sororibus, et
ex debilitate corporis fidem fecit uisioni ; nec
35 umquam quo ad uixit, caruit molestia corpora i. Cum autem esset annorum decem et septem, egritudo eius in tantum excreuit, ut infra
octauam assumptionis sancte marie, omnium
membrorum ui sublata, uix caput et dextram po40 tuisset mouere. Ex qua infirmitate cum paululum
respirasset et mortis euasisset periculum, ne sanitatis occasione quicquam insolesceret, ulcere grauissimo percutitur, ita ut ex dorso eius sanies erumperet, et foramen, continuo meatu defluens, insa45 nabile permaneret. Quod sorores, ex caritatis deuotione respectu diuini amoris ei fideliter ministranfrequenterlauabant ; et quod ipsa
psa non poterat, in uulneris confricatione et expurgatione, ne
fetor ille ceteris grauaret, supplebant. Illud autem
50 in hac puella mirabile et omnibus bonis imitabile
fuit, quod nunquam pre doloris magnitudine in
uerbum murmurationis uel querimonie erupit, sed
in gratiarum actione deuota, in manuum et oculorum ad celos erectione fuit frequentissima. Atten-

i

24 formis] hs. formis, zonder in, m geëxp.
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dant iudiciorum dei habissum multam, qui d o - 55
mum, dei speluncam latronum facer e non uerentur ; qui in atriis dei exultant lusibus, et malorum suorum timeant impunitatem.
Metuant prosperari in uia sua, cum iudicium incipiat a domo dei ; cum d o m i n u s 'q u o s a rn a t, 60
arguat et castiget. Hec igitur puella dominica infra octauam sancti martini, in quantum
humana coniectura perpendere poterat, uitali spiritu
funditus destituta est, et pro eius exitu funebria
officia, scilicet : placebo domino et dirige, sunt 65
celebrata. Sororibus iterum circumsedentibus psalmosque decantantibus, color uarius faciem eius
aspersit ac cunctis ammirantibus, paulatim flatu
recuperato, rursus ad uitam rediit. Cumque stupefacte sorores ac tremule, quid futurum esset, 70
prestolarentur, apertis oculis manibusque ad celum protensis, hec uerba aperta uoce protulit : In
nomine patris et filii et spiritus sancti. Deinde Mi.quad horarum spatiis sine intermissione exclamauit : Quam dulcis es domine, quam pulcher es do- 75
mine, quam suauis est odor tuus. Sororibus autem
quid uidisset sciscitantibus, se trans,uectam in celum simplici et humillima confessione asseruit ;
sed celestia secreta se nec posse manifestare nec
sibi licere affirmauit. Hac autem infirmitatis mo • 80
lestia permanente quarta deinde die uiaticum dominici corporis petiit et accepit. Dum uero quedam
sororum eam uisitaret, repente candidissimos et
supra modum mortalium speciosos tres pueros a
dextris eius sedere conspexit. Qua scissitante qui 85
essent hii ammirabilis forme pueri, humiliter respondit, hoc scire sui non esse meriti. Credimus nimirum regem angelorum ad consolationem immaculate sponse sue celestes spiritus amministratorios direxisse. Spiritus etiam prophetie illam ea- 90
dem hora habundanter impleuit, et que illi congregationi generaliter, que specialiter quibusdam 61 Apoc. III, 19.

74 aliquodl sic.
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quas nominauit, sororibus accidere debuerant,
prenuntiauit. Que omnia, ut predicta sunt, euen95 tus rerum exhibuit. Diabolum quoque sub religiosi cuiusdam monachi forma stare cominus intuebatur. Qui pro his que ad cautelam sororum
predixit, quasi dolenter lamentabatur ; ipsumque
indice monstrauit, et cur nequiter plorauerit, om170 '7 °100 nibus in sui cautela persistere 1 I p ersuadens, infirmauit. Appropinquante autem iam exitus sui hora,
quedam familiarium suarum ei enixe rogauit, ut
post carnis absolutionem, qualiter haberet, uel quibus auxiliis iuuari deberet, sibi manifestaret. Que
105 ex uera innocentia et conscientia continuo flagello
diu purificata fiducialiter prenuntiauit, se non esse
de pena ad penam, sed de exilio in refrigerium
statim educendam. Quibus dictis, totis ad dominum medullis cordis conuersa, ut earn cicius ad se
110 transferre dignaretur, effudit precem ; et ea cornpieta, immaculatam reddidit animam. Cuius corpus sorores planctu deuotissimo deploratum terre
tradiderunt, et animam domino cui ipsa totis uiribus deseruiuerat, more fidelium commendauerunt.
115 Cuius meritis ascriptum est ab omnibus fratribus et
sororibus loci ipsius quoddam generale commodum,
pro quo ipsam uiuentem adhuc interpellauerant.
Quod secunda die post eius consecuti sunt humationem. Aqua iocundi saporis in illis locis utpote palus1 20 tribus inuenire non poterat, cuius rei incommoditas
ideo omnes ad ipsam ecclesiam pertinentes grauabat, ut edificia et sancta sua ad opportuniorem locum transferre unanimiter cogitarent. Foderunt
igitur et inuenerunt aquam, nec colore horrendam,
125 nec humanis usibus aliquo modo incongruam,et
gratias immensas retulerunt omnium creatori qui
quando uult et ubi uult, habundanti misericordia
hominum subuenit necessitati.
99 plorauerit] de copust schijnt hier een regel overgeslagen te
hebben.
102 enixe] ? in het hs. slecht leesbaar.
104 sibi] eveneens.
118 Quad] in het ha. quod herhaald.
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In eodem claustro temporibus heruuoldi abba-130
tis res digna relatu contigit quam in exemplum cautele breuiter perstringemus, ut et qui st at u id e a t, ne c a d a t et qui ceciderit, de super habundanti misericordia domini non desperet. Erat
in eodem quern prediximus loco, sanctimonialis 135
quedam, margareta nomine, Naut obscuro genre
nata, Geruasii de brucgis, uiri diuitis et notissimi filia ; pulchra facie, in his que ad omne claustrale
.
..
..
.. .
officium pertinebant, peritissima ; in
in ministeries
consororum suarunn admodum deuota. Sed quia in 140
deliciis magnis ab infantia nutrita fuerat, et ad
multum dissimilia deuenerat, memoria priorum,
incitante diabolo, maxinnam in corde eius et moribus confusionem pariebat ; et presentibus contenta esse non poterat mens que semper sibi, que ha- 145
buerat commoda uel habere posset, opponebat.
Cum uero adolescentie metas intraset, crescente
carnis petulantia, duplicata est inea temptatio ista,
et quanto acriori disciplina uel ab abbate, uel a
priore sua coartabatur, tanto instantius his eximi 150
malis et in libertatem perniciosam prosilire moliebatur. Viderat in spiritu uirgo clarissima quam
prediximus, Berta, cum adhuc paruula esset, claustri septa transcendentem, et predixerat earn, nisi
arta custodia teneretur, profugam, ut contigit, 155
elapsuram. Nacta igitur diu quesita temporis opportunitate et auxiliis conquisitis, claustrum transiliens effugit, nauique preparata ad natale solum
festinauit. Et sic demum desiderii sui compos effecta, uoluptatibus, mentis et corporis frena laxa- 160
130 heruuoldi abbatis, genoemd in 1147 en //CG. Hij stierf
9 December (V Id. Dec.) Cf. PIJNACKER-HORDIJK o. c. blz. 716.
132 1 Cor. X, 12. 137 geruasii de brucgis, Is deze « rijke
en zeer bekende » Bruggeling wellicht ridder Gervasius De
Praet, kamerheer van Karel den Goeden, die in 1127-1128 een zoo
groote rol speelde in de kastijding der moordenaars van den graaf?
Zie over hem : GALBERTUS BRUGENSIS, De multro, traditione et occisione gloriosi Karoli comitis Flandriarum, passim. Uitgegeven door
H. PIRENNE : Histoire du meurtre de Charles le Bon ... par Gilbert
de Bruges ... Paris. 1891.
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uit. Et cum a parentibus et cognatis transgressionis
argueretur, conquesta est lacrimosa lamentatione
de intolerabili crudelitate abbatis et prioris sue ;
quantis, quam continuis eam uexauerint molestiis.
165 Malis enim et inordinatissimis mos est, culpam
suam austeritati prelatorum suorum ascribere ;
cum ipsi magis sola causa sue sint perditionis. Cum
uero aliquamdiu in lacu inobedientie et luto sordesceret carnalis concupiscentie, parentes eius, nec
170 honestum nec utile iudicantes hanc talibus detineri, nunc blandiciis, nunc minis fatigatam, secum redire cunlpulerunt, multaque supplicatione
apud abbatem, fratres, sorores effusa, claustro uerum incluserunt. Sed quia consuetudo mala non
175 nisi ui magna summique laboris instantia superatur, hanc expertam malorum, non lectio diuina,
non psalmodie iocunda modulatio, non exortatio
sororum assidua, non corporalis disciplina, non
arta potuit cohibere custodia, quin ad seculi rape] 80 retur uanitatem et fuga rursus elaberetur. Rediit
igitur ad patriam suam et ex integro laica facta sustentationem potius habuit, ut in eiusmodi fieri debet, a parentum suorum amicis, quam a parentibus
suis. Ipsi enim eam nec uidere unquam, nec sa u185 tare dignati sunt. Interea quidam, omnium que
huic magis infeliciter quam prospere cesserant, ignarus, legitimo earn coniugio sortitus est uxorem
et tam diu secum detinuit, donec primo in cubiculis murmurari, deinde palam in platehis decla1 90 mari audiuit, coniugem suam sanctimonialem deo
que consecratam fuisse. Quo certissime comperto,
ab eius thalamis et consortio penitus abstinuit
sponsoque cedens celesti, semel ei dedicatam contingere ulterius non presumpsit. Sicque penitus de1 95 solatam in medio confusionis dereliquit. Ipsa uero
tandem inse reuersa, conscientiam suam conuenit,
et ex intimo cordis dolore lacrimas prof undens, excessus suos secum reuoluere cepit. Egritudo etiam
f. 171 1.0
I I corporis cordis tristiciam subsecuta est tam granut desperaret salutem uite presentis. Iacebatdis,
20o
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que miserabilis et ubique circumdata calamitate
utriusque hominis. Sed quia litteras sciebat et lectiones diuinas frequenter audierat, intellexit desperationem omni peccato grauiorem esse ; et confidenti corde, cum ingenti lacrimarum rugitu conuer- 205
sa ad dominum ihesum, de ipsius misericordia pie
disputabat ; quod pro peccatoribus, non pro iustis,
de sanctissima uirgine natus, pecatores uenisset colligere ; et manibus utrisque ad celum protensis, ea
cum gemitu memorabat que dauid et theophilum 210
ceterosque penitentes in penitentie planctu orasse
sciebat. Presbiteros etiam accersiri et ut respectu
diuini amoris eius susciperent confessionem uelumque imponerent et uiatico munirent, suppliciter exorauit. Qui cum sui iuris hec non esse profiterentur, 215
ilia palam omnibus quecumque ab infantia eius
mordebant conscientiam, confessa est ; se preuaricatricem, se gratia diuina deplorabat indignam, et
iure iurando testabatur, se, si conualesceret, redituram et mores inmelius mutaturam. Cumque his sin- 220
gultibus omnes astantes clericos et laicos in lacrimas commouisset, ratione et exemplo suadebant
presbiteris, uere penitentem non respuendam, sed
ei in omni christianitatis officio succurrendum. Et
sic dem um presbiteri acquiescentes earn dominici 225
.
corpor ^s
rz
i
sacramento armaer^^ nt et paulo post in
luctu penitentie et fide catholica, inposito sibi a se
ipsa uelarnine quod secum attulerat, exspirauit.
Quam fideles euigilatam cum orationibus et psalmodiis more ecclesiastico sepulierunt. Non paucis dein- 230
de transactis deibus cuidam sorori eiusdem claustri
de quo exierat, apparuit in similitudinem auis, flammis undique circumdate, expressa uoce loquens et
ut pro se dominum deprecaretur, humiliter exorans.
Que
ue cum stupefacta quenam esset,, interrogaret, ego, 23 5
,
..
.
inquit,
lnquit, sum anima peccatricis margarite, sororis
uestre que in extremo uite termino ueram, gratia
diuina, penitentiam egi ; et ideo diuinitus michi
concessum est posse iuuari precibus hominum et
benef iciis ; et saluabor proculdubio in nouissimo die. 240
228 ha uelamine runt geëxp.
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Ex hoc tempore pluribus sepe sororum, non in sommis uel fantasia, sed aperte uigilantibus, et psalterio, uel cuilibet et honesto negotio intentis, singulariter apparuit, uoce loquens aperta et intelligi245 bili, nullam tamen ostentens formam qua uideri posset et contractari. Et hec illi uox frequentissima fuit :
Pater noster, margarite ; premisso nomi ne illius uel
illius sororis cui penmissa est apparere. Indicauit
etiam quibusdam quarum familiaritas hoc apud
250 earn meruerat, se in natiuitate sancte Marie meritis
eiusdem hanc obtinuisse misericordiam, ut per
annum pro sui ereptione cuicumque uellet sororum
suarum, apparere posset. Audita est preterea quodam tempore a uigilantibus totam orationem domi255 nicam distincte, sed lacrimabiliter perorasse ; psalmumque 1 alia uice sorores quedam, orationibus
occupate, hanc audierunt sine ulla respirationis intercapitudine, quod carne grauatis impossibile est,
decantare. Item monacho sacerdoti cliuina sorori260 bus celebranti, Tiderico nomine, in sommis apparuit ; et adiurata per nomen domini que esset, se
sordidissimam esse margaritam dixit et ut pro se
sacrificium nostre salutis et orationum deuotionem
aliquoties offerret, et ad idem alios inuitaret, sup265 pliciter exorauit. His igitur tam crebris reuelationibus certifiente sororibus communicato cum domino
abbate heruuoldo et congregatione monachorum
consilio, instituerunt anime tam suppliciter misericordiam deposcenti communiter subuenire, et quic270 quid sorori uel monacho
defunctoexhiberi
exeri
.
. .
. .
.
. .
.
in psa mis, in uigisolet, in tricennario in missis, in
his, ad integrum persoluere. Curnque hex deuotissime persoluerentur, prebenda que pro defuncto
fratre uel sorore xxx diebus dari solet, pretermissa
275 est. Peractis autem aliquod diebus, anima defuncte
cuidam sorori rursus apparuit, pro beneficiis gratias egit ; sed esuriam multam se pati dolenter pronuntiauit. Prepositus claustri, si prebendam dedis275 aliquod] sic.

278 hs. pronunbtiauit doleanter.
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set, interrogatus, se dedisse negat, et libentissime
se daturum testatur, quandoquidem in subsidiis
pauperum sic anime quies et refectio prestatur.
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Henri LINDEMAN Q.S.B.

DIE MATERIE VAN DEN SONDEN.

I

Op een druilerigen Februari-namiddag van het jaar ons
Heeren 1925 spoorde ik blijgemoed naar Den Haag : de heer
J. B. J. KERLING (V. Stockum's Antiquariaat), wiens vertrouwen mijn nasporingen reeds zoo vaak bevorderd had, stelde
mij in de gelegenheid de boeken en handschriften uit de komende auctie -- SIX VAN VROMADE, die wellicht voor de Bibliotheca Neerlandica Maniuscripta belang konden opleveren,
te monsteren en uit te zoeken. In de groote zaal van de deftige
huizinge aan de Prinsegracht stond ik voor een berg van
ruim anderhalven kubieken meter boeken. Terwijl ik die
schiftte en de stapel van wat voor mijn doel dienstig scheen
langzaam maar zeker aangroeide, begonnen mijn gedachten,
als naar gewoonte, te spelen op verscheiden handschriften
waarvan mij sedert jaar en dag wél het bestaan bekend was,
maar de bewaar- of schuilplaats nog steeds niet. Terwijl
Sint Bernardus Sermoenen, Davids Souter, heiligenlevens,
een allermerkwaardigst gebedenboek met op- en ingeplakte

hout- en kopersneden, een aantal andere handschriften van
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allerlei slag en uit allerlei tijd, fraai drukwerk en kostbare
boekbanden, terwijl dat alles door mijn handen ging en mij
beurtelings vasthield, concentreerden zich mijn gedachten
toch hoe langer hoe meer op éen handschrift ; hoe langer hoe
meer drong zich de vraag aan mij op : zou ik hier soms ook
de Materie der Sonden terugvinden ? Naarmate de stapel boeken, die ik nog na te zien had, kleiner werd, vermeerderde
mijn spanning ; ik was reeds bezig mijzelf tot bedaren te
brengen en te overtuigen dat er geen enkele reden was om
te denken dat juist dat handschrift, dat ik o zoo gaarne yinden zou, onder de boeken van Jhr. SIx VAN VROMADE zijn
moest, toen geheel onder aan het laatste partijtje een 17de
eeuwsche perkamenten band, in wiens rugtitel ik een M
meende te onderscheiden, plotseling ál mijn aandacht trok
en mijn opwinding ten top voerde. Met een ruk haalde ik het
boek er uit en bij mijn ziel ! ik hield het lang verscholen manuscript van de Materie der Sonden in handen. Ik had moeite
om den schreeuw van blijde verrassing, die mij naar de keel
welde, te weerhouden : het was miraculeus. Hoe zegende ik
mijn gelukkig gesternte ! Weer een dier vele gelukkige
oogenblikken die de handschriftenjacht mij bezorgd heeft.
^
^*

Hoe de gedachte aan dit handschrift die aan alle andere
zoo sterk was gaan verdringen Ongetwijfeld doordien verschillende aanhalingen er uit in het Middelnederlandsch
Woordenboek mij juist weer in de voorafgaande dagen herhaaldelijk hadden bezig gehouden. VERWIJS en VERDAM
kennen de Materie der Sonden alleen doordien het werk veelvuldig aangehaald is door HUYDECOPER, eerst in zijn Proeve
van Taal- en Dichtkunde, daarna in zijn aanteekeningen op
STOKE ; in de bronnenlijsten van het Middelnederlandsch
Woordenboek wordt het werk dan ook niet vermeld. Mij
was het handschrift, behalve door die aanhalingen bij HUYDECOPER, sinds lang bekend uit een auctie-catalogus van
MATTHIAS WATER, Leiden 14 September 1729, blz. 27, n° 57
in-quarto, en uit dien van HUYDECOPER, juist 50 jaar later :
Amsterdam 1779, Ms. in-folio n° 8. In beide catalogi werd
de Materie der Sonden versleten voor een handschrift uit het
jaar /190 ; geen wonder dat het mij zoo nieuwsgierig maakte,
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al twijfelde ik van meet af aan, of dat jaartal wel juist zou blijken. HUYDECOPER moet reeds in 1729 bezitter van den codex
geworden zijn ; hij wist er voor zijn verklaring van VONDEL'S
Herscheppingen, die reeds in 1732 verscheen, en later voor
zijn uitgave van STOKE ' S Rijmkronijh een voortreffelijk gebruik van te maken. Na zijn overlijden ging het handschrift
voor 16 gulden — ja voor 16 gld ! -- over in het bezit van
Mr. W. STRAALMAN, heer van Ruwiel (1), zooals ook door
FRANS VAN LELYVELD in zijn aanteekening op HUYDECOPER'S
Proeve, deel t, 2de uitgave (1782), blz. 36, noot n, getuigd
wordt. Van dat jaar af worden wij echter het spoor van het
handschrift bijster : in den auctiecatalogus van W . STRAALMAN,
Amst. 26 April 1825, komt de Materie der Sonden die nu
eigenlijk Die Materie van den Sonden blijkt te heeten, niet
meer voor.
*

**
Het is een handschrift op niet al te best perkament, met
nogal veel weergin en gaten er in, geschreven omstreeks
1425-1430, bestaande uit : één blad, dat oorspronkelijk tegen
den band vooraan is geplakt geweest ; één diploma ; 18 quaternen, waarvan het 14de zijn zevende blad, dat uitgesne
den is zonder schade voor den tekst, mist ; 3 bladen, waarvan het laatste tegen den oorspronkelijken band achteraan
is geplakt geweest ; alles samen 146 bladen, 251 bij 175 mM ;
elke bladzijde verdeeld in 2 kolommen, die met inkt zijn afgeschreven : 197 bij 61/63 mM. , en gelijnd voor 40 regels ;
gesigneerd met kleine letters en Arabische cijfers ; de meeste
signaturen zijn echter weggesneden, evenals de custoden,
waarvan slechts heel enkele sporen overgebleven zijn. Te
beginnen met blad 4 recto is het handschrift door den rubricator met menie gefolieerd :. J. tot en met .C. xliij.
Het handschrift is gebonden in een hoornen band uit de
eerste jaren van de I8e eeuw. Voor- en achteraan zijn er
telkens 3 bladen Hollandsch papier met het wapen van Amsterdam als watermerk met het contramerk I G L ; vooraan
1) Volgens de aanteekeningen in het exemplaar van den auctiecatalogus-HUYDECOPER, dat berust in de bibliotheek van de Vereeniging ter Bevorde ri ng van de
Belangen des Boekhandels te Amsterdam.
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is het eerste en achteraan het derde dezer witte bladen tegen
den tegenwoordigen band geplakt. De rug heeft 6 compartimenten ; in het 2 e van boven staat met zwarten inkt in fraai
engelsch schrift : Die 11 Materie If vanden li Sonden ll M88 : in
pergam : II
1ste compartiment is een klein etiketje geplakt, ca.
In het
1 cM2 , waarop met inkt een 8 geschreven staat ; in den band
vooraan, rechterbenedenhoek, leest men evenzeer : No 8. Dat
is het nummer in den auctiecatalogus-HUYDECOPER.
De tekst is geschreven in een vaste, regelmatige, zelfs
fraaie rotunda, 6p de lijnen, met hier en daar roode rubrieken, waarvoor de met een fijne pen cursief in de marge geschreven voorbeelden nog vaak te lezen zijn. De opschriften
van den kopiïst zelven zijn zwart en rood onderstreept. De
verdere versiering van het handschrift houdt niet veel in.
Alleen aan het begin van den tekst staat een blauwe hoofdletter V, 9 regels hoog, met ornamenten in de schachten, die
in de kleur uitgespaard zijn, zonder eenige andere- ' versiering. Verder niets dan eenvoudige roode lombarden, goed
van stijl, vrijwel geregeld afwisselend twee en drie regels
hoog. De J staat altijd buiten de afschrijving. Zwarte hoofdletters in den tekst zijn rood doorstreept. Eigennamen, autoriteiten, aangehaalde geschriften staan rood onderstreept.
Behalve roode parafen, heeft het handschrift geen ander
leesteeken dan de punt. In de afkortingen is weinig verscheidenheid : ze zijn vrij wel beperkt tot die voor -n, -m, -er, ende.
Aan het slot van den tekst, blz. 145d, staat de bekende
doxologie : God sij gelooft, en daaronder : .M C x C. Het
handschrift zou dus uit het jaar 1190 dagteekenen en HUYDECOPER heeft het dan ook in zijn Proeve meermalen als
MS. 1 190 aangehaald. Maar dat jaartal is apocrief. Ofschoon
de inkt tamelijk goed nagemaakt is, kan men met een linnenteller toch een verschil met dien van het handschrift duidelijk zien, en verder passen noch de letters noch het jaartal bij
het schrift van den tekst. De vervalscher heeft trouwens, hoe
goed hij Gothische letters en Gothische punten wist te zetten,
toch één ding vergeten, te weten het rubriceeren van zijn
jaartal.
Er is, daarenboven, nog een ander bewijs, dat het jaartal
1190 niet authentiek zijn kan, een bewijs waarop reeds in de
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18 e eeuw gewezen werd. In den tekst komt nl. een uittreksel
voor uit PETRARCA ' S de eiris illustribus. wat, naar FRANS VAN
LELYVELD mededeelt, reeds werd opgemerkt door Z. H. ALEWI JN, die « dit Manuscript, by gelegenheid van de verkooping der Boeken van den Heer HUYDECOPER, gezien » had (2).
PETRARCA nu stierf in 1374 (vgl. beneden).
Op de keerzijde van blad 3 staat een inhoudstafel (waarover straks nader), geheel geschreven door een andere hand,
althans in een ander schrift, nl. Gothisch, dan de tekst. De
rubrieken in het handschrift zijn van dezelfde hand als deze
tafel ; evenzoo de correcties aan- en aanvullingen van den
tekst, die blijkbaar met groote zorg is gecollationneerd en
(( gecorrigeerd ». Daarbij zijn doorhalingen steeds rood op
zwart ; als verwijzingsteekens naar de vele in te voegen, in
margine bijgeschreven , woorden of zinnen doen dienst : een
wiggetje, zwart of rood, al of niet tusschen twee punten en
al of niet met een Latijnsch kruisje erop ; een kringetje met
een Latijnsch kruis erop ; een gelijkbeenig Latijnsch kruis, al
of niet met een punt in eiken hoek ; een Latijnsch kruis met
een zwart bolletje op het snijpunt ; een zwart bolletje alleen ;
een zwart bolletje met een vlaggetje er op ; ten slotte een
driehoekje, rood op zwart met een oortje in het midden van
elk been. Van die zelfde hand staat boven aan de keerzijde
van blad 1:
Dat boeck wanden sunden.
Aan het slot van de inhoudstafel volgt deze aanteekening,
die ons de herkomst van den codex onthult :
41 Item dit boeck hoert in dat Regulier cloester inder Gaesdonck bi Goch.
Het handschrift is dus herkomstig uit de « Domus B. Mariae » in 1401 gesticht te Gaesdonck bij Goch, in het bisdom
Keulen, een der Windesheimsche kloosters die het langst
zijn blijven bestaan, en uit de taal van den tekst blijkt genoegzaam, dat het daar ook geschreven is, wellicht zelfs door
JAN DANIELS, die 20 November 1422 prior werd, en van wien
bekend is dat hij (( 4 Psauters en meer andere Boeken zeer
wel geschreven aan onze kerck en klooster heeft overgela2) Zie FRANS VAN LELYVELD op HUYDECOPER, Proeve van Taal- en Dichtkunde...
Tweede uitgave, dl. 1 (1782), blz. 36, noot n.
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ten )) (3), wat wel zal uitkomen, want mij zijn nog een aantal
handschriften, die tot de bibliotheek van dit klooster hebben
behoord, bekend.
Onderaan de keerzijde van blad 1 staat, met een kennelijk
Nederlandsche hand, die niet ouder zijn kan dan het midden
van de 16° eeuw : Goch, feit drie 6f vier uiren van Bommel.
Al lijkt deze bevestiging zeker fout, ' toch is deze aanteekening misschien niet geheel zonder betekenis voor ons. Te
Bommel stond ,het bekende Windesheimsche klooster SintPieterswiel ; de aanteekening moet te Bommel, niet te Goch
geschreven zijn. Zal dat in St. -Pieterswiel geschied zijn
En zal het hs. langs dien weg in Holland gekomen zijn ? Op
nog een enkel ander na; zijn alle Gaesdoncksche hss. buiten
de huidige Nederlanden gebleven.
Het hs. draagt er ,duidelijk de sporen van, in handen van
HUYDECOPER te zijn geweest : in den rechterbovenhoek van
blad 2b staat zijn» welbekende handteekening ; onderaan blad
49d en 95a staan door hem geschreven verwijzingen naar zijn
handschrift van het Bienboec, te weten : « Boek der byen
MS. p. 15 » n cc Boek der Bijen f. 149, ». Een enkele maal,
blz. 126b, heeft HUYDECOPER in margine bijgeschreven kapittel en vers van een in den tekst genoemde bijbelplaats ;
van 'hem' is ten slotte nog afkomstig een telling der regels,
van tiental tot tiental, geschreven in de ruimte tusschen de
kolommen. Een blad en twee strooken papiers met aanteekeningen en excerpten uit de Materie van den Sonden, alles van
HUYDECOPER ' S hand, hooren bij den codex.
Het hs. heeft in laatste instantie toebehoord aan een bloedverwante van Jhr. SIX VAN VROMADE. , Op diens veiling, Den
Haag 16 Nov. 1925, n° 8, werd het aangekocht door de
Leidcche Universiteitsbibliotheek, waardoor het voor de va-

3) Z, le een voortreffelijk overzicht van de lotgevallen van dit klooster bij
J G. R. ACQUOY, Het klooster te Windesheim en zijn invloed, dl. 3 (1880),
blz. 42-48, met de daar verwerkte bronnen, alsook R. SCHOLTEN, Gaesdonck
Geschichte des Klosters der Regulierten Chórherren, des Hiiliseriester-Serninc,rs
oder Priestershauses end des Kollegium Augustinianum bis 1873. Munster- i. W.
1906. -- Alleen deze laatste deelt iets mede over de kloosterbibliotheek, waarvan
echter veel meer overgebleven is dan men uit Dr. SCHOLTEN ' S opgaven zou opmaken.
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derlandsche taal en letterkundige wetenschap voor immer
behouden werd. Het kon nergens beter terecht komen.
*
**
Om al dadelijk een blik te geven in den inhoud van het hs.
moge 'de bovengenoemde tafel nu volgen :
fil Van bekenninge ons sellss
Van den selven
(l Van den dode
Q Van den selven
Van den selven
e Van den selven
Van den selven
Van den selven
(11 Van den ordel
Van den seleen
Van der hellen
Van den selven
Van den selven
Van den seleen
Van den selven
Van den seleen
Van den selven
ti Van den rike des hemels
Van den selven
Van
Brien tabernaculen
ci
Q Van den voerde gods
Van den selven
9 Van gueden wille
al Van becoeringe
Van den selven
c( Van quader geseelscap
I Van ' gueder geseeÍscap
I] Van die olders om Bode te laten
q Van costelen clederen te schouwen
Van den . selven
Van den selven
. Van werken der handen

II
IIII
XIIII
XVI
XX
XXIV
XX V
XX VI
XX VII
XXIX
XXXIII
XXX VI
XL
XLII
XLIII
XLVI
, ...
XLVIII
L VI
LIX
LX VI
LXIX
LXXII
LXXV
LXX VIII
LXXXI
I,X X X I V
LX X X VII
XCI
XCIII
XCVI
XCVIII
CIII
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ci Hoe salich tis under ioecht hem te goede te
Meeren

(ii Hoe swaer is sunde
(I Van quade der gulsicheit
q Van quade der onkuyscheit
(ii Van quade der giericheit
q Van quade der traecheit
q Van quade der toernicheit
q Van quade der nydicheit
(I Van quade der hoverdien
Van den seleen
ç Van quade des achterclans
Van dwasen ordel te schouwen
Van den seleen

CVI
CIX
CXII
CX V
CX VIII
CXX
CXXIV
CXX VII
CXX VIII

CXXXII
CXXXV
CXXX VII

CXL

Dit is die tafel vander Materien deses boekes. Ende is
genoemt die Materie van den sonden.
Met titel, inhoudstafel en beschrijving van het hs. voor
oogen, kan men niet anders denken, of de Materie van den
,honden is een uitvoerig theoretisch, betoogend, beschouwend
en leerend werk, naar middeleeuwschen trant allicht minder
of meer doorspekt met exempelen die de proef op de som
moeten leveren ; maar dan toch in elk geval een soort van
dogmatisch handboek, waarin het wezen en de kenmerken
van de verschillende zonden, de materia gravis en de materia
parva, en dus ook het peccatum grave en het peccatum leve,
alsook de verschillende soorten van zonden, worden onderzocht en bepaald, kortom, een stuk uit de moraaltheorie, misschien een casuistiek, een « Sundenlehre ». En het is dat dan
ook wel, maar slechts ten deele en tot op zekere hoogte. De
materie van de zonden die in de inhoudstafel genoemd zijn,
wordt hier niet behandeld in een doorloopend, gesloten betoog, maar gedemonstreerd aan een reeks exempelen, legenden en uittreksels uit de werken van kerkvaders, kerkleeraars
en godgeleerden ; wellicht ook aan een enkel, in zich zelf
volledig, kleiner traktaat. We hebben hier in dit hs. voor ons
het materiaal avant la lettre van een groot gedeelte van DE
VooYS ' bekend werk over de Middelnederlandsche legenden
en exempelen, waarvan we den rijken inhoud en de voortreffe-
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lijke methode opnieuw leeren waardeeren, al merken we
meteen, hoe veel uitgestrekter het terrein van onderzoek nog
had kunnen zijn. In deze Materie van den Sonden volgen
uittreksels, legenden en exempelen vrijwel los op elkander,
door geen anderen draad verbonden dan door het gemeenschappelijk onderwerp ; zoo los, dat het zelfs niet altijd duidelijk is of men al of niet te doen heeft met een onderdeel van
een grooter geheel.
Zoo ver ik zien kan, hebben we hier niet te doen met een
werk dat in zijn geheel een vertaling van een Latijnsch origineel is ; maar met een reeks van stukken die hetzij uit reeds
'bestaande vertalingen genomen, hetzij opzettelijk vertaald
zijn. Om dit vraagstuk behoorlijk te kunnen bespreken, lijkt
het geraden, nu een overzicht van de door den bewerker bijeengebrachte bouwstoffen te laten volgen.
*
**
1. S. Ambrosius.
Op dese woerde seghet sunte ambrosius... bl. 123a-123c.
2. S. Augustinus.
1.
2.
3.

Vanden quade des achterclappens Augustinus... bi. 137c.
Sunte Augustinus sermoen van dwaes ordel te schouwen 142d.
Sunte augustijn van drien tabernaculen 69b.

1.
2.
3.

Beda scrijf t inden Often boeke de gestis anglorum 39d ;
Beda in gestis anglorum 50c.
wt den geest van engellant 41d.

1.
2.

Van bekennen ons selfs wt sunk bernarts gedachten 4a.
Vander scheidinghe flues ende zielen secht sunte bernt in den boeke
sijnre gedachten... 23a.
Sunte Bernt in den boet der consciencien... 78a.
In den boeck van sunte bernts broeders... 27b-27c.
van ix pijnen der hellen wt sunte bernarts epistel tot enen priester... 45d.
van den alders om godes wil te laeten in een epistel sunte bernts in
persone helyas sijns monics tot synen alders... 93d.
Sunte bernt secht op den psalm Qui habitat... 81 a.
Vander vrouden des ewighen levens Sunte bernt in enen sermoen... 62b,
Sunte Bernt in enen sermoen vanden woerde godes... 74d.

3. Beda.

4. S. Bernardus.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Sunte beernt in enen sermoen van bekieringhe sunte pauwels... 113b.
Van desen is oec dat sunk bernt secht super Missus... 133a.
Vander houerdien secht oec sunte bernt aldus in enen sermoen vonder
aduent... 133a-133b.
Vanden seluen secht hi oec in enen anderen sermoen op die woerde
des propheten ysaias... 133b-133d.

S. Boek vanden anxte.
Een exempel in den boec vanden anxte... 111c.

6. Caesarius van Heisterbach.
1.
2.

Van den helschen put scrijf t cesarius een exempel... 43d.
Cesarius 46a-47b ; 47c-48d ; 48d-49a ; 49b-49c ; 55d,

3.
4.

56d, 57b, 117d.
Cesarius exempel 50b.
Ex cesario 51b.

1.
2.
3.

56a.

7. Exempelen, zonder nadere opgave van bron
Exempel: 31c, 35d, 44a, 86c, 120d, 129b.
Een verveerlick exempel van udo den bisscop 51 d.
Mer om dit dat wi segghen te sterken. soe ist behoerlic dat wi oec
voertbrenghen exempel vanden leuendighen vleische.., 29b-29c.

8. S. Gregorius.
1.
2.

Sunte gregorius scrijf t in dyalogo..: 26a ; 105a.
Sunte gregorius in dyalogo... 26b ; 26c ; 39c bis ; 44b, 49a, 50d,

3.

Sunte gregorius inder omelien op die woerde ons heren die lucas bescrijf t Jhesus siende die stat van Jherusalem. screyde op sie ende
seechde want ofiu oec bekant baddes... 20a-23a.
onder steden der hellen, Sunk gregorius scrijf t op die woerde des

77d-78a.

4.

propheten...

42d.

6.
7.

Sunk gregorius inder omelien van sunte andries secht aldus vanden
goeden wille... 78c-79c.
Vander hoverdien secht sunte gregorius... 134c.
Sunte Gregorius scrijf t... in eenre omelien op die woerde ons heren

8.
9.

Wt sunte gregorius omelien een exempel... 77a-77d.
Van den toern seecht sunte gregorius in moralibus... 127b-128a.

5.

18c ; 25b ; 30b ;

9. Henric Suso.
1.

Inden boeke dat horologium eterne sapientie ghenoemt is staet ghescreven hoe een discipel der ewigher wijsheit sprac tot hoer aldus... 9c ;

2.
3.
4.

Vanden ordel godes tot den boeke ghenoemt horologium... 29c.
Van pinen der hellen wit horologio 36a ;
Wt den boeke der ewigher wijsheit. ghenoemt Horologium... 59a.
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10. S. Hieronymus.
Vander 11 sonde der onkuyscheit scrijf t sunk iheronimus in den boec
van sinen steroen... 118d 119b.

11. S. Innocentius.
Innocencius inden boeke van onsalicheit der menscheliker condicien.
scriuet van pine des dodes ende vuylheit menschelikes aeses nader
zielen wtganc... 27c-29b.

12. S. Johannes Chrosostymus.
Teghens die ghiericheit secht sunte johan crisostimus op die voerde ons
heren in suste matheus ewangeli... 122a-123a.

13. Johannes Climacus.
1.
2.

3.

Exempel Climacus scrijf t... 15c.
Exempel Die selue climacus scrijf t... 15d.
.
Van rade teghen straecheit seghet clymacus die heilighe vader aldus...

126b-126c.

14. Leven van Hylarion.
Vanden heilighen vader hylarion staet ghescreven Inden boec van sijnen leven... 124b.

15. Leven van Johannes Elemosinarius.
Inden boeke van den leven des heilighen Johannes Elemosinarius
patriarche van allexandrien. sleet aldus ghescreuen... 129b.

16. Vanden kersten leven.
Wt enen boec ghenoemt vanden kersten leven

17. Der heiligher vader leven
1.
2.
3.

103a.

ook Vaderboec en Vitas

patrum.

Ex vitas patrum In den iersten boeck vander heiligher vader leuen
staet ghescreuen... 6a-6d.
wt der vader boeck exempel... 9b ;
wtr de vader boec... 38c-38d ; 108d-109a ; Wt den seleen... 35b-

35d ; 109a-109b ; 118a-118b ;
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

In den vierden boec der heiliger vader leven 18a ; 141d ;
In der vader boec staet... 35a-35b ; - - - gescreven... 126c-126d.
Een exempel wier vader boec 83b-83d.
wt der vader leven Een ander exempeI... 83d-84a.
In den vierden boec vanden leven der heiliger vaderen van becoringhen
steef... 85c-86b.
Van becoeringe een ander exempel wt den anderen boec der heiligher
vaders... 86b-86c.
Exempel in den vierden boec vander heiligher vader leven staet van
enen eenzetel in den lande van egipten... 120d-120b.
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11. Hier volghef een exempel wten iersten boec der heligher vader. dat
daer op dient dat men niet lichtelic ordelen en sal int quade ander
menschen... 143d-145d.

18. Liber apum.
1. Van gulsicheit. Ex libro apum... 49d-50a.
2. Ex Iibro apum... 51a-51b.
3. Van verdoemenisse der ghierigher. Ex libro apum... 55a-55b.
4. Ex libro apum Hoe na ghedaente der sonden een yghelic sal pine lyden der hellen Exempel... 58a-58c.
5. Ex libro apum. Een exempel... 95a-96b.

19. Passionaal.
Wten Passionae...l

49c.

20. Petrarca.
Dit selve voelden oec die gheleerde man franciscus petrarcka inden
boeke vanden eersamen leven daer hi aldus van secht... 111d.

21. Petrus Cluniacensis.
1.
2.

Petrus cluniacensis... 16a ;
Petrus cluniacensis. exempel... 58c.

22. Petrus Damianus.
1. Vander doof scrijf t Petrus damianus aldus in den epistel tot blanckam
der greuynnen... 17b.
2. Petrus damiani inden boeke van versmadenisse der werlt doerlopende
die heilighe scrijft... 98a.

23. Profectus religiosorum.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

In pro f ectus van den gueden wille... 78b-78c.
Van becoeringe. V t profectus religiosorum... 84a-85c.
Van gulsicheiden Wt profectus... 115b-117b.
Vanden stride tegens onkuyscheit wt profectus des anderen
sonnendaechs na pinxten... 118b-118d.
Rade tegens onkuyscheit Wt pro f ectus... 119a-120b.
ecfus. Van ghiericheit... 12lb-121d.
Wt profectus.
Van drierhande ghiericheit wt den seluen... 121d-122a.
Hier volghef narade teghens ghiericheit wt profectus... 123-124a.
ectus. Van traecheit... 124c-126b.
Wt profectus.
Vander sonde des toerns wt profectus... 126d-127b.
Rade tegens toernicheit. Als in profectus
ectus staen dese... 128aí 29a.
Van nydicheit tot profectus...
ecfus... 129c-131a.
Hier na volghen rade teghens nydicheit wt profectus... 131a131b.
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Van hoverdien wt pro f ectus... 131b-133d.
Hier na volghen rade teghens houerdie wt pro f ectus... 133d134c.
Van dwaesen ordel te schuwen Wt pro f ectus... 140a-141d.

24. Scala celi.
Wi enen boeck Schala celi... 56a-56d.
25. Speculum Historiale.
Een exempel wt enen boeke ghenoemt speculum historiale...
93b-93d.

26. Die vier Uterste.
Van bekennen ons sells wt den

v i er

uitersten... 6d-9a.

27. De viris illustribus.
Een exempel cut den boeke de illustribus eiris. In sunte bernts
cloester toe clarenvalle waert tot eenre Hit begraven een
conveers ,.. 45a.

28. Vita fratrum S. Francisci.
vita sanciorurn f ratrum sancti francisci: 61c.

Ex

29. Anonyma.
Vanden pinen der hellen Ende ten iersten dat waerachtelike
die helsche pinen sijn... 38d- 39c.
2. Die heilighe vrouwe maria van oygnies groet medeliden hebbende op die zielen die inden vegheuuer ghepijnt worden
als si daer voer badt ghedachte si oec oerre moder ziele...
55c-55d.
3. Vanden woerden gods... 71d-74d.
4. Vander quader gheselscap te schuwen... 86d-90b.
5. Van gueder gheselscap... 90b-93b.
6. Hier beghint een boecsken van costelen clederen wten Iatijn
in duytsche gheset... 96b-106b.
7. Vanden werke der handen... 106b-108d.
8. Hoe salich dattet is ionghe lude hem te gode te kerene... 109b111c.
9. Wat sonde is. ende hoe zwaer dat is te sondigen... 112b-115b.
10. Hier na volghef int beslot van ons heren woerden daer die
Bose gheest mit al sinen leden in wort bescreven... 135c-137c.
1.

Wordt vervolgd.

Dr.

W. DE VREESE.

KRONIEK

Doel dezer kroniek is : onze lezers op de hoogte te houden
van hetgeen er elders geschreven wordt over de geschiedenis
der Nederlandsche vroomheid. De Boekbesprekingen doen
een greep uit de publicaties die in boekvorm verschijnen ; de
Kroniek integendeel zal ook tijdschriften-artikelen vermelden, en voor zoover mogelijk recenseeren. We zullen daarbij
trachten, naar best vermogen, de volledigheid nabij te komen, en rekenen daarom op de welwillende medewerking
der auteurs, die beleefd verzocht worden een recensie-exemplaar of afdrukje van hun publicaties aan 't adres van ondergeteekende op te sturen.
Daar de Nederlandsche spiritualiteit niet alleen staat,
doch noodzakelijk verband houdt met de algemeene ontwikkeling der christelijke vroomheid in Europa, zal aan de
Kroniek een lijst worden toegevoegd van de nieuwe studies
die betrekking hebben op de geschiedenis van het godsdienstig leven in het buitenland. Verschillende geleerden in den
vreemde hebben zich reeds bereid verklaard hieraan mede te
werken.
Deze eerste Kroniek zal met het jaar 1926 beginnen ;
slechts bij uitzondering zullen in 1925 verschenen werken
vermeld worden.

D. A. STRACKE S. J. , Een oud-Nederlandsch heiligenleven uit de VIIIe eeuw (Historisch Tijdschrift, V, 1926,
bi. 28-51, 118-148, 259-279).

DR

Het leven van den H. Trudo (628-693) werd omstreeks 780
in 't latijn opgesteld door een zekeren Donatus, 'n diaken uit
Metz. Later, — Schr. meent te kunnen zeggen in de IX e eeuw,
nog vó6r de verwoestingen der Noormannen, ± 870, — werd
diezelfde Vita omgewerkt, verjongd en met den heerschenden litterairen smaak van den tijd in overeenstemming gebracht door een verder onbekenden « abbas Guikardus ».
Uit allerlei bijzonderheden blijkt dat beide schrijvers noch
monniken van St. Truiden, noch Haspengouwers, maar
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vreemdelingen waren. Toch zijn zij z66 nauwkeurig op de
hoogte van de topographie van Haspengouw en de gebeurtenissen daar voorgevallen, dat we gedwongen zijn het bestaan van geschreven bronnen aan te nemen, afkomstig van
St. Truiden.
In welke taal waren die bronnen geschreven ? Het antwoord op deze vraag wordt ons gegeven door een monnik
van St. Truiden, Theoderik, in den Proloog van zijn Vita
S. Trudonis (omstr. 1087) : « Iniungitis enim .. ut beatissimi
summi capitis illius membrum Trudonem, que rn longe ante
Donatus diaconus et postea Guikardus abbas, utriusque linguae usque ad interpretem uterque periti, latinitati tradiderunt, mea quoque opera et stylo librariis tradam ».
De geleerde Bollandist Ghesquière had er reeds op gewezen dat dit een allereerste leven van St. Trudo in de volkstaal veronderstelt. Maar tot hiertoe hebben de geschiedschrijvers heel weinig aandacht geschonken aan dit belangrijk getuigenis. Pater Str. bewijst uitvoerig dat de woorden van
Theodericus voor geen anderen redelijken uitleg vatbaar zijn
en ons volle vertrouwen verdienen.
Zelfs al zou men willen beweren -- wat mij zeer gewaagd
schijnt -- dat Theodericus zich ten opzichte van den patroonheilige van zijn klooster vergist heeft, dàn nog blijft zijn
getuigenis hoogst belangrijk. Het feit alleen dat hij in 't voorbijgaan een Frankisch heiligenleven vermeldt, bewijst dat er,
minstens in zijn tijd, heiligenlevens in de volkstaal bestonden.
Deze opzienbarende conclusie zal wel velen bevreemden,
zoozeer is zij in strijd met de bijna algemeen heerschende opvattingen omtrent onze oudste Nederlandsche letterkunde.
Toch lijkt het mij moeilijk aan die gevolgtrekking te ontkomen, te meer daar de vermelde tekst van Theodericus niet
alleen staat, maar bekrachtigd wordt door andere documenten.
Dit is niet 't eenigste resultaat van Schr.'s uitgebreid en
ingewikkeld betoog. Verschillende andere problemen worden
in 't voorbijgaan besproken en onderzocht. Zoo bijv. de verhouding van de Vita Donati tot de Vita Guikardi. Men neemt
gewoonlijk aan dat deze laatste verloren is. Schr. meent integendeel dat de Vita Donati onder haar oorspronkelijken
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vorm verloren is, en dat de Vita, die onder zijn naam gedrukt staat, waarschijnlijk niets anders is als de omwerking
die Guikardus er in de IXe eeuw van gaf. Misschien had een
vergelijking met de excerpten uit de Vita S. Trudonis die in
verschillende heiligenlevens van denzelfden tijd voorkomen,
voornamelijk in de Vita Chlodulf i, meer licht kunnen brengen.
Maar wie is dan toch die « abbas Guikardus » ? Indien
we hier een gissing mochten wagen, zouden we den naam
willen voorstellen van den geschiedschrijver Guithardus,
gewoonlijk Nithardus genoemd, die in 841-843 zijn Historiarum 11. IV schreef. Guithardus en Guichardus zijn palaeographisch gemakkelijk te verwarren. Sommigen meenen dat hij
eenigen tijd monnik was te Pram ; later werd hij, volgens de
overlevering, abt van Saint-Riquier. Verwant met de familie van Karel den Grooten, en dus ook met die van St. Trudo,
verdient hij bovendien ten volle de lofspraak van Theodericus : (( utriusque linguae usque ad interpretem peritus ». Hij
is het immers die ons één der oudste gedenkstukken der
Frankische taal heeft bewaard, nl. de eedsformulieren van
Straatsburg uit het jaar 842.
In het laatste gedeelte verdedigt Schr. de geloofwaardigheid der Vita S. Trudonis tegen de pseudo-kritiek van Levison, die in de Monumenta Germaniae bijna alle feiten die in
de oude levensbeschrijving verhaald worden tot het rijk der
fabelen zou willen verwijzen. (( Wat meer omzichtigheid tegenover de bronnen en wat meer interne kritiek ware hier niet
ten onpas gebleken. »
D. A. STRACKE S. J. , De oudste Vita Sancti Gerulphi
(Bijdrage tot de Geschiedenis, xvii, 1926, bl. 85-128).

DR

Dit opstel heeft dezelfde strekking als het voorgaande.
Omtrent den H. Gerulphus, gestorven omtr. 750, bezitten we,
behalve twee mirakelen-series van lateren datum, twee verschillende documenten, door den Schr. kortheidshalve
Doc. III en Doc. IV genoemd. Doc. III bevat het verhaal van
de overbrenging der relikwieën vanuit Meerendree, waar de
heilige begraven was, naar Drongen, omtrent het jaar 925.
Schr. stelt vast dat dit verhaal kort na de gebeurtenis moet
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geschreven zijn. Doc. IV staat bekend als Vita S. Gerulphi,
maar is geen eigenlijke levensbeschrijving, doch veeleer een
oratio festiva ter eere van den heilige ; zij ontstond omstr. 950
en is het werk van een Drongenschen kanunnik.
Beide documenten gaan terug op een oudere, thans verloren Passio S. Gerulphi. Het bestaan van deze oudere Vita
werd reeds door de Bollandisten en door v. d. Essen als zeker
aangenomen. Schr. geeft er uitvoerige en nieuwe bewijzen
voor.
Als zijn persoonlijke meening voegt Schr. er ten slotte aan
toe, dat deze oudste Passio, -- 'n meer episch gedicht of prozawerk dan 'n hagiologische Vita —, in het Frankisch zou
zijn opgesteld. Dit wordt afgeleid uit den Proloog van
Doc. IV, waarin de bewerker zegt dat het hem haast onmogelijk zal zijn barbarismen en soloecismen te vermijden omdat zijn held, Gerulphus, vir barbarac loquelae is : « De sancto
siquidem Gerulfo, ut mandastis, loquelae, haud vitae, barbarae viro locuturus, cavere ex toto barbarismi atque solcecismi vitia nequibo ».
De exegese lijkt wel wat scherpzinnig, maar is volkomen
redelijk. Toch zal men moeten toegeven dat het argument
niet zoo klemmend is als het vorige.

R. PRIEBSCH, The Heliand Manuscript, Oxford, Univ. Press,
1925, 8°, 49 pp.
Het vermaarde handschrift Cotton Caligula A VII in het
Britisch Museum wordt hier aan een nauwkeurig palaeographisch onderzoek onderworpen. De conclusie is dat het waarschijnlijk in Engeland werd geschreven, in de tweede helft
der X° eeuw. De afschrijver zou een zekere B. zijn, die ook
een Leven van St. Dunstanus en een brief aan Aethelgar
heeft nagelaten, te Luik onder bisschop Eraclius studeerde,
en vandaar in 971 naar Engeland terugkeerde. Er zou dus
een verband met Luik bestaan.
Maurice COENS S. J., La Vie ancienne de sainte Godelive de
Ghistelles par Drogon de Bergues (Analecta Bollandiana,
XLIV, 1926, pp. 102-137).
Het leven van de in de Vlaanderen zoo populaire Sinte
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Godelieve was tot hiertoe slechts bekend door twee verschillende omwerkingen waarvan de laatste omtrent 1340 moet
ontstaan zijn. Schr. publiceert hier voor de eerste maal de
oorspronkelijke Vita, die aan beide redacties ten grondslag
ligt. De tekst is ontleend aan een handschrift van 't begin
der XIII° eeuw (Saint-Omer, hs. 716, dl. viI, fol. 120-123).
De marteldood , ^ der heilige moet omstreeks 1070 zijn
voorgevallen. De levensbeschrijving werd enkele jaren later,
in 1084 of heel kort tevoren, te boek gesteld door een monnik
van Sint Winnoksbergen, Drogo, die o.a. ook een Leven van
St. Oswald heeft nagelaten. De kritische waarde van 't verhaal staat buiten kijf (1).
Dom Donat. DE BRUYNE O.S.B. , Un ancien catalogue des
manuscrits de 1'abbaye de Saint-André lez-Bruges (Revue
Bénédictine, xxxvli, 1925, pp. 273-275).
Het Benedictijnerklooster Sint Andries bij Brugge werd in
1100 gesticht. Reeds kort daarna schijnen de studies er in
hoogen bloei te zijn geweest. D. B. publiceert een fragment
van een XII-eeuwschen bibliotheek-catalogus der abdij, ni.
den catalogus der profane bibliotheek. Daar treffen we, behalve werken over de geneeskunde, ook een tiental schrijvers
aan van de klassieke oudheid. Van de boekerij zijn slechts
een viertal handschriften bewaard gebleven.
Dom Joseph-Marie CANIVEZ 0. Cist., L'ordre de Citeaux en
Belgique, des origines (1 132) au XX°'° siècle. A percu d'histoire monastique, Abbaye cistercienne de N. -D. de Scourmont, Forges lez-Chimay (Belgique), 1926, in-8°, xv-551 bl.
Weleer telde de Orde van Citeaux, binnen de grenzen van
het huidige België, 67 kloosters. De vijf eersten ontstonden
onder den persoonlijken invloed van den H. Bernardus
(1132-1148) ; in het laatste kwart der XII ° eeuw komen er nog
vier bij . Dan begint voor de Orde een tijd van ongemeenen
1) Ernest VAN DER HALLEN heeft onlangs het leven van Sinte Godelieve verteld
in zijn Begenadigden uit mystiek Vlaanderen. [Antwerpen], 1925, 12°, 107 bl.
Dit keurig boekje bevat ook de legenden van Sinte Odrada en Beatrijs van Nazareth.
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bloei : tusschen de jaren 1200-1248 verrijzen niet minder dan
51 kloosters, waarvan slechts drie mannenkloosters (2), voor
het rneerendeel gelegen in Brabant en in de aangrenzende gedeelten der Overige provincies. Het hoogtepunt der beweging
valtin de jaren 1230-1238.
Deze talrijke stichtingen zijn het sprekende bewijs van de
machtige strooming naar de volmaaktheid onder de bevolking dezer gewesten in de eerste helft der XI I l e eeuw. Ook
het innerlijk gehalte van de meeste dier kloosterroepingen
moet buitengewoon zijn geweest, te oordeelen naar het groot
aantal heiligen en gelukzaligen die de Belgische Cisterciënserkloosters voortbrachten. Henriquez, in zijn Menologium, telt
er 192, waarvan het grootste deel in de MP en de Xlll e eeuw
thuis hoort. ik weet wel dat niet alle « Gelukzaligen », door
Henriquez opgenoemd, als zoodanig door de Kerk erkend
zijn ; sommige zijner gegevens berusten zelfs op bronnen die
tegen de kritiek niet bestand blijken. Dit neemt niet weg dat
de Orde van Citeaux in dien tijd met recht een kweekschool
van heiligheid mag genoemd worden.
Het boek van Dom Canivez is van populair-wetenschappelijken aard. Toch lijkt het ons zelfs voor de mannen der
wetenschap onmisbaar, niet alleen wegens zijn overzichtelijk
karakter, maar ook omdat de beschrijving van elk klooster
wordt voorafgegaan door een uitgebreide bibliographie, die
zoowel de handschriftelijke bronnen (archiefstukken, heiligenlevens, enz.), als de verschenen literatuur omvat.
Dr J. van MIERLO jun. S. J., De bijnaam van Lambertus Li
Beges 'en de vroegste beteekenis van het woord Begijn (Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie,
jaarg; 1925, 45 bl.).
Dezelfde, Lambert Li Beges in verband met den oorsprong
der Begijnenbeweging (ib., jrg. 1926, 51 bi.).
Naast de Cisterciënserinnen waren voornamelijk de Begijnen de drasgsters der mystieke beweging in Brabant. Meermalen heeft men de Begijnen in verband gebracht met den
Luikschen hervormer Lambert li Beges (-j- 1177). Maar hoe
2) 't Is natuurlijk per abuis dat Raudeloo, blz. 464 als vrouwenklooster wordt
aangegeven.
14
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moet dat verband verklaard warden ? « Hebben de begijnen
hun naam van zijn bijnaam? Heeft hij zelf zijn bijnaam van
de begijnen? Of hebben beiden hun naam van wat anders?' ».
- Om tot de oplossing van dit vraagstuk te komen begint
Schr. met de vroegste beteekenis van het woord begijn historisch vast te • leggen. Voor zoover men kan nagaan komt de
naam voor 't eerst voor in de Continuationes II en III der
Chronica regio Coloniennsis, geschreven in de jaren 12091220: daar wordt o.a. ad ann. 1210 gesproken van een
heresis quedam, cuius cultores 'Beggini denominabantur, in
het zuiden van Frankrijk. Hier zijn dus heel duidelijk de Albigenzen bedoeld.
In 1224..1226 gebruikt Caesarius van Heisterbach het woord
in de beteekenis van heterodoxe kloosterzuster. J acques de
Vitry leert ons dat die naam kort voor 1215 was uitgevonden,
dezelfde beteekenis had als Kathaar, en toen reeds als spotnaam werd toegepast op vrome maagden en vrouwen die zich
op de volmaaktheid wilden toeleggen, Laat ik er aan toevoegen dat keizer Frederik II in een decreet van 14 Mei 1238 de
(( Bearden » eveneens op één lijn plaatst met de Albigenzen :
« Catharos, Patarenos, ... Albanenses, Franciscos, Baguardos, » enz. (3). Ook later nog worden de Albigenzen Be' guins
genoemd, en de geheele middeleeuwen door blijft het woord
ee'n ketterschen bijsmaak behouden.
Dat begijn oorspronkelijk ketter heeft beteekend, en meer
bepaald A lbigens, lijkt mij dan ook afdoende bewezen ; en er
valt zeker veel voor te zeggen dat het een verbastering zou
zijn van al-bigens.
Hoe staat het nu met Lambert li Beges? Deze bijnaam wordt
hem voor 't eerst gegeven omstreeks 1250 door Gilis van Qrval in den bekenden tekst : « Suscitavit Deus spiritum sancti
cuiusdam sacerdotis, viri religiosi, qui Lambertus' ii Beges,
quia balbus eraf, de Sancto Christophoro dicebatur : a ,cuius
eognomine mulieres et
puelle que . caste vivere proponunt
.Y
Reguines gallice cognominantur, quia ipse primus exstitit,
qui eis premium castitatis verbo et exemplo predicavit » .
Dat Lambert den bijnaam van stotteraar zou gedragen heb3) MG Leges, II, t1$37), 328. Zie ook de bevestiging door Paus Innocentius IV
in 1252 en 1254 (Patthast, Regesta. no 14762 en 15378).
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ben, is geheel en al ongelooflijk, omdat hij als een welsprekend redenaar bekend staat. Wel weten wij dat hij door zijn
tegenstanders bij het volk als een ketter werd afgeschilderd :
en uit de officieele stukken van zijn proces blijkt dat men hem
van kathaarsche ketterij beschuldigde. Het ligt dus voor de
hand dat zijn bijnaam wel zal zijn geweest : Lambert de ketter, de kathaar.
Pater v. M. stelt nu voor Ii Beges door ii Beguin of iets dergelijks te vervangen. Hiervoor bestaat echter een moeilijkheid : nl. dat de naam be'guin, of zelfs albigeois, voor zoover
wij weten, ten tijde van Lambertus (-}- 1177) nog niet was ingevoerd. Tenzij men aanneme dat ii Beguin in de XIII e eeuw
'n anderen naam als bijnaam van Lambertus verdrongen
heeft.
In ieder geval, — en dit wordt uitvoerig in het tweede
opstel bewezen, -- Lambert li Beges kan niet in betrekking
gebracht worden met den oorsprong der begijnenbeweging.
De benaming der begijnen is zeker niet afgeleid van zijn
bijnaam. Daarbij komt nog dat Lambert geen eigenlijke
vrouwenvergaderingen of -inrichtingen kan gezegd worden
te hebben gesticht. De begijneninrichting te Luik is pas kort
voor 1212 ontstaan en hoogstwaarschijnlijk onder invloed
van Nijvel, waar die beweging toen reeds volop aan den
gang was.
Dr J. van MIERLO jun. S. J., Op den drempel onzer dertiende
eeuw (Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche
Academie, jrg. 1926, 18 bl.).
Waren de twee vorige opstellen slechts een détail-studie
over een bepaald historisch punt, in de onderhavige lezing
heeft Schr. ten doel « een synthese te ontwerpen van de ontwikkeling van het godsdienstig leven in de elfde en twaalfde
eeuwen, om op die wijze de wording van de Nederlandsche
mystiek in haren samenhang met dit leven der gemeenschap
begrijpelijker te maken ».
Wat de Schr. ons voor de oogen stelt is dus wat men zou
kunnen noemen « de geestelijke physionomie » van het godsdienstig leven in 't algemeen, zooals het zich in de Kerk
openbaart in de elfde en twaalfde eeuwen. De trekken zijn
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dan ook voornamelijk ontleend :aan de algemeene kerkelijke
geschiedenis m aar we mogen die veilig op de Nederlanden
toepassen.
Als inleidingpp de studie onzer mickleleeuwsche ,mystiek
zal dit overzicht voor velen van 't hoogste belang 't Is
zeker een der best geslaagde publicaties van den ijverigen
geschiedvorscher.
Hippolyte DELEI-IAYE S. J. , Les lettres d'indulgence collec1926, bl. 342-379)..
tives (Analecta Bollandiana,
De aflaten nemen in de latere middeleeuwen een groote
plaats in het geloof o nzervadere n , ei-i ' verdienen daarom onze
aandacht te trekken. P. D. geeft hier een studie over de aflaten die door verschillende bisschoppen of kardinalen geiamenlijk vergund w-erclen.. In de XIIIe, XIV% XV e en XVIe
eeuw gebeurde , het dikwijls dat 'prelaten zich vereenigden
om meer uitgebreide aflaten te kunnen verlenen. Schr. publiceert 20 van die gezamenlijke aflaatbrieven in Belgische
archieven gevonden.
De eerste is van 1,6 Febr. 127 en werd verleend voor den
6rkbouw van Sint-Go e delen te Brussel. Onder de voorwaarden voor het verdienen van den aflaat vinden weo.a. volgende zinsnede : « sive p ro animabus Willelmi dicti Blornart, Ingelberti dicti Pape de Zelleke, et Henrici dicti Celle fratrum,
Aleidis uxor' s Willelmi predicti atque lute sororis eiusdem,
quorum corpora in cimiterio iecclesie prefate sünt humata, et
pro añimábus omnium fidettim Cl gurictorurici orationem dominicam cum salutatione beate Vir g inis Marie pia mente
dixerint ‘).. Voor de geschiedenis van Ruysbroeck en de Blopardinne is dit misschien niet zonder belang.
Nog drie andere stukken, uit de jaren 1296, 1330, 1363,
hebben eveneens betrekking op St, Goedelen. De overige
aflaatbriever, zijn gegeven voor de Norbertijner Abdij te
li*rbode„ 1291, het Begijnhof te Herenthals, 1296, de
rissen te Gent, 1299 en 1317, de Cisterciën s erinnen van
W.Çz,§1,,,1308, het Nieuw Gasthuis te Antwerpen, 1313, het
1,,,eonardus-kerk te ZoutCii4s1-rtAs te .Rebecke, 1317, de
4w...03M ;de 0. L. Vrouwe-kerk te Dinant, 1330, het
Karthurklooster te Lierde, 13,32, het Begijnhof te Diest,
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1333, de kerk van Hal, 1338, de 0. L. Vrouw-kapel ter
Spelt te Merchten, 1342, de Clarissen te Brussel, 1354, de
St. Pieters-kerk te Leuven, 1 481 en de 0. L. Vrouw-kapel
te Hasselt, 1500.
Men lette ook op de verschillende oefeningen van devotie,
die in de brieven worden voorgeschreven !
Wordt vervolgd.

Oosterhout N. Br.

Dom J.

HUIJBEN

0.5.B.

BOEKBESPREKINGEN
Martin GRABMANN, Mittelalfrrliclies Geistesleben, Abhandlungen zur Geschichte der Scholastic and Mystik. Munchen,
Hueber, 1926, 8°, XI-585 blzz.

Op het voorbeeld van Jourdain, Poole, Gilson, Haskins,
heeft de eminente geschiedvorscher der scholastiek, Mgr
Gtabmann, tot niet gering v.)ordettl can al de belangstellenden,
uit zijne tal rijke bijdragen in niet voor allen gemakkelijk toegankelijke tijdschriften of uitgaven, een keur van 17 opstellen
verzameld. Alleen het eerste : Forschungsziele and Forschungswege auf dem Geb ict der mittelalterlichen Scholastik
and Mystik, en het twaalfde : Eine mitfelhachdeu#sche Uebersetiung der Summa Theologise des heiligen Thomas von
A quino, zijn gansch nieuw en verschijnen voor het eerst. Van
de 15 andere opstellen, die alle bij- of omgewerkt zijn, verschijnen er twee, het achtste, over het Aristotelescommentaar
van Sint Thomas, en het tiende, over de oudste Italíaansche
Thomistenschool, voor het eerst in het Duitsch 1). Al staat de
I) Ziehier de reeks der XVII opstellen : I. Forschungsziele auf dem Gebiet der
mittelalterlichen Scholastik and Mystik, bl. 1-50. — II. Das Bonaventurakolleg zu
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geschiedenis der eigenlijke scholastiek in het middelpunt van
Grabmann'á belangstelling, en al heeft zij dan ook het leeuwenaandeel in deze opstellen; om de nauwe verbinding tusschen de wijsgeerig-theologische stroomingen en den gedachtengang in de tnystieke literatuur, zal wel geen enkel dezer
rijk gedokumenteerde, op de bronnen afgaande en richting
gevende studiën de werkers op het gebied der middeleeuwsche
vroomheid onverschillig laten. In dit tijdschrift kunnen we
alleen stilstaan bij deze opstellen die meer rechtstreeks hun
belangstelling gaande maken. Het zijn de nummers I, V, XI,
XII, XIV, XV en XVI. Wel komt ook hier de Nederlandsche vroomheid en haar geschiedschrijving niet in het gezichts.
veld van Dr. Grabmann 2). Maar buiten het algemeen belang
van het eerste en het veertiende opstel, verdienen de andere
vijf, biervoren genoemde, meer bizonden onze aandacht met
het oog op de zeker bestaande, maar nog maar weinig opgeQuaracchi in seiner Bedeutung fur die Methode der Erf orschung der mittelalterlichen Scholastik, bl. 5045. — III. Das Naturrecht der Scholastik von Gratian bis
Thomas von A quip, bl. 65-104. -- IV. Die Entwicklung der mittelalterlichen
Sprachlogik (Tractatus de modis signifiwdiy, bl. 104-147. — V. Studien fiber
Ulrich von Strassburg. Bilder wissenschaftlichen
tIichen Lebens end Strebens aus der
Schule Alberta des Grossen, bl. 147-222. — VI. Die logischer Schriften des Nikolaus von Paris and ihre SteIIung in der A ristotelischen Bewegung des XIII.
Jahrhunderts, bl. 222-249. VII. Magister Petrus von Hibernia, der jugendichrer
des heiligen Thomas von A quip. Seine Disputation vor Kónig Manfred and seine
A ristoteleskommentare, bl. 249-266. — VIII. Die A ristotdleskommentare des heiIigen Thomas von Aquin, bl. 266-314. — IX. Die Schrift s De elite et essentia s
und die Seinsmethaphysik des heiligen Thomas von Aquin, bl. 314-332. -- X. Die
italienische Thomistenschule des XIII. and beginnenden XIV. Jahrhunderts,
bl. 332-392. — XI. Forschungen zur Geschichte der i lteaten deutschen Thomistenschule des Dominikanerordens, bl. 392-432. -- XII. Eine mittelhochdeutsche Uebersetzung der Slumma theologiae des heiligen Thomas von A quip, bl. 432-440. -XIII. Eine ungedruckte Verteidigungschrif t der scholastiachen Uebersetzung del
Nikomanischen Ethik gegeniiber dem Humanisten Lionardo Bruni, óI.440.449.
—XIV,Diemtlarichenlat schenUbrstzungedrSchiftendsPuoDionysius A reopagita, bl. 449-469. -- XV. Die deutsche Frauenm,stik des Mitteldlters. Sr) Ueberblick, bl. 469-489 --XVI. Der Benediktinermystiker Johannes von
Kasti, der Verfasser des Biichleins De adhaerendo Deo, bl. 489-525. -- XVII. Die
Disputationes metaphysicae des Franz Suarez in ihrer methodischen Eigenart und
Fortentwicleung, bl. 525-576.
2) Op blz. 215, waar de Nederlander Dionysius van Ryckel ter sprake komt,
wordt hij een Duitech Karthuizer genoemd.
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helderde wisselwerking tusschen Duitsche en . Nederlandsche

godvruchtigerliteratuur.
I. Forschungs ziele and Forschungswege auf dem Gebiet der
mittelalterlichen Scholastik and Mystik, bl. 1-50. Hier opent
Grabmann voor al de werkers op zijn gebied den schat zijner
ervaring en zijner eruditie. Het opstel geeft een synthetischere
blik op het arbeidsveld, met aanprijzing der waardevolle pres-,
taties rechts en links, en klare aanduiding der nog enorme
overblijvende taak, naast wenken die een zoo vruchtbaar
schrijver als Grabmann gezagvol kan geven. Na in de korte
Vorrede op heel den bundel; aan het sterk verband tusschen
scholastiek en mystiek te hebben herinnerd, en ze als de wijsgeerige en godsdienstige uiting van het middeleeuwsche denken te hebben bestempeld, wijst de schrijver in deze eerste
verhandeling op het belang der kennis van beider levende ontwikkeling voor de kultuurgeschiedenis, de wijsbegeerte en
theologie in het algemeen, voor het juiste begrip der scholastiek met haar verschillende stroomingen in het bizander.
Broodnoodig blijken hierbij critische tekstuitgaven. Wat de
methode van opsporing betreft, is, buiten natuurlijke scherpzinnigheid en intuitie, een bizondere wijsgeerig-theologische
en philologisch-geschiedkundige geschooldheid onmisbaar.
Naast de noodige kennis op paleographisch gebied, komt ook
in aanmerking de studie van voorbeeldige critische uitgaven
met hun inleidingen en voorredenen. Daarnaast een uitgebreide kennis uit de handschriften zelf van een literatuur die
slechts voor een vierde of een vijfde in druk verscheen 3).
Een der eerste diensten aan de werkers te bewijzen is dan ook
de zoo volledig mogelijke codificatie der nog ongedrukte
scholastieke literatuur, en het aanleggen van initia, naar het
voorbeeld der tafel van aanvangswoorden van Vatasso 4) en
anderen. Dit alles tot gemakkelijker overzicht der nog onuitgegeven literatuur. Bij de studie van afzonderlijke werken : op-

zoeking van tijd en plaats van het ontstaan van het hand3) Aldus naar het oordeel van EHRLE, met het oog vooral op de scholastiek. Wat
dan gezegd zoo de mystiek er wordt bijgerekend. Hier in de Nederlanden zullen
we alleen bij het verschijnen der Bibliotheca Neerlandica manuscripta die De
Vreese voorbereidt, een juiste gedachte krijgen van ' den eigen rijkdom.
4) initia Pafrum, Romae 1906.
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schrift, kennis der geesteljke stroomingen die kenteekenend
zijn voor zekere perioden of scholen, opmaken van den boekenschat die den schrijver kan ten dienste gestaan hebben,
van de ontleeningen die hij deed aan vroegere geschriften,
van het milieu en de geestelijke opvoeding die de schrijver
gekend heeft, en al wat verder voor de dateering en id'entificeering vooral van anonyme werken van belang kan zijn. Ziedaar, tot de hoofdlijnen teruggebracht, wat men, tegelijk met
overvloedige verwijzingen naar model-werken en repertoria,
in dit eerste opstel aantreft.
V. Studien ober Ulrich von Strassburg, alder wissenscha ,{tlichen Lebens and Strebens aus der Schule Alberts des Grossen, bl. 147-222. Den werker op het gebied der geschied-

schrijving van de Nederlandsche vroomheid is deze bijdrage
wei niet het minst welkom, omdat zij een nieuw licht werpt
op de verschillende stroomingen eenex school waarvan de invloedssfeer zich over de Nederlanden uitstrekte, en wel meer,
waarschijnlijk, dan totnogtoe is nagegaan.We hoeven er alleen
op te letten, dat een der groote leiders der zoogenaamde begi}nenbeweging, Thomas van Brabant, Cantimpratanus, te
Keulen leerling is geweest van Albertus den Groote, gelijk
Grabmann er in dit opstel aan herinnert. En van hoeveel Nederlandsche Dominikanen die het studium generale van Keulen bezochten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzelfde
niet gezegd worden? Verder weten we dat Ruusbroec volop
in voeling was met de mystieke vroomheidsbeweging der
Godsvrienden aan den Rijn, en Grabmann toont in dit opstel
aan dat Dionysius van Ryckel sterk beinvloed werd door UIrich van Strassburg. Hij wijst er op, dat in de tweede helft
der XVe eeuw aan de hoogeschool te Keulen, in de fakulteit
van wijsbegeerte, nog een schola A1bertina bestond. Men kan
er nog bijvoegen dat in de eerste helft der XVI O eeuw bij de
Keulsche Karthuizers de oude mystieke bezieling weer een
nieuwe vlucht nam, en dat het in hun cellen is dat onze grootste begijnenleider dier eeuw, Niklaas van Es, zijn besten geest
opdeed ; terwijl onze grootste mystieke van dien tijd, d
schrijfster der Evangelische Peerle, zoo ze niet met den Keulsçhen vroomheidskring in betrekking stond, wat hoogst waarschijnlijk is, dan toch de oudere Rijnlandsche mystiek zich
heeft eigen gemaakt. Het is dan van niet gering belang voor
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ons, nader te vernemen welke der verschillende, aristotelische, augustinische of neoplatonische elementen die bij Albertus den Groote nooit tot volledige synthese zijn gekomen, door
deze of gene zijner leerlingen meer speciaal en meer afzonderlijk zijn ontwikkeld, en uit de scholastische behandeling in de
mystieke opvatting zijn overgegaan. Bij Ulrich, wiens leven,
persoonlijkheid en wetenschappelijke beteekenis Grabmann
achtereenvolgens schetst, is de hoofdtrek het neo-platonisme.
Pas wanneer zijne monumentale theologische Summa critisch
zal uitgegeven zijn, zullen we weten, zegt Grabmann, welk
een voorname plaats Ulrich in de Duitsche scholastiek en mystiek inneemt.
XI. Forschungen zur Geschichte der Altesten deutschen
Thomistenschule des Dominikanerordens, bl. 392-432. -- In
dit opstel toont Grabmann aan, dat naast de neoplatonische
richting van Ulrich von Strassburg, Dietrich von Freiberg,
Meester Eckhart, Berthold von Moosburg en anderen, ook
een machtige thomistische strooming zich bij de Duitsche Dominikanen liet gelden, en ten slotte de overhand behaalde.
Van de zeven door Grabmann besproken schrijvers dezer laatste richting, interesseeren ons, In mystiek opzicht, meer direkt : Johannes en Gerhard von Sterngassen en Nikolaus von
Strassburg. Tot nog niet lang geleden waren van deze drie
Duitsche Dominikanen alleen preeken bekend, op grond van
welke zij in de rniddelhoogduitsche literatuurgeschiedenis bij
de mystieken werden gerekend. Van de twee eerste heeft
Grabmann nu ook Latijnsche geschriften ontdekt. De verouderde thesis van de onderlinge vijandschap tusschen scholastiek en mystiek, thesis die intusschen nog altoos aanhangers
blijkt te hebben 5), krijgt door deze vondst, naast die van
Denifle en Daniels betreffende Eckhart, wel definitief den
genadeslag. Grabmann zet uiteen hoe hij het Sentenzencommentaar van Johannes Sterngassen, door elders aan hem toegeschreven citaten, in twee handschriften herkende, en hoe de
schrijver te identificeeren is met Iohannes Coloniensis van
Cod. A 913 der Bibliotheca municipale van Bologna. Van
Gerhard von Sterngassen vond Grabmann de Medela lan5) Zie het artikel Ruusbroec, door URB. VAN DE VOORDE, in het literaire bijblad
der Nieuwe Rotterdamsche Courant van Zaterdag 8 Mei, 1926.
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guenfis anime terug in den Munchener Codex Clm. 13587.
QUITIF-ECHARD, die

geen enkel handschrift kon aanwijzen,.
had het ééne werk als een dubbel aangegeven, een Medulla,
of, naar anderen, Medela animo, en een Hecrcafic. animo. Als
belangrijk duidt Grabmann in hetwerkaan: de hoofdstukken,
over de gaven van den H. Geest en over de acht zaligheden.;
Bij de zesde hiervan is een traktaat over de vita contemplativa
ingelascht. Gerhard von Sterngassen geeft op de aangeduide plaatsen eene vrij ontwikkelde theorie der mystiek
in aansluiting bij Sint Thomas. Het mooie traktaat zal
door P. Gabriel Loehr, O. P., van Düsseldorf worden titge-.

geven. Dat Gerhard Sterngassen in de Nederlanden geen
onbekende gebleven is blijkt uit Hs. nT 358 der Universiteitsbibliotheek te Utrecht dat eenmaal heeft toebehoord aan de
Karthuizers derzelfde stad, en waar Dom J. Huyben, O. S. B.:
de aandacht op trok (Supplément aux tomes VlI et VIII de la
Vie spirituelle, bl. 260). Op fol. 23v-25v van dit , handschrift komt, tusschen andere uittreksels uit de vrome schrijvers, een excerpt de gaudiis beatorum voor dat ontleend is
aan het laatste gedeelte der Medela van Gerhard Stemgassen.
Van Niklaas van Straatsburg, wiens pakkende Duitsche

volkspreeken aan de Germanisten bekend waren, maar dien
Denifle in een Latijnsch traktaat De aaventu Christi op plagiaat betrapte, ontdekte Grabmann, ook weer door elders aan
Niklaas toegeschreven uittreksels, een oorspronkelijke wijsgeerige Summa naar den geest van Sint Thomas, in' den Vati-,
kaanschen codex lat. 3091. Door deze vondst komt de persoonlijkheid van Niklaas van Straatsburg opnieuw in . een
gunstig licht te staan.
XII.' Eine mittelhochdeutsche Uebersetzung der Summa
theologiae des Heil. Thomas von Aquin, bl. 432-440. Zoo
het uit de hierboven behandelde vondsten van Grabmann
zooveel duidelijker wordt dat Eckhart lang niet de oenige, al
is het dan waarschijnlijk wel de sterkste persoonlijkheid, -ill
de Duitsche mystieke beweging der XNe eeuw geweest is, en
dat de neoplatonische richting die hij vooral vertegenwoordigt onmiddellijk naast zich een thomistische strooming vond,
in de mystiek gelijk in de scholastiek ; dan gaat het dit handschriften als waar Grabmann in deze bijdrage opmerkzaam
op maakt, ook hoe langer hoe meer blijken, dat-aan Eckhart
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lang niet uitsluitend de verdienste toekomt een uit de scholastiek overgenomen wijsgeerige Duitsche taal te hebben
geschapen. Terecht schrijft Grabmann : « Es ' ist bisper die
' Wiedergabe der lateinischen Hochscholatik und
die hiebei sich kundgebende sprachschopferische Tatigkeit
noch nicht ausreichend untersucht. » Dat ook Dietsche schrijvers persoonlijk, in de eigen taal, aan dien arbeid hebben
deelgenomen, schijnt wel te blijken uit de paraphrase op het
Vaderons van Gheraert Appelmans, die in het vorig nummer van dit Tijdschrift, blz. 83-107, voor het eerst staat
afgedrukt. De vertaling waar Grabmann het in zijn twaalfde
opstel over heeft, behelst een aanzienlijk aantal artikelen uit de drie deelen van Thomas' Summa, met weglating der objecties en hun oplossing, en z66 uitgekozen dat
zij den ganschen gedachtengang van Thomas' hoofdwerk
samenhangend weergeven. De vertaling is in Zuid-Duitsch-

land ontstaan. De schrijver is onbekend, en het doel der verzameling, het criterium bij de keuze der artikelen ter vertaling is aan Grabmann nog niet duidelijk. Het Handschrift,
Codex H. B. III 32, bevindt zich op de Landesbibliothek te
Stuttgart. Terloops wijst Grabmann op het belang in hetzelfde opzicht der oude Duitsche vertaling van het Compendium
theologicae veritatis door Hugo Ripelin van Straatsburg. Deze
vertaling komt voor in Hs. Cod. Pap. Germ. LXXVII der
Landesbibliothek van Karlsruhe.
NIV. Die m,iitelalterlichen Lcdeinschen Uebersetzungen
der Schriften des Pseudo-Dionysius Areopagita. Om den zoo
grootgin invloed die de Dionysiaansche geschriften bij de
middeleeuwsche scholastieken en mystieken steeds gehad
hebben, is het van belang telkens te weten welke Latijnsche
vertaling zij onder de oogen hadden en citeeren. In zijn opstel
geeft Grabmann het vroeger bekende over deze vertalingen
kort weer, en spreekt dan uitvoe ri ger over de nieuwere uitkomsten en uitzichten.
Achtereenvolgens behandelt hij de vertaling van Hilduinus
Abt van St. Denis, omtrent wier bestaan men vroeger niet in
zekerheid verkeerde, die nu echter door P. G. Théry O. P.
werd weergevonden ; de vertaling van Skotus Eriugena die,
niettegenstaande hare te groote woordelijkheid en geringe
duidelijkheid, zoozeer verbreid is geweest in de aanvangs- en
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bloeiperiode der scholastiek, en daardoor zelf nog zoo lang
nawerkte ; de vertaling van Johannes Sarracenus, na het midden der Xlie eeuw, die naast die van Skotus zelfstandig moet
heeten, en waarop Dionysius van Ryckel zijn commentaar
maakte, omdat hij ze klaarder vond dan die van Skotus ; de
arbeid van Thomas Gallo van Vercelli, aan wie wel verkeerdelijk .een eigenlijke vertaling van Dionysius wordt toege-

schreven, terwijl hij in werkelijkheid alleen geparaphraseerde
uittreksels heeft samengebracht in zijn veel verspreide en 03k.
gedrukte Extractio qu ttuor librorum S. Dionysii, die o. a.
in de Duitsche mystieke kringen der XVe eeuw en bij de daar
gerezen twistvragen zulk een belangrijke rol heeft gespeeld ;
de van de vorige verschillende vertaling met kommentaar
van de beide Hierarchieën, vertaling die men in de handschriften pas later aan Robert Grosseteste vindt toegeschre
ven, maar die toch hoogst waarschijnlijk van hem is, gelijk
Grabmann met een argument te meer naast de door L. BAUR
aangevoerde, bewijst, te weten een aanteekening in een veertiendeeuwsch handschrift der Nationalbibliothek te Weenen,
Cod. lat. 790 ; de vertaling eindelijk van den Kamaldulensen- generaal Ambrogio Traversari (,1439) uit het humanistentijdperk. Zij werd later samen met het kommentaar van Dionysius van Ryckel gedrukt,. en werd door Kardinaal Niklaas
van Cues ten zeerste gewaardeerd. Ten slotte geeft Grabmann
de initia van Dionysius vier werken naar de vier volledige
vertalingen van Skotus, Sarracenus, Grosseteste en Traversarius.
XV. Die deutsche Frauenmystik der mittelakters. Ein
iiberblick. Meer dan een (( rascher Rundgang » door de middeleeuwsche Duitsche vrouwenmystiek wil Grabmann zelf in
dit opstel niet zien. Na op de mogelijkheid te hebben gewezen, dat reeds in de XIP eeuw van Duitsche vrouwenmystiek zou kunnen spraak zijn, namelijk indien het T ruddperter Hohelied werkelijk van de Elsasser Abdissen
Rilind en Herrat .stamt, staat hij , in de twe e de )elf a-

der eeuw, stil bi} de Latijnsche geschriften van Hildegard
van Bingen en Elisabeth van Schdnau. De Visioenen
der eerste , lcarakterizeert hij, tegenover de zielvolle Lyriek
der veertiencjeeuwsche Duitsche vrouwenmystiek als profetisch gekleurd. Waar de lentebloei onzer Dietsche mystiek
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met Hadewijch en Beatrijs in de eerste helft der XIil e eeuw
valt, is dit voor de Duitsche pas het geval in de tweede helft
cderzelf de -eeuw. Hier ontmoet Grabmann de mystieke prachtbloem van Duitschland, de groote H. Geertrui wier Legatus
divinac pietatis toch ook nog in de Kerktaal is gesteld, even
als de Liber specialis gratiae van de H. Mechtildis van Hackeborn die naast haar in het klooster der Cistercienserinnen te
Heifta -leefde. Hun beider gezellin, d
Mechtild van
Maagdenburg (fI285)heeft het eerste Duitsche meesterstek
der- mystiek Das fliessende Licht der Gottheit tot stand ‘gebracht. Het nederduitsch originaal is helaas verloren gegaan,
en ik meen wel dat veel er op wijst dat we in de hoogduitsche
vertaling die we, naast een oudere Latijnsche, , meer vrije,
alleen bezitten, nog een goed gedeelte der oorspronkelijke
frischheid en . kunstvolle, dichterlijke bekoorlijkheid moeten
missen. De Duitsche vertaling is van Hendrik van Nordlingen
en dateert van circa 1344. Zij werd aan de Zwaabsche mystieke, Margareta Ebnerin, overhandigd, en ook Christina
Ebnerin, die onder Nrdlingen's leiding stond, heeft ze gekend. Bij het vaststellen dezer onderlinge beïnvloeding bij de
verschillende Duitsche mystieken groepen merkt Grabmann
aan, dat een scherp oog verder ook verbindingslijnen ontwaart
tusschen deze Duitsche en de ' latere Spaansche mystiek van
Theresia en J ohannes van het Kruis. Of er rechtstreeksche
invloed van deze dertiendeeuwsche Duitsche mystiek op de
latere Spaansche moet aangenomen worden kan misschien
betwijfeld worden. Maar we weten met genoegzame zekerheid dat de invloed der Germaansche op de Spaansche en Romaansche mystiek vooral langs de Latijnsche vertalingen van
Ruusbroec's en Van Erp's werken naast die van Tauler, en
later langs de Fransche en Latijnsche vertaling der Groote
Evangelische Peerle zich liet gelden. Grabinann herinnert er
verder aan, dat Dante misschien Mechtild van Maagdenburg
gedenkt in den 27 " zang van 'het Purgatorio. Met Mechtild
van Maagdenburg begint de Dominikaansche invloed zich op
de Duitsche mystiek te laten gevoelen. Terwijl bij de' Spaansche mystieken der XVI e eri XVII eeuw Sint Thomas het
groot gezag is, gaat voor de Duitsche Dominikanermystiek de
leiding vooral uit van Albertus den Groote en zijn meer neoplatonisch gestemde wijsgeerige en theologische school, met
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Ulrich van Straatsburg en Dietrich van Freiberg, later met
Eckhart. Toch moeten we hiernaast den invloed niet vergeten van de thomistische richting in dezelfde school waar wij
Grabmann in zijn vijfde opstel zagen op wijzen. In de veertiende eeuw zijn echter de groote bewegers in de mystieke
wereld der Godsvrienden : Eckhart, Suso en Tauler. In de
dominikanessenkloosters bloeide onder dien driedubbelen
machtigen adem een êênige lente van vrouwelijk mystiek
zieleleven op, waarvan meer dan een kroniek getuigenis aflegt. Om de beweging te typeeren schildert Grabmann meer
in bizonderheden het aantrekkelijke beeld van 11argareta
Ebnerin (1291-1351). Ten slotte zoekt hij eenige kenmerken
der gezamenlijke Duitsche vrouwenmystiek vast te leggen.
Zij is op den bodem van het katholieke geloofsleven ontkiemd, en is, in heel haar wezen, eene kerkelijk georienteerde godsdienstige verschijning. De religieuze verinnerlijking
gaat er gepaard met verhoogden zielenadel naar binnen, en
verrijkte zedelijke uitstraling naar buiten. Geen pessimisme of
zelfgenoegzame, anders denkenden of levenden met misprijzen bejegenende houding wordt er in aangekweekt, maar blije,
hooggestemde, zelfvergeten naastenliefde. Eindelijk draagt
heel de Duitsche vrouwenmystiek den stempel van echt
duitsch denken, echte duitsche poëzie; echt duitsch gemoed,
zoodat de geschriften die ze voortbracht echt duitsch kultuurgoed zijn. Levende belangstelling voor de wederwarigheden
en nooden van het vaderland ontmoet men er allentwege.
Heel de Duitsche middeleeuwen spiegelen er zich in hun eigen
aard af : zij is de doord ri nging van het Duitsche wezen der
vrouw door de diepste en hoogste vroomheid, en rijst tot een
heerlijk monument uit het groote Duitsche katholieke verleden. Iets wat men, mutatis mutandis, van de Nederlandsche
en van elke andere katholieke mystiek mag zeggen, juist omdat de katholieke mystiek de beste krachten der natuur weet
gaaf te bewaren en in den dienst van een gewaarborgd godsdienstig ideaal, ver van verderfelijke afwijking, tot de hoogste
prestaties in staat stelt.
XVI. Der Benediktinermystiker Johannes von Kastl, der
Verfasser des Buchleins « De adhaerendo Deo ». Na de vroegere literatuur over het mooie tractaat te hebben aangegeven,
zet Grabmann uiteen hoe hij tot de ontdekking kwam dat Al-
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Bertus Magnus er de schrijver niet mag van heeten, en dat de
eer zonder twijfel toekomt aan den Beierschen Benediktijn Johannes von Kastl. Grabmann herinnert eraan hoe Dom Huyben, door Bene scherpzinnige analyse der bronnen van het
tractaat, .zijn eigen uitkomsten bevestigde en uitbreidde.Onder
de schrijvers die Johannes von Kastl soms woordelijk citeert,
vinden wij de Nederlanders Ruusbroec, Geert Groot, Hendrik
Egher van Kalkar, en Geert Zerbold van Zutphen 6). Aan
het slot van deze bijdrage zet Grabmann de grondgedachte
der 7 in het Latijn nog ongedrukte kapittels van het traétaat
uiteen 7), even als van drie andere werken van deze voorname
mystieke persoonlijkheid, de Spirituslis philosophic, het De
natura, gratis et gloria ac beatitudine, en het De lumine increato.

Uit de korte bespreking der ons meer van nabij interesseerende opstellen uit het zoo rijke boekdeel dat Grabmann ons
schonk, kan men genoegzaam opmaken hoezeer de geleerde
Prelaat de belangstellenden in de geschiedenis van scholastiek en mystiek aan zich verplicht heeft met de kostbare vruchten van zijn arbeid door deze welkome uitgave :n hun bereik
te stellen.
Antwerpen.
Dr. L. REYPENS, S. J.
6) Zie het merkwaardige opstel van Dom Huybeil Le « De adhaerendo Deo D
in Supplément aux tomes VII et VIII vak, La Vie Spirituelle, October 1922-Septembre 1923, blz. [22] en [80] . De Nederlandsche invloeden op het tractaat worden behandeld op blz. 1891- [95] .
7) De Benediktijnen van Wisques vertaalden ze reeds mee in hun Fransche uitsave van het tractaat : JEAN DE CASTEL, de l'Urtión avec Dieu, Editions de La Vie
Spi^ituel^e, Saint Maaimin, (Var).

IMPRIMATUR.
Mechliniae, 6 Aprilis 1927.1
J. THYS, can., lib., tens.

EEN GEDING
OVER ECKEHART'S RECHTGELOOVIGHEID.

Eckehart, de voornaamste leider, zooniet de vader der
Duitsche mystiek, behoort eigenlijk niet tot ons geestelijk erf
Maar om de gansch bijzondere plaats, die hem in de ontwikkeling van het vroomheidsleven in de middeleeuwen, ook ten
onzent, toekomt, om den buitengewonen invloed dien hij door
zijn preeken in 't bijzonder heeft uitgeoefend, en die ook bij
ons niet is achtergebleven, om de soms zeer verschillende
houding, die ook onze mystieken tegenover hem hebben ingenomen, mag hij ons toch niet onverschillig zijn, en nemen
wij gaarne kennis van alles wat er over zulk een mah gewichtigs wordt verhandeld.

Zoo is er sedert eenigen tijd een geding aan den gang
over Eckehart's rechtgeloovigheid, waarop wij de aandacht
onzer lezers wei mogen vestigen. Hoe nu ieder voor zich
daarover oordeele -- en wij zelven zullen allerminst onze
meening willen opdringen ---• er komen hier een gansche
reeks objectieve leerstellingen ter sprake, dic ook in onze
mystiek, vooral in de XIVB eeuw thuishooren, er openbaren
zich hier allerlei subjectieve verschijnselen in het vroomheidsleven uit die tijden, waardoor ook een helder licht op eigen
toestanden en denkwijzen geworpen wordt (1').
I
ECKEHART ' S LEVEN. -- Uit het leven staat nu wel het volgende vast. Omstreeks 1260 geboren, trad hij te Erfurt in 't
noviciaat der Dominikanen, volgde de studiën zijner orde,

werd licentiaat en meester in de godgeleerdheid en onderwees als zoodanig een tijd lang aan de beroemdste universi1) In het tijdschrift Studiën, Nov. 1926 Meister Eckehart in eere hersteld? hebben wij een eerste phase van het geding besproken. In het onlangs te Utrecht
gehouden philologencongres heeft Dr. L. REYPENS S. J. in zijn lezing Eckehart
en Ruusbroec ook op het geding gewezen, om aan te toonen hoe veel onzekers
eerst nog moet opgeklaard worden, alvorens de verhouding van Ruusbroec tot
Eckehart eenigszins wetenschappelijk kan vastgesteld worden.
15
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teit der eeuw, te Parijs. In 1303 werd hij tot provinciaal overste der nieuw gestichte Saksische provincie van zijn orde
gekozen. In 1310 een tweede maal als leeraar te Parijs aangesteld, verbleef hij daar slechts tot 1313, in welk jaar wij hem
weer aantreffen als prior en prediker te Straatsburg : hij predikte er voornamelijk aan de zeven vrouwenkloosters die de
orde in die stad bezat. De laatste jaren van zijn leven bracht
hij door te Keulen, als leider der studiën van zijn orde. Hier
zette hij zijn prediking voort, in 't bijzonder bij de zeer talrijke begijnen. Doch nu geraakte hij in moeilijkheden met den
bisschop en met de Franciscanen : over een heele reeks stellingen uit zijn Latijnsche en Duitsche schriften had hij zich
te verantwoorden voor een commissie die zijn verklaringen
onbevredigend achtte, zoodat hij bij den pauselijken stoel
van ketterij werd aangeklaagd en Joannes XXII op 27 Maart
1329 plechtig de veroordeeling van 28 stellingen onderteekende.
Toen deze veroordeeling den 25 April te Keulen toekwam,
was de meester reeds overleden. Twee jaar vroeger echter,
en
den 13 Februari 1327, had hij in de kerk der Dominikanen
een plechtige verklaring afgelegd : dat hij zich geen afwijking
in 't geloof bewust was, maar zich bij voorbaat onderwierp
aan het oordeel van de kerk, indien er in zijn schriften of
preeken iets mocht gevonden worden, dat met hare leer niet
overeenstemde.
In Duitschland gold Eckehart algemeen
als de Vader der Deutschen Spekulation. Andersdenkenden
voornamelijk verheffen hem gaarne tot den eersten grooten
Duitschen denker, die Luther heeft voorbereid en de Duitsche
wijsbegeerte, met Kant, Hegel (2), Fichte, enz. ingeluid. Hij
is voor hen de incarnatie van de Duitsche ziel en van den
Duitschen geest in de Middeleeuwen. Zoo stond hij algemeen
bekend, v66r de werken van Denifle, 0. P. , die ook latijn
sche schriften des meesters had onderzocht, aantoonde dat
Eckehart in alles een volgeling was geweest van de ScholasZIJN INVLOED. ---

2) Hegel zelf zou Eckehart als zijn voorganger en geestverwant hebben
geëerd.
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tiek, in 't bijzonder van den H. Thomas van Aquino (3).
Denifle's oordeel over hem was streng : hij zag in Eckehart
een verwarden, onklaren geest, die de leer van zijn meester
niet te best had begrepen, en daardoor veel « Verworrenes,
Verfangliches, Misverstandenes » zou hebben voorgedragen ; die 't beste wat hij had aan den H. Thomas dankte, en
't vele verkeerde aan zijn eigen wijsgeerig onvermogen (4).
Zelfs bij Protestanten vond Denifle instemming. Toch
gaven vele geleerden onder hen slechts schoorvoetend den
Eckehart op, dien zij zich hadden geschapen : Eckehart
moest een voorlooper der Hervorming en der Duitsche wijsbegeerte blijven (5). Wel waren zij genoodzaakt den ernst en
de verdienste van Denifle's arbeid te erkennen ; toch bleef de
meester nog voor velen het genie dat zij in hem hadden bewonderd, al moesten zij dan dit geniale elders zoeken ; of
zelfs, als Delacroix, de Scholastiek anders opvatten en uitleggen (6).
Bij de katholieken bleef het oordeel van Denifle den toon
aangeven in de waardebepaling van Eckehart's leering. Sommigen gingen zelfs wat verder en meenden dat hij moeilijk
van pantheisme kon vrijgesproken worden (7). Toch bestond
er ook in de latere jaren onder hen een neiging tot een minder
gestrenge beoordeeling van den grooten mysticus. Al erkent
men dat zijn intellectualistische mystiek niet steeds orthodox
3) In A rchiv f iir Literatur und Kirchengeschichte des Mittelalters Berlin 1886,
t. II, 417-532, 673-687.
4) DENIFLE ' s studiën werden door vele geleerden, ook Protestanten, b.v. door
HARNACK, als « epochemakend » begroet. Ook in Frankrijk verklaarde M. H. LICHTENBERGER in zijn lessen over duitsche mystiek te Parijs gehouden in 1910: « La
critique protestante ou indépendante s'est volontiers ralliée aux conclusions du
savant dominicain. » (Revue des cours et con f érences, 19 rnai 1910 ; blz. 443) maar
dan vermindert men Eckehart weer te veel.
5) Zoo A. DORNER : Grundriss des Dogmengeschichte Berlin 1899, blz. 340-341;
S. M. DEUTSCH in Realencyclopixdie t. V, blz. 143 ; A LASSON in Ubertveg-Heinze
Grundriss der Geschichte der Philosophic 9e uitg. Berlin 1905, t. II, blz. 350-370.
Cf. VERNET in Diction;naire de théologie van A. VACANT en E. MANGENOT IV,
blz. 2068.
6) Cf. VERNET ibid., en G. THÉRY 0. P. Contribution á l'histoire du° procés
d'Eckehart, Ligugé, E. Aubin, 1926, blz. 4, n. 4.
7) Zoo ook bij ons Prof. de WULF, Hisioire de la phi losophic rn diévale. Louvain 1901, t. II, blz. 610-11.
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bleef en meermaals in gevaarlijke, louter dialectische spitsvondigheden opging, toch voegt men er aan toe, dat zijn geloof openlijk dat was van een trouwen zoon der Heilige
Kerk (8).
Wat in dezen een veilige uitspraak bemoeilijkt is het feit,
dat de Latijnsche werken van Eckehart alleen bekend zijn
door uittrekseis bij Denifle ; en zijn Duitsche preeken en
schriften zoo weinig vaststaan. Veel is er op den naam van
Eckehart overgeleverd wat zeker niet van hem is ; en een
groote poging der kritiek in de laatste jaren heeft er naat gestreefd hierin eenige zekerheid te verschaffen (10) . ; zoodat
velen aannemen, dat de grootere helft der in Pfeiffer's uitgave opgenomen schriften hem wel mogen toegekend worden (11). Doch ook de tekstoverlevering biedt allerlei varianten, waardoor de oorspronkelijke gedachte van den meester
soms moeilijk kan achterhaald worden.
HET GEDING. - In de laatste jaren echter heeft de ontdekking van belangrijke oorkonden aangaande het geding van
Eckehart met de Keulsche commissie en zijn veroordeeling
door Rome de vraag naar 's meesters orthodoxie weer naar
voren gebracht. In 1923 werd voor het eerst uit een handschrift van de bibliotheek van Soest (12) een uitvoerig stuk
8) Cf. VERNET Dictionnaire de théologie art. Eckehart 2073-2705 ; 2078-79. Zie
ook Xavier de HORNSTEIN, dien we verder aanhalen.
9) Otto BEHAGHEL ontkent hem niet minder dan 15 verhandelingen, die door
PFEIFFER in zijn Deutsche Mystiker des vierzehnsten Jahrhunderts, II B. Meister
Eckhart G8ttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1914, (eerste uitg. 1857) als echt
werden opgenomen. Daaronder de verhandeling XVII over die Rede der Unterscheidunge, waaruit de schrijver der XII Dogheden ruimschoots heeft geput.
(Beitrage zur Geschichte der Deutschen Sprache und Literatur, t. XXXIV (1909)
blz. 530 vig. Zur Kritik von Meisier Eckehart.)
10) Hierover orienteert G. THÉRY 0. Pr. o. c. blz. 2, 3 ; vgl. blz. 112, n. 1.
Vgl. Archives d'hist. doctr. et littéraire des Moye,n-Age, dirigées par ET. GILSON
et G. THfRY 0. P., Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1926 : G. THKRY,
Edition critique des pièces relatives au procés d'Eckehart, p. 147, sv.
11) Zoo 0. KARRER, over wiep verder.
12) Hs. nr. 33b. De uitgave werd voorbereid door P. AUG. DANIELS 0. S. B.
Einc laieinische Rechtfertigungsschrift des Meister Eckhart, en na P. Daniel's
dood bezorgd door Cl. B1EUMKER in Beitriige zur Geschichte der Philosophie des
MittePalters, XXIII, H. 5. Munster i. W. Aschendorff, 1923, 68 blz. Over de geschiedenis van dit hs, zie 1- 1-1tRY in hierna vermeld werk, blz. 6 vlg.
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uitgegeven, dat betrekking heeft op de geschiedenis van het
proces te Keulen. Het bevat namelijk een reeks stellingen
door een eersten censor uit Eckehart's schriften opgemaakt,
met het antwoord van den aangeklaagde zelf daarop. Dan
een tweede reeks door een tweeden censor, met een verdediging, die zich hier onmiddellijk bij iedere stelling aanvoegt.
Naar aanleiding van deze uitgave begon G. THÉRY O.P.
in 1924 reeds een nieuwe reeks studiën : Contribution I l'histoire du procès d'Eckhart (13). Daarin trachtte hij de geschiedenis van het geding nader te bepalen, de gewraakte stellingen na te wijzen en toe te lichten, de verdediging van den
aangeklaagde, althans voor de in de bulle opgenomen stellingen, te beoordeelen. Zijne uitspraak luidde over 't algemeen streng en was weinig geschikt om den vader der Duitsche mystiek in eere te herstellen.
Aan den anderen kant verscheen in 1926 een boek Meister
Eckehart, van de hand van 0, KARRER, dat in 't bijzonder een
bloemlezing uit geheel Eckehart's werk in Duitsche vertaling
bevat, om de voornaamste stukken zijner leer gegroepeerd,
uit gedrukte en ongedrukte bronnen verzameld, zoodat daarin een systeem van zijn religieuze leer en levenswijsheid
geboden werd. Van bijzonder belang waren daarbij de aanteekeningen, waarin de schrijver, uit geheel de scholastiek en
uit de kerkvaders, Eckehart's leer toelichtte en er de recht-

geloovigheid van trachtte aan te toonen. Een afzonderlijk
hoofdstuk van meer polemiseerenden aard behandelde wat
vooral door Denifle was gelaakt geworden. Hij wilde den
veroordeelden leeraar ten volle in eer herstellen en zijn genie
alzijdig huldigen (14).
De studiën van Théry waren O. Karrer onbekend gebleven. Wat de algemeene reconstructie van het geding betreft
13) Eerst verschenen in Vie spirituelle, Etudes et Documents, Janvier 1924
[93- 119 I , Mars 1924 [164-183] , Mai 1925 [149-187], Janvier 1926 [49-95], Juni
1926 [45-65]. Later afzonderlijk uitgegeven.
14) Meister Eckehart, das S,stem seiner religi5sen Lehre und Lebensweisheit,
München, J. Maller, 1926. In het tijdschrift Studiën, Nov. 1926, Meister Eckehart
in eere hersteld? (blz. 363 vIg.) hebben wij dit werk uitvoerig besproken. Wij
zagen ons genoodzaakt van 0. Karrer's al te vleiende en geestdriftige beoordeeling af te wijken. Een nieuw aandachtig onderzoek heeft slechts onze vroegere
opvatting bevestigd, zooals uit volgende bladz. zal blijken.
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stemden zijn conclusies met die van Théry in alles overeen.
In de beoordeeling echter van 's meesters leer en beteekenis
liepen beider opvattingen nog al merkelijk uit elkaar. Intusschen heeft Théry een nieuwe uitgave bezorgd van het Rechtf erti ungschrif t (15) ; terwijl 0. Karrer er een Duitsche vertaling van heeft uitgegeven, waarin hij stelling voor stelling
nu bespreekt, toelicht, nog eens uitvoerig Eckehart verdedigt, ditmaal ook tegen Théry (16),
Intusschen is wel eenige overeenstemming bereikt in bijzonderheden van belang, die nog
geen definitief oordeel over Eckehart veroorlooven, maar
toch reeds aanzienlijke klaarheid hebben gebracht.
De achtergrond van geheel het geding werd reeds met goed
gevolg verkend (17). Het is een weinig verkwikkelijke geschiedenis. Zij speelt zich af te midden van de philosophische
twisten tusschen de Franciscanen en de Dominikanen. Kort
te voren had Duns Scot te Keulen geleeraard. Zijn onderwijs, het Scotisme, was vooral gericht tegen de leer van den
H. Thomas en het Thomisme. De bisschop van Keulen was
persoonlijk den Dominikanen minder gunstig gezind. Ook
politieke verwikkelingen waren er mee bemoeid (18). In
Eckehart heeft men wel eenigszins het Thomisme willen
treffen (19). De commissarissen met het onderzoek tegen
hem belast, waren Franciskanen (20), waarbij zich twee weiOVEREENSTEMMING. --

15) Verschenen in A rchives d'histoire doctrinaPe ef litte'raire du Mogen-Age
van Et. GILSON en G. THÉRY fasc. I, 1926, blz. 129-268. De schikking der stukken
in de uitg. van Daniels liet te wenschen over. Dat had THÉRY, blz. 110-111 (Janv.
1926 [74-75] het eerst erkend.
16) KARRER-P1ESCH Meister Eckeharts Recht f ertigungsschri f t Kurt Stenger, Erfurt 1927. Het bevat mede een inleidende studie door Dr. Herma Piesch : Ein;eitung zum inneren Karakter der Recht f ertigungsschri f t.
17) THÉRY 1924, blz. [ 104] vgl. ; KARRER Meister Eckehart blz. 32 vlg.
18) THÉRY a. c., blz. [ 106) . De Dominikanen hadden Joannes XXII gesteund
in zijn strijd tegen keizer Lodewijk van Beieren.
19) KARRER M, E., blz. 32 vlg., en elders meermaals; Rechtf. 19 THÉRY ibid.
[ 113] vlg.
20) De eerste censor was Fr. Albert van Milaan, een niet-Duitscher, dat heeft
KARRER kunnen vaststellen, nadat hij reeds vermoed had, dat deze het duitsch
niet te best had begrepen, Recht f ertigungsschri f t blz. 18 ; de tweede Renherue
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nig om hun karakter en om hun verleden aanbevelenswaardige Dominikanen hadden aangesloten (21). Deze commissie
zou zich weinig inschikkelijk en alles behalve vredelievend
hebben getoond. Een veroordeeling zou zelfs een soort van
vergelding moeten heeten voor de kort te voren in 1324 gebeurde heiligverklaring van den H. Thomas (22). Ook schijnen de commissarissen niet altijd blijk te hebben gegeven van
juist begrip : zij hebben geheel orthodoxe stellingen als kettersch of verdacht aangeklaagd, en daardoor wel de eenigszins scherpe benamingen verdiend die Eckehart hun niet
heeft gespaard (23). Een van hen zelfs was geen Duitscher
en kende onvolmaakt Duitsch, waardoor hij de preeken niet
te best begrepen heeft.
De veroordeeling door Joannes XXII in 1329 brengt de
onfeilbaarheid des pausen niet in 't gedrang, daar de bulle
geen zoodanig karakter draagt. Trouwens de stellingen in de
bulle opgenomen mogen op zich zelf gelden als euvel klinkend en als kettersch. En de Kerk heeft in sommige omstandigheden ook het recht leeringen te veroordeelen, die tot
misverstand aanleiding geven en gevaarlijk werken (24).
En Eckehart zelf gaf wel aanleiding om verkeerd begreFriso ; Albert van Milaan werd vervangen door PETRUS DE STATE, oud-guardiaan
van het Franciskanenklooster te Keulen.
21) Willem Nidecke en Hermann de Summo, THÉRY [ 111 ] . Misschien hadden
zij moeilijkheden gehad met hun oud-provinciaal Eckehart. Ze hadden in alle
geval genoeg op hun kerfstok.
22) Zoo KARRER Rechtf ., blz 19. Dat dunkt ons weinig waarschijnlijk.
23) Ook THÉRY bekent dit. K Les accusateurs de Cologne n'ont pas toujours
fait preuve de grande intelligence, ils incriminaient des doctrines parfaitement
orthodoxes. » Mei, 1925, blz. [179]. In alle geval, hij meent dat men dit zou kunnen toegeven. Dat dit werkelijk gebeurd is willen we niet ontkennen . Ook heeft
de bulle wel al zulke stellingen laten vallen, Maar veel kan gezegd worden ter
verklaring van dit misverstand. Het komt me ook voor, dat niet voldoende rekening wordt gehouden met den aard van het werk der censoren. Hun lijst had
niets definitiefs : ze teekenden zinnen aan die hun bij de lezing hadden getroffen, zonder die daarom reeds als kettersch te willen veroordeelen, waarover ze
veeleer uitleg verlangaen.
24) Aldus KARRER Meister Eckehart, blz. 364, vlg. Daarom ook kan een katholiek over het Eckehart-geding een geheel onbevooroordeelde uitspraak doen. Men
meene dus niet, dat een minder gunstige beoordeeling over den Meester door
een katholiek geleerde zou beinvloed zijn geworden door het verlangen het pauselijk gezag te redden.
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pen te worden : door zijn sterke neiging naar het paradoxale,
waardoor hij anders gewone leeringen op nieuwe, pakkende
wijze wilde voorstellen. Hij was er op uit om indruk te maken. Dat lag in zijn redenaarstemperament. Zoo wilde hij
treffen, de aandacht opwekken, zijn leer doorzetten. Meermaals liet hij zich daardoor verleiden tot uitdrukkingen en
beweringen, die zijn bedoeling overtroffen, en die hij in kalmer oogenblikken beter zou hebben overlegd (25). Subjectief
althans heeft hij nooit kettersch gevoeld : hij was en is ook
steeds gebleven een trouwe zoon der H. Kerk ; die alle dwaling verafschuwde en in hare gemeenschap wenschte te
sterven (2b).
Zijn beste verdedigers zijn er zelfs niet verre van af toe te
geven, dat hij weinig psychologisch is opgetreden : hij zou
geen voldoende rekening hebben gehouden met den invloed
dien zijn woord op zijn gehoor moest hebben. Tegen misverstand heeft hij zich niet gehoed ; tegen kwaadwillige verklaring van zijn onderwijs niet in acht genomen (27).
Ook dit staat nu wel voldoende vast, dat Eckehart moet
verklaard worden uit de overlevering en uit de scholastische
leering, bepaald uit het Thomisme van zijn tijd. Nieuwe
gedachten, oorspronkelijke leerstellingen heeft hij niet voorgedragen (28). Voor de eenen liggen dan zijn tekortkomin-

25) Zoowel door KARRER als door THÉRY wordt dit herhaaldelijk betoond, zij
het dan ook met verschillend accent.
26) KARRER M. E., blz. 33.
27) THÉRY wijst er meermaals op ; KARRER geeft het toe voor sommige gevallen althans. En wat anders beteekent : Eckehart biisste die Kiihnheit seiner Speculation and seines « emphatischen » Wortes. M. E. blz. 366.
28) DENIFLE had reeds aangetoond hoe Eckehart in alles een volgeling der scholastiek moest heeten. Ook M. H. Lichtenberger in zijn lessen over Le Mysticisme
A iemand (Revue des Cours et Con f érences, 19 Mai, 1910, 433-447) had verklaard :
« Dans l'histoire du dogme chrétien les mystiques allemands ne comptent pas.
Ils n'ont Tien dit qu'on ne puisse retrouver avant eux, chez Origène, Plotin, ou
Denis de l'Aréopage, Saint Augustin, Saint Bernard ou Thomas. lis n'ont pas
frayé de voies nouvelles ; ils n'ont guère fait autre chose que de broder tie nouvelles variations sur des thèmes empruntés à leurs prédécesseurs. » (p. 144). Hoe
overdreven dit oordeel ook zij, het bevestigt, dat ook voor hem Eckehart uit de
overlevering moet verklaard worden. En onbewimpeld geeft 0. Karrer toe : « So
ist die Philosophic des Meisters das typische Kind seiner Zeit. Original ist so
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gen, voor de anderen zijn verdiensten elders. De legende van
een eigen Duitsche Speculation, van een voorvader van het
Protestantisme en van het Hegelianisme, moet dus voor goed
opgegeven worden. Dat beteekent niet dat Eckehart de leering der overlevering en der scholastiek niet eigenmachtig en
persoonlijk zou hebben opgevat ; maar alleen dat hij van die
leering nergens afwijkt, tenzij, volgens degenen die hem minder gunstig beoordeelen, uit onmacht om ze best te begrijpen, en uit te groote spitsvondigheid.
Toch blijft Eckehart een merkwaardige persoonlijkheid.
in zijn orde stond hij zeer hoog aangeschreven. Dat bewijst
het vertrouwen dat steeds in hem gesteld werd. Op zijn leerlingen heeft hij een diepen en onuitwischbaren invloed uitgeoefend. De gelukzalige Suso en Tauler spreken niet dan
met eerbied en bewondering van hun heiligen meester, wiens
leering ze overnemen, al streven ze er naar zich duidelijker
uit te drukken, dubbelzinnige verklaringen te vermijden en
de stoutheid van zijn bespiegelingen wat te verzachten (29).
Waarin ligt dan ten slotte het verschil in de
beoordeeling over de rechtgeloovigheid van meester Eckehart ?
1. Bewuste ketterij wordt hem niet meer uitdrukkelijk ten
laste gelegd : althans men geeft toe dat de meeste aangeklaagde, zoo niet alle, stellingen met soms wel veel goeden
wil een rechtgéloovigen zin kunnen bieden. Of ten minste
wil men geen bepaalde veroordeeling uitspreken. Maar men
ziet in hem een verwarden geest, die zich vermeide in het paradoxale, die door zijn eigen spitsvondigheden zich zelven
in de war bracht en anderen verwarde, die geen rekening hield
VERSCHIL. --

gut wie nichts, n al voegt hij er aan toe, wat wij ten volle beamen : aber eigenartig ist das onze. (M. E. blz. 44) wat wel van de geheele Germaansche Mystiek
(tegen Lichtenberger) geldt. Wij hadden al vroeger hetzelfde voorgedragen in
onze studiën over Ruusbroec, Vgl. in Ons Geestelijk Erf, 1, afl. I, ons opstel over
het Ontstaan der Germaansche mystiek.,
29) Karrer kan er meermaals op wijzen hoe stellingen die bij Eckehart werden
afgekeurd, bij Suso en Tauler werden geprezen. Dat bewijst echter niet veel:
alles hangt af van den samenhang en ook van de uitwendige omstandigheden.
Over Eckehart's persoonlijke heiligheid kan niet veel gezegd worden. Beschuldigingen tegen hem vroeger wel eens ingebracht berustten op verwarring. De ver-

eering die mannen als Suso en Tauler voor hem bewaarden getuigt zeer te zijnen
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met den indruk die door zijn woorden moest bewerkt worden ; wiens prediking niet alleen onvoorzichtig en ongelegen,
maar bepaald gevaarlijk moet worden geacht, wat ten volle
een veroordeeling verdiende. Eckehart heeft den invloed ondergaan van het stijgende nominalisme met zijn overdreven
subtiliteiten, waardoor het grootsche evenwicht, door den
H. Thomas in de leer hersteld, verbroken werd. Meer een
dialecticus dan een mysticus, te zeer in abstracte redeneerend,
van loutere begrippen en beginselen uitgaande, behoort hij
veeleer tot de periode van verval der hooge scholastiek dan
tot die van haar bloei. Met een woord : wil men Eckehart
als een genie beschouwen, dan als een in allerlei spitsvondigheden en overdrijvingen verward genie, stout en avontuurlijk zich bewegend te midden van abstracties, die hem
op den boord van de dwaling, zoo al niet ten volle in haar
warkolk hebben gebracht (30),
In zijne orde althans schijnt de vereering voor den grooten
man niet te hebben geleden door zijn veroordeeling. Zelfs
schijnt de geheele Eckehart-affaire al vroeg te zijn vergeten
geweest.
gunste. In zijn verdediging echter slaat hij meermaals een heftigen, hitsigen en
sarcastischer toon aan ; dat kan door de omstandigheden wel verontschuldigd
worden : de geheele zaak was niet zeer zuiver. Toch gaat hij hierin wel wat ver.
Ook stelt hij in zijn werken zich gaarne tegenover andere geleerden ; en pakt
hij er mee uit dat men in zijne schriften veel zal aantreffen wat subtiel en diepzinnig zal voorkomen.
30) Aldus THÉRY op meer dan een plaats. a Cette première défense de Maitre
Eckhart manifeste chez ce dernier un tempérament ardent, de la malice envers
ses accusateurs, un esprit dialectique très accusé, un maitre versé dans les problèmes de philosophic et de théologie, mais aussi, il faut bien le reconnaitre, un
esprit confus, se plaisant dans les paradoxes, évoluant dans un domaine n'ayant
rien de commun avec la réalité, sans aucun souci de la psychologie humaine »
(Mai, 1925, blz. [ 1791). Hij verwijt hem telkens « imprécision et exagération de
pensée n [177]. En in zijn besluit : « Ce n'est pas seulement la question d'opportunité qui est ici en jeu , mais la doctrine même sur notre connaissance de Dieu...
il penche vers l'agnosticisme... Le bel équilibre qu'avait tracé saint Thomas se
trouve maintenant rompu par l'esprit paradoxal d'Eckhart. Traditionnel et aventureux, contemplatif et imprudent, tel nous apparait celui dont on veut faire le
maitre de la mystique allemande. ,
Ook J. ZAHN, een man die toch ervaren is in de leer en in de geschiedenis der
mystiek, schreef nog na het verschijnen van Eckehart's Rechtf ertigungsschri f t in
s
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Deze opvatting kan nu verschillend geschakeerd worden.
Steeds blijft : dat E. geen buitengewoon, oorspronkelijk genie is geweest ; maar dat hij door zijn koene, dialectische
kunstvaardigheid de overgeleverde leering op de scheeve helling der ketterij heeft gevoerd (31).
Wie zoo meent zal dan voornamelijk de gelaakte stellingen
van zijn standpunt uit beschouwen en aantoonen, hoe en
waar ze telkens van de lijn der rechtgeloovigheid gevaarlijk
beginnen af te wijken en als reeds eenigszins kettersch of verdacht van ketterij mogen beschouwd worden.
2. Voor anderen is Eckehart ja ook door en door scholastiek. Daarom konden zijn latijnsche werken verloren gaan.
Zijn beteekenis ligt in het leven, waarmee hij dit wijsgeerig
en theologisch beschouwen wist te bezielen. Hij was geen
louter leermeester ; hij was vooral leventneester en zielenleider. Zijn genie lag in de kracht waarmede hij de dorre leering
cpvatte en ook wel verdiepte, maar dan in 't bijzonder dienstbaar maakte voor het hoogste leven. Boven alle koude en
kleurlooze beschouwingen stond voor hem het zedelijke, en
de in den dienst van het zedelijke verworven wijsheid. Hij
is de christelijke Plato. De heerlijkste en machtigste zwaai
van zijn pathos ontwikkelt zich daar telkens, waar hij als
zielenleider spreekt, niet van kop tot kop, maar van mensch
tot mensch, van ziel tot ziel. Daar spreekt Duitsch gemoed.
Daarin ligt zijd genialiteit. Het beste wat hij wegschenken
mag heeft hij uit geen letterkundige bronnen, maar uit de
volle ervaring van het diepste leven. De verhevenste en voor
de heiligheid meest bevorderlijke beschouwingen heeft hij
uit de scholastiek afgeleid : de mysteriën der genade en de
geboorte van God in ons. Daardoor heeft hij zijn toehoorders
met vreugde over hun christendom vervuld en in hun diepste,
vergoddelijkte ziel gevoerd ; hij heeft ze verlost uit de beknelling van den dienst van knechten in de ruimte en de vrijheid
van de kinderen Gods en van het goddelijke leven.
een recensie van P. Daniels' uitgave t Seine [Eckeharts1 Denkweise ist von
Unstimmigkeiten und dialektischen Kiinsteleien nicht freizusprechen. , (Th601.
Revue X-Xl, C. 388.)
31) Op de 28 stellingen werden 17 als kettersch veroordeeld ; 11 als taaie sonantes, temerarios et suspectos de heresi, omdat zij alleen cum multis expositionibus et suppletionibus sensum catholicum forrnare vel habere (possunt).
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Daarbij heeft hij voor de uitdrukking van het onuitsprekelijke en van het nauwelijks bewust ervaren gedaan wat ooit
mensch vermocht : hij heeft een taal geschapen en gevoerd
als geen tweede in een eeuw (32).
Men geeft toe dat Eckehart overhelde naar het paradoxale.
maar hoe zou hij anders zijn toehoorders getroffen hebben?
hoe zou hij hun de diepe levensbeteekenis van het dogma
hebben geopenbaard ? Hij was een redenaar, jawel, die zich
door de verhevenheid der waarheden die hij verkondigde
vervoeren liet tot een al te sterke, te koene voorstelling en uitdrukking, die licht kon misbegrepen worden. Maar is een
echt redenaar die, zelf bezield, ook bezielen wil, niet bijzonder daaraan blootgesteld ? Hij achtte misschien niet genoeg
op dit gevaar van misverstand. Bewust van de hooge levensleer die hij verkondigen mocht, zag hij het gevaar, zonder het
te vreezen. Zoo wilde hij den losprijs betalen voor de vreugde
die hij bracht. Het was hem wel de moeite waard om zoo
verheven zaak te lijden : dat lag nu eenmaal in zijn edel en
hoog karakter (33).
Geen dialecticus was hij, maar een mysticus. Gewis, in alle
geheimen der dialectiek is hij ingewijd ; gewis, de verhevenste leerstellingen behandelt hij met al de vaardigheid van de
meest bedreven redeneerkunde ; maar telt dan de keuze zelf
der behandelde onderwerpen voor niets ? Legt die geen getuigenis af voor de richting van zij n geest ? En voert hij niet
gewoonlijk op tot de hoogste mystiek (34) ?
Neen, Eckehart is gevallen als een slachtoffer van zeer
droevige omstandigheden ; nijd en afgunst heeft hem willen
treffen. De commissie heeft hem van ketterij willen aankla32) Aldus KARRER passim in zijn inleiding op Meister Eckehart.
33) Zoo KARRER passim. Hij neemt, in een andere beteekenis wel is waar, het
woord van Preger over : « Er was ein Furst unter den Geistern, der Vater der
deutschen Philosophie, der deutsche Philosoph des Mittelalters ». De Gelukz.
Abertus Magnus moge oorspronkelijker zijn, maar « an hohem Sinn and Adel
des Charakters, an tiefen, in das innerste des Menschen greifenden Ideen, an
Innigkeit and Kraft sie zu verkunden hat keiner [Eckehartj uber?raiTen. Keiner
hat auf das deutsche Geistesleben im Mittelalter einen so tiefen Einfluss ausgeubt wie der Meister von Hochheim, der edle Eckehart. s (M. E., blz. 54-55.)
34) KARRER Recht f ertigungsschri f t, blz. 16-17. Voor THÉRY was Eckehart geen
eigenlijke mysticus, maar vooral dialecticus. Anderen noemen hem een intellectualistischen mysticus.
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gen, zijn leering heeft zij niet beschouwd in haar samenhang,
doch meermaals verdraaid en opzettelijk bedorven of kettersch
geduid. Hij zelf heeft aan zijn tragischen ondergang in zoo
verre schuld als iemand verantwoordelijk is voor zijn karakter (35).
Eckehart was een edel-voelend, hoog-denkend, geniaal
aangelegd man. Geen ketterij kan hem aangewreven worden
in verband met geheel zijn leer blijkt alles de zuiverste en
verhevenste kerkelijke waarheid te zijn. Maar geen die deze
waarheden zoo geniaal heeft voorgedragen in hunne beteekenis voor het leven (36). Kortom : hij is « vom deutschen
Stamme der Griissten einer im Reich des Geistes » .
Staan nu deze opvattingen over de persoonlijkheid van Eckehart zoo schrap tegenover elkander,
dat ze alle vergelijk uitsluiten ? Misschien wel. Maar toch,
afziende van elker standpunt en elker strekking, waardoor de
eene meer het negatieve, de andere meer het positieve beklemtoont, en lettende voornamelijk op wat door beiden erkend wordt, wat door beiden verworpen, meenen wij ook als
genoegzaam vaststaande te mogen beschouwen wat volgt
Eckehart is ongetwijfeld een geniale persoonlijkheid geweest. Met Karrer nemen ook wij dit aan : alleen niet met dezelfde hooge geestdrift, en onverdeelde bewondering. Men
cijfert dit geniale niet weg, als men alles in zijn leering uit
VERGELIJK ?

35 «Und Eckehart selbst ist er ganz unschuldig ? Wenn damit seine Rechtglaubigkeit gemeint ist, so scheint ein unbedingtes ja die gerechte Antwort .zu sein.
Aber schuldig, verantwortlich fur sein Schiksal, erscheint er, sofern ein Mensch
fur seinen Charakter « schuldig », verantwortlich genannt werden kann. Eckehart biisste die Kiihnheit seiner Spekulation und seines « emphatischen Wertes. Er sah die Gefahr und er ging am Abgrund, in vollem Bewusstsein, wie
seine Worte zeigen. Es gibt Menschen, die so veranlagt eind, ais innerer Notwendigkeit, obschon sie ihr Ungliick ahnen, so zu handeln geheissen weil
ihnen em n hiiheres Gut vor Augen schwebt. Mit offenen Augen, mit innerer Bereitschaft, ja, mit religi8ser Freude bejahen sie ihre Tragik, die sie kommen
sehen
weil sie darin ihren pers3nlichen Beitrag erkennen zur Voilendung des
Kreuzopfers Christi ». (M. E., blz. 366.)
'36) Vgl. hierboven. Het werk van Karrer is dan ook een poging om de gelaakte stellingen in hun verband met E. 's systeem te beoordeelen. Zijn bloemlezing is daartoe bedoeld. Zijn aanteekeningen moeten de leer uit geheel de
overlevering verklaren.
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de scholastieke en de mystieke overlevering meent te hebben
verklaard. Wat Eckehart daaruit heeft opgebouwd is iets
geheel nieuw, iets heerlijks : het Evangelie van Gods verblijf in de ziel. Men kan op dezelfde wijze geheel de Germaansche mystiek afleiden uit de Scholastiek en de Kerkvaders ; wat niet belet dat zij, in haar synthese en in het leven
dat zij brengt, iets eenigs, iets grootsch, iets buitengewoon
vruchtbaars in de geschiedenis der Kerk en der katholieke
vroomheid vertegenwoordigt. Noch de H. Thomas, noch de
Gelukzalige Albertus Magnus hadden iets dergelijks gebracht. Eckehart heeft het hoogste dogma in den dienst gesteld van het hoogste leven. Is het daarom minder geniaal,
omdat het niet van den H. Thomas komt ? Indien Eckehart
inderdaad gedaan heeft wat zijn vereerders beweren dat zijn
werk is geweest ni. dat hij de zielen tot het besef heeft gebracht van hun adel in God, tot het bewustzijn van Gods
alovertreffende grootheid en majesteit, tot het beleven van
hun goddelijk kindschap door de heiligmakende genade en
van God in haar ; in een schoonheid van taal en een zuiverheid van bezieling die de eeuwen trotseert en waaraan de
besten hun hoogste heiligheid hebben gevoed ; dan mag hij
wel een edel denker, een machtig genie genoemd worden.
Om echter dit geniale tot zijn juiste verhoudingen terug te
voeren, mag men niet vergeten dat, toen Eckehart optrad er
reeds een geheele mystieke traditie bestond, ten onzent voornamelijk, zelfs in de volkstaal, die reeds sommige en de
beste leerstukken door Eckehart verkondigd bevatte : den
adel der ziel ; de al-overtreffende majesteit van God ; het trinitarisch leven als rythme der ziel ; de heerlijkheid van het
mystieke Lichaam van Christus. Men zou zelfs kunnen beweren dat Christus, God en Mensch, er een veel ruimer plaats
innam (37). En zelfs de begrippen die Eckehart heeft gebracht en waarin men soms zijn voornaamste oorspronkelijkheid, zijn beste genialiteit wil zien, is men verwonderd in
v66r-Eckehartsche geschriften reeds aan te treffen. En Eckehart stond niet alleen : v66r hem en om hem werd gepredikt
over onderwerpen en in een taal die om hun koenheid ernsti37) Men vergelijke hierover ons opstel : Het Ontstaan der Germaansche mystiek
in Ons GeesteNik Erf, I Jg., n. I.
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ge bezorgdheid veroorzaakten : die literatuur is verloren gegaan ; maar wat heeft Eckehart er eigenlijk aan toegevoegd (38) ?
Voorzeker, Eckehart beheerscht de Duitsche mystiek der
Middeleeuwen. Toch wordt ook zijn invloed te hoog geschat
alles wordt van hem afgeleid, tot hem teruggevoerd. Is men
wel voldoende ingelicht over de v66r-Eckehart'sche mystiek ? over onze eigene dietsche mystiek ? Ziet men niet te
zeer en te uitsluitend overal Eckehart, die zelfs in 't gebruik
van de volkstaal voor die hoogere onderwerpen geen baanbreker was (39) ?
Wanneer men den meester zal terugplaatsen in zijn tijd en
zijn omgeving (40), dan zal zijn genialiteit er wel eenigszins
door verliezen, al blijft ze toch steeds, om de macht zijner
synthese en de pracht van zijn voorstelling gaaf genoeg. Zonder zulk een genialiteit zal men wel moeilijk den toch stelli38) Dit vermoeden hebben wij meermaals uitgesproken. Wij vinden er een
bevestiging van in een lied uit het einde der XIII e eeuw door Bartsch uitgegeven
(Bibl. der Geschichte der Nat.-Literatur, 37, 193) een andere tekst bij Bardo
Minnende Secie, 1920, 55 ; vgl. 0. KARRER M. E., blz. 293). Dat lied, geheel in
Eckehart's trant, heeft onontkenbare overeenkomst, zoo wel in het rythme en den
strophenbouw, als in de gedachten, met de laatste serie Hengeldichten van
Hadewijch, zoo dat hier een interessant probleem van literatuur en mystiek geboden wordt. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest de verwantschap verder
te bestudeeren. In een handschrift dat ook dit lied bevat staat een commentaar
in •'t Latijn, die uit de XIVe eeuw schijnt te zijn. Cf. LUERS Die spra,che der
Deutschen mystik des Mittelalters im werke der Mechtild von Magdeburg, Muhchen, 5, Reinhardt, blz. 37.
Die laatste serie mengeldichten zijn niet meer van Hadewijch, niet slechts om
de Eckehartsche denkbeelden, maar om geheel de taal en den vorm. Wij waagden het niet ze nog in de XIII e eeuw te laten ontstaan, juist om de verwantschap
met Eckehart. En toch, zijn ook onze mengeldichten geen overblijfselen van de
vóór-Eckehartsche mystiek ten onzent ? Zijn ze niet een der schakels tusschen
onze mystiek en de duitsche ? Ik ben wel geneigd zoo te denken ; en 't zou me
niet verwonderen, zoo het eens uitkwam dat ook die gedichten ten onzent nog
v66r Eckehart zijn ontstaan. Zijn naam wordt er nergens in vermeld.
39) 0. KARRER wil ook de Nederlandsche mystiek met Ruusbroec, de moderna
devotio, Thomas a Kempis uit Eckehart verklaren. (M. E. blz. 55.) Het bestaan
eener dietsche mystiek uit de XIII e eeuw is hem klaarblijkelijk onbekend.
40) Vóór Eckehart reeds werd er geklaagd dat de Duitsche Dominikanen in
hunne predikingen onderwerpen behandelden die de toehoorders licht in dwaling konden voeren. Het generaal-kapittel van Venetië in 1325 moest hier reeds
krachtig ingrijpen. (Vgl. mijn opstel in Studien, blz. 378.)

240

Dr. J.

VAN MIERLO jr.

S. J.

gen invloed kunnen verklaren, dien hij op de beste zijner volgelingen blijvend heeft uitgeoefend. Een reus onder de reuzen
des geestes zal hij wellicht niet meer genoemd worden. Toch
nog genie genoeg om « vom deutschen Stamm der Griissten
einer » te heeten.
Was Eckehart een mysticus Ook dit beamen wij. Zijn
neiging naar bespiegeling doet daar geen afbreuk aan : deze
kenschetst geheel de G.ermaansche mystiek. Zij verdiept integendeel het religieuze gevoel en bouwt het godsdienstig leven
op den hechten grondslag van het dogma. Zij beveiligt tegen
gevoelerigheid en belet sentimenteele ontaarding.
Toch is er evenzeer waarheid in het verwijt, dat den meester wordt gedaan, als zou hij te veel dialecticus zijn. Den invloed van het in abstracte redeneeringen zich behaaglijk
bewegende nominalisme kan men moeilijk bij hem loochenen.
Uit abstracte begrippen leidt hij de koenste gevolgtrekkingen
af, zonder zich veel om de werkelijkheid te bekommeren. De
dialectische geest is gekenmerkt door spitsvondigheden, die
subtiele distincties op het uiterste drijven, dikwijls zonder
waarde voor het leven : wat beteekenis heeft het b.v. voor
het leven, uit onze causa exemplaris in God, af te leiden, dat
God niet bestaat zonder ons, dat God niet geschapen heeft
zonder ons, en des meer Het paradoxale bij Eckehart
ligt meermaals in zulke dialectische kunstvaardigheid. Wat
wonder, dat zijn leering ten slotte verdacht is voorgekomen,
ja verdacht voorkomen moest, waar ze niet op algemeene
sympathie mocht rekenen, om in gunstigen zin te verklaren
wat vreemd of overdreven klonk ; waar de ijverzucht van
verschillende wijsgeerige scholen op de loer zat ?
Sommige zijner leerstellingen zijn dan ook veroordeeld geworden. Hebben ze die veroordeeling verdiend ? Zijn ze
inderdaad gevaarlijk, ergerlijk, kettersch ? Of mogen ze geheel rechtgeloovig heeten ? Daarover enkele algemeene beschouwingen in een tweede deel.
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Want al geven wij het geniale bij Eckehart toe, daarom
hebben wij hem nog niet van alle dwaling vrijgesproken (41).
Het doel van dit opstel is niet, kan ook niet zijn, ieder der
veroordeelde stellingen met hare verdediging door Eckehart
en daarna door O. Karrer, opnieuw te onderzoeken. Wij verlangen alleen enkele leidende overwegingen mee te deelen,
die ons door het nieuwe werk van O. Karrer werden ingegeven
WAARDEBEPALING VAN DEN TEKST DER KEULSCHE COMMIS-

Om Eckehart te verdedigen wil Karrer meermaals de
commissie beschuldigen van kwade trouw, van vervalsching
van 's Meesters leering, van opzettelijke en boosaardige toevoegsels of weglatingen. Aan den tekst der commissie hecht
hij dan ook weinig waarde. Wij meenen integendeel, dat
men juist van dien tekst moet uitgaan om Eckehart's ware
leering te kunnen achterhalen. Natuurlijk is toch, dat Ue
censoren, die er zoo op uit waren een veroordeeling te verkrijgen hem nauwkeurig zouden aanhalen : daar die teksten
aan Eckehart ter verdediging werden onderworpen. Ook
bekent Eckehart zelf, voor de stellingen uit zijn schriften ten
minste, dat hij dat alles werkelijk geleerd heeft. Alleen voor
de preeken maakt hij voorbehoud : daar zou men hem meermaals verkeerd hebben begrepen. Doch hier moeten we bepaald niet te veel waarde hechten aan Eckehart's loochening.
Nadat de roes der oratorische vervoering voorbij was, heeft hij
in de nuchtere opteekeningen die hem werden voorgelegd
SIE. --

41) Ook Xavier de HORNSTEIN Les grands mystiques ailemands du XIV e siecdle.
Eckhart, Tauter, Suso (Lucerne Raeber, 1922,) wiens bezadigd oordeel ook door
Karrer wordt geprezen (blz. 17) zegt : Eckhart a été avant tout un mystique.
On peut être un grand et puissant mystique, tout en étant un philosophe et un
théologien ordinaire. Eckhart était cependant par sa culture un homme éminent
parmi ses contemporains ; mais it ne faut pas l'oublier, it vivait dans un age de
fléchissement philosophique et théologique (blz. 149). De Hornstein sluit zich
ook bij Denifle aan, maar beweert te recht, dat deze zich te uitsluitend op het
standpunt van het Thomisme heeft geplaatst ; bij Eckehart werkte ook de invloed van het Augustinisme, van het neoplatonisme uit pseudo-Dionysius ; en
ook, in niet geringe mate, van Avicenna voor de leer van den inteilectus.
16

242

Dr. J.

VAN MIERLO jr.

S. J.

zich zelven niet meer herkend. Trouwens de commissie van
Keulen staat niet alleen : te Avignon heeft de pauselijke
curia zich langen tijd met de zaak bezig gehouden, alvorens
een vonnis te vellen. Een commissie van bevoegde theologen
werd met een nieuw en grondig onderzoek belast (42) . Nu
veronderstelt Karrer dat deze zich met de uit Keulen overgebrachte uittrekselen heeft tevreden gesteld, in volle vertrouwen op de geloofwaardigheid dier stukken, zonder zelfs na
te gaan of Eckehart dat werkelijk geleerd had. Zoo iets veronderstelt een lichtzinnigheid zonder weerga en moet beslist
afgewezen worden. En de eigen zelfstandige wijze waarop in
de bulle de veroordeelde stellingen worden uitgedrukt getuigt dat de romeinsche commissie ook zelfstandig genoeg is
te werk gegaan,
Van een zuiver philologisch standpunt uit verdient verder
de tekst der commissie de voorkeur : hij is de oudst bewaarde.
In de latere hand- en afschriften kan de uitdrukking in meer
dan een plaats zijn gewijzigd en verbeterd, om het kettersche
of het extreme te verdoezelen. Dat toch is de natuurlijke verklaring bij afwijkingen in den overgeleverden tekst van dien
der commissie. En dat gebeurt zeer dikwijls, en meermaals,
gewoonlijk, bij verdachte passages. Het komt ook niet zelden
voor, dat door de commissie gelaakte stellingen in de preek,
waar ze zouden moeten staan, niet meer aangetroffen worden.
Zal men nu beweren, dat de commissie Eckehart die stellingen heeft toegedicht ? Neen, ze werden er eenvoudig uit verwijderd, omdat ze gelaakt waren geworden. Een treffend
voorbeeld levert de preek In diebus suis placuit Deo. Deze
preek komt voor in de Baselsche uitg. van Eckehart's preekera
en werd van daar overgenomen door Pfeiffer, blz. 264. Uit
die preek werden vijf stellingen (55-59) gecensureerd. Slechts
twee ervan staan nog in den overgeleverden tekst. Maar daar
ontdekt Théry te Straatsburg een andere redactie van dezelfde
preek : de vijf stellingen staan er alle in. Niet de censoren
dus, maar de kopiisten, hebben den tekst verminkt. Al deze
ervaringen zijn niet van aard om ons betrouwen in den overgeleverden tekst te versterken, nog minder, om daaruit
Eckehart tegen de aanklachten der commissie te verdedigen,
42) De bulle spreekt van multi Sacrae Theologiae doctores. Vgl. FR. KARD.
Der Sentenzenkommentar Peters von Candia. Munster, 1925 ; blz. 85 vlg.
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als zou deze zijn leering hebben verdraaid. Sommige kopiïsten zelfs, niet wetende hoe den tekst te verbeteren, hebben
eenvoudig het omgekeerde gezet van wat Eckehart had. Uit
de afwijkende lezingen in de handschriften blijkt dus veeleer
de betrouwbaarheid van den tekst der commissie.
OPWERPING. - Dat wil nu 0. Karrer niet aannemen. Hij
bespreekt drie mogelijkheden voor die uiteenloopende redacties : 1 . verschillende opname ; 2. verbetering door kopiïsten
om het kettersche te verzachten of weg te nemen ; 3. moedwillige verdraaiing door de censors van Keulen.
De tweede mogelijkheid neemt hij slechts aan voor een
paar gevallen ten hoogste. Hij meent, dat dit uit zijn boek zal
blijken. Echter neemt hij zelf meermaals de lezing der censoren als de betere aan ; elders meent hij dat de afwijking onbeduidend is ; enkele malen wijst hij op moedwillige verminking bij de censors, waar Eckehart zelf toch hun tekst aanneemt : Eckehart zou de verminking niet hebben bemerkt,
en zich dan hebben verdedigd tegen die hem ten onrechte
voorgehouden stelling zoo goed als 't ging ; soms verwerpt
hij beslist de lezing der commissie, waar het ons voorkomt,
dat deze ongetwijfeld de juiste is, als we verder bij een voorbeeld zullen aantoonen. Eens vind ik de opmerking : dat
(( zulk een Tendens (bij de kopiisten om te verbeteren) niet in
zulke gevallen kan aangenomen worden, waar in dezelfde
preek, hetzelfde stuk, ergerlijke, gelaakte, kettersche teksten
onbevangen behouden blijven (43) ». M. a. w. hebben de
kopiïsten éénmaal verbeterd, dan zouden ze overal hebben
verbeterd. Dat lijkt heel eenvoudig en afdoende ; maar is het
allerminst. Waarom werden in bovenaangehaalde preek twee
stellingen behouden, en drie geheel weggelaten ? Daar hebben we toch een sprekend voorbeeld van tekstverminking
door de kopiïsten. Gewis, O. Karrer wijst er niet op : hij
heeft dat voorbijgezien, als in meer andere gevallen, waar
er duidelijk genoeg door kopiïsten aan den tekst verbeterd
werd. Natuurlijk niet om den lezer in dwaling te brengen :
maar zijn overtuiging dat de censoren hebben verminkt, heeft

43) Blz. 163, 15c.
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hem alleen de plaatsen laten opmerken, waar hij zulke verminking misschien kon aantoonen, zonder op de vele andere
te letten waaruit ontegensprekelijk blijkt, dat de afschriften
werden verbeterd : hoe anders kon hij een bewijs als dat uit
de aangehaalde preek voorbijzien
Wat nu zijn opwerping betreft, waardoor hij meent de
tweede mogelijkheid voor de uiteenloopende redacties voor
goed te hebben uit den weg geruimd, het antwoord ligt toch
voor de hand. Die zou steek houden, indien de kopiïsten gewerkt hadden met een volledige lijst van de ergerlijke, gelaakte, kettersche stellingen vó6r zich. Maar wie zal zich hun
werk aldus voorstellen ? Zij waren slechts in 't algemeen gewaarschuwd dat Eckehart niet altijd in den haak was, dat
vele stellingen in hem weinig-rechtgeloovig waren bevonden.
Zij hebben dan verbeterd waar ze zulk een stelling meenden
aan te treffen, of waar ze van een bepaalde stelling wisten
dat ze veroordeeld was. Ieder kopiist verbeterde dan zoo wat
op eigene wijze : van daar dat sommige der veroordeelde
stellingen in allerlei verschillende lezingen voorkomen. Zoo
is het werk der kopiïsten eenigszins gelijk geweest aan dat
der censoren : ook deze hebben niet dezelfde stellingen aangeteekend ; zoo konden sommige gelaakte stellingen blijven
staan, terwijl andere verdoezeld, of zelfs in 't omgekeerde
werden veranderd.
Ook DE VERHOUDING VAN BEIDE CENSOREN tegenover elkander pleit veeleer ten gunste van hun nauwkeurigheid, dan,
zooals Karrer wil, voor hun boos opzet. Uit het feit dat op de
59 door den tweeden censor gelaakte stellingen ongeveer 25
overeenstemmen met die van den eersten censor, wordt afgeleid, dat de tweede censor zich door den eersten op sleeptouw
heeft laten nemen (44). Maar daaruit volgt alleen, dat het
zekere strekkingen waren die in de leer van Eckehart argwaan
en opzien veroorzaakten (45). Men meene toch niet dat de
KARRER Rf., blz. 13.
45) Ook TWAY merkt terecht aan : Cette seconde liste nous montre encore que

44)

les deux partis chargés de recueillir dans les oeuvres d'Eckhart les propositions
dangereuses, se heurtèrent run et l'autre aux mêmes difficultés, furent choquées
par les mêmes propositions. (Archives d'hist. doctr. et littéraire du Mogen-Age,
dirigées par Et. GILSON et G. THÉRY 0. P., Paris, J. Vrin, 1926, p. 144.)
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geheele leer, het geheele onderwijs veroordeeld werd. Men
had het veeleer op sommige bepaalde stukken, die gevaarlijk, overdreven, kettersch klonken. Wat wonder, zoo dan
stellingen, die zulke leerstukken uitdrukten, heide censoren
hebben getroffen ? Uit wat Karrer zelf moet bekennen over
de werkwijze van den tweeden censor volgt, dat hij zelfstandig en nauwkeurig genoeg heeft willen optreden (46).
Wanneer hij uit de preeken aanhaalt en dus in 't Latijn moet
vertalen, is die vertaling geheel onafhankelijk van die van
den eerste. Zijn uittreksels zijn ook uitvoeriger, geven een
goed deel van den samenhang, drukken bij vertaling twijfelachtige passages op verschillende wijze uit door vel of sive.
Wat men nu ook over zijne bekwaamheid en zijne theologische vorming moge denken, uit die werkwijze blijkt voldoende, dat hij nauwkeurig heeft willen aanhalen, de beteekenis niet verdraaien, het twijfelachtige niet dadelijk als verkeerd voorstellen en opdringen.
Hier ook, dunkt me, geven de censoren blijk van een
streven naar objectiviteit, hoe zeer ze anders vijandig tegenover Eckehart mogen zijn gestemd geweest.
Alles wijst er dus op dat de commissie van Keulen zich
geen opzettelijke tekstvervalsching heeft veroorloofd. Als
men dit nu beweert, dan meent Karrer : dat we er helaas !
bewijzen te over van zouden bezitten, met welke raffiniertheit
zij is te werk gegaan. Hij zegt, dat dit zich hij een geheele
reeks van teksten opdringt, waarbij aan geen bedorven Varlage of aan geen misverstand kan gedacht worden. Mij is dat
nergens gebleken. 't Kan zijn dat de censoren niet immer
juist hebben begrepen, of dat ze hij preeken niet steeds zijn
juiste woorden hebben behouden. Meer zie ik niet. Uit vergelijking echter van den tekst der censoren met ongetwijfeld
zuiver overgeleverde teksten zou vokens Karrer blijken dat
de Vorla g e der censoren bedorven, of door hen zelven ver46) De tweede censor, die een Duitscher was, heeft voornamelijk de preeken
onderzocht. De eerste censor, die het Duitsch niet zoo machtig was, heeft in 't
bijzonder de latijnsche schriften ter hand genomen. Uit de preeken haalt hij
slechts 16 stellingen aan. Daar nu die preeken voornamelijk verdacht waren,
biedt zijn handelwijze om de censuur dier preeken, die hij minder goed verstond,
aan een anderen over te laten, ook toch weer een bewijs ten gunste van zijn verlangen om objectief te zijn.
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minkt was. Nu hadden we wel gaarne, dat ons hiervan eens
een treffend voorbeeld in de inleiding ware gegeven. Zoo
echter moet men die in de aanteekeningen gaan opzoeken :
waar beloofd wordt dat dit im einzelnen zal aangetoond worden (47).
Wij hebben dan zulk een voorbeeld behandeld. Een stelling namelijk, die ook in de bulle werd opgenomen en daar als kettersch veroordeeld. Ze luidt : Deus
non est bonus neque melior neque optimus. Ha male Bico
quandocunque Deum voco bonum ac si album vocarem nigrum. Zoo de 27e stelling der bulle ; zoo de stelling 54 bij den
tweeden censor. Hier hebben de overgeleverde teksten allerlei varianten (48). Voor den eersten zin : In Gott ist weder...
waar ook Karrer de lezing der bulle verkiest. Voor het slot
echter luidt het hier : die Sonne bleich oder schwarz nenne ;
elders : die Sonne schwarz nenne. Het is me bij dit onderzoek gebleken dat alleen de lezing van de bulle een zin
geeft (49) . Doel van Eckehart is God boven alles te verheffen ; dit blijkt uit Eckehart's antwoord zelf : God gaat over
alle namen waarmede wij hem noemen kunnen (50) ; verre
VOORBEELD. -

47) KARRER Rf. blz). 14. Waarom zelf niet op een paar plaatsen ten minste gewezen ? Zoo is men toch zeker het treffende voorbeeld te kennen, dat de algemeene stelling moet steunen.
48) In PFE1FFER ' s uitgave, blz. 269,8 « In gote ist weder giiete noch besserz
noch allerbestez. Wer sprichet dez got guot ware der tête im als unrehte als der
die sunnen swarz hieze. » In dezelfde preek heette het wat vroeger (blz. 268, 35) :
Graze • meister sprechent, got si ein luier wesen ; er ist hoch uber wesen als der
oberste engel ist uber eine muggen. Und ich spreche : ez ist als unreht daz ich
got heize ein wesen, als ob ich die sunne hieze bleich oder schwarz. Got ist weder diz noch daz. » Toch wordt besloten : hie mit enhabe ich (Got) nicht wesen
abe gesprochen, sunder ich habe ez in ime gewirdiget unde gehoehet. » Ook
hier heeft wel oorspronkelijk gestaan : als ob ich (das bleiche schwarz) hieze.
49) Zie het uitvoerig bewijs, Studien a.c. blz. 370 vlg., blz. 375 vlg.
50) Eckehart's antwoord luidt : Dicendum quod Deus utique, cum sit super
omne nomen quo ipsum nominare possumus, excellentior est quam album super nigrum. Er is dus geen twijfel mogelijk over de juistheid der Bullelezing. Et
valet hoc exponere, gaat hij voort, seu proponere hominibus ad commendandam Dei excellentiam, ut in nomine Ipsius flectatur genu, terrestrium et infernorum. Ja, het is nuttig den volke de aller-overtreffende heerlijkheid van God
te doen beseffen. Maar niet op zoo subtiele, gezochte wijze : wat levenswaarde
heeft dat ? Wat de groote meesters zegden was daartoe reeds ruim voldoende en
beter. Wat Eckehart er aan toevoegt is bepaald verkeerd en kettersch.
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daarboven als het witte boven het zwart. in dezelfde preek
had Eckehart van Gods Zijn juist hetzelfde gezegd. Ook
daar werd het slot gewijzigd, dat wel evenals hier zal geluid
hebben : God het Zijn te noemen is even verkeerd als het
witte zwart te noemen. De bedoeling in beide gevallen is duidelijk.
Wij moeten echter bij deze stelling nog enkele oogenblikken verwijlen, omdat zij ons een treffend voorbeeld aan de
hand doet van het goed recht van den tekst der commissie en
zoo ons eerste bezwaar tegen Karrer's methode van verdediging komt staven ; en omdat zij ons op tastbare wijze de naar
onze meening voornaamste tekortkoming in zijn rechtvaardiging helpt begrijpen.
Voor den eersten zin dus wordt de lezing der censoren
aangenomen. Die is ook al te klaarblijkelijk de echte. Maar
Karrer vergeet er op te wijzen, dat de lezing der varianten
niets meer is dan een poging om de sterke, gevaarlijke
uitdrukking te verdoezelen (51). Wij zien hier dus de kopiisten doen wat Karrer niet aanneemt dat ze gewoonlijk zouden
hebben gedaan. En dat is niet het eenige geval. Zeer dikwijls
is Karrer genoodzaakt de lezing der commissie te verkiezen ;
doch ook hier paste meermaals een dergelijke opmerking. Nu
voor de gevallen waar de lezing der varianten verkozen
wordt. Dat gebeurt hier bij den tweeden zin. Karrer leest
dus : God goed te noemen is zoo verkeerd als de zon wit of
zwart te noemen. Maar die lezing kan er hoegenaamd niet
door. Het valt te betreuren dat ze niet verdedigd wordt : alleen wordt verwezen naar 135umker en blijkbaar wordt weinig belang gehecht aan het verschil. Toch is dit groot en bepaaldelijk van belang. Dat de lezing der commissie de eenig
juiste is blijkt : uit het antwoord zelf van Eckehart ; uit zijn
bedoeling om God boven alle namen te verheffen ; eindelijk
uit het feit dat de variante geen zin heeft : als 't niet meer verkeerd is God goed of beter of best te noemen dan de zon wit of
zwart, is 't niet zeer erg en zou Eckehart zich niet tegenover
de groote meesters hebben geplaatst. De zon kan toch wei in
zekeren zin wit, soms ook zwart genoemd worden. En bij
51) Sommige lezingen hebben voor den eersten zin zelfs juist het omgekeerde : God is goed, beter, allerbest ! !
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de tegenstelling God : goed past in de vergelijking een tegenstelling : wit : zwart, of zelfs zon : zwart. Dat zou er
philologisch nog beter door kunnen dan zon : wit of zwart.
Uit het feit zelf van de aanwezigheid in de varianten van beide
epitheta : wit en zwart, blijkt dat oorspronkelijk de tegenstelling wel lag tusschen wit en zwart.
In die vergelijking nu zooals in de bulle hebben de censoren het gevaar en de ketterij gezien : wit en zwart zijn contra
rie zelfs contradictorie opposita ; waaruit volgt dat God op
geen wijze goed kan genoemd worden. Is dat niet de scheeve
helling naar het agnosticisme ? Van 't begin af zegt Eckehart,
dat goedheid in alle graden en trappen (stellig, vergelijkend,
overtreffend) aan God moet ontkend worden ; nu voegt hij er
nog aan toe : God op gelijk welke wijze goed te noemen is
zoo verkeerd en zoo onmogelijk als het wit zwart te noemen.
Hoe nu wil Karrer deze stelling verdedigen ? Hij verwijst
naar den H. Thomas, die op het voetspoor van een heele
reeks kerkvaders ook geleerd had : dat God eigenlijk noch is,
noch goed, noch wijs, enz. is ; men kan voor God geen adequaten naam vinden. Maar heeft zulk een verwijzing iets gemeens met het hier gelaakte ? Had Eckehart niet meer gezegd, men zou hem werkelijk daarom nooit hebben veroordeeld. Men zal toch niet beweren dat de commissie, dat de
pauselijke censoren nooit van de negatieve Godskennis hadden gehoord, en dat ze die hier zouden hebben gevonnist.
Hoe zeer die kennis door apophasis in de godgeleerdheid
burgerrecht had blijkt uit de vele aanhalingen bij Théry (52).
Maar welke kerkvader, welke godgeleerde had zich ooit uitgedrukt als Eckehart hier? Wie er bijgevoegd : noch beter
noch best ? waardoor toch wel alle goedheid in allen graad
van God wordt geloochend ; in alle geval, mocht die reeds
zoo subtiele leer zoo uitgedrukt en voorgesteld worden ? En
de volgende vergelijking maakt het geval dan nog erger :
goéd voor God is zoo verkeerd een naam als zwart voor wit ;
goed staat dus contrarie, zelfs corrtradictorie tegenover God.
De verwijzing naar de algemeene leer over de negatieve
Godskennis behoort dus niet ter zake : non est ad rem.
Karrer meent verder dat het gevaar voor agnosticisme al52) 0. c. geheel de laatste aflevering.
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leen dan zou bestaan, indien Eckehart niet elders ook de positieve en bepaaldelijk de eminente Godskennis had geleerd.
En hij keert zich tegen Théry, die beweerd had, dat Eckehart
in deze stelling hij de negatieve Godskennis schijnt te blijven
staan. Hierin moeten wij bepaald met Théry instemmen :
Eckehart moge ook elders en met nadruk de eminente Godskennis hebben geleerd. Daarover gaat het niet. Hij drukt de
negatieve uit, hij stelt de negatieve voor, in een formule en
op een wijze, die de eminente wel uitsluit. Dat heeft men
gelaakt. Van zijn leer over de eminente kennis werd geabstraheerd ; alleen werd veroordeeld de negatieve Godskennis,
niet in e t algemeen, maar aldus voorgesteld en opgevat. Wil
men nu Eckehart rechtvaardigen, dan moet aangetoond worden, dat zulk een opvatting en voorstelling niet de overlevering te buiten gaat, dat ze bij kerkvaders en theologen ook
zoo wordt aangetroffen, bij hen althans steun vindt. Maar
wat Eckehart heeft is heel wat anders dan de loutere kennis
door apophasis. Dat zijn formule naar het agnosticisme overhelt, er den weg toe vereffent, lijdt geen twijfel. En dat werd
veroordeeld : de overdrijving, waardoor een anderszins geheel orthodoxe leer euvel-klinkend, ja bepaald kettersch
wordt.
Uit dit voorbeeld blijkt dus : 1 . dat de tekst der bulle tegenover de overgeleverde lezingen de oorspronkelijke lezing
bevat ; 2. dat
wel mogen betrouwen in de lezingen der
commissie, die Eckehart juist heeft willen citeeren ; 3. dat de
kopiïsten wei meermaals hebben verbeterd, om het gevaarlijke te verdoezelen ; 4. dat de stelling zooals door Eckehart
uitgedrukt bepaald kettersch moet heeten ; 5. dat het niet volstaat allerlei autoriteiten aan te halen die hetzelfde als Eckehart zouden hebben geleerd : niet de leer, maar de overdrijvingen en subtikenen werden getroffen.
VA Y C

BEZWAREN TEGEN DE METHODE VAN VERDEDIGING. - Dit
leidt er ons toe het voornaamste bezwaar tegen Karrer's methode van verdediging aan te voeren : hij miskent, dunkt
ons, het standpunt der veroordeeling. Niet alles werd in
Eckehart gebrandmerkt. Zijn leer moge zelfs in 't algemeen
orthodox genoeg zijn geweest, en op de overlevering hebben
gesteund. Maar die leer werd soms opgevat en voorgesteld
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op een wijze, waar ze ophield rechtgeloovig te zijn. Buiten
de bedoeling van Eckehart om misschien ? om het even.
Want zoo vertoonden zijn onderricht en zijn prediking strekkingen die niets dan gevaar konden opleveren. Ook is het
niet tegen de algemeene leer als zoodanig dat de veroordeeling werd uitgesproken : de censoren en de pauselijke theologen zullen ook wel hebben ingezien, dat deze in hare
groote lijnen rechtgeloovig was : wordt dit niet te verstaan
gegeven in de vergezellende opmerking : dat een deel der
veroordeelde stellingen, mits allerlei verklaringen en ophelderingen, een katholieken zin kunnen bieden ? Eckehart
scheidt zijn beknibbelaars meermaals uit voor domkoppen.
De censoren antwoorden dat zijn verantwoording futiel was.
De pauselijke theologen en de romeinsche curia stemmen
hun bij. Zal dat niet geweest zijn juist omdat Eckehart antwoordde met allerlei beschouwingen over leerstukken die
men hem niet verweet, over gansch orthodoxe dingen waarop
het niet aankwam, terwijl hij het eigenlijke voorwerp der
aanklacht voorbijzag ? Niets is dan ook gewonnen door uit
kerkvaders en theologen allerlei plaatsen ter vergelijking aan
te halen, zelfs door uit Eckehart aan te toonen, dat hij het
elders wel beter heeft. Wat men laakte was de paradoxale,
gevaarlijke, op zich zelf kettersche uitdrukking en formuleering van een in haar kern wellicht, ja gewoonlijk rechtge oovige leer.
ANDERE VOORBEELDEN. -- Wat we hier bij deze ééne stelling hebben aangetoond, zou bij andere met de noodige wijzigingen kunnen herhaald worden. Eckehart's leer van het
Wezen moge doorgaans orthodox en wijsgeerig juist heeten ;
dat belet niet dat hij ze uitdrukt in formulen, die sterk pantheistisch aandoen, ja op zich zelf pantheistisch zijn.
Met aandrang weidt hij uit over het niet der schepselen.
Men verklaart dat dit in zedelijken zin moet worden opgevat.
Maar dat blijkt dikwijls zeer weinig ; en sommige uitdrukkingen, te recht veroordeeld, zi j n z66 sterk, fiat 7c r ocd2,a' € -lijk tot verkeerde opvattingen moesten leiden om hun pantheizeerende strekking.
Het idealisme van Eckehart voerde er hem toe, met nadruk
ons eeuwig leven in God, het leven van onze causa exemplanis, voor te stellen. Als men daar nu met dialectische spitsvondigheid uit afleidt, zooals Eckehart soms doet en na hem
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meermaals in de duitsche mystiek werd gedaan ; dat God
niet is zonder ons ; dat God niet zou kunnen scheppen zonder ons ; dat wij van eeuwigheid met God de wereld hebben
geschapen ; enz. (53), dan kan dit alles orthodox worden begrepen ; van onze ongeschapenheid namelijk in God ; maar
dat zulke formulen een bepaald idealistisch-pantheistischen
bijsmaak hebben en niet dan met groote omzichtigheid dienen
voorgebracht, begrijpt eenieder (54).
De groote leer van Eckehart was de leer van de geboorte
des Zoons in den rechtvaardige : zijn boodschap, was het
Evangelie van ons goddelijk Zoonschap. Verheven leer voorwaar en die hij de verdienste heeft gehad zijn gehoor met
alien nadruk voor te houden, al heeft hij die wei niet in het
geestelijk leven hersteld. Maar wat een aanleididng weer tot
de stoutste dialectische subtiliteiten ! God gebaart zijn Zoon
in ons ; wij worden Zoon van God, de Eeniggeboren ; God
werkt opdat wij zijn eeniggeboren Zoon zouden worden ; als
zonen zijn we nog geen erfgenamen, maar als Zoon zijn wij
erfgenamen ; God gebaart mij als zijnen Zoon ; enz. (55) ; of
vermits wij ledematen van Christus' Lichaam zijn, wordt
van den rechtvaardige gezegd wat van Christus geldt. Ook
al dat kan geheel orthodox worden verklaard. Maar waartoe
53) Zie over de kettersche ontwikkeling dier voorstellingen RUUSBROEC Twaalf
Beghinen, blz. 50-53,
54) Uit de verwarring van wat geldt voor onze ongeschapenheid met wat geldt
voor onze geschapenheid, zijn enkele veroordeelde stellingen ontstaan, in 't bijzonder de 13e . Wij mogen hier herinneren aan het woord van Lasson, door Karrer
zelf (M.E. blz. 357) aangehaald en beaamd : Bei ruhiger Ueberlegung leuten seine Aeusserungen wesentlich milder und besonnener, und er fiigt nicht selteii sei.
nen extremsten Darlegungen abschwachende Restriktionen hinzu, die dann allerdings seine Lehre der gew8hnlichen Auffassung in wesentlichen Puntten f15hern. » Juist die extremste Darlegungen werden gelaakt en veroordeeld, omdat
ze de leer op gevaarlijke kettersche wijze voorstelden, des te meer daar ze tegen
*de gewone leer in meestal werden voorgedragen.
55) Dat zijn eenige stellingen die in zijn ipreeken veroordeeld werden, zoowel
door den eersten als door den tweeden censor. Gewoonlijk loochent Eckehart niet
dat gezegd te hebben. Hij poogt alles te verklaren uit de leer van het mystieke
Lichaam van Christus. Maar waarom er dan die uitdrukking aan gegeven ? Op
zich zelf toch zijn zulke dingen gevaarlijk, ja, zonder telkens de noodige distincties, kettersch. Wij willen hier Eckehart's antwoord niet ontleden noch uitma.ken hoover hij gelijk had. Wij constateeren alleen zijn neiging naar die uiterste subtiliteiten, waar verschillende orden van waarheden verward worden,
waar hij wat geldt in sensu composito toepast in sensu diviso: a.I.:1 samen zijn
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die subtiliteiten ? En wat eigenlijke levenswaarde hebben die
wel ? Het zijn dikwijls louter abstracties. En die niet dan met
vele distincties en ophelderingen er door kunnen ; welke ophelderingen Eckehart wel gewoonlijk niet bracht, omdat dan
zijn nuchtere uiteenzettingen de abstracte waarheid te zeer
zouden ontdekken. En zelfs de verklaringen die hij in zijn
verdediging brengt voldoen niet immer. Wel beschouwt hij
de genade als een voortdurend geboren worden van den Zoon
in ons. Maar zooals hij dit uitlegt zien wij niet in, hoe dit ook
niet in de natuurlijke orde zou gelden.
Het kan, naar onze oprechte meening, moeilijk ontkend
worden, dat Eckehart te zeer in dergelijke subtiliteiten opging. De leer die hij verkondigde is hoog genoeg ; maar ze
werd bedorven door die spitsvondigheden, ten slotte zonder
bijzondere levenswaarde. En daarin juist heeft men het gevaar gezien ; dat is bij hem veroordeeld geworden. Zijn het
niet telkens dergelijke subtiliteiten die worden aangeklaagd?
ONZE OPVATTING. - Ons dunkt het duidelijk, dat vooral
sommige strekkingen (naar het pantheisme, het agnosticisme, het quietisme b.v.) in Eckehart's leer werden aangetroffen, die, hoe orthodox ze anders ook mogen geweest zijn,
haar gevaarlijk maakten en bedierven. Het zijn dan vooral
die strekkingen, waar ze in scherpe formuleeringen worden
uitgedrukt, die men zou moeten verdedigen, om Eckehart
vrij te pleiten. Het door ons ontlede voorbeeld kan het klaar
maken, wat we hierdoor bedoelen : niet de negatieve Godskennis werd veroordeeld, maar een bepaalde fbrmuleering
ervan. Zoo ook niet de leer van ons goddelijk zoonschap,
maar sommige dialectisch-abstract afgeleide beschouwingen
daarover. En zoo voor andere stellingen meer.
Zoo moeten ook opgevat worden de woorden der bulle :
die de stellingen veroordeelen als kettersch of aanstoot-gevend : tam ex suorum sono verborum quam ex suarum con-.
nexione sententiarum ; waardoor natuurlijk alleen bedoeld
wij den geheelen Christus. Daarom is niet ieder de eeniggeboren Zoon van
God.
Eckehart weidt bij de verklaring dezer punten uit over het begrip ketter : ketter is hij alleen die halsstarrig zijn dwaling verdedigt. Wie dwaalt te goeder
trouw is geen ketter. En elders voegt hij er aan toe : anders zouden zoo vele
christenen die verkeerde begrippen hebben, b.v. over de H. Drievuldigheid, ketters zijn ! Men ziet den aard van antwoord die hij soms geeft !
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wordt, dat die stellingen op de plaats waar ze voorkomen,
wel den zin hebben, die uit de woorden op zich zelf wordt
opgemaakt ; of dien zin wekken moeten, omdat niet genoeg
tegen misverstand gewaarschuwd of gehoed werd (56) ;
waarom de bulle dan ook toegeeft, dat vele stellingen met
allerlei verklaringen en ophelderingen een rechtgeloovigen
zin kunnen geven. M. a. w. ons dunkt, dat de bulle voornamelijk de paradoxale, door iedereen bij Eckehart erkende,
voorstelling heeft willen treffen en daarom een reeks uitingen als gevaarlijk, een andere als bepaald kettersch heeft gebrandmerkt ; om er met gezag op te wijzen, dat men op zulke
wijze en met zulke formuleeringen niet leeraren mag.
En vermits de leer als zoodanig (over ons goddelijk Zoonschap b.v.) niet veroordeeld werd, vermits zij ook veel
schoons en verhevens bevatte, hebben Eckehart's volgelingen hun meester niet moeten verloochenen, dan alleen in
wat hij overdrevens, paradoxaals, ergerlijks bood : dat hebben zij dan ook gedaan. En de werken en preeken konden
verder, ook in orthodoxe kringen, verspreid worden, zoo
slechts gelet werd op de verkeerde, gevaarlijke strekkingen.
Wij zijn nu ook geneigd eerder de lezing der censoren aan
te nemen, zelfs waar verklaard wordt dat de in handschriften
bewaarde lezing ongetwijfeld de betere, dat is toch wel de
meer oorspronkelijke, zou zijn. Des te meer nog zoo, daar
Karrer herhaaldelijk een lezing der censoren als verminkt beschouwt, die door Eckehart zelf als zijn eigen lezing werd
aangenomen en verdedigd. Want Karrer meent dat Eckehart
ook zich blindelings zou hebben verlaten op den tekst der
censoren, zooals die hem werd voorgelegd, zonder na te zien
of hij het werkelijk zoo had geschreven. Dat zoo iets eenmaal zou gebeurd zijn ware al kras, maar herhaaldelijk, dat
achten we onmogelijk (57). Zou Eckehart dan zoo naief zijn
56) Zulke formules beteekenen vooral, dat men instaat voor de juistheid van
den zin. Zij beteekenen niet noodzakelijk dat daarbij de geheele leer in al de
werken van een schrijver in verband gebracht worden.
57) Zoo bij st. 6 uit het Vertroosiingboekje; bij st. 12 ; bij st. 15 ibid., bij
st. 10 uit Genesiscommentar ; enz. want feitelijk konden alle plaatsen aangehaald worden, waar de lezing der censors als bedorven wordt voorgesteld, zonder dat door Eckéhart iets daartegen werd ingebracht. Veeleer bekent hij bij
den aanvang alles zoo geschreven te hebben, wat uit zijn schriften getrokken
werd. En wij nemen veel liever aan, dat hier de uitdrukking verkeerd was, dan
dat Eckehart niet zou gemerkt hebben, dat men zijn leer vervalschte.
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geweest ? Men vergete ook niet dat een betere lezing daarom
niet de oorspronkelijker is. De lezingen door Eckehart aangenomen en verdedigd zullen dan ook wel de oorspronkelijke
zijn, al kan een andere beter heeten (58).
Men spreekt nu wel van den argeloozen Eckehart. Maar
brengt men daardoor juist niet de vertrouwbaarheid van zijn
verdediging in gevaar (59) ? Wat moet men wel denken van
iemand wien kettersche stellingen worden voorgelegd, e n.
die, omdat hij nu meent dat hij dat geschreven heeft, niet
eens bekent dat de uitdrukking niet beantwoordt aan zijn
overtuiging, maar door alles heen, tant bien que mal, zooals
het heet, die stellingen verdedigt (60) ? Want dat geeft men
toe. Heeft hij zich dan elders ook niet op gelijke wijze trachten uit den slag te trekken ? Want ook elders, en dikwijls genoeg, is zijn verdediging vaag en algemeen. Hij pakt dar op
nuchtere wijze met een gansch orthodoxe leer uit ; en beweert
niets anders te hebben bedoeld. Maar ging het daarom ? Wij
kunnen ons niet weerhouden als onze meening uit te drukken, dat Eckehart's verdediging gewoonlijk zwak is en niet
op de eigenlijke opwerpingen ingaat ; dat ze geschreven werd
eb irato ; door iemand die in alles gelijk wilde hebben : alleen zóó zou men kunnen verklaren, dat hij de hem voorge
legde stellingen niet heeft onderzocht.
Maar zou Eckehart zelf, nog v66r zijn dood, niet ne.derig
schuld hebben beleden ? Dit meenen wij, een volgend maal,
te kunnen aantoonen.

(Wordt vervolgd).
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58) Dat de lezingen der bulle niet altijd woordelijk overeenstemmen met de
lezingen der censoren kan verklaard worden uit het feit dat Eckehart zelf de gedachte in meer dan een vorm heeft voorgedragen, daar hij wel meer dan eens
hetzelfde zal hebben gepreekt, of dat men meer den eigenlijken zin dan de uitdrukking heeft behouden, zonder daarom Eckehart onrecht te willen doen. De
soms lastige latijnsche vertaling wijst er op dat men zijn gedachte zoo getrouw
,mogelijk heeft willen weergeven.
59) Men schrijft b.v.: « Auch hier verteidigt E. unbesehen was ihm von den
Zensoren vorgelegt wurde. Er batte einen v6llig orthodoxen Satz geschrieben, die
Zensoren hielten ihm einen entstellten Tekst vor... den er, genau gesehen, durch
seine Rechtfertigung nicht rechtfertigte, aber auch nicht rechtfertigen konnte. Das
ist nicht Seine Schuld. » (K. Rf. 157,25). Verdedigt men z66 werkelijk Eckehart?
60) « er musste ja auch hier die Tekste hinnehmen, wie man sie ihm vorhielt. » En zoo « versucht er die Lósung . (ibid blz. 169,48b.)

DE OPVATTING DER HEILIGHEID,
IN VLAANDEREN EN LOTHARINGEN,
IN DE TWEEDE HELFT DER 9 e EEUW.

De middeleeuwsche Heiligenvitae bevatten een schat van
inlichtingen over de middeleeuwsche beschaving. Zoo reeds
een groot getal Vitae critisch werden bestudeerd, als geschiedkundige bronnen werden ze meestal onderschat en hun
inhoud nog weinig gebruikt tot een synthetische studie. Hieraan gedeeltelijk is toe te schrijven dat de middeleeuwsche
mentaliteit nog zoo weinig (1) is gekend.
Samen met den E. H. Moelter, student aan de Katholieke
Hoogeschool van Leuven, heb ik me voorgenomen de middeleeuwsche heiligenliteratuur van Vlaanderen en Lotharingen te benuttigen als spiegel van den tijd waarin zij werd geschreven. 't Is voor de kennis van hun onmiddelijk midden
-- zoo naar ruimte als naar tijd --- dat de Vitae, in eerste
plaats, onze aandacht verdienen, en niet zoozeer om ons
waardevolle inlichtingen te verzekeren over den heilige die
wordt verheerlijkt, noch over zijn eigen midden. Terwijl de
E. H. Moelter de vóórkarolingische periode bestudeert, heb ik
me gehouden aan de heiligenliteratuur, in Vlaanderen en Lotharingen opgesteld, gedurende de periode der ongeordende
feodaliteit, d.i. van af 843, tractaat van Verdun, tot begin
der 12° eeuw, wanneer de klassieke feodaliteit begint.
Het groot aantal der Vitae welke moesten bestudeerd, verplichtte mij, voorloopig althans, enkel een deel dezer literatuur nauwkeurig te onderzoeken, namelijk die der tweede
helft der 9` eeuw. En hier nogmaals heb ik me, in de hiervolgende studie, beperkt tot één enkele groep gegevens, om te
trachten een synthesis te maken der verspreide elementen.
ik heb namelijk gepoogd, in zoover de onderhavige bronnen
het toelieten, de heiligheidsopvatting, in Vlaanderen en Lo-

1) Cfr H. GuNTHER. Der mittelalterliche Mensch, in Historisches Jahrbuch,
(1924), 1-18.

256

Dr. EMIEL SPAEY.

tharingen, gedurende de tweede helft der 9' eeuw, te doen
kennen.
Dat deze studie volledig is, beweer ik geenszins. De opzoekingen bleven binnen de grenzen der heiligenliteratuur.
Daarenboven, de schrijvers dezer literatuur beoogden geenszins ons een volledig en zorgvuldig uitgewerkt beeld van het
geestelijk leven van hun tijd na te laten. Hun doel was van
onmiddelijk practischen aard : de vereering van hunne heiligen bevorderen. Doch, zonder dit te willen — en hierin
ligt grootendeels hunne waarde — laten zij hunne mentaliteit en hun midden, bij fragmenten, doorschemeren, aan anderen de zorg overlatende deze verspreide elementen te groepeeren.
Erom bekommerd alleen gedachten der 9e eeuw voor te
leggen, heb ik getracht enkel teksten logisch te groepeeren,
welke mogen beschouwd worden als de harmonieerende uitingen der « sententia communis » van dit tijdperk. Daarom
heb ik de hoofdgedachten door verscheidene getuigen laten
belichten, en heb me, in hoofdzaak, gehouden aan wat ze
gemeens hebben, veeleer dan aan een of andere individueele
eigenaardigheid een plaats in te ruimen waarop zij geen
aanspraak kan maken in het gemeenschappelijk geheel. Een
periode wordt niet gekenmerkt door sommige individueele
eigenaardigheden, doch veeleer door de gedachten welke een
gemeenschappelijk bezit van dit tijdperk uitmaken.
Onderbrekingen in de opgezochte lijn van het geestelijk
leven waren gemakkelijk te vermoeden. En ik had liever een
gaping te laten openliggen, dan ze aan te vullen met gedachten, welke niet steunden op teksten waarvan een voorafgaande critiek de getuigwaarde had verzekerd.
Elke studie der evolutie van het geestelijk leven in Vlaanderen en Lotharingen, en elke vergelijking met dit in omliggende landen, moest worden weggelaten, omdat dit beter
zal kunnen geschieden, wanneer het werk, door den E. H.
Moelter ondernomen, volledig zal wezen, en ik zelf een ruimer veld zal hebben verkend.
Toch verhoop ik dat deze studie eenigszins zal bijdragen
tot een juistere voorstelling van het zoo godsdienstige leven
der Middeleeuwen.
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Zoo ik gemeend heb me niet te mogen aansluiten bij de
meening van MF Prof. Van der Essen, toch moeten de even-

tueele verdiensten van dit werk aan hem worden toegewezen, door wiens leiding dit resultaat mogelijk werd (2).
*
**
Vooraleer te pogen de opvatting der heiligheid, in Vlaanderen en Lotharingen, in de tweede helft der 9° eeuw, in
hare hoofdtrekken te doen kennen, is het noodig, in korte
woorden, de katholieke opvatting der heiligheid uiteen te
zetten, alsook de manier waarop, tot hier toe, het middel
eeuwsch begrip der heiligheid werd voorgesteld. Alzoo moge
duidelijk blijken waarin onze meening van vroegere uitspraken verschilt, en in hoeverre de middeleeuwsche mentaliteit
de katholieke voorstelling der heiligheid heeft weten te benaderen.
§ 1 . — DE KATHOLIEKE OPVATTING
DER HEILIGHEID.

Daar elk wezen zijne volmaaktheid slechts bezit door het
volledig bereiken van zijn einddoel, zoo is de menschelijke
ziel maar volledig en bestendig volmaakt, wanneer zij haar
laatste doel heeft bereikt, wat slechts in het andere leven kan
verwezenlijkt worden, door God van aanschijn tot aanschijn
2) Gebruikte verkortingen :
A. H. E. B. = Analectes pour servir a í'histoire ecclésiastique de la Belgique.
A. S. = ACTA SANCTORUM quotquot toto orbe coluntur. -- We citeeren naar de
uitgave van Palmé.
A .S. A. = ACTA SANCTORUM BtLGII.
A. S. 0. S. B. = ACTA SANCTORUM ORDINIS SANCTI BENEDICTi. - We citeeren
naar de eerste uitzave.
C. C. B. =CATALOGUS CODICUM HAGIOGRAPHICORUM BIBLIOTHECAE REG;AE BRiJXELLENSIS. Pars I. Codices latini membranei. Boekdeel I en II.
M. H. = COLLECTION DE DOCUMENTS INÉDITS SUR L ' HISTOIRE DE FRANCE. Mt.LANGES H:STORIQEUS.

M. P. L. = Migne. Patrologia latina.

S. R. M. =

MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. SCRIPTORES RERUM MEROVINGI-

CARUM .

Ss. = MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. SCRIPTORES.

P. L. A. C. =
17

MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA. POETAE LATIN! AEVI CAROLINGICI.
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te aanschouwen en Hem te beminnen met eene liefde even-

redig aan deze kennis.
Hier op aarde, waar de volmaakte kennis en volle liefde
van God niet kan bereikt worden, en ook de mogelijkheid
der zonde blijft bestaan, is dus de volledige volmaaktheid
der menschelijke ziel onmogelijk ; en zij mag maar betrekkelijk volmaakt genoemd worden, voor zoover zij God kent
door het geloof en met Hem vereenigd is door de liefde. Daar
inzonderheid de volmaakte liefde ons, gedurende onze pelgrimsreis op aarde, met God, het opperste goed, vereenigt,
bestaat de volmaaktheid van den mensch, op aarde, vooral
in de volmaakte liefde tot God.
Deze volmaakte liefde Gods is niet eenvoudig de gewone
liefde, welke den staat van gratie noodzakelijk vergezelt,
noch een liefde welke steeds de geheele spanning van hare
volledige kracht bezit. Anderzijds zou niet één enkele liefdeakt, hoe volmaakt ook, de volmaaktheid onzer ziel in dit
leven kunnen verwezenlijken, vermits de heiligheid, zooals
elke deugd, een gewoonte moet zijn. De liefde, waarin de
christelijke volmaaktheid bestaat, is eene gewoonte waardoor
de ziel standvastig, vlug en vaardig verricht niet alleen wat
God haar streng gebiedt, maar ook al wat zij weet Hem aangenamer te wezen. Deze heldhaftige liefde is de essentie der
heiligheid.
De liefde heeft als eerste voorwerp God zelf en, als tweede
den naaste om God.
Bovennatuurlijke verschijnselen, zooals profetieën , mirakelen, vergezellen somtijds de heiligheid, maar vormen de
heiligheid niet. Wel is waar eischt tegenwoordig de Kerk
het ernstig bewijs van een zeker aantal mirakelen, vooraleer
over te gaan tot de officieele erkenning van iemands heiligheid. Maar de reden hiervan is enkel dat. deze ware mirakelen
goddelijke getuigenissen zijn, welke bevestigen dat de persoon wien de H. Kerk aan de vereering der geloovigen voorstellen zal, tot aan zijn dood standvastig is gebleven in het
heldhaftig beoefenen der deugd.
Cfr : S. THOMAS.
articuli 1 en 2.

Summa Theologica, Ila Pae, q.CLXXXIV,
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H. FRANCISCUS VAN SALES. introduction a la vie dévote.
Boek I, hoofdstuk I.
H. JOLY. Psychologie des Saints. Parijs. Gabalda (1924),
19e uiig., 17-44.
DOM PAUL CHAUVIN. Qu'est ce qu'un Saint. Essai dc
psychologie surnaturelle. Science et Religion, Nr 158.
Parijs. Bloud. (1910).
E. DUBLANCHY, in Dictionnaire de Théologie Catholique,
s. v. A scélique : « En quoi consiste la perfection chrétienne » ,
t. 1, coll. 2038-2040. Parijs. Letouzey. (1909).
§ 2. — HOE WERD TOT HIER TOE DE MIDDELEEUWSCHE OPVATTING DER HEILIGHEID
VOORGESTELD?
De heilige bezit een diepgaanden invloed, zoo in 't privaat als in 't openbaar leven der middeleeuwen. Van groot
belang is het dus, voor de geschiedenis der middeleeuwsche
beschaving, door te dringen tot de voorstelling welke de geloovigen van dien tijd zich maakten van « een heilige ».
Hoe werd de middeleeuwsche opvatting over dit punt tot
nu toe voorgesteld?
Zonder ergens de middeleeuwsche opvatting der heiligheid synthetisch te beschouwen, en de onderlinge waarde
der elementen klaar en zorgvuldig te bepalen, laten de volgende woorden van Dr F. Pyper in zijn werk over de middeleeuwsche heiligenvereering, zijn oordeel kennen : « Het is
duidelijk », zegt hij, cc dat de auteurs van al deze geschriften
de wonderen beschouwd hebben als het heerlijkste dat van
de heiligen te berichten viel » (1). Het wonder schijnt dus
wel, volgens D` Pyper, de eerste plaats in te nemen in de
middeleeuwsche heiligheidsopvatting.
Een gansch klaar uitgesprokene meening vinden wij in
1)

Dr F. PYPER. 11.4iddeleeuwscli Christendom. De Heiligen -vereering. 's
(1911), 189.

venhage. Nyhof f

Gra-
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een artikel van M. Prof. Van der Essen (2). « Voor die
menschen » (=der Middeleeuwen), zoo zegt M. Van der
Essen, « is de heilige een mensch die mirakels doet », of
cc om de latijnsche formuul der hagiografen zelf te gebrui- »
» ken : t( Vir miraculis et virtutibus refulgens
ulgens (de man die
door de mirakelen en wonderen uitblinkt) » (3). Virtutes
mag hier niet vertaald worden door deugden, « want het »
cc is nu heel duidelijk en onomstootbaar bewezen dat we »
cc in de samenkoppeling der twee woorden : miraculis en »
cc virtutibus een zoogenaamde tautologie of aanduiding van »
cc een en hetzelfde begrip door twee (of meer) uitdrukkingen moeten zien, en dat door virtutes evenveel als »
cc door miracula het begrip wonder wordt voorgesteld. »
cc Het bewijs daarvan is te vinden in het tegelijk en on- »
cc verschillig gebruiken van het woord miracula of het »
cc woord virtutes om het verhaal der mirakelen van eenen »
cc heilige te betitelen... »
cc We zullen nu niet ontkennen dat er tusschen miracu- »
cc la en virtutes misschien een verschil bestaat in den zin »
cc dat het eerste woord het echt mirakel aanduidt en het »
cc tweede een wonder, eene verbazingwekkende daad, die »
cc nochtans niet als echt mirakel kan aangezien worden. »
cc Maar virtutes sluit in alle geval het begrip en de vertaling »
cc deugden uit, en dat is hier de hoofdzaak. »
cc Voor den middeneeuwschen geloovige is de heilige »
cc dus voornamelijk « een mensch die mirakels doet » (4).
Laten wij het aangehaalde argument nader onderzoeken.
Opdat wij gedwongen wezen de beteekenis « wonderen »te
geven aan het woord « virtutes », in de gemelde formuul op
zich zelf genomen, is het noodig dat het woord « virtutes »
enkel in deze beteekenis in de Middeleeuwen werd gebruikt.
Is dit echter niet de eenige beteekenis, dan mogen we niet
onmiddelijk besluiten dat we hier met een tautologie te doen
2) L. VAN DER ESSEN. Over kritiek der middeneeuwsche heiligenliferafuur, in
Ons Geloof, (1912), 102-126.
3) ibid., 116.
4) ibid., 117. — Cfr : L. VAN DER ESSEN, lets over de relikwieënvereering in de
Middeneeuwen, hoofdzakelijk in de Nederkanden. Ons Geloof, (1913), 51. —
L. VAN DER ESSEN, Jean d'Ypres ou de St Bertin. RBPH, (1922), 477-478.
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hebben. -- In de literatuur der 9 e eeuw worden (( virtus » en
(( virtutes » dikwijls in de beteekenis van « wonderen » gebruikt (5). Maar buiten den zin (( wonderen », worden ook
de beteekenissen « kracht » (6), of « wondermacht » (7), alsook (( deugden » (8) veelvuldig aangetroffen. (( Virtutes » is
dus niet telkenmale, uit kracht van het woord zelf, door wonderen te vertalen ; de context alleen kan ons aanduiden welke de bedoeling is van den schrijver, in elk geval in het bijzonder. Meermaals blijven de beteekenissen (( wonderen » en
(( deugden » beide mogelijk, en kunnen wij de bedoeling van
den schrijver niet met zekerheid achterhalen (9). Uit de formuul (( vir miraculis et virtutibus refulgens » welke, naar de
E. H. Moelter me wilde meedeelen, een paar malen als bepaling van een heilige wordt gevonden in de v66rkarolingische heiligenliteratuur van het gebied dat we samen bestudeeren, maar geen enkele maal voorkomt in de literatuur
welke ik heb onderzocht, kan niets met zekerheid worden
5) Bijv.: V. Waldetrudis 1, A.H.E.B., IV, 219, 230. — V. Mummolini 1, § 9.
A.S.B., IV, 411. -- V. Salvii 2. C.C.B., I,tt, 294, 295. — Miarcula Audomari, § I.
S.R.M., V, 776, 10. — V. Amandi metrica, auct. Milone, III, v. 290. P.L.A.C„
III, 595 ; IV, v. 424, ibid., 607. — Libellus de virtutibus S. Vedasti. SS., XV,
399,1 ; § 13, A. S. 0. S. B., IV,i, 604. — V. Harlindis et Reinulae, §§ 21, 25.
A.S., Maart, III, 388. — Miracula Remacli I, § 1. A.S., Sept., I, 697.
6) Bijv.: V. Waldetrudis 1, A.H.E.B., IV, 226, 229. — V. Salvii 2, C.C.B.,
I,n, 294. — V. Amandi metrica, auct. Milone, II, v. 198. P.L.A.C., III, 583.
— Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 469,25 --- Miracula S. Vedasti Bellovaci facta, § 10. A.S., Febr., 1. 819. — Miracula Remacli, I, § 4. SS.,
XV, 434,15.
7) Bijv.: V. Amandi metrica, auct. Milone, IV, v. 112. P.L.A.C., 600. — Miracula Remacli I, § 19. A.S., Sept., I, 702. — Qualiter corpus b. Amandi fuerit
translatum..., S.R.M., V, 472,15.
8) Bijv. : V. Aldegundis 2, § 9. A.S., Jan., Ill, 652. -- V. Waldetrudis 1, A.H.
E.B., IV, 226, 227.—V. Silviini, § 7. A.S.B., VI, 478 ; §11, t.c., 479.—V. Amandi
metrica, auct. Milone, I, v. 96. P.L.A.C., III, 571; I, v. 160, t.c., 572 ; II, v. 24,
t.c., 579 ; II, v. 400, t.c., 587 ; IV, v. 452, t.c., 608. -- Sermo legendus in transitu
b. Amandi. S.R.M., V, 465,15.-- Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum,
S.R.114., V, 475,20. — De igne caelesti... S.R.M., V, 482,1. — Passio S. Maxellendis, § 9. A.S.B., III, 583. -- Sermo de relatione S. Vedasti, § 8. SS., XV,
403,50. — Libellus de virtibus S. Vedasti, Praefatio, SS., XV. 399,/0. -- i-Iomilia in natale S. Remagli, § 3. A.S., Sept., I, 726.
9) Bijv. : V. Aldegundis 2, § 8. A.S., Jan., III, 652. — V. Aldegundis 2a. C.C.
B., I,11, 134,20.
— V. Wald.1, A.H.E.B., IV, 219. — V. Salvii2, C.C.B„ Lit,
294.
V. Amandi metrica auct. Milone, II,, v. 51. P.L.A.C., 11I, 580.

262

Dr. EMIEL SPAEY.

besloten nopens de opvatting der heiligheid. * Veeleer dan
zulke formuul af te zonderen van het geheel waarin ze werd
ingeschoven, moeten wij trachten, in dit geheel, de opvatting over de heiligheid weer te vinden.
Edoch, geeft de gewone samenstelling eener Vita ons
geen aanduiding over dit punt ? (( Het beschrijven der wonderen » zoo gaat M. Prof. Van der Essen voort, (( behoor- »
» de ten andere tot het voorafgemaakt plan eener heiligen- »
» biografie. En niet zelden voegen de opstellers der Vita »
» erbij dat ze het bestaan van mirakelen in 't algemeen »
» aanstippen of de wonderen beschrijven om den lezer van »
» de heiligheid van, hunnen held te overtuigen » (10).
Uit de gewoonte een deel der Vita te wijden aan de wonderen door den heilige verricht, vloeit nog niet noodzakelijk
voort dat deze het hoofdbestanddeel der heiligheid zouden
vormen in de middeleeuwsche opvatting. Buiten de verrichte
wonderen, spreken de hagiografen ook over de deugden van
hen die zij willen verheerlijken. In de teksten zelf moeten
wij nagaan aan welk dezer twee deelen het overwicht wordt
gegeven, welke hunne betrekkelijke waarde is in hunne opvatting van (( een heilige ». Zoo de wonderen worden beschreven (( om den lezer van de heiligheid van hunnen held
te overtuigen », hoe willen de hagiografen het essentieele der
heiligheid zoeken in iets dat ze beschouwen als het uiterlijk
teeken ervan ?
Maar, zoo zou men verder kunnen aandringen, er is zelfs
heiligenliteratuur waarin geen afzonderlijk deel is gewijd aan
de verheerlijking der deugden van den heilige, doch waar
men uitsluitend zijne mirakelen wil verhalen, bijv. de Miracula S. Remacli.
Nogmaals dit bewijst niets ten voordeele der aangegeven
meening. Wanneer eenmaal de deugden van den heilige waren behandeld in zijne Vita, was het dan niet natuurlijk verzamelingen te maken waarin de glorievolle daden werden opgeteekend waardoor de heilige onder zijne beschermelingen
nog bleef voortleven ? Omdat men de heerlijke uitingen van
10) 1. c., 117 -118.
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de wonderkracht der heiligen in het geheugen der geloovigen
wilde doen voortleven, om alzoo de heiligen te verheerlijken
en de geloovigen tot ijverige vereering aan te sporen, werd
daarom de wondermacht de kern hunner heiligheid, werden
daarom hunne deugden in het donker gesteld ? De teksten
wederom zullen ons hier het antwoord geven. Enkel uit het
bestaan van (( wonderverzamelingen » mag zulks echter niet
besloten worden. Wie zou durven beweren dat volgens
Henri Lasserre, de heiligheid van Onze-Lieve-Vrouw bestaat in het kwistig uitdeelen van mirakelen te Lo urdes, omdat hij in zijn heerlijk werk (( Les épisodes miraculeux de
Notre Dames de Lourdes », [Parijs-Limoges, (1892)1, enkel
mirakelen verhaalt, zonder uit te weiden over de deugden van
de IVIoeder Gods?
Ik geloof te mogen besluiten dat de meening volgens dewelke de middeleeuwsche mensch in den heilige iemand
ziet die mirakelen doet, geen stevigen grondslag vindt in de
aangehaalde argumenten.
Trachten we nu door te dringen tot de ware opvatting der
heiligheid in de literatuur welke wij hebben bestudeerd.
§ 3. — DE

OPVATTING DER HEILIGHEID

IN DE 2e

HELFT DER 9` EEUW.
Indien het waarheid is dat de hagiografen met geestdrift
uitweiden over de mirakelen van hunne heiligen, het is ook
niet minder waar dat zij met begeestering de deugden bezingen van hen die ze aan de navolging en de vereering der geloovigen voorstellen. Laten wij een blik werpen op het geestelijk leven waarvan deze heiligen de groote dragers zijn.
Misschien is het alzoo mogelijk de kenschetsende tonaliteit
van de christene levensopvatting dezer periode te vatten.
Eens dat we een beeld hebben van het geestelijk leven door
de hagiografen dezer periode geroemd, zal moeten onderzocht of het is om wille van hunne heldhaftige liefde tot God,
ofwel om wille van hunne mirakelen, dat de (( heiligen » der
bestudeerde literatuur hun glorietitel hadden verkregen.
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Gansch het christelijk leven, en met nog meer reden, het
volmaakte leven bestaat voornamelijk in twee gesteldheden
welke mekaar insluiten, en niet afzonderlijk kunnen be-staan : de verloochening van al wat ons kan hinderen in het
opstijgen van den mensch tot God, en den vasten wil om
Christus te volgen. « Indien iemand Mij na wil komen, hij
verloochene zich zelf, en neme dagelijks zijn kruis op, en
volge mij. » (Luc. IX, 23) (11).
I. -- ABNEGET SEMETIPSUM.

De zelfverloochening omvat een driedubbelen strijd gevoerd tegen het vleesch, de wereld en den duivel. Hoe hebben de Heiligen, gesterkt door de goddelijke genade, deze
drie vijanden overwonnen ? Want zonder God is de mensch
slechts onmachtig stof (12) en geen zal deel hebben aan de
vreugden van het eeuwig leven, zoo de barmhartigheid Gods
hem niet dulden wil (13) ; maar gesterkt door de goddelijke
genade, een pure gave (14) door Gods liefde aan zijne uitverkorenen (15) geschonken, kunnen Gods lievelingen zegevie
rend aan de aanvallen hunner vijanden weerstand : bieden (16), de geboden van God onderhouden (1 7), en opstij11) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118. — Cfr P. POURRAT. La spiritualité chrétienne. I. Des origines de l'Eglise au Moyen Age. Parijs. Lecoffre,
(1926, 2e), 2. -- J. MAHIEU. Over geestelijk leven. Brugge. St. Michiel. (1914),
37-38.
12) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 94. P.L.A.C., III, 571.
13) V. Bertini 3, v. 21-22. M.H., II, 582.
14) V. Amandi metrica auct. Milone, III, v. 288. P.L.A.C., III, 594. — V. Waldetrudis 1, A.H.E.B., IV, 220. — Translatio S. Calixti Cisonium, § 7, SS., XV,
421,5. — V. Aldeg.2a, C.C.B., I,II, 135,1 -- V. Salvii2, § 5. A.B., II, 340,
-- V. Vulmaril, prol. A.S., Juli, V, 84.
15) V. Wald.1, A.H.E.B., IV, 220. — Sermo legendus in transitu b. Amandi.
S.R.M., V, 467,30-35.
16)Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581. — Vita Amandi metrica auct.
Milone, II, v. 198-199. P.L.A.C., III, 583. -- Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 461, 5-10,— V. Harlindis et Reinulae, § 7. A.S., Maart, III, 385.
— Homilia in natale S. Remagli, § 8. A.S., Sept., I, 727.
17) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118-119. — V. Wald.1, A.H.E.B.,
IV, 221.
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gen tot den top der volmaaktheid (18). Zoodat al de lof ter
verheerlijking van Gods dienaren gezongen, moet worden
teruggebracht op Hem uit wiens kracht zij handelen, uit
wiens goedgunstigheid zij putten, telkens als zij iets voortbrengen wat prijzenswaardig is en rechtvaardig, hetzij door
de goddelijke schouwing in hunne ziel, hetzij door het zegenend gebaar hunner gewijde handen, of door de welsprekendheid van hun woord (19).
A. -- Strijd tegen het vleesch.
(( Het vleesch )) is de bedorvene menschelijke natuur, de
mensch zooals de erfzonde hem heeft gemaakt. Door de
erfzonde trad in de menschelijke natuur een driedubbele be-.
geerlijkheid welke de bron is van alle ondeugden : de begeer
Iijkheid des vleesches, de begeerlijkheid der oogera, d.i. de
ongeregelde liefde der rijkdommen, en de hoogmoed des levens. Deze driedubbele haard der zonde moet worden bestreden door de zuiverheid, de armoede, de nederigheid en gehoorzaamheid.
1. -- Concupiscentia carnis.
Het zinnelijk genot benevelt de klaarheid van den geest
en verlamt zijne vurigheid in den dienst van God (20) . De
geest zit gevangen in het lichaam (21), dat hem wil aftrekken
van de liefde tot God, en hem belemmert in volle vrijheid
op te vliegen naar het opperste goed (22). Vandaar een onverbiddelijke strijd tusschen ziel en lichaam, een zucht om de

begeerlijkheden van het vleesch in het lichaam te kruisi18) Homilia in natale S. Remagli, § 2. A.S., Sept., I, 726.
19) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 86-93. P.L.A.C., III, 571. — Ho,r.ilia in natale S. Remagli, § 4. A.S., Sept., I, 726.
20) V. Wald.1, A.H.E.B., IV, 221.
21) V. Silvini, § 17. A.S.R., II, 482.
V. Harl. et Rein., § 14, A.S., Maart, III,
387. — V. Audomari3, § 12. A.S.B., III, 639.
22) V. Luglii et LugIiani, § 5. A.S., Okt., X, 118. -- V. Bertini3, v. 269. M.H.,
II, 589. — V. Aldeg.2, § 9. A.S., jan., III, 652. -- V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 161. P.L.A.C., III, 572. — Qualiter corpus b. Amandi fuerit translaturn. S.R.M., V, 473.15. — Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V,
461, 10; 461,15.
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gen (23), een misprijzen van het leven en een verlangen naar
den dood (24), om eeuwig in Christus' liefde te leven (25).
Want Christus heeft gezegd « Hij die zijn leven lief heeft,
zal het verliezen. En die het om mijnentwille in deze wereld
zal verloren hebben, bewaart het in het eeuwig leven » (26).
De lichaamskastijding is ook een middel om bij de goddelijke rechtvaardigheid voor onze zonden te voldoen (27).
Toonen wij door eenige voorbeelden welke hoogegraad.
van lichaamskastijding wordt verheerlijkt, in de heiligenliteratuur van deze periode.
Van den H. Silvinus wordt verhaald dat hij « een man
was van groote onthouding ; gedurende 40 jaar at hij geen
brood, buiten het lichaam en bloed onzes Heeren, en stelde
zich tevreden met groenten en andere vruchten der aarcie » (28). « Slapen deed hij weinig, en wanneer hij zich te
rusten legde, ging hij liggen, niet op een bed, maar op het
bloote hout of den harden grond ; en om zijn lichaam nog
meer te kunnen kwellen, en als een onnuttigen slaaf te onderwerpen, legde hij rond zijne ledematen ijzeren ringen, en
droeg deze langen tijd, zoodat zijn vieesch vaneen genten
werd door de felle ruwheid van het ijzer en het roest. Hij was
hierbij gedachtig dat onze Heer Jezus Christus met ijzeren
nagels op het kruis werd geklonken, en zich gewaardigd
had voor hem te sterven » (29).
A udomarus werd, onder zijn nachtgebed, overvallen door
een porrende vleeschelijke bekoring, zoo geweldig hij zich er
geen herinnerde. Naar het voorbeeld van den H. Benedictus, ontdeed hij zich van al zijne kleederen, liep naar buiten,
en wierp zich oogenblikkelijk in scherpe netels en doornen
384 ,
23) V. Silvini, § 14. A.S.B., VI, 481. — V. Hari. et Rein., Prol. Maart,
§ 24, t.c., 388. — V. Wald.l. A.H.E.B., IV, 225.
241 V. Salvii2, § 3. A.B., H, 309. — V. § 17. A.S.B., VI, 482. — V.
Hari. et Rein., § 13. A.S., Maart, III, 387. — Sermo in transitu b. Amandi. S.R.
M., V. 462,5.
25) V. Hari. et Rein., § 25. A. S., Maart, III, 388.
26) V. Hari. et Rein., § 24. A.S., t.c., 388. Cfr Joh. XII, 25.
27) V. Luglii et Lugliani, § 7. A.S., Okt., X, 119.
28) V. Silvini, § 14. A.S.B., VI, 481.
29) ibid., § 14, 1.c.
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gedurende langen tijd bleef hij zich daarin rondwentelen,
zoodat heel zijn lichaam 66n wonde was. Die bestraffing
deed hem uitwendig gloeien, maar doofde uit wat, op ongeoorloofde wijze, van binnen was aan 't branden gegaan (30).
De H. Vedastus had, door een wonder Gods, het gezicht
opnieuw verkregen. Hij vroeg aan God opnieuw blind te
mogen worden, en bekwam wat hij vroeg. Hij die het licht
der hemelburgers mocht aanschouwen, versmaadde het licht
zijner vleeschelijke cogen (31).
De H. Aldegundis wist, door ingeving van den H. Geest,
dat haar laatste dag naderde. Ze vroeg aan God door het lijden haar lichaam te kruisigen, en het te beproeven zooals dit
van den H. man job. De Almachtige God verhoorde het
gebed zijner beminnelijke geliefde. Zij verkreeg onmiddellijk
de gevraagde gunst : haar rechter borst werd aangetast door
een kanker welke haar bleef kwellen tot aan haren dood (32).
— Hare zuster Waldetrudis was gehuwd met den H. Madelgarius, een frankischen edelman. Haar hart werd ontstoken
door het vuur der goddelijke liefde, en Waldetrudis kreeg
een afschuw van het huwelijksieven. Zij wist haren edelen
bruidegom tot de goddelijke liefde over te halen, en beiden
verlieten de wereld om in het klooster een leven van boetedoening en liefde te omhelzen (33). Zoo verwierf Waldetrudis, in den hemel de gelijke te worden der maagden (34).
Milo verhaalt dat de H. A mandus geen uitgezochte spijzen
met den mond heeft aangeraakt ; hij vergenoegde zich met
een weinig gerst, gemengd met assche, om zijn lichaam te
onderhouden, maar « niet om het vet te maken » (35). Van
de vruchten der aarde verlangde hij niet te genieten, omdat hij
indachtig was dat Adam, om het proeven van den verboden
appel, uit het paradijs was geworpen (36). Ook wijn nam hij
30) V. Audomari3, § 10. A.S.&., III, 638. — Cfr V. Benedicti door Gregorius
den Groote, I, § 2. A.S., Maart, III, 276.
31) Recensie C der V. Vedasti2. S.R.M., III, 426,25 — Deze legendarische trek
toont het misprijzen van den schrijver voor het lichaam.
32) V. Aldeg. 2a, C.C.B., iii, f35,
33) V. Wald. 1„ 4‘i .H.E.B , IV, 220-225
34) ibid., t.c., 231.
35) Sermo lecendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 464,15.
36) ibid., t.c., 465,5.
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niet (37). Hij dekte zijn lichaam met een boetkleed, en sliep
met groot genoegen in de asschen. Zijn lichaam kastijdend
door honger, koude en naaktheid, het in knechtschap onderwerpend, brandde zijn hart onophoudelijk van een onbluschbare liefde tot God (38). Zijn lof mag dien der martelaren
evenaren, want hij was een ware martelaar door de versterving van zijn lichaam en door de talrijke achtervolgingen
welke hij onderstond (39) ; ook dien der maagden, want hij
was een allerzuiverste maagd door de reinheid van zijn hart
en zijn lichaam (40) ; ja zelfs dien der Heerscharen, omdat
hij de heerschappij over zijne vleeschelijke neigingen wist uit
te oefenen (41).
De vrouw van den H. Vulmarus was reeds te voren verloofd met een anderen man. Deze eischte zijne bruid terug,
en Vulmarus moest aan dit verzoek voldoen. Daarop ging
Vulmarus naar het klooster van Haumont (42). Om zijne
heilige levenswijze werd hij door de andere monniken bejegend met eerbewijzen, welke de heilige man niet wou ontvangen om van de eeuwige belooning niet beroofd te worden.
Het voorbeeld volgend der oude Vaders, vroeg en verkreeg
bij de toelating zich in de eenzaamheid te mogen »terugtrekken. In een uitgestrekt woud van het pagus Mempiscus
vond hij een hollen boom, waarin hij drie dagen en drie
nachten verbleef, zonder iemand te zien en zonder eenig
voedsel te nemen (43). In de eenzaamheid stichtte hij een
dubbel klooster, waarvan hij, als abt, de stoffelijke en geestelijke belangen, zoo der monniken als der kloosterzusters,
met groote toewijding verzorgde. Maar op zijn sterfbed wilde
hij het bezoek der kloosterzusters niet ontvangen, omdat hij,
naar hij zelf verklaarde, nooit nog eene vrouw wilde zien (44).
Bij zijne begrafenis kwam eene dichte wolk de lijkbaar omnevelen, waardoor zij gansch onzichtbaar werd voor het
37) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum. S.R.M., V, 475,35.
38) ibid., t.c., 475,35-476,1.
39) ibid., t.c., 475,1.
40) ibid., t.c., 475,5.
41) ibid., t.c., 474,25.
42) V. Vulmaril, §§ 2-3. A.S.O.S.B3., II1,j, 234.
43) ibid., § 7, t.c., 235.
44) ibid., § 19, t.c., 238.
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nieuwsgierig oog der kloosterzusters omdat, zooals hij had
voorzegd, geen vrouw hem nog moest zien. De kloosterzusters konden wel de kandelaars zien welke voorop gedragen
werden, en de menigte welke achter het lijk volgde ; maar
de berrie waarop de heilige man werd gedragen, konden zij
geenszins ontwaren (45).
Deze eenige voorbeelden getuigen hoe, volgens de hagiografen der 9e eeuw, de heiligen hun lichaam met een ware
minachting behandelden. Wel klinkt er hier en daar een mildere toon ; daarover zullen we verder handelen.
Op deze plaats past het nog ons af te vragen welke de gedachten zijn, in de 2e helft der 9e eeuw, over het hsuwelijk en
het martelaarschap.

Het huwelijk.
We zagen reeds vroeger dat Vulmarus, vooraleer het
kloosterleven te omhelzen, gehuwd was, en gedwongen
werd zijne vrouw te verlaten. Ook de H. Silvinus was in
zijne jeugd verloofd. « Maar eindelijk in zichzelf keerend, »
» ingaande op de meer verhevene raadgevingen van zijn »
» geheimvol hart, verbrak hij zijne verloving, om met een »
» rein hart en een zuiver lichaam den Zoon der Maagd na »
» te volgen, die immer zuiver blijft, en waaraan al wat »
» zuiver is behaagt. Hij gedacht het woord van het Evan- »
» gelie : Al wie zijn huis, zijn broeders, zijn zusters, of »
» vader, of moeder, of zijne vrouw zal verlaten hebben »
» om mijnen naam, zal het honderdvoud ontvangen, en »
» het eeuwig leven bezitten » (46).
Hooger verhaalden we reeds hoe Madelgarius en Waldetrudis aan hun huwelijksleven verzaakten, nadat God beider
harten met zijne liefde had vervuld. Waldetrudis had een afkeer gekregen van het huwelijksleven, niet als gunst door
God aan de menschen toegestaan om het menschelijk geslacht voort te zetten, zoo zegt de schrijver der V. Waldetrudis I , maar omdat zij het woord kende van den Apostel :
De ongehuwde vrouw en de maagd denkt aan de zaken van
45) ibid., § 20, t.c., 238.
46) V. Silvini, § 4. A.S.B., VI, 477.
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God, opdat zij heilig weze in lichaam en geest ; zij echter die
gehuwd is, denkt aan de zaken der wereld, en hoe zij aan
haren man kan behagen. En dus zich met God alleen willende bezig houden, vreesde zij het vleeschelijk huwelijk
als een zeker beletsel, en zij bad dagelijks, onder zuchten
en tranen, dat de wil des Heeren in Haar mocht verwezenlijkt worden (47).
De Vita Aldegundis 2 en de Passio S. Maxellendis lichten
ons in, niet alleen over de opvatting van het huwelijk welke
aan de heiligen wordt toegeschreven, maar ook over deze bij
leeken.
De ouders van Aldegundis waren van oordeel dat het tijd
geworden was haar uit te huwen. Met zoete woordekens
trachtte Bertilia, hare moeder, de toestemming van het
meisje af te vleien : zij zelf zou vader bepraten om de bruiloft te vieren waar Aldegundis ook wilde, en Aldegundis zou
een jongeling huwen zeer edel, uitermate rijk en zeer
schoon (48). Maar Aldegundis had hare liefde reeds lang
aan Christus weggeschonken. « Zij verlangde een bruidegom, zoo antwoorde zij aan hare moeder, wiens eigendommen zijn de hemel, de aarde en de zee, wiens bezittingen
nimmer verminderen, maar alle dagen vermeerderen. Indien
gij kunt, bezorg mij zoo een bruidegom, maar geen zondig
mensch, twistziek en den dood onderworpen ». Wat niet
belette dat Bertilia dikwijls, met vrouwelijke teederheid, hare
dochter kwam bekoren over den huwelijken staat (49).
En nog vollediger worden we ingelicht door de thematische Passio S. Maxellendis. De liefde, door goddelijke genade in Maxellendis' hart gestort, overwon alle begeerten,
en bedwong alle vleeschelijke verlokkingen ; zooals het vuur
door het water, werd hun brand gebluscht door Christus'
liefde (50). Toen Maxellendis de jaren der huwbaarheid had
bereikt, verlangden velen haar ten huwelijk, omdat zij hare
groote deugd hadden hooren prijzen. Tegen haren wil in,
werd zij door hare ouders toegezegd aan Harduinus, een
47) V. Wald.1, A.H.E.B., IV, 221.
48) Het verhaal van den hagiograaf is des te merkwaardiger dat het de thematische ontwikkeling is van de V. Aldeg.i.
651.
49)V. Aldeg.2, § 3. A.S., jan.„
50) Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581.
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frankischen edelman. Dit bedroefde Maxellendis ten uiterste,
en « ze wou liever sterven dan een vleeschelijken bruidegom
te aanvaarden. Aan Christus alleen had ze van jongs af hare
trouw verpand ». Bij het naderen van het placitum waarop
de gebruikelijke verlovingsplechtigheden zouden plaats hebben, vroeg haar vader of zij den man zou willen aannemen
dien hij haar wilde geven : hij was schoon van uiterlijk
— zoo loofde hij hem — zeer zacht van zeden, rijk en zeer
vermogend in roerende en onroerende goederen. En niet
minder wilde de moeder haar met zachtvleiende woorden
overreden, en met allerlei gepraat verschalken. « U kunt,
zoo zegde zij, beide zaken tegelijkertijd doen : en strijden
voor God wien gij u hebt toegewijd, en een wettig huwelijk
aangaan, volgens het gebruik der vrouwen van heel het land.
Vele vrouwen, alhoewel zij bleven in den huwelijken staat,
hebben aan God behaagd vanaf het begin der wereld ». Maxellendis, vol wijsheid, nederigheid en zachtmoedigheid,

vroeg haar antwoord tot 's anderendaags te mogen uitstellen,
om gedurende den nacht over het voorstel rijpelijk na te denken. God herinnerde aan haren geest het woord van het
Evangelie : « Wie zijn vader of moeder meer dan mij bemint, is mijner niet waardig. En wie zijn huis zal verlaten
hebben, of zijne vrouw, of zijn kinderen, of zijne velden om
mijnen naam, zal het honderdvoudig ontvangen, en het ecuwig leven bezitten », 's Morgens zagen de ouders Maxellendis naderen, en zij dachten, vol vreugde, dat hunne vleierijen het meisje hadden kunnen verteederen. Op de vraag
van haar vader wat ze nu besloten had, antwoordde de
maagd zonder aarzelen : « Voorwaar ik zal U niet langer de
waarheid verbergen. Vanaf mijne kinderjaren heb ik mijne
maagdelijkheid aan den Heer toegewijd, en Hem alleen, den
minnaar en den gever der zuiverheid, heb ik, boven alle sterfelijke menschen, tot mijn bruidegom verkozen ». Zij voegde
er nog bij : « Wat uw gezegde aangaat dat ik beide kon
doen, en God dienen en het huwelijksieven onderhouden,
weet dat ik dit geenszins doen zal. Voorzeker keur ik het huwelijk niet af, en durf niet het te veroordeelen, want gesloten
tusschen twee die mekaar het huwelijksleven wederkeerig
willen geven, is het goed. Maar gij, vader, hadt moeten verhoeden, zonder toestemming van mijn wil, uwe hand te ver-
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panden bij een vreemde, daar gij wist dat, op mijn ouderdom, ik de macht had mij zelf een heer of man te kiezen die
mij behaagde, vooral omdat gij wist dat ik de bruid ben van
mijnen Heer Jezus Christus ». Niettegenstaande dit alles,
werd Maxellendis met Harduinus verloofd. Zij verkoos echter den dood, veel liever dan gevolg te geven aan de bedreigingen van Harduinus die haar uit het vaderlijk huis had geroofd. « Mijn bruidegom, Christus, heeft me geleerd, zoo
wierp zij Harduinus in 't spottend gelaat : « Vreest niet hen
die het lichaam dooden, maar de ziel niet dooden kunnen » (51).
Is de opvatting over het huwelijk door de hagiografen
dezer periode gehuldigd, niet in strenge overeenstemming
met de leer van Christus (52) en den H. Paulus (53) ?
Het huwelijk is goed en wettig ; maar de maagdelijke staat
is verhevener. Van « eene minachtende beschouwing van het
huwelijk » (54), naar « echt monnikachtige opvattingen » (55),
is hier althans geen spoor te vinden. Om het gedrag der heiligen naar rechtvaardigheid te beoordeelen, moest Dr Pyper
ook de verhevene redenen nagaan waarin de heiligen kracht
vinden om hunne heldhaftige versterving te beoefenen.
Het martelaarschap.

Welke waren de gedachten dezer periode over het martelaarschap ?
In dezen tijd dat de kerkvervolgingen hadden opgehouden,
hadden de heiligen, hoezeer zij dit ook verlangden, niet meer
de gelegenheid hunne liefde tot God met den dood te bezegelen (56). Maar de vlammende begeerte welke in hun hart
brandde door den dood aan Christus, voor hen gestorven,
wedervergelding te geven, zou hen gelijk maken aan diegenen die, in werklijkheid, om Christus' wille den dood had51)
52)
53)
54)
55)
56)

Passio S. Maxellendis, §§3. 11, A.S.B., III, 581-584.
Matth., XIX, 11-12, 29.
I Cor. VII, 25-26, 32.34.
F. Pyper, op. cit., 140.
ibid., 144.
V. Silvini, § 15. A.S.B., VI, 481. — V. Aldeg.2, § 26. A.S., Jan„ III, 655,
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den mogen onderstaan (57). Een nieuwe vorm van martelaarschap werd ten andere zoo verheven geacht als de eerste :
hij die door dagelijksche beteugeling en kastijding zijn lichaam kruisigt, uit liefde tot Christus, zal dezelfde belooning
ontvangen als hij die zijn bloed voor Christus heeft vergoten (58).
De achting voor den marteldood straalt nog uit door de
eigenaardige gewoonte (59) den naam « martelaren » te geven aan godvruchtige personen, die op gewelddadige manier
om het leven werden gebracht, zonder dat het juist om hun
geloof of deugd was dat ze werden vermoord. In deze periode
vinden we daarvan drie typische gevallen. Winegardus deed
den H. Salvius om het leven brengen, omdat hij al de kostbaarheden welke Salvius op zich droeg wilde rooven. Toch
wordt Salvius door de V. Salvii2 , zooals door de V. Salvii
prima (60), als martelaar gehuldigd (61). — De heiligen
Luglius en Luglianus werden, in de vallei van Scyrendale,
door drie struikroovers overvallen en gedood. Zij verkregen
alzoo (( den palm der marteldood » (62), « capitalem subeuntes sententiam » (63). — Eigenaardig is de redeneering van
den schrijver der V. Bertini tertia om de martelaarskroon toe
te kennen aan de monniken die, in 861 (64), de St. Bertinusabdij waren blijven bewaken bij den inval der Noormannen,
en wreedaardig door de woeste soldaten werden vermoord.
Wie zou hun de martelaarskroon durven ontzeggen ? zoo
roept hij uit. We lezen dat velen, alhoewel niet geverfd :net
het bloed van Christus, den hemel zijn binnen gegaan door
57) V. Amandi metrica auct. Milone, IV, v. 209-215. P.L.A.C., III, 603.
58) V. Silvini, § 15. A.S.B., VI, 481. — Qualiter corpus b. Amandi... fuerit
translatum. S.R.M., V. 475,1-5. — V. Hari. et Rein., § 24. A.S., Maart, III, 388.
59) Cfr A.S., Okt., X, 109, Nr 4.
60) V. Salviil, § 9. A.S., Juni,VII, 176.
61) V. Salvii2, § 1. A.B., II, 308; § 3, t.c., 309; § 5, t.c., 310. — In de V. Salvii2 wordt door Salvius de dood op een min ruwe manier gezocht dan in de
V. Salviil . We durven daaruit niet besluiten dat ten tijde der V. Salvii2 het martelaarschap minder werd vereerd dan ten tijde der Salviil ; dit kan voldoende
verklaard door redenen van letterkundigen aard.
62) V. Luglii et Lugliani, § 12. A.S., Okt., X, 120 ; § 13, t.c., 121.
63) ibid., § 13, 1. c.
64) Niet in 860, zooals de Miracula Bertini beweren. Cfr W. VOGEL. Die Normannen end das Frankische Reich. Heidelberg. (1906), 181, nota 1.
18
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het storten van hun bloed. Indien Christus op het kruis vergiffenis schonk aan den zoo schuldigen moordenaar en hem
den hemel opende, hoe zou Christus, verheerlijkt in den hemel, niet dezelfde genade geven aan hem die gansch zijn
leven, de goddelijke geboden heeft onderhouden (65) ?
Indien de hagiografen der 9e eeuw een groote strengheid
huldigen tegenover het lichaam, hoe stellen zij zich tegenover de rijkdommen ?

2. Concupiscentia oculorum.
Ook op dit punt zijn de gedachten in overeenstemming
met de leer van het Evangelie. « Indien gij wilt volmaakt
zijn, ga en verkoop al wat gij hebt, geef het den arme, en
kom en volg mij (66). Hij die niet verzaakt aan al wat hij
bezit, kan mijn volgeling niet wezen » (67),
In navolging van Christus, en uit liefde tot hem, zal de
volgeling van Christus verzaken aan alle aardsche bezittingen om de hemelsche goederen niet te verliezen (68). Christus, alhoewel God zijnde, heeft een arm leven verkozen ; hoe
zouden zijne leerlingen zich kunnen bekommeren om geld
en goed ? om rijke kleederen of kostelijke edelgesteenten
waarmede zij hun lichaam zouden optooien (69) ? Christus
is hun rijkdom, Christus is hun sieraad (70) ! Goud en zilver misprijzen zij als slijk, omdat zij verlangen het goud,
65) V. Bertini3, V. 548. M.H., II, 599 ; v. 569-595, t.c., 600. — De goede moordenaar wordt in de middeleeuwen als martelaar vereerd. Zie b. v., M.P.L..,
CLVII, 274-276.
66) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118. -- Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum. S.R.M., V, 475, 25-30.
67) V. Luglii et Lugliani, § 3. A.S., Okt., X, 118.
68) V. Luglii et Lugliani, § 5, l.c. -- V. Aldeg.2, § 19. A.S., Jan., III, 654.
— Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581. — V. Wald.1, A.H.E.B., IV, 222,
— Homilia in natale S. Remagli, § 7. A.S., Sept., 1, 727. — V. Silvini, § 12.
,A.S.B., VI, 480. — Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, S.R.M., V,
474,20. — Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 463,15-20;
463,30-35 ; 467,15-20.
è
69) V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478; ibid., § 14, t.c., 481. —Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581. — Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M.,
V, 464,10-15. — V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118.
70) V. Silvini , § 7. A.S.B., VI, 478.
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door het vuur gezuiverd, dat zij van Christus kunnen koopren (71). 'Hunne eigendommen zullen zij verkoopen of
wegschenken, en al hun geld, zonder aarzelen, aan de armen uitdoelen, uit liefde tot Christus (72), zonder zich te bekommeren over den dag van morgen (73). Zelfs van hetgeen
zij noodig hebben, zal een deel worden afgenomen voor
de armen (74). De rijkdommen van een verloofde kunnen
het hart der maagd niet aan 't wankelen brengen (75) . Hij
die in zijn hart den drang voelt zwellen om in Christus' armoede gansch zijn weelde te winnen (76), zal niet aarzelen
om wille van wat goud en zilver, zelfs om geen koningskroon (77). Een boetkleed wordt zijn koningsmantel (78),
een arme cel of een ruige spelonk zijn rijk paleis (79). Zooals de rijke vrekken hunne vergankelijke rijkdommen zorgvuldig bewaken, zoo is de heilige bekommerd om den blijvenden schat zijner armoede niet te verliezen (80).
3. — Superbia Viiae.
Niet alleen aan elk vleeschelijk genoegen en aan allen
rijkdom, maar ook aan zijn eigen wil zal de volgeling van
Christus verzaken, om Christus in nederigheid en gehoorzaamheid te dienen.
De nederigheid is de grondslag aller deugden, en wie de
ware nederigheid bezit, in navolging van Christus (81), zal
snel opstijgen tot al de andere deugden (82).
71) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 464,1-5.
72) Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581. — V. Luglii et Lugliani, § 6,
A.S., Okt., X, 119. — Sermo legendus in transitu b. Amandi, S.R.M., V,
464,5-10.
73) V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478.
74) V. Harl, et Rein., § 24. A.S., Maart, III, 388. — V. Luglii et Lugliani, § 4.
A.S., Okt., X, 118.
75) Passio S. Maxellendis, § 5. A.S.B., III, 582. Cfr V. Aldeg.2.
76) V. Silvini, § 5. A.S.B., VI, 478,
77) V. Luglii ,et Lugliani, § 3. A.S., Okt., X, 118.
78) ibid., § 3, l. c. — V. Silvini, § 14. A.S.B., VI, 481.
79) V. Wald l . A.H.E.B., IV, 224. — V. Luglii et Lugliani, § 3, l.c,
80) V. Wald.1, t.c., 227.
81) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., 464,30.
82) V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478. — Qualiter corpus b. Amandi fuerit trans!atum. S.R.M., V, 475,15-20.
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Hij die in het koninkrijk der hemelen wil regeerera, versmaadt de mogelijkheid hier op aarde te heerschen (83).
Verre van gediend te willen worden, zal hij allen, ook de
geringsten, met liefde dienen, omdat ook Christus op de
wereld kwam om te dienen, maar niet om gediend te worden (84). Wat kan edele afkomst baten ? De deugd alleen
geeft ware grootheid en roem (85). Zelfs kerkelijke waardigheden kunnen soms door den duivel worden gebruikt als
hinderlagen om gemakkelijk den dienaar Gods te treffen
met den pijl der zelfverheffing ; doch de volgeling van Christus zal door de listen van den vijand niet overwonnen worden (86) , want hij wil Christus dienen in allen eenvoud, hem
behagen in stilte (87), en de « volledig arme van Christus »
wezen (88). Ook om zijne deugd (89), of om buitengewone
genaden, zooals vizioenen, zal de heilige zich niet verheffen : deze zijn een pure goedgunstigheid van Christus,
welke voor doel hebben de eer en glorie van den naam van
God te vermeerderen (90) ; en hij die God mint is overtuigd
van de zondigheid van zijn leven (91). Ja hoe meer genaden God ons wil schenken, hoe dieper wij ons moeten vernederen, en Hem met verwondering bedanken (92). Het ontvluchten der eerbewijzen, om wille der deugden ons geboden door de menschen, wordt beloond met eeuwige
glorie (93) .
Liefelijk is het voorbeeld van nederigheid, verhaald in de
83) Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581.
84) Homilia in natale S. Remágli, § 4. A.S., Sept., I, 726.
85) V. Mummolinil, § 1. C.C.B., I,tt, 529. -- V. Silvini, § 3. A.S.B., VI, 477,
86) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118.
87) ibid., § 6, t.c., 119.
88) ibid., § 5, l.c. -- Homilia in natale S. Remagli, § 12. A.S., Sept., I, 727.
89) V. Bertini2, § 13. A.S.,, Sept., II, 529.-V. Bertini3, v. 257-261. M.H., II,
589. - V. Aldeg.2, § 11. A.S., Jan., III, 658.
90) V. Aldeg.2, § 14. A.S., Jan., III, 653.
91) Bijv.: V. Luglii et Lugliani, § 9. A.S., Okt., X, 120. -- V. Aldeg.2, §§ 6,
9, A.S., Jan., II, 652.
92) V. Aldeg.2, § 6, l.c. •,4 ibid., § 9, t.c., 652; § 11, t.c., 653. -- V. Wald,1.
A.H.E.B., IV, 228 ; 229.
93) V. Lugl'ii et Lugliani, §§ 6, 8. A.S., Okt., X, 118 ; § 11, t.c., 119. -- Homilia in natale S. Remagli, § 12. A.S., Sept., I, 727.
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Vita Vulmari. Wanneer de monniken van Hautmont rustig
sliepen, ging de Heilige Vulmarus, in alle stilte, de slaapzaal rond om de schoenen van al zijne broeders te poetsen.
Hij deed het zoo voorzichtig, dat men maar niet kon te weten komen wie zulke groote dienstvaardigheid aan de broeders betoonde. De abt wilde het, kost wat kost, onderscheppen : Hij bleef stil op zijn bed het oogenblik afwachten waarop Vulmarus, zonder argwaan, de beslijkte schoenen van
den abt wilde wegnemen. Maar deze greep hem krachtig
vast, en vroeg hem twee tot drie maal, wie hij was. Vulmarus was nu wel gedwongen zich kenbaar te maken, en zegde
vol nederigheid : ik ben Vulmarus, uw zoon. Doe nu wat U
wilt, antwoordde de abt. Vulmarus zette zijn geliefd werk
voort, doch maakte het voorval aan niemand bekend (94).
Hoe verheven wordt de nederigheid bezongen door Milo
in zijn V. Amandi metrica ! « Zooals de voorzichtige bij,
• op zoek naar voedende bloemen, het viooltje speurt dat
• rijst dicht bij den grond, doch, bij 't verven, een heer• lijke kleur geeft, het purper der koningen waarvoor de
• volkeren beven, zoo bewaarde Amandus in zijne ziel de
nederigheid, welke dicht bij de aarde verborgen is, maar
een engelachtigen luister brengt aan hem die ze bewaart,
• en welke een verhevene plaats versiert in den hemel » (95).
Niet alleen zijn eigen bedorven natuur moet de heilige bestrijden door het naleven der evangelische raden of door het
beoefenen der zedelijke deugden (96). Ook buiten hem zijn
er vijanden die hem willen verhinderen tot God op te klimmen : de wereld en de duivel.
(Wordt vervolgd).
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94) V. Vulmari, § 5. A.S.O.S.B., 111,1, 234.
95) V. Amandi metrica auct. Milone, 1, v. 308-314. P.L.A.C., 111, 575-576.
96) V. Silvini, § 2. A.S.B., VI. 479.

UIT DE BRIEFWI5SELING VAN EENE
BRABANTSCHE MYSTIEKE UIT DE 16 e EEUW

Het niet erg aanzienlijke, zuidelijk van 's Hertogenbosch
gelegen plaatsje O i s t e r w ij k, heeft zonder twijfel in het
begin van de 16 e eeuw zijnen hoogsten bloei beleefd. Het was
niet alleen NIKOLAAS VAN ESCH, de beleidvolle opvoeder van
den heiligen Canisius, de als « heilige » bekende pastoor van
het Diestsche begijnhof, die zijn vaderstadje heinde ver bekend maakte. Het convent dat in de nabijheid van de parochiekerk, in de eerste helft van de 16e eeuw onder de zeer
belangstellende meewerking van dien grooten mystieke gesticht of althans heringericht is geworden, omsloot een kring
van heel begaafde maagden, die door hun ernstig nastreven
der deugd en door eene verhevene, zielbevruchtende vereeniging met God tot oprechte heiligheid zijn opgestegen, en
bij velen werden geroemd. Geldophus Rijkel, in zijne bekende Vita S. Beggae (Leuven 1631, bladz. 277) noemt de
namen van verscheidene dezer begenadigde vrouwen ; maar
de eerste Overste hunner kleine gemeente, MARIA VAN HOUT,
die waarschijnlijk haar naam te danken heeft aan het kleine
dorpje Udenhout, munt boven alle uit.
Het is hier niet van pas het leven van deze merkwaardige
vrouw te schetsen (Ii), wij moeten ons hier vergenoegen met
het inleiden harer briefwisseling, in zoo verre althans deze
brieven totnogtoe bekend zijn. Intusschen wisten wij reeds
uit verschillende bronnen, in 't bijzonder uit de brieven van
den heiligen Canisius (2) dat deze mystieke Maria van Oisterwijk, menigvuldige brieven aan vrome personen gestuurd
heeft ; ongelukkigerwijs het grootste aantal dezer bescheiden
zijn vermoedelijk niet meer behouden.
In een ouden druk, die door den Karthuizer GERHARDUS
KALCKBRENNER van Hamont is bezorgd in Keulen en wiens

1) Weldra zal er eene uitvoerige verhandeling in de a Annalen des historischen Vereins fiir den Niederrhein » verschijnen.
2) Braunsberger : Epistolae et acta B.P. Canisii I. Bladz. 209, 299.
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titel luidt : Der rechte weck zo d'Evangelische . volkomenheit,
durch eynen erluchten frundt gotz, noch im leven, gef uecht
up die articulen des heiligen geluvens `und up dat Pater poster... Gedruckt tzo Coellen up der Burchmuren Anno 1531,
staan een aantal brieven, die door MARIA VAN OISTERWIJK zijn
geschreven. Het lijdt m.i. immers geen twijfel, dat die vriend
Gods, waarvan in den titel van dit boek sprake is, de bovengenoemde Brabantsche mystieke zal blijken. De biograaf van
NIKOLAAS VAN ESCH, de Diestsche Begijnenpastoor, ARNOLDUS JOANNIS [feitelijk : ARNOLD JANS I wijst juist naar deze
gedrukte correspondentie heen, wanneer hij in het leven van
zijnen heiligen voorganger over MARIA VAN OISTERWIJK
schrijft : Deze verlichte Maagd, die in het beschouwende leven zoo groote vordering maakte, heeft aan verschillende
kloosterlingen en aan andere vrienden Gods in hare moedertaal wonderbare brieven geschreven, die later in Keulen
naamloos uitgegeven werden (3).
Het getal van deze gedrukte brieven is tamelijk klein.
5 zijn aan haren geestelijken vader, 8 aan personen uit vrouwenkloosters, 2 aan 'n Pater Prior en 4 aan haren geestelijken zoon gericht. Daarenboven zijn zij ongelukkigerwijze
niet alle volledig. Slechts weinige hebben een juisten datum.
De laatste brief is gedateerd van den 11 e november 1531.
Daar de eerste eveneens in het begin van het jaar 1 531
valt is het tijdperk gedurende hetwelk deze correspondentie
gevoerd werd, weinig omvangrijk. Wat aan deze bescheiden
eene groote beteekenis geeft, is, dat zij ons een inzicht veroorloven in het rijke inwendige leven van eene hoog bege
nadigde mystieke. Daarenboven krijgen wij inlichting over
den kleinen kring van Oisterwijk met zijne betrekkingen tot

3) In de uitgave : Venerabilis Nicolai Eschii vita et opuscula, Leuven 1885,
bladz. 43, die van DE RAM is bezorgd. De betreffende tekst in de Nederlandsche
vertaling door G. G. 0. PRAEM. ji. e. Gibertus Gybels, geboren te Peer in 16581
tot Loven bij Gillis Denique 1713, bl. 60 luidt. ... Maria van Hout de welcke seer
verlicht van geest, ende hoog geoéffént in het aenschouwende leven, tot vtrscheide vrienden Gods eenige brieven heeft geschreven vol van wonderlycke hemelsche wysheyt, dewelke sonder haren naem tot Colin gedruckt syn ... Sij was
van een groote volmaectheit ... ende hadde eene wondere gave van eenieder ...
te trecken tot de waere godsdienstigheyt . ,
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de buitenwereld. De eerste brief in chronologische volgorde
is zonder twijfel een schrijven aan den geestelijken vader, die
niet alleen haar biechtvader, maar ook haar Overste geweest is.
Van dezen, haren zielenbestuurder was haar een schrijven toegestuurd, dat in een onzachten vorm, zeer strenge
vorderingen stelde. De mystieke wil zich in ootmoedige gehoorzaamheid onderwerpen. « Und ich bins wail gewoen
niet vyll suesser ansichten of worden van mynen oversten tzo
haven alle myn leeffdage. » (Blad. P. IIIb.)
Wat haar ongerust maakt is de vraag over de ontvangst
van de H. Communie en over het vasten. Hare gezondheid
heeft erg geleden door het vasten « want ich leyt groisse pynn
van hunger, dye tzoich mir int heufft, und min hertz dede
myr wee, und dat allermeist des morgens » (Blad P.V.). Zij
smeekt God innig, dat hij haar kracht en sterkte wil geven,
opdat zij vasten kunne (« want ich dacht in oitmoediger sim
pelheit dat ich niet collatien soulde vur dat ir idt myr hiest ».
(Blad P. V.) « Un God hait mich mit eynen Hemelschen
rouch gesterckt, dat mir alle essen tzo weder wart, und ich
must mit Bewalt essen, und nu bin ich al gelich sedigt. »
(Blad P.V.) Omdat haar geestelijke vader zoo ver van haar
af woont, vraagt zij de toelating, « dat ich mich somtzytz
tgegen einen anderen priester mag bichten und desselven in ure
stalt gebruychen » und van dageligssen dingen vraegen, da
ir myr tzo wyt gesessen sydt, up dat ich alle dinge up die
gehoirsamhz mag doin » (Blad P. 1Vb). MARIA VAN OIsTERWI JK ontving geen antwoord en in haren zielenangst wendde zij
zich spoedig opnieuw tot haren geestelijken vader. De priester aan wien zij nu alle acht dagen hare zonden biecht, aan
wien zij rekenschap van de verleden week geeft, heeft grooten invloed op haar. Zijne leiding is streng ; hij geeft haar
juist dit op, wat hij met hare natuur tegenstrijdig meent,
maar « ich badt Got altzyt ernstlich vur im dat got doer yn
wirken woulde wie he idt von mir gedain wolde haven,
also hait Got duck wunderlich tusschen uns beiden gewirckt ». (Blad P. VIb.) De vraag over het vasten is nog niet
beslist. (( Ich en weiss niet wie ichs in der vasten machen sal
wae es Got niet versuit, want die pin mins heufft is so
groiss, dz ich memorie noch wyssheit niet en behalde und
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ich en hain niet meer machten over mir selver dan ein kint ;
der tzo recht wust wat ich liden moiss, al weert ein turck, im
suldes iameren. » (Blad P. Vila.) En toch bemint zij het lijden. (( Ich bin niet dan tzo vroeliger als ich wat hain tzo lyden durch die liefde goitz. Ich hedde wail begerten de koerde
tzo gedragen al en wert niet me dan dry dagen in den vastavent, vur de sunden de dan geschien sullen ; wyllet ir mir
oerloff geven umb gotz willen. » (Blad P. Vllb.) Zij deelt
haren geestelijken vader mede, dat « ietzundt niet soe vii
suessicheiden mir mach gebueren dat ich gestaedich in myn
memoria yet dragen mach. » (Blad P. V116.) Deze brief is,
in een opzicht, rijk aan ophelderingen : Omdat MARIA juist in
die dagen van vastenavond (20-22 februari 1531) vraagt bijzondere penitentiën op zich te mogen nemen, heeft zij zonder
twijfel van tevoren geschreven, bovendien staat vast, dat zij
reeds toen rijke mystieke begenadigingen waardig was ; toch
schijnt de mystieke vereeniging nog niet duurzaam. Van belang is de vraag wie de priester is aan wien zij iedere week
hare zonden biecht, en die haar een leiding ten deel laat vallen, die recht op het doel afgaat. Zal men niet aan den jeugaigen Nikolaas van Esch denken, die zoowat in het jaar 1530
tot priester gewijd werd ? Zijn biograaf verhaalt namelijk,
dat van Esch aan zijne vaderstad Oisterwijk zijne eerste
werkzaamheid voor het heil der zielen wijdde en hoe hij zijn
beste zorgen gaf aan de stichting en den uitbouw van het betreffende Maagdenhuis. De « geestelijke vader », waarvan hier gerept wordt, zal wel de pastoor van Oisterwijk
zijn, vermits de zusters, ten minste later, aan dezen pastoor
plechtig gehoorzaamheid beloofden. De pastoor nu in dit
tijdperk, Philippus van Hosden (werkzaam te Oisterwijk in
de jaren 1530-1538) was zooals zijn voorgangers en zijn opvolgers, koorheer van den heiligen Augustinus van St. Gertrudis te Leuven en werd later zelfs abt dhhr in Leuven. Het
vermoeden ligt dus voor de hand, dat hij zich dikwijls in
zijne abdij ophield, en dat de overste van het zusterconvent
uit Oisterwijk hem brieven naar Leuven stuurde. Daar zij
eenen plaatsvervanger voor haren Overste en biechtvader
moest zoeken, was zij overgelukkig een zoo hoogstrevend
jeugdigen priester te vinden, als Nikolaas van Esch, die met
haar het hoogere geestelijke leven nastreven wilde. Welk een
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rijk voordeel zal dan op zijne beurt deze nog jonge priester
uit zulke zielenleiding getrokken hebben !
Nog eens richtte zij zich in denzelfden vastentijd tot haren
geestelijken vader : « Wisset lieve vader wie myn saichen nu
stainn, dat ich mich fynde in also gestadigen vreede mit
einer gestandigen lieffden in geist und in natuir in Got dragende und van Got nemende alles wess myr begegnenn mach
dagelichs, dat ich niet en weiss wie d'freede groisser syn
mucht. » (Blad 0. V11113.) « Ich hain den dag geleeft dat
myr die erdsche spyse tgegenn walgde und ich sy niet en
mucht, und leefde gentzlich by der spysen des hilgen sacraments und ich was vii starcker dan nu und doe moist mich
myn Overste dwyngen umb ertsse spyse tzo essen, off ich en
kunst mich niet dair tzo gegeven. Got sy geloifft ich moiss
idt nu doin van armoeden, und kan niet wail gefasten umb
des willen dat ich mynen heer und got in dem heiligen Sacrament moiss derven. » (Blad P. Ia.) Deze « Overste » is
zeker de priester tot wien zij zich wendde in de afwezigheid
van haren gewonen biechtvader. Hij beveelt haar nochtans
niet te vasten. De vraag over de ontvangst van de H. Cornmunie was ook nog niet beslist. « Ich en weiss geyn dynck
dair myn geist meer nae verlangt, dann mynenn heer tzo
untfangen und ich byn ouch van gantzem hertzen vail tzofreden als ich syner uss lieffden moiss untberen. » (Blad P. la.)
Blijkbaar heeft de geestelijke vader haar nog geen antwoord
laten toekomen. Nochtans neemt zij het hem niet euvel. « Ich
en laiss myr anders niet duncken ich byn in ein cluyse beslossen und dat yr idt sloss dair van sydt,, want wair ich gain off
stain altzyt staet ir mir vur ougen, als ich yet sprech so moiss
ich dencken off dit myn geistlich vader hoirde, solde ich dat
dan ouch doeren sagen und dan moiss ich swygen. » (Blad
P. lb.) Welk een verbazende geest van geloof ! Eindelijk
kwam het antwoord. De afwezige zielenbestuurder verontschuldit zich en trof zijne beslissing. De Convent-overste
schrijft hierover : (( Also hait ir mir verboden dat ich geine
heimliche penitentie soilde doyn und dz ich swygen solde,
und yr laist mich tzo hilgen sacrament gain, so duc alst mir
mit vrede werden mag und yr hait mir tzo penitentie gesagt
dat ich solde bidden vur Paess, Keiser und alle staden und
vort in gemein vur al sundige minschen. » (Blad P. ha,')
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Daar over het vasten niet meer gesproken word, schijnt de
vastentijd voorbij te zijn. Blijkbaar heeft de biechtvader zijn
wijze van leiding veranderd. Hij wil dat de uiterlijke strengheden ophouden. Het biechtkind zal in alle rust apostolisch
werkzaam mogen wezen. Het verbieden van het zwijgen
schijnt dit te willen beduiden. Zij zal tot de H. Communie
gaan, wanneer zij zich daartoe voelt gedrongen en zij zal
veel bidden voor de groote behoeften der H. Kerk. MARIA
VAN OISTERWIJK heeft zich onmiddelijk aan deze verordeningen onderworpen. (K Und urni) tzo vervolgen so is myr gegunt
disse XL dage dat hilge sacrament tzo untfangen und tzo bidden int gemein vur alle sunden d' minscheen. » (Blad P. Ha.)
(( Ach wie guyt is Got der myr durch uch hait penitentie laissen verbieden, want mucht ich gewerden na myner begerten
och wie strackelich wuldt ich mich selver kastyen. » (Blad
P. lib.) Zij vermag in hare ootmoedigheid deze welwillendheid der goddelijke liefde niet te begrijpen. (( Ich denck duck
als ich tzo dem hilgen Sacrament gain, idt is wunder dat
got mich nit en liest versynken kunde ich mich selver verslinden und tzo niet gewerden ich wou de gem wer idt Gotz
wille mich selver tzo pulver vermalen. (Blad P. 11 b) .
Deze ootmoedigheid loont God op een gansch bijzondere
wijze. In eenen brief, dien zij eenige maanden later aan haren
zielenleider schrijft, vertelt zij van buitengewone gratien.
(( Ich en bin mins selven niet meer gewaldich dan ein kynt.
Want ich byn mins selven gantz entsatzt unde in got ver einicht recht of ich geyn mynsche en were unde ich niet mee
em leefde dan der here in mich . ,Unde diese vereinunge hait
got der here mir sundige creatuire zo des hyligen Sacramentzdach so geweldich ingedruckt, unde so genadelich eenen
neuwen geist gegeven, der myr synt der tzyt nie genommen
is. Meer ich sien dat hei alle dage meerdert unde niet mindert damit ich mich selven und alle dinck verloeren hain, dat
ich niet weiss wie mir geschiet is ; und dae nae is so unsprecheligen groissen lyden in mich opgestanden, dat idt niet
uiss tzo sprechen is. Alsus moecht ir lieve vader he uss verstain wat got belieft uch tzo geven. (Blad Q. Vla en Q. VI b) .
Zoo is dus deze edele vrouwenziel door inwendigen strijd
gelouterd en van graad tot graad opgeklommen, of veeleer
heeft de hemelsche goedheid haar voortdurend meer en meer
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aan zich getrokken, totdat zij geheel rustte in God. Deze 5
brieven omvatten zonder twijfel eene zeer gewichtige periode
in het leven der groote mystieke.
De onverbiddelijke strengheid van haren biechtvader heeft
haar wei is waar buitengewone vorderingen doen maken,
maar die leiding heeft ook hare reeds maar zwakke lichaamskrachten geknakt. Daaronder heeft deze begenadigde bruid
Gods heel haar leven scherp moeten lijden. Deze briefwisseling met haren geestlijken vader omvat eene zekere spanne
tijds, intusschen verzond MARIA ook nog andere brieven. In
het korte schrijven aan : rnyne suster N. dat zoo sterk den
inwendigen vrede betoont : « och, och suster ich en weiss
niet off d' vrede groisser mucht syn, dan d' Her mich unwerdig creaturgen gieft. Want ich stae in allen dingen also
gelich dat ich in hemel off up d' erden niet en weiss dat ich
dat ein meer begeren dan dat and', und bin al tzo freden wie
idt got fuecht. Mer er ich hie tzo komen bin dat heit myr ein
mertelers leven gekost. » (Blad N. Villa) wijst zij blijkbaar
op den toestand harer ziel, waarvan zij in den derden brief
aan haren biechtvader gesproken heèft (4).
Rijk aan inhoud is de brief waarin zij zich « An rnyne suster in God » wendt. (Blad N. Vb.) Misschien zijn deze twee
laatste brieven geschreven aan dezelve geadresseerde. Vooreerst spreekt zij van het verschrikkelijke lijden dat zij heeft
doorgemaakt. « Och lieve suster wat hain ich tzo lillen gehadt, wer di erde somtzitz off en gestanden, ich hedde dairin
moegen gain. » (Blad N. Vb.) « Dair nae haft der Heer r ich
so bloiss gemaicht van bynnen dat ich niet en wust wat ich
was. Tzom lesten liess hei myr sien der mynschen vallen
und kranckheit die moist ich up mich nemen wair durch
der Herr mich satzt soe krank tzo vallen in alien sunden, als
he des niet behinderte recht off ich die sunde selver hedde
gedain off gevoelt, besund' van etlichen, und wie ich meer
krankheit sach, wie ich meer in Got iubilierde. » (Blad N.
Vla.) Maar haar smarten zijn een gezegend en vruchtbaar
lijden geweest. « Und vil minschen die lange in sunden
geyrret haven, die brengt Got tzo bekentniss, und al tzo mynen wille, und so wat ich niet hain in den worden tzo behoiff
4) Zie hierboven blz. 282.
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der minschen, dat gifft mir d' heer int gebet. » (Blad N. Via.)
Zij moet God geheel ter beschikking staan. « Want ich en
mach niet meer einigen lust in geist off in natur haven, dan
gentzlich tzo synem wille stayn in behoeff van ander minschen, und leven ein gemein leven, und dat in rechter armoeden des geists. Duckmail als ich myn hantwerck doin
wil, soe moiss ich dat laissen stain, und volgen dem heren
tzo synen werck, und tzo bidden vur wen dz he wilt. Und
als ich alremynste vermoede tzom heyligen Sacrament tzo
gain, soe moiss icht doin, und so vort in alien dingen. ich
hayn doch ytzunt ouch so vill wercks, dat ich nit wail weiss
wair hyn. Versagen ich den luden, soe en hain ich des winterdaichs geyn werck. Niet tzo myn, got moiss vur gain. »
(Blad N. Vib.) « He liest uch sorgen vur mich. Hei en wilt
niet dat ich sorge drage, dan tzo vervolgen syn werck. »
(Blad N. Vib.) Deze passage is zeer leerrijk. Het schijnt dat
MARIA reeds van haren biechtvader de toestemming bekomen
heeft, zoo dikwijls de H. Communie te ontvangen als zij er
verlangen toe heeft.
Boven spraken wij het vermoeden uit, dat haar deze goedkeuring eerst na den vastentijd in het jaar 1531 werd gegeven. Bij deze tijdsopgave past het, dat de winter reeds voorbij is. Het is aan te nemen, dat deze brief zoowat in April of
Mei geschreven is. Bovendien leeren wij daaruit den
nood kennen, die juist, in het begin, de nieuwe stichting
Oisterwijk zwaar belastte. Zooals het uit eene oorkonde
van het jaar 1549 blijkt, moesten de zusters hun levensonderhoud verdienen. « Doende alleenlijk alderhande hantwerck
als nayen, spinnen, kemmen, kaerden ende dyergelijke in
lijnwaet ende wolle gelijk andere luyden » (6). Dit lichamelijke werk viel aan de groote mystieke zeer moeilijk, omdat zij in hare innige vereeniging met God altijd weer tot de
apostolische werken wordt aangedreven. Vermits haar
biechtvader toestemming gaf zich aan dezen apo,tolischen
ijver over te geven, zoo mocht zij aan het dringen der genade Gods niet weerstaan. Van tijd tot tijd krijgt zij van een

6)

BOSSCHE BIJDRAGEN.

hof van Oisterwijk.

Deel III, in het leerrijke opstel van

DR SMIT :

Het Begijn-
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haar bevriend klooster ondersteuning. Juist deze offervaar
dige, apostolische zielegesteldheid geeft aan het leven van
onze vrome Oisterwijksche maagd een heel eigenaardigen
stempel. Zoo gemakkelijk zal het haar wel niet gevallen zijn,
de dierbare eenzaamheid te verlaten, om aan hulpbehoevende menschen troost en leiding te schenken. « An myne
werdige moeder en susteren tzo N » schrijft zij : « Vort wist
dat alle sachen und myn alt leven gantz vernietet is. De begerten tzo de clusen unde vil ander saichen synt mir ontvallen, und ich anfangen eyn neuwe leven gelich de kynder die
den a. b. c. leren. » (Blad 0. Ia.) Hoe zij het verstaat goede
raadgevingen mee te deelen, toont zij in denzelfden brief : zij
bemoedigt de zusters uit dit klooster om de luim van eene
zeer nerveuse medezuster geduldig te verdragen. Zij zelf
vraagt, dat men eene door haar gestuurde zuster naar haren
biechtvader moge leiden. « Ich lenden uch diese myne suster, helft sy an mynen biechtvader, ich hain ir geraeden dat
sy mit im spricht und sick in al eren leven berade, so en
mach sy niet irren. » (Blad 0. Ia) Hier blijkt weer het volstrekte vertrouwen dat de Convent-overste op haren zielenbestuurder zet. Geeft ons deze brief nu een steunpunt aan de
hand om te raden waar het klooster van die zusters zich beyond, met wie MARIA in innige betrekkingen stond ? Is het
hierboven geuitte vermoeden juist, dat de Biechtvader-Overste
zich in Leuven ophield, dan zal het wel een klooster geweest zijn, dat in dezelfde stad lag. Misschien is dit wel, het
het begijnhof van Leuven, dat aan de kerk van de koorheeren van den heiligen Augustinus grensde en in hetwelk
deze monniken het ambt van oversten bekleedden. (Rijke!:
Vitae S. Beggae 236).
Laat nu in dit alles MARIA VAN DISTERWIJK zoo openhartig
over haren inwendigen toestand schrijven, dit kostte haar
telkens nochtans eene groote overwinning. God moet haar
daartoe dwingen ; zoo heeft zij in een ander schrijven aan de
bovengenoemde zuster doen blijken. « Ich en machs van
buyssen niet tzoenen wie ich van bynnen sy al solt mynen
hals kosten, dan als idt den heren belieft mir tzo geven. Und
als ich van bynnen syen dat hei idt myr gift, und dat ich.
7)

VITA CORNELII WISCHAVEN.

Bladzijde 310 en volgende (nog ongedrukt).
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idt mit getzvycht miner conscientien sagen off scryven mag,
so en kan ich mit eigenwyssz niet uphalden, al soilde ich dusent dode dair umb lyden. » (Blad O. lla.)
Wanneer zij inwendig daartoe wordt gedwongen, zegt zijj
echter alles met de kinderlijkste openhartigheid. Zoo bericht
zij van verlichtingen, die zij over de armoede gehad heeft.
(( Want eer ich dit hain kunnen erlangen, so hain ich in bidden und penietentien drey dage lanck gewest mit den meechden und hain ein toerde gedragen, sondach maendach und
dynsdach. Und hayn in alsucher pynlicheit gegangen, dat
ich myn feeder nawlich na gesleien en konde, soe martyrisierden mich der Heer bynnen und buyssen . Und ich en
mucht niet wissen, wat ich schryven soilde, vur als gudesdach do ich bestunde, doe meynt ich uch ein cleyn briefgen
tzo schryven. Und doe verlieffet myr sonder mynen wissen.
Darumb ist alsus gestuckt. » (Blad L. Vb en L. VIa.)
Op deze wijze ontstond de heerlijke beschrijving der geestelijke armoede (blad L. VIb), die wegens de diepte der gedachten effen af als eene parel der mystiek beschouwd warden moet.
In de innige vereeniging met God zijn haar eveneens oef f eningen tat de HH. 5 Wonden geopenbaard. Daarover
schrijft zij aan hetzelfde vrouwenklooster waaraan zij zooveel te danken heeft : (( Vortso hain ich unsen lieven heren gebeden dat ich doch ein gebet moecht krijgen tzo behoef allen
uren susteren und ander gutwillige menschen dat ir int gemeyn mucht bidden, opdat uch got wolde Besparen und urer
erbarmen. Soe is mir mit so sunderliche gratie unde mit overvloedige traenen ingedruct dat ich uch schriven solde disse
oeffungen, de wilt doch tzer ere gotz untfangen und doyn.
(Blad M. VIIa.) Die oefeningen, die blad M. Vlla zijn afgedrukt, heeft de Karthuizer en schrijver, LANSPERG, voor zoo
kostbaar gehouden, dat hij deze reeds in 1533 in zijne Pharetra divini amoris bladzijde 41 b-46b afdrukte.
Hier moeten we ten slotte nog gewagen over een laatsten
brief aan Zusters gezonden. Maria schrijft (( an myne
lieve moder in godt. » (( Die pine mynes heuffts wurt allet
grosser und duirt so dat ich noch wat douf bin. » (Blad Q.
Vb.) Maar zij wil niet klagen, want zij bezit nu haren Zalig-
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maker. (( Ich laiss uch wissen dat ir uch mit mich erfreuwent,
want die tzijt dae ich lang nae gewarnt und vil umb geleden.
hain, tzo wissen dz ich mynen Heer und got dagelichs untfangen mucht, is nu komen und d' heer hait mich so gnediglich mit sich selven gespyst und durch onsen Capellaen
gefuecht dat ich yn alle dage ham. » (Blad Q. Va.) Zij voegt
eraan toe : (( Aver ich weiss niet wie lange dat id dueren sal. »
(Blad Q. Vb.)
Het staat vast dat deze brief een lange tijd na den 29 Juni,
na het feest van Petrus en Paulus werd geschreven, omdat
de eigenaardige uitdrukking « zoon » hier voorkomt.
Wie is deze zoon ? Niemand anders dan de uitgever van
de schriften onzer mystieke, te weten de Karthuizer : GERARDUS KALCKBRENNER. Op een van de vele reizen, die KALCKBRENNER als prior van zijn klooster in Keulen in tijdelijke zaken doen moest, maakte hij kennis met de Overste van Oisterwijk en leerde haar waardeeren. Hij vertelde aan zijne meclebroeders in Keulen over de heiligheid, het apostolisch.
werken, maar ook over den tijdslijken nood dezer hoog begenadigde Maagd en daardoor wekte hij onder zijn huisgenooten een groote belangstelling voor haar. De Karthuizers van
Keulen, die door hunne milddadigheid overbekend waren,
namen het besluit den benarden toestand van het Convent
van Oisterwijk uit den weg te ruimen, en zoo aan de Overste
het mogelijk te maken, zich meer op gebed en apostolaat toe
te leggen. In een brief heeft MARIA deze vrijgevigheid dankbaar erkend. Hij is gericht aan den prior, de bekende en als
heilig beroemde Pater BLOMEVENNA. « Ich danke uch hond'tfalt seer van gotz wegen, van mynen wegen, vur alle die
duechden de ir und alle ure brueders bewysende siet myr unwerdige creature. Niet tzo myn ich geloif vestlich dat id got
also beliefft. Want ich hain es im altzit tzo betruwet, und
van myn geloif is mir geschiet. Unde nu rnaich ich got mee.
loven, und im gentzlich tzo schriven, daz he uss so wietgelegem lant, creaturen kan erwecken. » (Blad 0. Ila en 0. Ilb.)
KALCKBRENNER tegenover drukt zij zich uit als volgt : « Vort
ir wist wail dat ich uch gesagt hain, dat ich Got so lange
tzijt van Jaren gebeden hain, wan ich umber up d' wereld
must bliven, dat hei idt dan also fuegen woilde, dat ich im
sonder einige ussenwendige sorgveldigkeit dienen mucht, und
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mit fryem hertzen mich selven im tzo voeren geven, und
stain tzo behoiff van allen mynschen, und dan wairt mir al
in den geyst verboeden, dat ich niet sorgen solde. Und nu
komt die gutheit gotz und hait uch dair tzo erweckt, dat ir
dair vur sorgt, nu ich alremynst dair up dacht. » (Blad 0. IIlb.)
Deze twee brieven « an den erwerdigen vad' N. Prior
etc. Myn lief vad' » « an broeder N. , mynen lieven son in
got » zijn om deze rede van groote beteekenis : zij ontsluieren
ons de teedere betrekkingen, die de bruid Gods met de twee
gestrenge Karthuizers verbond. Den 10. Augustus schrijft
onze mystieke aan KALCKBRENNER : « up sent peters dages
des nachts umbtrynt tzwe uren, bis dat ich up stunde, byn
ich so wund'lig begaefft van uerent wegen, dz ich wail sagen
mag wonder boven wonder, und gratie boven gratie, want
got hait myr uch gegeven vur ein kynt, und ich sal uch hal.
den vur myn son, want ir sydt myr an myn hertz gedruckt
umb vur uch tzo bidden mit so groisser gratien dat myn hertz
myr also wee dede, dat ich op moist stain und vergain mich
etwas off ich en sages niet tzo lyden. Dairumb erfreuwet
uch und syet zo wat got durch uch wirken will. » (Blad O.
III a en 0. Ill b.) Met betrekking tot denzelfden Prior voegt
zij erbij : « Und ure eirwerdige vader Prior ys myr up dyssen
dag so sunderling ouch an myn hertz gedruckt, dat ich mit
uch beiden moiss tzo goit gain. Und laiss mich duncken dat
kit myn vader ouch is so wail als der ure. » (Blad 0. IV a.)
Dit had zij zelfs, al een korten tijd te voren, aan P. BLOMEVENNA medegedeeld : « Vort wist lieve vader ich bidden uch
wilt doch myn vad' syn en wilt mich nemen vur ure dochter gelich der hemelsche vader Mariam erkoren hadde. Und
gaff Yr synen einigen son, soe is nlyr in ein gelichenis ure
son N. tzo gefuegt. Och vader yr sydt mir alle beyde an
myn hertz gedruckt, meer dan ich geschryven kan. » (Blad
0. II b.)
Deze woorden toonen hoe in diep-mystieke beduiding
MARIA VAN OISTERWIJK deze betrekking opvatte. In den brief
aan KALCKBRENNER brengt zij het nog eens en zeer fijngevoelig van pas. (( Und anmirken eyn ieder van uns synen
patroen tzo wissen lieve vad' prior, ir suit uch bekummeren
na ueren vermoegen mit den wunderlichen wercken, die
d' Hemelsehe vad' geschaffen und gemacht hait. Und we
19
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syn hertz was und noch is ebbende und vloeiende uss vaderlicher lieffden tzo behoif der sundigen mynschen als ir wail
wyssent, dan ich bevelen uch van gotz wegen dae in.
Und uch myn son, besunder setz ich an tzo mircken dat
leven van den son gotz umb syn voetstappen na tzo volgen
in oitmoediger sympelheit, in lief und in leit gelich. Und
leiden ein duechtlich leven, und alien minschen na urem
staidt und vort ordiniert al dinck eyn jeder in syner tzyet,
wat uch begegnent, nae synem leven na gelegenheit der
sachen als ir bes wist dan ich. Aber in sunderheit denckt
dat hei sich lies leiden als ein schaiff und lamp sunder eynich weder beiden inwendich of usswendich. Hie an nempt
uren spiegel, und ich mach anmircken Mariarn wee sy sich
gehait in al ier leven, dem heren getruwe gebleven und nagevolgt in lief und leid, bis in den doit. » (Blad O. IVa und
0. IVb.)
De geleerde en heiliggeachte P. BLOMEVENNA nam te Keulen geen aanstoot aan de koene bede van de godvruchtige
Overste uit het Oosterwijksche Maagdenhuis ; hij schrijft
haar een ontroerenden brief en legt haar ,eenige vragen voor,
zooals het uit een schrijven van den 1 1 . November blijkt.
« Erwerdige vad' Prior gedanckt und gelofft sy Gott hondertfalt van urent wegen, dat Yr uch dair tzo veroitmoedigt
hait myn geistlige vad' tzo syn. Die freude die ich hain yn
den geist van uren brief dat kan ich nyt gescryven, so recht
hat mich got doer uch furtkomen want wye in uren brieff
steyt, so steyt ytzunt myn geyst yn alsulcher armoyt, dat
ych yd nyet uss sprechen mag. » (Blad P. Villa en
P. VIIIb.) Zij bedankt ook van harte alle andere Karthuizers
uit Keulen. (( Ach vader wie zal ich got van uren wegen
und uns sons wegen unde ure gantzen conventz wegen gedancken van allen uren duechden. ich mach mich. in Got
schamen dat ir uch also gewerdigt tzo sus armen mynschelgen des ich unwerdig byn und niet guytz in mich vynde...
dankt mir alle ure lieve kinderen seer myt allen dat ich in
Got vermaich vur uch nacht en dach mich niet tzo spaeren.. »
(Blad Q. ha.) Dat daarenboven alle bewoners van het Keulsche Karthuizerklooster groot vertrouwen hebben in de
Overste van Oisterwijk ervaren wij uit eenen anderen brief,
door onze mystieke aan KALCKBRENNER « an mynen geistli-
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gen son, bruder N » gezonden. « ich hain alle ure boicher
und brieve untfangen, mich dunckt dat alle die gude hertzen ussgesturtzt syn, recht off ich ein godynne weer. Aver
ach, ach leider ich byn ein arme sundige creatuir. » (Blad
O. Va.) Ze is beschaamd haast tot den dood toe, dat men
han hare gebeden ieene wonderbare verhooring ioeschrijf):.
c, Och mucht ich in die erde kruyffen, und myn hertz inn
stuckenn wryvenn, van versmatheit myns selffs, van dit
wonderlich wunder, dat ich van uch und uren mitbrued'n
hoeren dat ir myr tzo sclaryfft. Die eer sy got allein. » (Blad
0. V a en 0. V b.) Het is haar echter niet mogelijk aan een
ieder der Karthuizers in 't bijzonder te antwoorden.
Na zulk een vrijmoedigheid mag men niet verbaasd staan,
dat zij nu ook enkele instructies durft geven. « Saget broeder N. und N. , dat ich yn unthiede und bevele van gotz wegen, dat sy sich selver gentzlich stellen und laissen und' got
und ire oversten. Und laissen al ir selfs gefuelen varen. Und
stercken ir natuyr so vii alst iren oversten belieft. Und dat
sy in alle dinck sagen wat in begegnet idt sy temptatie of
gude inspraich. Und dann tzo syen wat ire overste dair op
antwort. » (Blad 0. VII a en 0. VII h.) Wie deze twee
broeder N. en N. geweest zijn is bezwaarlijk te achterhalen.
Toch, in het exemplaar van de Karthuizers in Keulen, dat
nu nog aan de Biblioteek van de stad toebehoort, heeft de
bekende bibliotecaris van die monniken : P. GARNEFELD
eigenhandig bemerkt, dat de eene waarschijnlijk GISBERT
WICH de Traiecto geweest is, de andere zou onbekend zijn.
Maar de naam van een derde pater kan men vaststellen.
« Gruetzet mir den Prior des closters tzo N. Und saget in-i
he sich niet laiss verdriessen sine arbeitz und lidens al verleuffet wat seer he findt villich mer in Got dan hei weiss.
Och die duecht moiss so vii liden eir sie ein fortganck gewindt. » (Blad 0. VIII a.) Het gaat hier blijkbaar om
LANSPERG of van LANTSBERGEN, die in dezen tijd ( 1 530-1 535)
prior van Vogelsang hij jillich is geweest. Deze heiligvrome
prior had toen vreeselijk lichamelijk lijden te verdragen, dat
hem ten slotte dwong, zijn post op te geven en na de Karthuis in Keulen terug te keeren.
Wij hebben nog geen melding gemaakt van eenen korten
onvolledigen brief. « Alle die ghene die ir in den naem van
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Got und van unsen wegen untfangt, die offeren ich wedumb up Marien d'moder gotz, und ich byd sy dat sy die
vortan op offeren will yren lieven son, up dat he urer aller
erbarmen wil in all dat gene dat uch van noeden is in geist
und in natuir. )) (Blad Q. II b), dien MARIA VAN OISTERWIJK
blijkbaar aan. KALCKBRENNER gezonden heeft. Hij toont ons
hoe deze apostolischgezinde vrouw haar medewerken met
haren geestelijken zoon opvatte. « Und off sy uns niet verhoeren wulde so hair' ich mich dair entgegen gesat und beger dat sy mich mit tzo doin off dz sy sich unser durch ir
liberael guytheit erbarmen. » (Blad Q. II b.) Voorzeker, we
mogen ons, nu we deze brieven, door de Overste van Oisterwijk aan de Karthuizers van Keulen gericht, hebben aanhoord, niet verwonderen van in de Chronologia Cartusiae Coloniensis op 7. September 1532 te lezen : Prior totusque conventus sub sigillo omniurnque subscriptione consenserunt in
alimentationem trium virginum de Osterwijk in vita contemplativa virtuturnque perfectione probe institutarum si Coloniae domicilium figerent. » Zelfs de Visitator en het Generaalkapittel bekrachtigen dit besluit nog hetzelfde jaar. Deze
drie maagden worden in het jaar 1545 met hunne namen.
genoemd : MARIA VAN HOUT, IDA JORDANIS en EVA. Zij kwamen in 't jaar 1545 naar Keulen om voor den nood van het
klooster en der stad ongehinderd te kunnen bidden.
Eene dezer maagden wordt als een singularis Dei amica geroemd, die door haar gebed de Karthuizers dikwijls uit de
klaarblijkelijkste gevaren gered heeft, omdat zij die rampen
in haren geest van te voren zag. Het lijdt geen twijfel, dat
deze bijzondere vriendin Gods MARIA VAN OISTERWIJK is,
Hare brieven zooals wij ze voor ons hebben liggen, zijn, wel
is waar, klein in getal maar toch ! welk een rijk materiaal
ontsluieren zij ons niet ? Het is wei de moeite waard nog
andere bescheiden te ondervragen, opdat men deze groote
Brabantsche mystieke met den kring, die zij om zich gegroepeerd had, beter zou leeren kennen. Het lijdt alvast geen
twijfel dat door zulke onderzoekingen de innige samenhang,
die het nederlandsche mystieke leven en dat aan den Rijn
heeft verbonden, meer en meer in het licht zal komen te
staan. De Karthuizers van Keulen waren in de 16° eeuw de
fakkeldragers van een hoogstaand religieuze leven. Uit de
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Nederlanden ontvingen zij krachtige aansporingen en zij gaven het goede, hetwelk zij hadden ontvangen, niet alleen
aan de Nederlanden en aan Duitschlani terug, maar het werd
bewonderd en geprezen ver buiten de grenzen der nederduitsche gewesten (8).

(Wordt vervolgd)
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Keulen 11-6-27.
8) De heele tekst der brieven verschijnt in een volgend nummt: .

KORTE MEDEDEELINGEN (1).

GERHARD

VON STERNGASSEN,

ULRICH VON STRASSBURG EN

HUGO

RIPELIN

IN DE NEDERLANDEN.

1. In mijn bespreking van Grabmann's Mittelalterliches
Geistesleben heb ik er aan herinnerd, dat Dom J . Huyben in
Nr 358 der Universiteitsbibliotheek te Utrecht een excerpt uit
den eerstgenoemden mystieken schrijver aantrof (2) . Dat Gerhard's Medela languentis anime nog elders in de Nederlanden bekend was bleek mij nu uit den ouden kataloog van
Rooklooster (3), waar bij de Doctores et auctores per G inchointes, fol. Vj r (blad 145 van heel den bundel) de volgende
post voorkomt :
GERHARDUS DE COLONIA

De medela languentis anime

P.

De kleine letter p. die ik uit den rand mee overschrijf, beteekent, dat het werk aanwezig was op de bibliotheek van het

1) Hiermede leiden we eene nog ontbrekende en toch onmisbare rubriek van
ons Tijdschrift in. De lezer zal wel vermoeden dat het ondernemen van ONS
GEESTELIJK ERF zoo maar niet uit den grond groeit. N.v.d.R.
2) Ons geestelijk Erf, 1927, 2e Afl., blz. 218.
3) Zie over dezen kataloog een eerste studie v an Dr. J. VAN MIERLO, S.J.: De
katalogus van St. Martensdaal en van 't Rooklooster, in De Visioenen van Hadewijch, Tweede Deel, Inleiding, Leuven, Vlaamsch Boekenhalle, 1925, blz. 131136. Het Ruusbroecgenootschap, dat in het bezit is der volledige photographic
vin het handschrift, hoopt het belang van dezen kataloog voor de geschiedenis
onzer cultuur verder in het licht te zetten. Hij bevestigt o.a. ten volle hetgeen ik
in mijn bijdrage over Gheraert Appelmans heb vermoed aangaande de levendige
belangstelling ook ten onzent voor het scholastieke geestesleven en de scholastiek e literatuur.
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Dominikanenklooster te Leuven (4). Evenals Johannes Sterngassen ook Johannes Coloniensis wordt geheeten (5), zoo
krijgt ook Gerhard hier niet zijn familienaam Korngin (6),
noch den oorsprongsnaam von Sterngassen, maar den naam
der stad waar hij verbleef : de Colonia.
2. Het aantreffen van den voorgaanden post noopte mij
ertoe den ouden kataloog van Rooklooster er ook op na te
zien voor de andere Duitsche mystieken die Grabmann in het
licht zette, en zoo vond ik ook voor no g, twee andere den naam
vermeld.
Bij de Doctores et auctores ab U incipientes, fol iiij", trof ik
aangaande Ulrich de volgende interessante vermelding :
ULRICUS DE ARGENTINA.

Hic Puit discipulus albertj magnj.

K. kath. e. Summa eius de summo bono, et habet 8 libros partiales.
Principium prima : Diuinum no is per organum sapientie resultat oraculum ,,. Hic primus est de his que pertinent ad scientiam boni summi que theoretica vocatur.
2"s est de essentia summi boni, et.consequentibus ipsum.
Sus est in communi de personis et pertinentibus ad
ipsas.
4 Us est de patre et de sibi appropriato, effectu creationis rerum et de creaturis.
5 Us est de filio et incarnatione et eius misterijs que discrete conveniunt filio et non patrj, nec spiritui sancto.
6 u3 est de spiritu sancto et de effectibus sibi appropriatis, Bicut sunt gratiarum dona, et virtutes, et his similia.
lus est de sacramentis, que sunt summi boni medicinalia vara.
8u9 est de beatitudine, que est paticipatio (7) summi
boni in quantum est summum bonum et finis vltimus.
Et sic finitur summa tota Nec sinunt vos in dulcedine
sotietatis (8) quel ere veritatern
4) Wij herinneren eraan, dat de in onze Dietsche handschriften zoo verspreide
preek over den Gulden Berg door den « leesmeester van Straatsburg >>, in het
kapittel der Domninikanen te Leuven gehouden werd.
5) Zie GRABMANN, Mittelalterliches Geistesleben, blz. 398-400.
6) Zie (le Tafel, bij (7ro.rd£'S Korngin, in M. 1:://--i , O.P., zur vctschichte des Kolner Dominikanerklosters irn Mittelalter, Teil II : Quellen, Leipzig, Harrassowitz, 1922, 16-17es Heft der Quellen und Forschungen zur Geschichte
i
des Doinil
m aneror^d ens n ^, eutvchkr^d.
7) Het handschrift dat GRA$1iANN citeert, blz. 188, heeft, verkeerd, praeparatio.
8) De derde letter van het woord lijkt het meest op een t. Zoover nog zichtbaar
is, schreef de kopiist eerst een met de volgende i cursief verbonden c. Om ondui-
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De vraag die bij deze inhoudsopgave rijst is deze : heeft de
opsteller ervan een volledige Summa van Ulrich gezien?
Naar de hem bekende handschriften moest GRABMANN besluiten, dat slechts 6 der 8 in den proloog aangekondigde boeken
tot stand kwamen, en dat « Ulrich's Summa ein monumentaler Torso geblieben ist » (9). Daar geen enkel der 20 opgespoorde handschriften in een andere richting wijst, is het niet
voetstoots aan te nemen dat onze opteekenaar een volledige
Summa van Ulrich heeft gekend, al heeft het er toch den
schijn van. Immers, even als, vooraan, het incipit van het
eerste boek, zoo wordt ook het explicit van heel het werk, aan
het eind van den post, na de inhoudsopgave van het achtste
boek, meegedeeld (10). Het zal gemakkelijk uit te maken zijn
of de aanteekenaar den inhoud alleen uit den proloog heeft
overgeschreven, en het explicit uit den slotregel van zijn handschrift er heeft bijgevoegd, zonder misschien gemerkt te hebben dat hij alleen de laatste woorden van het zesde boek en
niet van het achtste overschreef. Wel is de overeenkomst van
dit ex1 licit met den inhoud van het achtste deel niet te loochenen. Maar wij hebben geen enkel handschrift der Summa van
Ulrich in ons bereik om uit te maken of onze kataloog ja dan
neen een bewijs brengt voor een bestaan hebbend handschrift
der volledig afgewerkte Summa. Wat daar van zij, door den
ouden kataloog van Rooklooster komen we genoeg te weten
over de verspreiding van Ulrich's Summa in de Nederlanden,
om de studie van zijn invloed in de geschiedenis onzer mystiek niet te verwaarloozen. Gelijk de letters in den rand ons
aanduiden was het belangrijke werk minstens op drie Nederlandsche bibliotheken te vinden : bij de Reguliere Kanunnidelijkheid te vermijden trok hij dan daarna het been der c naar boven uit, zoodat
ze het uitzicht eener t kreeg.
9) T. a. p., blz. 173.
10) Gelijk ik door het schuindrukken der hoofdletters heb duidelijk gemaakt
bij Et en Nec, moet de lezing van het hs. geïnterpreteerd worden, omdat na oltimus en na tota alleen een punt, zonder volgende hoofdletter, staat, zoodat ze ook
voor komma zou kunnen dienen. Een andere interpretatie dan de hier gebodene
is echter niet mogelijk. Want al ontbreken ook de aanhalingsteekens, bij « Nec
sinunt » enz., het « sic finitur » kan niet op het voorgaande, namelijk de inhoudsopgave van het achtste deel, slaan. Anders heeft « Nec sinunt enz. » geen beteekenis naeer. Het is dus wel degelijk het explicit.
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ken van Corsendonck ; bij die van Nijmegen, in het Catharinaklooster, en bij die van Woensel bij Eindhoven in NoordBrabant, in het klooster Mariënhage, of Ten Hage. Wij zeggen ten minste in die drie bibliotheken, omdat de kataloog
van Rooklooster niet volledig de vindplaatsen aanduidt. Bij
Ulrich's Summa wordt alleen naar drie kloosters der Windesheimsche Congregatie verwezen. Nu is het toch zoo goed als
zeker dat ook meer dan één Dominikanenklooster het werk
heeft bezeten.
3. De derde vermelding vonden wij bij de Doctores et auc1 73 r van den peeen
bundel. Zij luidt :
tores in H incipientes, fol. xviij r , blad

ordinis predicatorum.
Compendium theologie, " Veritatis theologice ", quod
falso asscribitur alberto magno. Sub C. 39, et ibidem
40, et H. 10.
HUGO DE ARGENTINA,

c
e.

1,

vóór den titel, aan, dat het werk
Hierbij duidt het teeleen
te Rooklooster op de bibliotheek aanwezig was, en, gelijk uit
de nummers blijkt, driemaal. We kunnen er gerust uit besluiten dat het tot handboek diende bij de opleiding der jonge
priesters. Ook in het bovengenoemd klooster Mariënhage bij
Eindhoven was het werk aanwezig.
We hebben in dezen post een bevestiging voor het auteurschap van Hugo, dat GRABMANN, op grond van Cod. 115
der bibliotheek van de kathedraal te Vich in Spanje, definitief heeft kunnen vaststellen (11). De opsteller onzer aanteekening heeft met een verkeerde toeschrijving aan Albertus
Magnus willen gedaan maken. Zeer waarschijnlijk heeft hij
daarbij gesteund op de vermelding in een der handschriften
die hij zelf zag. Maar we kunnen hier niets naders over weten.
Daar de post moet overgenomen zijn uit den kataloog van
Sint Maartensdale (1i2), valt de redactie van den post op het
einde der XVe eeuw (13).
Antwerpen, 6-6-27.

Dr. L. REYPENS, S.J.

11) T. a.p., blz. 185.
12) Dit is het geval met bijna al de posten waarbij de vindplaatsen der handschriften zijn aangegeven.
13) Zie Dr. J. VAN MIERLO, S.J., t. a. p. blz. 135.

KRONIEK.

OVER NIEUWE UITGAVEN
VAN OUDE ASCETISCHE EN MYSTIEKE WERKEN.

Het mag wel als een teeken van herlevende belangstelling
in de oude ascetische en mystieke literatuur worden beschouwd, dat in de laatste jaren herhaaldelijk en van verschillende zijden werd overgegaan tot nieuwe uitgaven van vroeger veel gelezen geestelijke werkjes. Zoo verschenen sinds
1921
1. Bonifacius MAES O.F.M. Mystieke theologie of verborgen godsgeleerdheid. Naar den 11'.• druk (1691) bewerkt door
Kanunnik J. Mahieu S.T.D., secretaris van 't bisdom Brugge.
In-16. (158-110 mm.), Leuven, De Vlaamsche Boekenhalle ;
Gent, Huis Artes, 1921. (–Het geestelijk leven n. 6).
2. JOANNES EVANGELISTA O. 1M . C . ( Gerardus VAN SCHAREN) . Het rijk Gods in U. In nieuwe taal overgezet door P. Paschasius Van Meerveldhoven Minderbroeder Capucijn. 2 din.
in-8. (165-125 mm.), Brugge, Karel Beyaert, 1921.
3. Franciscus CAUWE 0 . F.M. De pelgrimagie van het Kindeken Jesus. Bewerkt door P. Ladislas Kerkhove O.F.M.
2 din. in,16. (158-110 mm.), Leuven, De Vlaamsche Boekenhalle, 1923 en 1925.
4. Petrus VAELE O.F.M. De seraphijnsche medecijn tegen
de zielekoortsen dezer wereld. Derde uitgave, bewerkt naar
den oorspronkelijken tekst door P. Augustus Wuyts O.F.M.
In - 8. (2 15-165 mm.), Thielt, Lannoo, I 925.
Al deze uitgaven zijn niet van critisch wetenschappelijken.
aard, en willen dus den ouden tekst niet in zijn oorspronkelijken vorm doen herleven. Veeleer beoogen zij hetzelfde doel
als de schrijvers dier tractaten, toen zij hun werk voor het
eerst lieten verschijnen, nl. een zoo ruim mogelijken lezerskring te bereiken en te helpen in het beoefenen van het inwendige leven.
Ondanks dit hoofdzakelijk practisch doel hebben de bewerkers geen moeite gespaard om den modernen lezer in te
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lichten omtrent den persoon, de literaire bedrijvigheid en de
leer der auteurs, die zij zich voornamen aan de vergetelheid
te ontrukken. Uitgebreide en grondige inleidingen als die van
Kan. Mahieu, van P. Hildebrand en P. Paschasius, van

P. Kerkhove ; ook de kortere, niet minder degelijke, van
P. Wuyts doen al dadelijk aangenaam aan, en wekken de
verwachting dat de uit te geven oude tekst met evenveel zorg
behandeld zal worden.
Met het oog op de lezers die zij wilden bereiken, waren de
nieuwe uitgevers natuurlijk verplicht, de oorspronkelijke
werken aan te passen aan de eischen van den tegenwoordigen
tijd, wiens taal niet heelemaal dezelfde meer is als die van
drie- tot vierhonderd jaar oude boekjes. De schrijfwijze veranderde vaak met de uitspraak, woorden stierven uit of kregen
een verschillende beteekenis, nieuwe kwamen in gebruik,
beelden en figuren die vroeger bij niemand aanstoot verwekten voelt men nu soms als ruw en ongepast, zelfs de zinsbouw
ontsnapte niet aan de algemeene wet der ontwikkeling.
Er zal dan ook wel niemand zoo onredelijk zijn te beweren,
dat een zekere opfrissching der oude taalkleuren geen noodzakelijkheid is, als men het huidige publiek de werken van
vroegere eeuwen nog wil doen genieten. Maar nopens het hoeveel der aan te brengen wijzigingen zullen de meeningen, zoo
vreezen we, nog al sterk uiteenloopen. Niet alle menschen
zijn even conservatief aangelegd, noch oordeelen volkomen
identisch over de verstaanbaarheid van een ouden tekst. In
de practische toepassing van den grondregel der noodige,
niet te overdrijven, aanpassing zal er dus wei altijd een zekere
subjectieve speelruimte blijven bestaan. Die bewerker zal het
ideaal het dichtst benaderen, bij wien uitgebreide kennis der
vroegere taal en voldoende meesterschap over de tegenwoordige gepaard gaan met een juist begrip van de moeilijkheden,
welke het te bewerken model een modernen, hilolo::;i ;ch niet
geschoolden lezer bieden kan. Bijzonder lastig, zelfs delicaat
kan zijne taak worden, wanneer hij zijne krachten beproeven
moet aan een werk met onmiskenbare letterkundige waarde.
Deze algemeene grondbeginselen hebben de heruitgevers
der boven genoemde tractaatjes zonder twijfel voor pogen
gehad en willen volgen. Zij schrijven immers :
cc We hebben zoo weinig mogelijk veranderd : buiten de
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spelling, hebben we ongeveer een tiental heden niet meer of
in anderen zin gebruikte woorden weggelaten, nog al wat
fransche woorden in 't vlaamsch gezet, doch niet al, en enkele geheel verouderde wendingen veranderd. » (Kanunnik
MAHIEU, blz. 28).
(( Hoofdzakelijk hebben wij er ons toe bepaald, om onverstaanbare woorden of uitdrukkingen te vervangen door andere, en de moeilijke, lang-gebouwde zinnen, die vaak 'n
halve of heele bladzijde besloegen, in kortere om te zetten.
Van eenigen willekeur in deze willen wij ons volstrekt niet
vrij pleiten. » (P. VAN MEERVELDHOVEN, blz. XXII).
cc Wij doen den lezer opmerken dat wij den oorspronkelijken tekst zoo trouw mogelijk hebben bewaard, vooral in de
gedichten. Te veel wijziging zou de zalvende frischheid dier
oude taal doen verdwijnen. Verouderde wendingen hebben
wij veranderd volgens de thans gebruikte schrijfwijze. »
(P. KERKHOVE, blz. 38, aanteekening 1).
cc In al de dichtstukken hebben wij den oorspronkelijken
tekst zooveel mogelijk bewaard. In de proza werden ouderwetsche wendingen eenigszins gewijzigd om de lezing voor
gewone menschen te vergemakkelijken. Kieschheidshalve
werden enkele, al te sterke uitdrukkingen of gewijzigd of weg
gelaten. » (P. WUYTS, blz. 9).
Moesten we nu antwoorden op de vraag wie, voor het algemeen Nederlandsch publiek, de meest leesbare bewerking
leverde, we zouden zonder aarzelen aan P. Van Meerveldhoven de eereplaats toekennen. Want, hoewel zijne modernisering, naar onzen persoonlijken smaak, wat al te radicaal is
uitgevallen, dit ten minste moeten we toegeven, dat we hem,
ook na talrijke trefproeven, toch nergens op een werkelijke
onnauwkeurigheid hebben kunnen betrappen. Overal waar
we zijn tekst met de eerste uitgave (1637) vergeleken, was de
zin juist en verstaanbaar weergegeven. Als voorbeeld zijner
doenwijze moge hier de eerste alinea van het eerste kapittel in
baar ouden en in haar nieuwen vorm een plaats vinden
Het eerste capittel.

Eerste hoofdstuk.

Vande groote onwetentheyt der Over de groote onwetendheid
menschen, in te soecken ende te der menschen in het zoeken en
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trachten naer haer salich eynde
dat Godt is.
Daer en is gheen onwetentheyt
onbetamelijcker oft schadelijcker
als de ghene door de welcke iemant onbekent is d'eynde daer
hy iet om doet ,,' want dat is
d'eerste dat hy behoort te weten!
om diens volghende hem in alles
te schicken ende te voeghen!
ende door ghebreck van dese
kennisse / en can hy niet als by
gheual iet behoorlijck oft profijtelijck wercken. Daerom soo wie
eenich ampt oft officie aenueerdt /
maeckt voor het eerste te weten /
wat het selfden vereyscht om behoorlijck bedient ende volbracht
te wesen. T'is noch veel onbetamelijcker niet te weten het eynde
daermen om is / ende den waerom sijnder scheppinghe ende
sijns leuen.s ; want daer toe moeten ieghelijcks wercken altemael gheschickt worden I als de
pijlen eens schutters naer 't wit
dat op den doel staat / ende
daerom moet dese onwetentheyt
mede brenghen een onghemeten
schaede aen een gheheel suicken
leuen ende wesen.
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streven naar hun zalig einde, dat
God is.
Men vindt geen onwetendheid,
die z66 misstaat en meer nadeelig is dan de onbekendheid met
het doel, waarmee men iets doet.
Dat immers is 't eerste, wat men
behoort te weten, om daarnaar
zich in alles te schikken en te
voegen. Mist men die kennis,
dan is het slechts toevallig, zoo
men iets nuttigs tot stand brengt
en naar behooren ten uivoer legt.
Daarom zal 't eerste streven van .
iemand, die een ambt aanvaardt,
ook zijn, te weten, wat dit van
hem eischt, om behoorlijk vervuld te worden. Nog veel minder past het een redelijk wezen,
onkundig te zijn van het doel
zijner schepping en het "waarom „ van zijn leven. Want daarheen moeten alle werken van
iedereen zich richten als de pijlen van een schutter naar het
doelwit. Dientengevolge moet
onbekendheid hiermede bijzonder groote schade berokkenen
aan 't heele leven van zoo 'n
mensch.

Tegenover deze doelbewuste, doch ietwat te doordrijvende
overzetting in nieuwe taal staat de, naar ons gevoelen, ultraconservatieve manier van Kan. Mahieu. Ook hiervan een
staaltje, dat we ontleenen aan het eerste hoofdstuk van het
eerste deel : Van de verborgen godsgeleerdheid in 't algemeen. We citeeren den ouden tekst volgens « Den Sesden
Druck », de eerste Antwerpsche uitgave (1669).
NOTA

Vervolghens dit, aenghesien het
met jrnandt alsdan wei is, ende
alsdan sijn contenternent ende
behagen heeft aisser jet gaet soo
by begeert al naer sijnen zin

NOTA

Vervolgens dit — aangezien het
met iemand alsdan wel is, en
hij zijn contenternent en behagen
heeft, als er iets gaat zoo hij begeert, al naar zijnen zin (want
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(want soo seggen wy : het is nu met
my wel, ick hebbe rnyn contentement.
want het gaet soo ick wil al naer
wensch) soo seght Christus in 't
H. Evangelie : Die mijn geboden
heeft, en die onder houdt, hy ist die
my bemindt. Want desen doende
den wille Godts, hy doet aen
Godt behagen ende contentement. Ende dien volgens soo nu
gheseyt is, als dan fly wilt wel
aen Godt ; en daer in is het beminnen ghelegen. (Blz. 2-3).

S. J.

zoo zeggen Wij: het is nu met mij
Wel, ik Nebbe mijn contentement;
want het gaat zoo ik wil al naar
wensch) — zoo zegt Christus in 't
H. Evangelie : Die mijn geboden
heeft en die onderhoudt, hij is 'i die
mij bemint. Want deze doende
den wille Gods, hij doet aan God
behagen en contentement. En
diensvolgens, zoo nu gezeid is,
alsdan wilt hij wel aan God : en
daarin is het beminnen gelegen.

(Blz. 35-36).

Om nu voorloopig maar alleen op den zinsbouw te letten,
wie zou tegenwoordig nog z66 construeeren : « Deze doende
den wille Gods, hij doet aan God behagen » ... ? Dat is latijn
met nederlandsche woorden. — Een ander voorbeeld : Op de
vraag : (( Wat is zijn zelven haten ? » luidt het antwoord :
Ten 3. Dat ghy u selven oock
pooght om soo verre te gheraken,
dat gy van u niet alleen en worpt
alle dat vermackelijck is, ende
en verlanght naer al dat moeyelijck is, op de voorschreven manire : maer dat gy u selven oock
hier in verheught ; u laetende
voorstaen, dit te wesen een groot
weldaet Godts, dat sulcke quel-

linghen, tribulatien, ofte beroovingen van jet het welcke u gemackelijck of vermakelijck is,
u overkomen, houdende dit voor
teeckens van zijn alder-grootste
liefde tot u, u hier in ghelijck
makende aen zijnen eenigen Sone. (Blz. 12-13).

Ten derde. Dat gij zelf ook
poogt om zoo verre te geraken,
dat gij van u niet alleen werpt
al dat vermakelijk is, en verlangt
naar al dat moeilijk is, op de
voorgeschreven maniere ; maar
dat gij u zelven ook hierin verheugt, u latende voorstaan, dit
te wezen eene groote weldaad
Cods, dat zulke kwellingen, tribulatien, of beroovingen van
iets dat u gemakkelijk of vermakelijk is, u overkomen, houdende dit voor een teeken van zijn
allergrootste liefde tot u, u hierin
gelijk makende aan zijn eeni-

gen Zoon. (Blz. 40).

Zou een zelfs slechts matig fransch kennend lezer niet
beter wijs worden uit de juist verschenen nieuwe fransche bewerking van P. Martial Lekeux : « C&-), consistf ... 3. i'l non
seulement laisser toute chose agréable et désirer toute inconamodité, comme il vient d'être dit, mais a tacher de toutes
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vos forces avous réjouir de celles-ci, estimant que c'est un
grand bienfait de Dieu (1) que ces ennuis, ces adversités et
ces privations vous éprouvent » ?
Deze bemerking kon wei op vele plaatsen gemaakt worden,
b.v. reeds, om er maar 6éne te noemen, op de bepaling der
mystieke theologie zelve :
Het is een uitwerkende of C'est la science pratique qui
doende wetenschap van God te nous apprend a aimer Dieu et a
beminnen, en van ons eigenzel- nous hair nous-mérnes.
ven te haten.

De uitgave van Kan. Mahieu is namelijk als het ware be,zaaid met woorden en uitdrukkingen, die tegenwoordig 6f
een gewijzigden vorm, 6f een andere beteekenis hebben aangenomen. Zoo, om in het uitgebreide materiaal slechts een
greep te doen : een vermakelijke zake (=iets aangenaams)
blz. 39 ; voorgeschreven (---bovengemeld, bovengezegd enz.)
blz. 40 ; iets zulks (dergelijks) blz. 42 ; oogmerk nemende (in
aanmerking nemende ?) blz. 42 ; beroerten (bewegingen) dcr
driften blz. 41, 125 enz. ; genoegten (genoegens) blz. 49 en
elders ; Gods majesteit ... goedheid en liefde peinzen en...
overleggen (overdenken en beschouwen) blz. 52 ; Gods eigendommen (eigenschappen) blz. 57, 79, en elders ; zijne uitwendige bekommernissen doen (bezigheden verrichten) bladzijde 59 ; het goed op hebben (gelijk hebben) blz. 62 ; gedacktenissen ... waaronder nieuwe verwekkingen medegemengd
worden ... of schrupuleusheid (herinneringen die nieuwe bekoringen verwekken of gewetensangsten) blz. 69 ; waar zonder (zonder welke) blz. 72 ; zich beloven (zich verheugen, tevreden zijn) blz. 82 ; vernuftheid (verstand, vernuft) blz. 83 ;
daarentusschen (intusschen) blz. 85 ; Christus' leven navolgen alleen uit opzicht omdat het aan Christus groot genoegen
is, blz. 92, en vgl. blz. 114 : God dienen zonder opzicht van
eenige gave ; uitgeloop der zinnen (zinnelijke verstrooiing)
blz. 117 ; verzekerheid (zonder d) blz. 117 ; ontsteken (ontsto1) Een vreemde lapsus calarni doet P. Lekeux schrijven : « un grand bénéfice
pour Dieu ». Zijne vertaling verscheen te Parijs, bij Bloud & Gay, in de nieuwe
franciscaansche collectie « CaritPs », waarover moer in een volgend runirnx.‘7.
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ken) blz. 128 en elders ; in het Werk leggen (ten uitvoer leggen) blz. 129 enz. enz.
We begrijpen heel goed dat bibliophielen, geleerden, letterkundigen, met één woord : werkelijke kenners onzer oude
vrome literatuur niet graag verzaken aan het heel bijzonder
genot, dat van archaïsche woorden en wendingen kan uitgaan. Maar wanneer men schrijft voor het groote publiek
telt hun voorliefde, hoe gerechtvaardigd dan ook, niet meer
mede. Dan geldt alleen Horatius' éénige en eeuwige taalregel :
.... usus,

quern penes arbitrium est et jus et norrna loquendi.
(HoR. Ad Pis. 72)
Men begrijpe ons goed : het ligt heelemaal buiten onze bedoeling, aan schrijvers en uitgevers het recht te ontzeggen uit
onzen ouden taalschat te putten, waar dit noodig of nuttig
mocht blijken. Verouderde, tot nieuw leven verwekte uitdrukkingen zullen van zelf weer in zwang komen bij de
spraakmakende gemeente, indien ze in een ware behoefte
voorzien : Multa renascentur quae jam cecidere (Ad Pis. 70).
Wij verzetten ons alleen tegen noodelooze afwijkingen van de
algemeen gebruikelijke beschaafde taal, welke ten slotte geen
ander resultaat hebben dan de verspreiding van overigens
goede en nuttige werken in den weg te staan. Ook in het
vlaamsche land is in de laatste jaren, onder den invloed van
school, pers, leeszaal, preekstoel (ja, ook, en hoe langer hoe
meer) de drang naar zuivere taal, ten minste in de literatuur
en in het publieke leven, z66 sterk aangegroeid, dat het volkomen hopeloos geworden is vormen als spertelen, volher-

aanveerden, neerstig, weerdig, veerdigheid enz. nog
langer te willen handhaven tegenover de a-spelling. Er zouden zich al heel bijzondere, totaal onverwachte omstandigheden moeten voordoen om deze nog van haar troon te storten,
en haar uitvaart te begeleiden met Horatius' woord :
cadentque
quae nunc sunt in honore vocabula (Ad Pis. 71).
den,

De taalkundige bemerkingen die wij genoodzaakt waren te
maken op de nieuwe Mystieke theologie treffen ook, doch in
veel mindere mate, de heruitgave van P. VAELE'S Seraphijn-
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sche medecijn. Ook hier komen verouderde vormen als hooveerdij, bermhertigheid, weerd, hert, lichtveerdigheid, fever,
schouwen (schuwen), moei, (mooi), eigendommen (eigenschappen), beroerten (bewegingen), of onverklaarde oude
woorden als verzauw (blz. 1 7) het gevoel van den modern en
lezer onaangenaam aandoen. Al dadelijk weze echter gezegd,
dat de Seraphijnsche medecijn onvergelijkelijk veel vlotter
leest dan de Mystieke theologie. Dat ligt, buiten andere oorzaken, voor een goed deel aan den schrijver, P. VAELE zelf,

die er slag van heeft de belangstelling te prikkelen en zijn
vergulde pillekens »als klokspijs te doen innemen. Men
oopdeele
"De beste medecijnen zijn gewoonlijk walgachtig. Zij worden
niet genomen opdat de smaak er vermaak in zou vinden, maar om
het lichaam gezond te maken. Zoo is het hier ook : wij leven niet
om gedurig vermaak te verschaffen aan ons lichaam, dat eens moet
sterven ; maar om eerst en vooral bezorgd te zijn met onze ziel, die
eeuwig moet leven, opdat zij zou komen tot het genieten van 't
goddelijk Wezen, dat zoo zoet is, dat noch engelen- noch menschenverstand die zoetheid kan begrijpen. Opdat gij dan niet vervaard zoudt zijn van deze bittere medecijn, moet gij eens overdenken, Theophiel, wat wij gewoonlijk zeggen in dit Latijnsch versken :
Dulcia non meruit qui non gustavit amara.
Die wilt zoetigheid genieten
't Zuur en mag hem niet verdrieten.
Christus zelf, wien de zoetigheid des hemels met recht toekwam
heeft eerst groote bitterheden gesmaakt eer hij er toe gekomen is.
Maar nu schijnt het dat wij den hemel goedkopper willen hebben.
Velen willen met gemak er in geraken :
Wel etende,
Wel drinkende,
Veel slapende,
Veel spelende,
Veel lachende,
Veel klappende,
Veel dansende,
Niet biddende,
Niet vastende,
Niet werkende,
20
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Ik herinner mij nog dat mijn leermeester in de rhetorica placht
te zeggen : Omnium hominum curiositas est in
.
Oculis,
Loculis
Coquulis,
Foculis,
Poculis,
't Schijnt bijna kremerslatijn, en toch is 't goed en wel gezegd.
Voor den genieenen man zal ik het hier over zetten.
Al wat de menschen wenschen hier
't Zijn hupsche creaturen fier,
En 't is de beurse vol van geld,
En 't is te wezen ongekweld,
En 't is wat lekkers in den mond,
En 't is wat aan de maag gezond,
En 't is te zitten bij goed vier,
En 't is te drinken wijn of bier.
Alle dagen leert de ondervinding de waarheid er van. Men vindt
er al te veel die het gewoon versken van den poêet willen uitvagen,
het versken dat zegt :
"non est in terris rollis ad astra via,,.
Dat is :
De weg die naar den hemel gaat
En is geen wijde, breede straat.
Zij meenen van ja ; en daarom willen zij zich niet het minste
.
ongemak aandoen. „

Wie denkt hier niet aanstonds aan P. Poirters, Vaele's tijdgenoot, wiens beroemd Masker van de wereld enkele jaren
v66r de Seraphijnsche medecijn in het licht werd gegeven ?
Het zou wel de moeite loonen eens te onderzoeken, welke be-.
trekkingen er tusschen beide werken bestaan, en waarom de
Medecijn, hoewel in letterkundige waarde misschien niet onderdoend voor het Masker, toch nagenoeg onbekend bleef.
P. Wuijts vermeldt slechts twee uitgaven, de eerste te Antwerpen, bij van Parijs, in 1 658 ; de volgende, nog al sterk
gewijzigd, te Sint Truiden, bij Smits, tegen het einde der
achttiende eeuw.
Daar ik noch de eene noch de andere in handen kon krijgen, kan ik ook P. Wuijts' werkzaamheid als uitgever niet
in bijzonderheden beoordeelen. Het in de inleiding aangekondigde verschil tusschen de behandeling van het proza en die
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der verzen valt den aandachtigen lezer dadelijk op. De verouderde vormen waarover we het boven hadden zijn vooral
in de gedichten te vinden. Er is b.v. een heel hoofdstuk (het
eerste van het tweede deel) waarin de hooveerdigheid zorgvuldig geweerd wordt uit het proza, en de hoovaardigheid uit
de verzen.
Is het nu wel noodig, in een toch gemoderniseerde uitgave
een zoo scherp verschil van behandeling tusschen dicht en
ondicht streng te handhaven ? Eenig verschil is wei begrijpelijk ; van wat door den schrijver als vers bedoeld was moet
men geen proza maken. Moeten echter oude, niet meer gebruikelijke vormen en woorden ook behouden worden, wanneer ze zonder schade voor maat of rijm aan de nieuwe taal
aangepast kunnen worden ? Naar onze meening : neen.
Wordt een oud werk nu toch eenmaal ten behoeve van den
modernen tijd omgewerkt, dan wijzige men zonder veel gewetensbezwaren al wat den huidigen lezer hinderlijk kan zijn.
Zoowel tegenover het publiek als tegenover den om te werken auteur lijkt het ons echter tevens een eisch van literaire
eerlijkheid, alle gedachten en beelden zoo nauwkeurig mogelijk weer te geven, en zonder gegronde reden niets van eenig
belang weg te laten.
Evenals P. Wuijts stond ook P. Kerkhove voor een schrijver van niet geringe verdienste. Met het zooeven gemaakte
voorbehoud kunnen we dan ook niet anders clan goedkeurend oordeelen over zijn opzet, den oorspronkelijken tekst
zoo trouw mogelijk te bewaren, vooral in de gedichten, en
alleen verouderde wendingen te veranderen volgens de thans
gebruikte schrijfwijze.
Indien we nu, in het algemeen gesproken, wel eenigszins
accoord kunnen gaan met P. Kerkhove's manier van werken, vooral in de proza-gedeelten van de Pelgrimagie, toch
kunnen we zijn arbeid niet onvoorwaardelijk prijzen. Op al te
veel plaatsen vertoont deze nog harde oneffenheden, welke
bij een eventueele latere uitgave zorgvuldig glad geschaafd
moesten worden. Het ergste voorbeeld van dergelijke onvolmaaktheden is wel het volgende. Men lette niet alleen op de
woorden, doch ook op de zinteekens : (2)
2 Cursiveeringen door ons aangebracht.
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En als ick u dan soude sien
Een weynigh voorder op ge[wassen,
En op een houten peerdtjen rien,
'K bestierde dan u blyde pas[sen :
En soo ghy viest, ick waer u by,
Om soo te houden teghen my.
Ick wenschte wel dat 'k altemet
U vallen sagh en neder hellen,
op dat ick teghen u geset,
My mocht om u te houden stel[len :
Alwaer ghy liept, ick draefd' u
[neer
Tot dat ghy seffens moede
[waer.
En sooder iemant waer belaen,
Wat loon my dient zyn toegeschreven :
Ick hebbe 't al voor niet gedaen,
Jae had' ick iet, ick sout toe[geven,
Van u een mondtjen kindtjen
[teer ;
't Is al voldaen ; 'k en wil niet
[meer.
(Blz. I I -12 der eerste Antwerpsche volledige uitgave,
* 1675?)

S. J.

En als ik u dan zoude zien
Een weinig voorder opgewasjsen
En op een houten peerdjen rien
'k Bestierde dan uw blijde pas[sen :
En zoo gij vliedt, ik waar bij,
Om zoo te houden tegen mij.
Ik wenschte wel dat 'k altemet
U vallen zag en neder hellen,
Omdat ik tegen u gezet
Mij mocht om u te behouden
[stellen :
Alwaar gij liept, ik draafd' u
[naar.
Totdat gij seffens moede waar.
En zoo er iemand waar belaan,

Wat loon mij dienst zijn toege[schreven :
Ik hebbe 't al voor niet gedaan,
J a had' ik iet, ik zou 't toegeven
Van u een mondje, kindje teer ;
't Is al voldaan, 'k en wil niet
meer.
(Blz. 54 van het eersie deel)

Commentaar bij deze onnauwkeurigheden achten we overbodig. Alleen moeten we nog doen opmerken dat de beide
woorden rien en passen in een voetnota uitgelegd worden,
overigens juist, als rijden en stappen, terwijl de eenige term
die werkelijk verklaring noodig had, nl. belgen in den middelnederlandschen zin van bekommerd, bezorgd over iets,
geen toelichting ontvangt.
We gelooven niet dat er in het werk een tweede plaats aanwezig is, waar zooveel misvattingen vereenigd zijn. Wel hebben we, hier evenmin als bij de boven besproken uitgaven,
den nieuwen tekst van a tot z met den ouden vergeleken.
Maar het groot aantal trefproeven, waartoe we zi j n overgegaan, laat ons toch toe dit oordeel met groote waarschijnlijkheid uit te spreken.
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Op de e-spelling (hert enz.) en andere dergelijke kleinigheden, waarvan ook P. Kerkhove nog aanhanger blijkt te zijn,
komen we niet meer terug ; we hebben er onze meening reeds
duidelijk genoeg over gezegd. In de volgende aanmerkingen
gaat het om belangrijker dingen. We beginnen met het grondbegrip zelf van P. Cauwe's werk : het converseren met het
kindeke Jezus. Dit woord (en het afgeleide conversatie) wordt
in het eerste deel der nieuwe uitgave (3) uitsluitend weergegeven met spreken, gesprek, samenspraak, terwijl de werkelijke beteekenis veel ruimer is en samenvalt met die van het
latijnsche woord conversari d.i. omgaan met iemand. Dat dit,
en geen andere, de zin is blijkt uit vele plaatsen (4), waar de
vertaling spreken bepaald storend werkt. Wegens hunne
lengte kunnen we onmogelijk er aan denken ze hier alle af te
drukken ; eene der kortste laten we volgen :
Daerom meent dat het veel
profijtiger waere, dat men beginnende Zielen leerde inwendigh
converseren met Jesus, op de
maniere welcke ons leert den H.
Bonaventura ; die anders niet en
vereyscht als dat men sy selven
tegenwoordigh maeckt, daer Jesus iet doet, seght, ofte lydt, ende dat men hem familierelijck
handelt, met hem gaende, sittende, etende, sprekende, doende
hem eenighen dienst, gevende
hem met liefde te eten ende te
drincken, hem dienende aen sijne arme tafel, sijne voeten wasschende ende kussende, ofte met
hem als een kindeken spelende,
ende duysent diergelijcke minnelijckheden bewysende ; ende
hieren-tusschen seer aendachtelijck lettende op sijne actien ende manieren van doen ende
(blz. 5-6)
spreken ; ...

Daarom voor beginnende zielen is het pro fijtiger te leeren met
Jesus inwendig spreken, op de
manier door den H. Bonaventura geleerd. Zij bestaat hierin :
Gij stelt u voor dat Jesus iets
doet, zegt of lijdt ; gij spreekt
Hem aan, gaat, zit, eet met Hem,
bewijst Hem eenigen dienst, zooals Hem met liefde te eten en te
drinken geven, Hem dienen aan
zijn arme tafel, zijn voeten wasschen en kussen, of wel gij speelt
met Hem als met een kindeken
en bewijst Hem duizende dergelijke minnelijkheden. Middelerwijl let gij met aandacht op al
zijn manieren van doen en spreken. • •
(I. blz. 44-45)

3) Zie blz. 41, 42, 44, 45, 72. In het tweede deel is (als gevolg onzer recensie
in Boekengids II (1924) blz. 105 ?) op sommige plaatsen de goede beteekenis ingevoegd, b.v. blz. 7, 9, 10, 15, op andere echter niet, blz. 17 b.v., ofschoon uit
den ganschen passus duidelijk blijkt dat converseeren er niet den zin van
spreken heeft.
4) Aangeduid in de vorige nota.
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Men merke de nogal ingrijpende wijziging op, welke de
oorspronkelijke gedachte onderging als een gevolg van de
verkeerde conversatie-opvatting : « Dat men hem familiere
lijck handelt » wordt overgezet als « gij spreekt Hem aan »,
terwijl (( sprekende », een deel van het f àmilierelijck handelen, wegvalt.
Veranderingen van geheel verschillenden aard, namelijk
weglatingen waarvan we den grond niet konden inzien,
waren we verwonderd herhaaldelijk aan te treffen. Bij voorbeeld :

1. Voorts al is 't dat in de naer- Voorts al worden in de navolvolgende Meditatien veel saec- gende meditatiën veel zaken
ken voortgebracht worden, die voortgebracht, die slecht en kinschijnen slecht ende kinderach- derachtig schijnen, niemand
tigh te wesen ; niemant en moet- moet ze daarom klein achten of
se daerom kleyn achten ofte ver- versmaden. Want ze zijn meessmaeden : Want sy zyn mees- tendeels uit S. Bonaventura, die,
tendeel uyt S. Bonaventura, die hoewel hij een zeer vermaarde
hoe wel hy een seer vermaarden Doctor was, zich niet onweerdig
Doctoor was, hem niet en on- gevoelde in dusdanige ootmoeweerdighde in dusdanige oot- dige en simpele oefeningen te
moedige ende simpele Oeffenin- bekommeren, en er boeken mee
ghen te bekommeren, ende daer vulde (5).
Daarom vermaant ons de H.
mede Boecken te vullen. Waer
in eenen anderen Doctoor, ge- Bonaventura zelf : "Misacht
naemt Franciscus Lamata hem zulke geringe zaken niet, ... .
(1, blz. 42)
pryst ; voegende daer by, dat
Godt gemeenelijck slechte ende verworpen saecken, die schynen
aen de menschen een sotheyt te wesen, verkiest, om de wyse des
werelts te beschaemen ; gelijck den Apostel seght : Want het sotte ende kraneke Godts, gaet te boven alle de wysheyt ende sterckte der menschen.
Daerom verrnaent ons den H. Bonaventura selve, seggende : En
(blz. 4).
misacht niet slechte saecken . . . .

5) Uit dit staaltje moge men opmaken, waarom we blz. 307 zeiden slechts
ecnigszins accoord te kunnen gaan met P. Kerkhove's werkwijze. Met voortgebracht is bedoeld voorgebracht, geboden. Slecht had eenvoudig moeten worden.
Die zich niet onweerdig gevoelde moest zijn : Die het zijner niet onwaardig achtte,
of : Die zich niet te waardig gevoelde. Voor in dusdanige ... oefeningen bekommeren moest in de plaats komen : zich met dusdanige oefeningen bekommeren
of Pezig houden.
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2. Op den derthiensten dagh
naer de Geboorte Christi, soo
heeft hy hem veropenbaart aen
de Heydenen, van welcke die
dry Koningen de eerste zyn geweest, in welcker persoon is de
H. Kercke der uytverkorene uyt
de Heydenen ontfanghen. Dese
zynde in den Oosten van het
Jodtsche land . . . (blz. 32)
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Op den dertienden dag na de
geboorte Christi, heeft Jesus
zich veropenbaard aan de Heidenen, van welke de drie Koningen de eerste zijn geweest. Zij
waren in het Oosten van het
Joodsche land . . . (I, blz. 80)

3. . . . maer ick hebbe allee- . . . maar ik heb enkel voorgenelijck voor my genomen, soo nomen, gelijk ik in den beginne
hier als op andere passagien des gezeid heb, eenige overweginlevens Christi, gelijck ick van, gen te maken, die de ziel kan
het beginsel geseyt hebbe, eeni- kan voorstellen door inwendige
ghe Meditatien te stellen, wel- verbeelding hoe het geschied is
cke de Ziele haer selven kan of gelijk het kan gebeurd zijn.
voorhouden door inwendighe Wilt gij er profijt uit trekken,
verbeeldinge, op de maniere stel u dan de geschiedenis des
dat se geschiet zyn, ofte gelijck levens Christi voor alsof gij ze
sy hebben konnen geschieden. met uw oogen zaagt, of met uw
Is 't dat ghy dan profijt wilt ooren hoort, en laat al andere
doen, maeckt u selven tegen- gedachten varen. . . . (I, blz. 81)
woordigh, soo aen dese, als aen alle de andere geschiedenissen des
Levens Christi : al of ghyse met uwe oogen saeght, ende met
uwe ooren hoorde, u houdende met alle affectien tot de selve, neerstelijck, blydelijck, lancksamigh ende aendachtigh ; laetende vaeren
(blz. 33)
alle andere gepeysen ende sorgen. . . .
4. JESUS : Myn kindt, de Mirakels zyn tot stichtinge ende bekeeringe der zielen, ende niet
voor myn lichaernelijcke consolatie : want ick ben gekomen om
te lyden. Ziele : Maer liefste Vader, het en behoorde soo niet
te wesen : want ghy moeste getoeft zyn, al soude 't al verloren
gaen : ende al het gemack des
werelts behoorde u alleen aengeclaen te zyn. JESUS : Swyght,
moet ghy alsoo spreken ? . . .
(blz. 334)

Jesus : Kind, de mirakels zijn
tot stichting en bekeering der
zielen, en niet voor mijn lichamelijken troost, want ik ben gekomen om te lijden.
De ziel : Maar liefste Vader,
dat behoorde zoo niet wezen,
want al het gemak der wereld
behoorde u alleen aangedaan.
Jesus : Zwijg, moet gij alzoo
spreken . . .
(H, blz. 217)

0 zoet liefelijk hert van Jesus,
5. 0 soet lieffelijck herte van
Jesus, hoe bitter heeft u geweest hoe dikwijls zijt Gij om dit mis-
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de menschelijcke conversatie ! trouwen en krank geloof behoe dickwils hebt ghy om dit droefd geweest ! (II, blz. 249)
mistrouwen ende kranck geloove bedroeft geweest. (blz. 359)
Den wellicht ongeduldigen lezer geven we gaarne toe, dat
we met aanhalingen niet karig zijn geweest. Dat geschiedde
echter niet doelloos. Belangstellenden kunnen zich nu een
zekere voorstelling maken van P. Kerkhove's werkwijze,
ook waar hij den ouden tekst alleen in nieuwere taal overzet ;
zij kunnen er zich rekenschap van geven hoe groot het gevaar
is, door weglatingen de gedachte zelf te verminken ; zij kunnen eindelijk, in het een of ander geval ten minste, uitmaken
dat de oude vorm hier en daar wel eens beter en voller neder
landsch klinkt dan de nieuwe.
Heel even moeten we nu nog terug tot ons voorlaatste
citaat. Als we ons niet vergissen werd de zin « want ghy
moeste getoeft zyn, al soude 't al verloren gaen » weggelaten, omdat getoeftt (middelnederlandsch getroost, vriendelijk
onthaald) niet begrepen werd (6). Daarmee komen we tot een
derde klas van onvolmaaktheden : woorden die v e r k e .e r d
worden uitgelegd. Ook hier eenige voorbeelden :
1.

Jae't : het is om de gebreken

Van de menschen dat ghy weent :
't Zyn de zonden des gemeent'
Die u ooghskens soo doen leken. (blz. 32)
Als verklaring van gemeent geeft de nieuwe uitgave in een
voetnota : geworpen. Zeker bij vergissing ; de zin is immers
duidelijk.
2. De Buers als s'hem sien De buers als z' hem zien der-

[derwaerts gaen,

[waarts gaan,

Melydigh slaen de eemers neer
Voor hunnen onbekenden Heer,
Die 't Roode Meir eens heeft
[gedeylt,
En Pharo in den gront gezelt :
(blz. 67)

Melijdig slaan de emers neer
Voor hunnen onbekenden Heer,
Die 't Roode Meer eens heeft
[gedeyld,
En Pharo in den grond bezeyld
(I, blz. 120-121)

6) Zie ook I, blz. 141 : Jesus der zondaren moed

Die gij toeft als lieve vrienden ...
Bij

toeft wordt geen uitleg gegeven.
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Bij bezeyld wordt aangeteekend : « geworpen ». Waarom
werd ge- veranderd in be-? Vijf verschillende uitgaven waarover ik hier beschik drukken alle ge-. De uitdrukking « iets

iemand in den grond zeilen » beteekent « in het verderf
storten ». Zie NEKDAM, .Middelnel. Handwoordenboek.
of

3.

Maria siende dat, 't moet zyn,
Voorkomt den vroeghen morgenschyn,
Op dat sy soo den heelen dagh
Tot haer verdoen gebruycken magh (blz. 67)

Voetnota bij verdoen : « werken ». Maar het verdoen is datgene wat verdaan, wat verteerd wordt in het huishouden.
Dus : tot haar verteer (om er in te voorzien), tot haar behoeften. Zie VERDAM.
4.

Maer alle dingh' heeft beurt en keer ;
Naer reghen schynt de Sonne weer:
Naer sneeuw en vorst, en slegh en ys
Schiet weder uyt het jeugdigh rys. (blz. 96)

Slegh is slijk, zegt de aanteekening I, blz. 156. Maar bij
Verdam staat er : fijne regen, fijne sneeuw, natte mist.
5. Peyst dan dat Jesus herte tot
een teecken ofte doelwit gestelt
is, voor de schichten der liefden :
ende daerom en hout niet op van
dusdanige pylen van een minne
lijck bloot gesicht tot desen doel
te schieten. Sulcke pylen ontfanght hy seer blydelijck : want
sulcke schiet hy oock. Met sulck
een ooge heeft hy Petrum aengesien, ende syn herte gewont
tot penitentie. De traenen deden
blijcken dat syn herte gewont
was. Hy wont oock met een
goedertieren gesicht ofte ooge
des herten de gene, die van hem
tot eenige deught beweeght ende ontsteken worden. (blz. 353)
7) Cursiveeringen van ons.

Peins dat Jesus' hert tot een
doelwit gesteld is voor de schichten der liefde, en daarom houd
niet op dusdanige pijlen van een
minnelijk gezicht tot dat doel te
schieten. Zulke pijlen ontvangt
Hij zeer blij, want hij schiet er
ook. Met zulk een oog heeft Hij
Petrus aangezien, en zijn hert
tot penitentie gewond. De tranen lieten blijken dat zijn hert
getroffen was. Hij won ook met
een goedertieren gezicht of met
het oog des herten allen, die van
Hem tot de deugd bewogen
ende onstoken werden (7).
(II, blz. 240)
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(( Hij won » moet natuurlijk zijn : « Hij wondt », de heele
samenhang duidt het aan. Is het misschien een drukfout ?
Neen, worden werd immers ook veranderd in werden.

6. Aensiet dan, . . . hoe patientigh hy lyt, sonder een woort
tegen te seggen, die afgryselijcke
blasphemeerders, die seyden dat
hy den duyvel in hadde.
(blz. 371-372)

Aanzie dan, . . . hoe geduldig
Hij lijdt, zonder een woord tegen te zeggen, toen zij Hem afgrijselijk blasphemeerden, met
te beweren dat hij den duivel in
(II, blz. 264)
had.

Eigenlijk is (( blasphemeerders » het voorwerp van ((lyt )).
Dus is de beteekenis : « hoe geduldig Hij de lasteraars verdraagt, die enz. ».
7. Jesus wint der Sonne klaer[heyt,
•
En des balsems soete geuren :
Gaet te boven alle soetigheyt ;
En 't vermaeck der creaturen.
(blz. 377)

Jesus wind der zonne klaarheid,

En des balsems zoete geuren ;
Gaat te boven alle zoetigheid,
En 't vermaak der creaturen.
(II, blz. 271)

Het spreekt van zelf dat « wind » ons aan het zetduiveltje
deed denken. Doch vreemd genoeg, in het eerste deel der
Pelgrimagie, waar dit vers ook voorkomt (blz. 141), staat er
eveneens (( wind ». Zou de nieuwe uitgever dus toch aan ...
een bries en niet aan het werkwoord winnen hebben gedacht ?
Neen, dan nog liever een tweede duiveltje.
Ten slotte, en als bewijs, indien dit nog noodig is, van onze
bewering dat het soms zeer delicaat kan zijn een ouden tekst
te vernieuwen, vergelijke men nog de volgende plaatsen :
Aensiet oock (seght S. Bona- Aanzie ook, zegt S. Bonavenventura cap. 29. vit. Chr.) hoe tura hoe minnelijk Jesus omgaat
minnelijck dat jEsus converseert met zijn discipels, die Hem
met sijne Discipels, die hem volgden ; hoe lief Hij hen aanvolghden ; hoe lieffelijck hy hun trekt, hoe zoet Hij hen aantot hem treckt ; hun bewysende spreekt, hoe gedienstig Hij is,
een soete gespraecksaemheyt, en hen brengt in het huis van
ende ootmoedighe gedienstig- Zijn Moeder, en hun huizen be(II, blz. 89)
heyt, met hun handelende bin- zoekt.
nen ende buyten als huysgenoten ; hun leydende in het huis van
sijne Moeder ende familierlijck gaende tot hunne huysen. (blz. 229)
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[Een goedwillige zier kan
. . . ook soms met een blik zijn
liefelijk gelaat voorstellen door
de verbeelding, en al vergaat zij
haast, toch is zij voldoende om
het hert wonderlijk te ontsteken.
(1 1 , blz. 16)

Want [een goetwillighe siele]
kan . . . oock somtyts met eenen blijck sijne lieffelijcke Tronie haer tegenwoordigh maec
door de verbeeldinge ; wel--kendor
cke al is't dat sy haest vergaet,
is nochtans genoeghsaem om
somtydts het herte wonderlijck
te ontsteken.
(blz. 178)

In het eerste geval heeft een al te radicale omwerking niet
alleen de verouderde vormen verwijderd, maar tevens een
goed deel van P. Cauwe's welluidend rythme en bekoorlijke
(( gespraecksaemheyt ». In het tweede is de moderniseering
haast onverstaanbaar geworden, omdat zij den tusschenzin
(( al vergaat zij haast » te slaafs overnam. Deze had moeten
luiden : (( al verdwijnt deze weldra ».
Hoezeer we nu ook betreuren dat de nieuwe druk der Pelgrimagie niet zoo volmaakt is uitgevallen als het werk verdiende, toch erkennen we volmondig dat het tractaat, ook in
zijn huidigen vorm, zijn practisch doel bij het grootste aantal
zijner lezers niet zal missen, en hunne devotie tot den Zaligmaker dieper en inniger zal doen worden.
*

*

*

Bij het verzamelen van het materiaal voor deze studie hebben we ons soms afgevraagd, of zekere afwijkingen, die we
meenden te moeten laken, niet voortkwamen van het gebruik
van een andere uitgave dan die waarop wij den nieuwen tekst
controleerden. Indien dit het geval was, zou alleen eens te
meer bewezen zijn, van hoeveel belang het zijn kan onder de
vroegere afdrukken den besten uit te kiezen. Waarom neemt
P. Kerkhove de Antwerpsche Pelgrimagie uit het jaar 1703
tot grondslag en noemt hij deze « oorspronkelijk » ? Hij zegt
het ons niet, evenmin als Kan. Mahieu ons laat weten waarom hij op den 1 1 . druk (1690 werkt, en ons slechts laat vermoeden dat dit een door den schrijver zelf vermeerderde uitgaaf kan zijn.
Hoe noodig het zijn kan, niet alleen voor het uitgeven van
handschriften, maar ook voor het herdrukken van reeds verschenen werken, zich met alle mogelijke hulpmiddelen te
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omringen, blijkt al dadelijk uit den passus der Mystieke theologic dien we hierboven, blz. 301 volgens « Den Sesden
Druck » (eerste te Antwerpen, 1669) hebben weergegeven :
(( Vervolgens dit ... ». In twee latere Antwerpsche uitgaven
(de eene (( By Joris Willemsens », de andere « By Jacobus de
Bodt »), en ook in « Den 7. Druck, Te Ghendt, by Francoys
d'Ercle », 1672, zijn de woorden « alsdan wel is, ende
weggevallen, zoodat de plaats daar luidt : Vervolghens dit/
aenghesien het met jemand alsdan sijn contentement ende behaeghen heeft/ alsser ...
Maar genoeg kritiek. Intusschen, hoe lastig en onaangenaam deze arbeid ons ook geschenen heeft, we zouden er ons
genoeg beloond voor achten, indien hij diep kon doen beseffen dat de aanpassing van oude werken aan huidige taaleischen vaak lastiger is dan menigeen wellicht denkt, en in
den grond neerkomt op wat P. Van Meerveldhoven zoo juist
noemt een (( overzetting in nieuwe taal », dat wil zeggen : op
een ware vertaling, met al de eigenaardige moeilijkheden,
welke dit soort van werk oplevert.
Antwerpen

Dr. J.B. POUKENS S. J.

8) In een volgend nummer van dit tijdschrift hopen we een kleine bijdrage te
kunnen plaatsen betreffende de bibliographic van eenige hier besproken werkjes.

BOEKBESPREKING.

G. N. DE VOOYS. Middelnederlandse Legenden en
Exempelen. — Bijdrage tot de kennis van de Prozalitteratuur en het Volksgeloof der Middeleeuwen ; herziene en
vermeerderde uitgave. — J. B. Wolters U. M., Groningen,
den Haag, 1926.
Als bijdrage tot de kennis van de Prozalitteratuur der Middeleeuwen verdient dit boek Mien lof ; het is daarenboven
z66 geschreven, dat de moderne Prozakunst het aanzien zal
als 'n duidelijke en boeiende uiteenzetting van feiten en beschouwingen erin ten beste gegeven. DR. DE VOOYS heeft,
naast v. Vloten en anderen, meer dan wie ook in Noord-Nederiand verricht, om het Middeleeuwsche Proza van de XIV
en XV eeuwen in eere te herstellen. Ware Zuid-Nederland
maar niet zoo onverschillig gebleven op dit gebied ! Plichtverzaking noem ik dit ; want wanneer bij verdere studie blijken zal, hoeveel van dit Proza, waarin Legenden en Exempelen hoofdzaak zijn, in het Zuiden ontstond, zal men inzien
dat de Vlamingen al te lang hun schatten hebben verwaarloosd. Dat 'n Noord-Nederlandsche niet-katholiek het eerste
wetenschappelijke en volledige pleidooi er moest voor houden, beschaamt me in de dankbaarheid die ik er hem voor
uitspreek.
'n Bijdrage tot de kennis van het Volksgeloof in de Middeleeuwen kan reëel en formeel zijn : bouwstoffen leveren
ervoor of ontwikkelingsgeschiedenis en inhoud ervan schetsen. Beiden kunnen wel niet heelemaal afzonderlijk blijven,
indien men wetenschappelijk wil zijn, maar, naar gelang het
overwicht van een op ander den doorslag geeft, is deze distinctie gewettigd.
Prof. DE VOOYS heeft beiden beproefd. Laat ons om wille
der klaarheid eerst kennis maken met de bouwstoffen die hij
aandraagt. Zijn boek is 'n tweede uitgave. De eerste heb ik
niet bij de hand, maar wij kunnen hem op zijn woord gelooven, wanneer hij zegt dat de herziening van zijn arbeid en
de aanvulling ervan belangrijk zijn, zoowel in den tekst als
in de noten. En dan moet het me weer van het hart : Hij is
de eerste geweest, v66r 25 jaar, die dit rijke onontgonnen
DR. C.
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veld onzer legenden en exempelen heeft toegankelijk gemaakt en bewerkt, maar weinig of geen katholieken, in 't
Zuiden vooral, hebben hem zijn taak helpen volbrengen.
Na zijn arbeid was het verder vruchtbaar maken toch niet
meer zoo lastig, maar ... En toch wat ook PROF. DE VOoYS
heeft gepresteerd, er blijft nog ontzettend veel te doen, want
er zijn nog wel hem onbekende handschriften en wiegedrukken, die onontbeerlijk moeten heeten om 'n volledig overzicht der stof mogelijk te maken.
Dan is er daarenboven heel --- of nagenoeg -- de vrome
letterkunde der XVI° eeuw, die feitelijk nog op Middeleeuwsche bronnen teert, en die volstrekt moet worden opgedol.
ven. Ten slotte, al is het waar dat de latere lotgevallen der
stof niet meer in het boek van Prof. DE VOOYS tehuis hooren,
toch heeft men nog honderden boekjes te bestudeeren om in
de XVIe-XVII e ja de XVIII e eeuwen het verloop van heel
deze cultuurverschijning na te gaan. Om aan te toonen hoe
lang en gestadig, niet alleen de Marialegenden, maar ook
de overige MIDDELNEDERLANDSCHE EXEMPELEN bleven nawerken onder .de Roomschen in :Zuid-Nederland vestig ik
de aandacht op de Approbatie die ARN. EYBEN, BoeckKeurder, gaf op 4 Januari 1
70 aan een boekje van 224
bladz. Kl 8° dat den titel heeft : Verscheyde Leeringhen
en Exempelen der Out- Vaders dienende tot stichtinge ende
verraeck der Godtvruchtighe. -- Tot Gendt hij Cornelis
Meyer op d' Hoog-poorte in 't Gekroont Sweirt. Daarin zegt
deze Antwerpsche Boeck-Keurder o.m. dat het boekje
cc zeer pro f ytelijk in 't licht komt ... principalyck om moet
te geven aen allen die door kleinhertigheid oerflouwen inden
weg der Zaligheit ». En de, mij althans, onbekende compilator en vertaler van het werkje had zich beroepen in zijn
Voor-Reden op het voorbeeld van den H. Antonius, eremijt, die ook aan anderen cc exempelen afkeek ... alhoewel
wij de heiligen niet volkomelyck en kunnen navolghen, jae
dicwils in ons eene ongeregeltheydt soude syn dit te willen
ondernemen ... ». Daarenboven gaf hij de verzekering dat
hij « achterglaten heeft ... wat voor fabuleus o f t verchiert gehouden wordt en ... wat in de ghemeyne Levens des Heylighen genoeg voor-gestelt wordt. »
De exempelen nu zijn getrokken uit Athanasius, Hiero-
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nymus, Dionisius Exiguus (1), Rufinus (2), Palladus (3),
Cassianus (4), Theodoretus (5), Pelagius diaconus (6), Paschasius diaconus (7), Johannes subdiaconus (8), Joannes
Moschus (9), joannes Climachus, en daar de enkele korte
leerstukken nog met exempelen zijn doorvlochten is het heele
boekje één legendenreeks. De schrijver is niet enkel bij zijn
keuze, maar nog bij zijn voorstelling en verhaaltrant alsmede
in stijl geheel onafhankelijk van Herib. Rosweyde S. J. die
zijn Leven ... der Vaderen, in X Boeken, te Antwerpen liet
verschijnen in 1613. Trouwens ook in vele dier boekjes, die exempelen bieden, in aantal, zal men nog niewve
bouwstoffen ontdekken ; al hebben de meeste dier traktaakjes 'n andere voorstellingswijze verkozen, ze veronachtzamen mag de navorscher niet. Zoo b.v. het traktaakje :
Den Saterdach van O.L.V. eerst in 't Latijn beschreven door
Pr. AUGUSTINUS WICHMANS 0. Praem. in 1628, en reeds in
1631, door Pr. M. S. VAN DRUNEN 0. Praem. novicemeester
te Tongerloo verdietscht en aangevuld. Er worden daar heel
veel anecdotische gebeurtenissen verteld, en exempelen ten
beste gegeven tot en met blz. 208, heel veel geschiedkundige
gegevens samengebracht waarvan een groot gedeelte betrekking heeft op Nederland, maar . van blz. 208-260 worden er
enkel — en vele zeer uitvoerig — Mariamirakelen opgedischt, waarvan enkelen mij onbekend lijken. Tot zesmaal
toe vaart de schrijver uit tegen het toen « moderne » ongeloof,
want hij beroept zich niet enkel op de oude schrijvers « van
dewelcke sommighe niet ghevreest en hebben met dusdanighe exempelen gheheele boecken te vervullen n maar op vele
plaatsen van zijn werk bericht hij over gebeurtenissen en mirakelen die niet van overouds zijn en waarbij hij plaats- en
persoonsnaam weet te memoreeren. Dergelijke meer historisch getinte exempelen hadden in Prof. DE VOOYS boek wei
''i: aparte plaats — indien geen hoofdstuk — verdiend (1).

(1) In het l e Boek. (2) In het 2e Boek. (3) In het 8e Boek. (4) In het 4e Boek.
(5) In het 9e Boek. (6) In het 5e Boek. (7) In het 7e Boek. (8) In het 6e Boek.
(9) In het 10e Boek van het Leven der Vaderen.
1) In alle geval hadden die namen in een zaakregister moeten figureeren. Wat
Dr. de Vooys ook daaromtrent zegge, het algeheel ontbreken van een uitvoerig
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Ook in het derde gedeelte van dit traktaat vond ik nog menig
uitvoerig exempel dat gewichtig is door zijn varianten of door
zijn hoogen ouderdom en bijzonderheden van plaats en van
tijd. De Siterdagh van 0. L. V. staat lang niet alleen. In een
ander aan Prof. de Vooys ook bekende verhandeling : Den
Gheestelycken Rooselaer... door B. VINCENT HENSBERGH,
Predicheer tot Antwerpen, (ditmaal niet vertaald) bijeen ververgaert ende anderwerf verbetert in 1617 (2) zijn er uit den
aard der zaak vele hoofdstukken waar geen exempelen van
pas kwamen. In de enkele capita, die overblijven, heb ik
18 'exempelen gelezen, de meesten vrij uitvoerig, en weer
eenige die dateeren uit de M. E. waarbij plaats- en persoonsnaam gevoegd. Is er nog wat in de Mariaboekjes der XVII°
eeuw, dan voorzeker nog veel meer in die der XVI e te vergaren.
Maar niet alleen de Mariavereering had hare legenden en
exempelen ook de dietsche Vitae der heiligen in hsch. of incunabel vermelden er vele, en het spijt me dat Prof. DE
Voors in zijn zoo rijke stofverzameling deze niet heeft opgenomen (3). Met dit verlangen, dat zich niet tot S. Anna, Katharina en Barbara zou beperken, wil ik 'n kleine bemerking

verbinden : ik zie namelijk niet goed in, waarom -- daar de
heiligen vergeten zijn — de Joden in de Exempelen 'n apart
hoofdstuk verdienen, 30 blz. lang. Al de exempelen immers
waar zij 'n rol in spelen hoorera te huis onder de Maria- of
Christus- of Sakramentenvereering, of de moraliseerende
stof, waar ze gevoeglijk, hun plaats hadden. Dit VI e hoofdstuk, rechtuit gezegd, heeft mij het minste bevredigd ; ik
meen te weten dat het historisch in enkele punten lang niet
juist is, en er staan uitleg en gevolgtrekkingen in te lezen, die
wellicht met de logiek niet heelemaal « den peis » houden.
Mag ik er verder op wijzen dat er in dit merkwaardige boek
'n zekere disproportie heerscht tusschen de Mariaexempelen,
die zestig bladzijden, en de Jezuslegenden die er maar 30 beregister bemoeilijkt -- spijtig genoeg -- de grondige studie van zijn uitmuntenden arbeid.
2) De eerste uitgave is wel van 1614 geweest.
3) De Latijnsche Vitae Sanctorum van af de Xli e eeuw, inzonderheid die der
Nederlandsche heiligen, moesten ook worden benuttigd.
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slaan (4) ? Ware het ook niet beter geweest ter wille van 'n
klaar overzicht van de legenden als « geloofsstof », te beginnen met de Exempelen die 1° de Godheid 2° den Satan 3° de
Vier Uitersten 4° Jezus 5' de Sakramenten 6° de Moraal
7° Maria 8° de Heiligen betreffen ? Het boek heet immers te
zijn : een bijdrage tot het Volksgeloof der Middeleeuwen.
Zelfs indien men deze rangschikking niet rationeeler mocht
vinden, dan zal men het betreuren dat de Exempelen omtrent
de Godheid zich tot Jezus beperken. .Ik meen er zijn er ook
anderen, die betrekking hebben op God, als zoodanig, en die
van hooge beteekenis zijn. Ten slotte is het hoofdstuk dat
gewijd wordt aan de Moraliseerendc Exempelen veel te kort ;
15 blz. We weten immers dat de Gebodenlitteratuur in die
eeuwen vrij aanzienlijk is (ik herinner slechts terloops aan het
Unicum-wiegedruk uit Averbode) en de Spiegels (of iets dergelijks) der Sonden leveren ook veel materiaal op dat gebied.
Cultuurhistorisch overtreft deze exempelensoort hare mededingsters, men beweegt zich daarbij op een vasteren grond,
die dan het zedelijk moment in de overige rubrieken gemakkelijker beoordeelen laat.
Naast 8, die bouwstoffen leveren, schreef Prof. DE Voos
één kort hoofdstuk over de Allegorie in de exempelen, want
men kan gevoeglijk het verhaal, dat althans historisch gedacht
wordt, verscheiden houden van die voorstellingen waar parabel en allegorie ook het hunne aanbrengen om de leer te illustreeren ; een gebied dat eveneens nog niet voldoende werd afgebakend noch bewerkt. Of de stichtelijke Fabel in de Middeleeuwen, die ten dienste staat van moreele begrippen en
verplichtingen, in dit boek geen plaats had moeten vinden,
laat ik hier onbesproken ,
In heel dit ruime gedeelte van zijn werk geeft Pr. DE Voos
de hechtste bewijzen van 'n belezenheid op dit gebied zonder
weerga ; er ligt in die nagenoeg 300 blz. 'n schat van weten
en presteeren ten toon, die niet enkel sympathie maar eerbied verdient.
De twee inleidende hoofdstukken (blz. 1-57) hebben het
over de hoofdbronnen der exempelen, hun ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding ervan — weer meesterlijk werk,
4) Jezes als Heen-ciler en Rechter o.a. zijn vergeten.
21
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dat voor iedereen het A. B. C. hiervan, zooniet het A-Z blijven zal. Aanvullen is ook toch mogelijk, maar onschatbare
verdiensten heeft Prof. DE Voos aan iederen Neerlandicus
bewezen : Hij is ook 'n exempel van vlijt en acribie, geduld
en standvastigheid. Echter geloof ik, dat er 'n hoofdstuk te
kort is. Die over ontstaan enz. der exempelenlitteratuur het
laatste woord wil zeggen, moet m. i. vertrouwd zijn o. m.
met de hagiographie der zes eerste eeuwen Christendom hier
te lande. Uitdrukkelijke exempelen zijn daar wellicht niet te
vinden — of enkel sporadisch ; maar wie ziet niet in dat de
vele miraculosa erin verteld en inzonderheid de visioenlitteratuur die er ook schering en inslag van vormt, én op het
reëel én op het formeel gebied dezer studiën, 'n doorslaanden invloed kan hebben, ja vermoedelijk gehad heeft. Dit
alles is voor één vorscher te veel, dit wil ik grif bekennen,
maar daarom juist valt het zoo te betreuren, dat DE VOOYS bij
zijn pionierarbeid niet beter is begrepen en geholpen. Hier
ook mag men spreken van een nog braakliggend veld, waar
de noeste werker die ons voorafging, we hopen het, vele navolgers zal vinden.
Wat de formeele zijde der opgeworpen cultuur-historische
en godsdienstige vragen betreft, hieromtrent kan ik kort zijn
in deze recensie, omdat P. J. V. MIERLO Jr. S. J. daarover zal
berichten. Het zal niemand bevreemden dat een niet-katholiek, hoe objectief hij ook tracht te wezen, en hoe belezen hij
dan ook is, in deze vaak ingewikkelde en steeds teere vraagstukken, op vele terreinen, beschouwingen voorstelt en conclusies bepleit de katholieke theologen geenszins kunnen
beamen. Prof. DE VOOYS zal het me niet euvel nemen, na al
het goede dat ik van zijn arbeid gezegd heb, dat ik ook ter
wille der waarheid hier vrank beken, dat er in elk hoofdstuk
verscheidene plaatsen te vinden zijn die tegenspraak uitlokken moeten. De hoofdschuld ligt niet aan hem, maar aan de
Roomschen die het verzuimd hebben v66r te gaan met principieelen arbeid en voorlichting op een gebied waar alleen
katholieke kennis én traditie het wit en de waarheid treffen
zal.
Mechelen.

DR.

D. A. STRACKE. S. j.
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heeft zich, door zijn talrijke
studiën en navorschingen op het gebied onzer Middeleeuwsche vroomheid een blijvend recht verworven op onze dankbaarheid. Uit zijn vele bezoeken aan in- en buitenlandsche
bibliotheken heeft hij kostbare schatten van geschriften en verhandelingen meegebracht, die nieuwe bronnen voor de kennis
van het geloofsleven onzer vaderen hebben opengezet. In 't
bijzonder heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de studie
onzer legenden- en exempelenliteratuur. Zijn standaarduitgave
van de Maria-exempelen is algemeen bekend. Met zijn proefschrift, Middelnederlandse legenden en exempelen, dat
thans in een herziende en vermeerderde uitgave verschenen is, had hij reeds het geheele ruime gebied verkend,
waarop hij later met nog zooveel ijver en steeds groeiende sym.
pathie arbeiden zou. Tegen allerlei vooroordeelen in heeft hij
voor waardeering van die eenvoudige verhalen, zoowel op
letterkundig als op kultuur-historisch gebied, met warmte en
overtuiging en niet zonder succes gepleit.
Vrij van alle bekrompenheid, ontvankelijk voor de naïeve
schoonheid die er uit oprijst, uitgerust met een alzijdige kennis van zijn onderwerp, heeft hij zich tot de studie dier exempelen gezet om er de bekoring van op zich te laten werken,
zoodat zij hem ook, althans gedeeltelijk, hunne ziel hebben
géppenbaard. Zijn werk is vooral kultuur-historisch. Naar
hun inhoud werden die verhalen gerangschikt in enkele hoofdstukken, waaruit blijken zou, hoe ze ons kunnen inlichten
over allerlei uitingen en vormen van het Middeleeuwsche
volksgeloof, en waardoor het gemakkelijker werd de afkomst
en de ontwikkeling van de afzonderlijke exempelen te bespreken, en het onderlinge verband aan te toonen.
Een volledige beoordeeling van zijn werk wil ik hier niet
beginnen. Alleen wensch ik, binnen de perken mijner bevoegdheid, te wijzen op sommige opvattingen aangaande de
katholieke leer, welke mij niet geheel juist schijnen. 1)
Vooreerst, wat het gebruik zelf van zulke exempelen als
kultuur-historisch materiaal betreft, het wil ons voorkomen,

Prof. Dr. C. G. N.

DE VOOYS

(1) Ik heb hierover reeds bericht in Museum, 1927 ; daar ik echter slechts over
2 kol. beschikte, meen ik hier op het onderwerp wat uitvoeriger te mogen terugkomen. Niet om Prof. de Vooys'arbeid eenigszins afbreuk te doen ; maar om het
katholieke standpunt aan te geven.
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zijn.
n. Hierbij
wij hierin niet
niet voorzichtig genoeg kunnen zij
dat wij
moeten allerlei factoren in acht genomen worden, die het zeer
moeilijk is juist te bepalen. Alvorens uit een exempel Benige
min of meer algemeene gevolgtrekking kan afgeleid worden,
zou het moeten vaststaan of het werkelijk veel verspreid is
geweest en in welke kringen het bijzonder is doorgedrongen,
zal niet een vereenzaamde uiting van een ziekelijke verbeelding voor gemeengoed beschouwd worden ; wat de hoorders
of lezers daarbij hebben gevoeld en hoe ze er zich tegenover
hebben gedragen ; hoeverre het overeenstemde met hun eigen
aanschouwingen ; hoeverre het vreemde en zoo misschien bij
ons weinig medegevoelde trekken en bestanddeelen bevatte ;
enz. En dan, exempelen zijn steeds exempelen : men geloofde
er misschien wel aan, bracht er geen twijfel tegen in, maar
hoever drongen ze werkelijk door in het geloofsleven? Het
woord cc volksgeloof » zelf is voor velerlei misverstand vatbaar. Daardoor kunnen bedoeld worden zoowel de leerstellingen van het eigenlijke dogma, dat ieder katholiek aannemen moet ; de leerstellingen die, zonder juist gedefinieerd te
zijn of klaar in de H. Schrift en de ambtelijke traditie bevat,
toch niet zonder roekeloosheid en zonder gevaar voor dwaling in het geloof, of ook zonder ergernis voor vrome oorera
konden geloochend worden ; de min of meer vrije me,eningen
die ieder naar eigen oordeel mocht aanvaarden of verwerpen,
als wel de voorbijgaande opvattingen in geloofszaken van
een tijd en van een streek ; de lichtgeloovigheid die allerlei
?wonderbaarlijke gebeurtenissen zonder ieenige kritiek deed
aannemen ; de folklore en de volksoverleveringen waaruit
allerlei elementen voor de veraanschouwelijking van de leer
konden aangebracht worden ; het bijgeloof en zefs het wangeloof, dat de Kerk steeds haar best heeft gedaan om uit te
roeien of om af te leiden en in een goede richting om te vormen. Waar nu een studie heet : bijdrage tot het volksgeloof
der Middeleeuwen, mag 'niet uit het oog verloren worden wat
onder dat woord al beteekend ligt, zonder gevaar voor erge
verwarring, waardoor stellingen worden opgezet, die niet aan
de werkelijkheid beantwoorden. En ten slotte,, de exempelen
zijn niet de eenige bron, noch zelfs de voornaamste voor de
kennis van het volksgeloof, in de religieuze beteekenis van
deze uitdrukking.
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Reeds bij de Inleiding blijkt het dat het niet overbodig was
op deze onderscheidingen te wijzen. Men zegt : « dat die
exempelen vooral verspreid zijn geweest bij weinig geletterde
kloosterlingen en bij vromen die dezelfde beschaving hadden ». Historisch mag deze meening reeds sterk in twijfel
getrokken worden door wie overweegt, wie ze zoo al verzamelden en wie ze zoo al voordroegen. Maar wat wordt eigenlijk bedoeld ? Dat die verhalen in zulke kringen voornamelijk
geloof vonden ? Misschien wel ; maar skepsis en geloof zullen
wei niet zoo zijn verdeeld geweest, en verzet kon van overal
komen. Of bedoelt men dat die verhalen het religieuze geloof
dier weinig ontwikkelde kringen uitdrukten? Dat kan geheel
verkeerd begrepen worden en werd, vreezen we, ook verkeerd
begrepen, als Uit de omgevende verklaringen mag blijken :
« Het geloof, zegt men, dat in vele van deze verhalen zich uit,
wortelt niet altijd in de dogma's van de Kerk, is soms zelfs
met de officieele theologie in strijd ; we leven hier in een geheel andere geloofssfeer dan die gegrond is op de studie van
Bijbel en Kerkvaders ». Maar de dogma's die in deze verhalen veraanschouwelijkt worden zijn wei de dogma's van de
Kerk ; en juist daarin ligt voor den katholiek de groote aantrekkelijkheid dier exempelen, dat zij getuigenis afleggen van de
eenheid des geloofs die ons met onze vaderen verbindt. Ook
wij, b. v. belijden nog het Goddelijk moederschap van Maria,
hare heiligheid, hare maagdelijkheid, hare Omnipotentia
supplex, hare Onbevl. Ontvangenis, hare Hemelvaart, enz.
Maar de veraanschouwelijking en de vormen waarin die werden voorgedragen, de verhalen die ze moesten bevestigen,
worden niet meer noodzakelijk door ons aanvaard, zijn ook
nooit voorwerp van dogma of officiëele theologie geweest,
kunnen uit allerlei bronnen buiten Bijbel en Kerkvaders zijn
afgeleid.
Als we dan verder in den loop van het werk allerlei theologische beschouwingen zien uiteengezet, dan vreezen wij
dat, volgens den schrijver, zelfs de theologische en kerkelijke
leerstellingen in de exempelen uitgedrukt niet op studie van
Bijbel en Kerkvaders zouden gegrond zijn.
Zoo begint het eigenlijke onderzoek naar de beteekenis dier
exempelen met Maria en de exempelen. En dat zoogezegd :
(( omdat de H. Maagd stond in het middelpunt van het Mid-
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deleeuwsche geloof » . Dat is reeds een eerste noodlottige dwaling. Niet Maria, maar de Godmensch, maar God, stond en
staat nog in het middelpunt van het geloof. Wij noch onze vaderen hebben van den Gods-dienst een Maria-dienst gemaakt.
En de groote hoeveelheid van exempelen over Maria bewijzen
alleen, hoe groot een vertrouwen ons volk had in de voorspraak der Moedermaagd bij haar goddelijken Zoon. De katholieken uit de middeleeuwen zoo wel als nu gaan door
Maria tot Jezus, tot God. Zij baden en bidden tot Maria om
genade en verzoening bij God ; zij hadden en hebben vertrouwen in Maria, om door haar almachtige voorspraak hulp en
redding te verkrijgen bij God ; zij vereerden en vereeren haar
om de bijzondere heerlijkheid en voorrechten die zij door de
verdiensten van haar Zoon had ontvangen van God : steeds
is God het laatste doel en einde. En in het middelpunt van
den godsdienst stond veeleer de Mis, het H. Sacrament, de
Godmensch, die immers, en dat is het voornaamste bewijs
voor de Godheid die Jezus voor zich in aanspraak nam, alle
betrekkingen die de mensch als schepsel en zondaar met
God kan aangaan , aan zich heeft gehaald, om ons door Hem
als Middelaar met God te verbinden.
Volgens Prof. DE Voos zou dan verder heel de Mariacultus steunen op de apocriefe evangeliën, terwijl in de echte
evangeliën Maria een ondergeschikte rol speelt. Men ziet nu
in welken zin moet begrepen worden, dat de Mariavereering
der exempelen niet steunt op Bijbel en Kerkvaders. Het is
feiitelijk de gieheele Maria-vereering die hierdoor getroffen

wordt. Ook antwoorden wij dat hare maagdelijkheid, heiligheid, hare macht bij God, hare hemelvaart zelfs, uitsluitend
steunt op de H. Schrift en op de ambtelijke, algemeene en
alleroudste traditie der Kerk ; dat nooit een enkele dogmatische leerstelling uit de apocriefen werd bewezen ; dat er geen.
verband van oorzaak en gevolg bestaat tusschen de apocriefen en wat de Kerk over Maria gelooft, ja dat de apocriefen de
algemeene aanvaarding van sommige leerstukken veeleer
hebben in den weg gestaan (1). Het concilie van Ephese heeft
1) Zooeven is daarover verschenen het werk van A. JANSSEN, De Heilige Maagd
en ceder Gods Maria, I, Het dogma en de apocriefen, 1926, dat juist het verband van de dogmatische leering over Maria met de Apocriefen behandelt.
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niet de Godheid van Christus en het goddelijk Moederschap
van Maria ingesteld, maar tegen twijfel en dwaalleer plechtig
bevestigd als bevat in de H. Schrift. En door Maria tot Moe-

der van God uit te roepen heeft het allerminst den weg gebaand tot hare vergoddelijking. Nooit of nimmer heeft de
katholieke Kerk Maria vergoddelijkt ; zij heeft haar een eenige
plaats, onder God, maar boven alle schepselen toegekend,
zooals dat past voor de Moeder van God. Nooit ook is er in
de H. Kerk een streven geweest om Maria met Jezus gelijk
te stellen. Maria had hare feesten ? Maar de heiligen hebben
de hunne. Hoe volgt daaruit dat Maria in strijd met haar
Zoon werd vereerd? De H. Kerk heeft slechts 66n feest om
het mysterie der H. Drieëenheid te vieren. Volgt daar nu uit
dat de H. Drievuldigheid uit het middelpunt van den godsdienst naar den achtergrond werd geschoven? Allerminst,
daar alle feesten, ook die ter eere van Maria en Jezus, als
laatste voorwerp en hoogste doel hebben : Gods verheerlijking.
Zooals wij langs de ladder der schepselen uitgenoodigd worden om op te stijgen tot God, zoo ook langs de ladder van
Gods lieve heiligen, in 't bijzonder van de H. Moedermaagd.
Maar de hervorming heeft het sacramenteele karakter van
den godsdienst, waardoor deze zich bij de zinnelijk-geestelijke natuur van den rnensch aanpast en aanpassen moet, wil
God, die den mensch een zinnelijk-geestelijk wezen heeft
geschapen, zijn eigen werk niet verloochenen, geheel laten
verloren gaan of liever veroordeeld, het aanschouwelijke,
waardoor het bovenzinnelijke alleen tot den mensch kan doordringen en hem aangrijpen, uit den booze verklaard. Zij heeft
het begrip van voorspraak en middelaarschap verbeurd, en
zoo alle heiligen- en Maria-vereering verbannen. Maar vier
eeuwen geschiedenis roepen luide dat overal waar het geloof
in de Moeder Gods en de liefde voor haar verzwakt, daar ook
het geloof en de liefde voor den Godmensch verdort. De Her
vorming is begonnen zonder Maria ; nu raakt zij zienderoogen
aan het einde van haar loopbaan zonder den Godmensch.
Geheel onze Maria-vereering wordt afgeleid uit en steunt op
het geloof, dat Christus God was, geboren uit de Maagd
Maria. En dat staat duidelijk in de Evangeliën !
Prof. DE Vooros wil verder de ontwikkeling schetsen van
de Maria-vereering in den loop der eeuwen en in 't bijzonder
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bij onze voorouders. Veel van wat hij zegt zouden we gereedelijk, mits goed verstaan, kunnen beamen. Wij, katholieken,
nemen wel een zekeren groei door de eeuwen aan, in de Maria-vereering, als in elke geloofsleer. Maar wij houden met alle
beslistheid vol, dat het katholiek geloof met betrekking tot
Maria in zijn wezen onveranderd is gebleven, en wij rechtvaardigen de nieuwe uH;i en van de steeds groeiende godsvrucht als een van God gewild en natuurlijk gevolg der diepere bewustwording van het dogma. Zoo is een der voornaamste oorzaken der sterk opbloeiende Maria-vereering en
ook van de exempelen-literatuur in de XI le en XI l ie eeuwen
geweest het dieper aanvoelen en krachtiger beleven van den
Godmensch zelf in zijne Menschelijkheid. Tot dan toe had de
pas bekeerde en fiere Frank in Christus hoofdzakelijk gezien
en vereerd den God, die ook nog op het Kruis oppermachtig
regeert. Maar allengs, na eeuwen christendom en met den
opbloei van geheel het religieuze leven sedert de Xe eeuw,
ging men ook steeds dieper in op zijn Menschheid, zijn Ontbering, zijn Lijden. De statige Moeder Gods werd dan ook
de Moeder der Smarten en de Moeder der menschen. Daar
komt geen verandering in het dogma : alleen een dieper bewust-worden van een zijde van dit dogma, dat echter voor het
leven de verst-strekkende gevolgen had. Een geheel nieuwe
gevoelssfeer werd geschapen : waar de lijdende Christus de
harten gaat beheerschen, daar komt verteedering, daar komt
liefde, daar komt wijding over al wat zwak is. De ridder wordt
geboren ; de liefde bloeit in de harten, de ascese groeit tot mystiek , Maria wordt de Moeder die nooit een bede van hoe verworpen zondaar ook onverhoord heeft gelaten. Waar men dan
ook meent dat de ridderlijke vrouwendienst mede invloed
heeft gehad op den Maria-cultus, daar is misschien juist het
omgekeerde gebeurd. En in die diepere bewustwording van
het dogma der Menschwording ligt de laatste verklaring voor
de in die tijden ook stijgende Maria-vereering, zoo zeer houdt
de vereering van Maria stap met die van den Godmensch.
Men wil nog aantoonen : hoe dezelfde oorzaken die in de
dogmatiek van de eerste christenen Maria tot Middelaarster
gemaakt hadden, ook later werkten bij de Germanen. « De
Germanen hadden gebeefd van ontzag voor Wuotan en
Donar ; zij konden zich God moeilijk voorstellen als den ge-

Boekbesprekingen.

329

duldigen Lijder ; Hij bleef voor hen voornamelijk de God der
wraak. Maar gelukkig zetelde naast Hem (onder Hem) de
Moeder Gods vol goedertierenheid en vrouwelijke zachtheid,
die beter het middelaarschap kon op zich nemen » . Van zulk
een ontwikkeling nu weet de geschiedenis niets. Dé pas bekeerde Germaan zag in Christus jawel allereerst den oppermachtigen God ; en zoolang de Godheid van Christus vooral
in het bewustzijn trad ging ook de vereering van Maria naar
de Moeder Gods. Het is met het dieper bewust-worden van
Christus' Menschheid, dat ook Maria steeds voller gevoeld
werd en vereerd als de Moeder der menschen. Niet dat men
toen de Godheid van Christus, zijn almacht, zijn rechtvaardigheid ging vergeten. Maar juist omdat men in Hem nog
den Rechter en den beleedigden God erkende, die om onze
zonden geleden had, kon het kinderlijk vertrouwen gaan
naar haar, die alleen Moeder was, en die door haar smeekende
Almacht bij haar Zoon kon ten beste spreken. Teksten die
uit deze stemming ontstaan zijn, uit de Middeleeuwen, gebruiken om de wording der Maria-devotie te schetsen bewijzen
dus niets. En ze bewijzen niet eens, dat God ooit gevoeld en
gediend werd als de Oud testamentische God der wraak : dat
men in God ook nog den Rechter erkende, brengt toch niet
mede dat men in Hem alleen den God der wraak zag.
Dat er in de wijze om Maria te vereeren evenals in de voorstelling der vier nitersten en zelfs van Jezus, trekken voorkomen uit folklore en volksvertellingen en zelfs uit de oud-Germaansche mythologie, mag heel goed aangenomen worden,
zoolang men daaruit de wording van het dogma niet wil afleiden. Dat de eerste missionarissen uit zulke bronnen hebben
geput . om de leerstellingen aanschouwelijk te maken, dat ze
op verwantschap van de leer die ze brachten met het volksgeloof hebben gewezen, kan niet afgekeurd , moet in vele gevallen zeer geprezen worden, als daardoor niet het wezen zelf

der geloofsieer werd aangetast.
Wat nu de Middeleeuwsche Maria-vereering zelf betreft,
al geeft men wel toe dat de kerkleer voor Maria geen aanbidding kende, toch meent men dat niet zelden de grens overschreden werd. Dat zoo iets in het volksgeloof ooit zou g,ebeurd zijn ontkennen wij ten stelligste. Wel kan de devotie
van het volk niet altijd even verlicht zijn geweest : wel mogen
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enkele schrijvers zich nu en dan een ongelukkige uitdrukking hebben laten ontsnappen ; maar wat volgt daaruit? Het
sterkste bewijs dat aangehaald wordt voor gelijkstelling van
Maria met God is misschien dat « zelfs het Te Deum Luciamus op Maria werd overgebracht ». Maar dit werd niet gedaan : op de wijze van het Te Deum werd een Te Maria gernaakt.En staat er in dit Te Mariam wei één woord dat vergoddelijking veronderstelt ? iets als Te deem ? Ook zou Maria in
de exempelen voorkomen als oppermachtige Godin, die haar
Zoon in de schaduw stelt. Wie beweert dat de Middeleeuwen Maria als Godin hebben vereerd, moet veronderstellen
dat de Middeleeuwen reddeloos te kort schoten in hun begrip
van God. Zij vereerden Maria als de Omnipotentia supplex,
en niet verder. Wel wordt een plaats uit een sermoen aangehaald waarin Maria werkelijk godin wordt genoemd. En ware
dit nu nog zoo, wat zou dit voor het algemeen volksgeloof te
beteekenen hebben? Maar die plaats staat blijkbaar onder
Renaissance-invloed, en de bedoeling komt in den samenhang duidelijk uit : Maria mag in zekeren zin Godin heeten,
omdat alle hemelen haar gehoorzamen, maar « overmits den
wille Gods die hen van boven toelicht », die dus boven Maria
staat, terwijl deze « en laet nyet af Gods strengigheit met haren moederliken ghebede te verwandelen in mededoegender
ontfermherticheit ». Nog eens : dit is de opvatting zelf van de
Omnipotentia supplex.
Waar dan Prof. DE Voos het bijna ongelooflijk vindt
« dat men steeds de identiteit van de historiese Maria en de
Heilige Maagd (in de glorie van de Hemelvaart) besefte »
spreekt hij wel zijn eigen vonnis uit over zijn beschouwingen :
daaruit blijkt immers hoe gezond, hoe werkelijk, hoe echt
rechtgeloovig de Maria-vereering in de groote massa van het
katholieke volk gebleven was. Want Maria is in de Middeleeuwen vereerd geworden door hoog en laag, door godgeleerden en vromen, door dichters en kunstenaars, door Van
Maerlant en door Hadewijch, door eenvoudige geloovigen en
door de hoogst bespiegelende mystiek. Want de mystiek
bracht geen reactie. Reactie waartegen, al eerst? Tegen de
Maria-vereering? Ruusbroec en de Goede Kok en Thomas a
Kempis zijn alien innige Maria-vereerders geweest. Hunne
devotie, hun godsdienstige praktijken waren misschien ver-
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lichter dan die van sommige eenvoudige geloovigen ; maar
ook voor hen mocht van Maria het hoogste gezegd worden,
zoolang men haar niet met God gelijk stelde. Allen, geleerden en ongeleerden, eenvoudigen en mystieken, huldigden
dezelfde dogma's van Maria's goddelijk Moederschap, van
hare maagdelijkheid, hare smeekende Almacht, enz. Wel
hebben de leiders, priesters zoowel als leeken en niet noodzakelijk mystieken, tenzij men onder mystiek versta alle leering van vroomheid, meermaals gewaarschuwd tegen sommige veraanschouwelijking, tegen sommige praktijken, sommige gevaarlijke uitdrukkingen, om de vereering steeds zuiver
te houden. Maar dat is geen reactie, dat is onderrichting. Wie
maar alleen de Imitatio Christi kent (waarvan de titel reeds
moet waarschuwen dat het niet over Maria gaat) zou, ja, kunnen meenen, dat de vereering van Maria geen overheerschend( ?) element meer vormde in het XV eeuwsche geloof.
Maar daaruit te besluiten tot reactie hij de Noord-Nederlandsche mystici gaat niet op ; of men zou zich moeten voorstellen dat geheel de katholieke cultus in de Middeleeuwen een
Maria-cultus is geweest. Omdat een schrijver niet voortdurend
in al zijn werken van Maria spreekt sluit hij zich nog niet uit
den kring der Maria-vereerders, waartoe Thomas a Kernpis,
zooals uit zijn overige schriften blijkt, voorzeker behoorde.
Ook moet men bekennen dat bij de Windesheirners de Mariavereering niet had afgenomen. Doch uit dit voorbeeld blijkt
alweer hoe gevaarlijk het is uit een bepaalde soort van literatur algemeene conclusies over het volksgeloof af te leiden.
Ook bij de andere dogmatische beschouwingen die Prof.
DE Voos in zijne studiën mengt zouden we meermaals alle
voorbehoud moeten maken en flink onderscheiden. Het is
onnoodig hier verder op in te gaan ; het bovenstaande mag
aantoonen van welken aard onze opmerkingen telkens zouden zijn. Alleen bij de rol der mystiek moeten we nog even
verwijlén.
Aan den eenen kant wordt de mystiek voorgesteld als reageerend tegen de Maria-vereering in het volksgeloof : aan den
anderen als zijnde van nature anti-hiërarchisch en zich wendende tot het volk, om de scheiding tusschen leeken en godgeleerden op te heffen. Dat de mystiek van nature anti-hiërarchisch zou zijn loochenen wij ook weer ten stelligste. Die be-
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wering steunt op een valsch begrip van de rol van de priesters,
van de Kerk, van hare liturgie en hare sacramenten in het
godsdienstige leven. Hoe het individu door de hierarchie der
Kerk in zijn godsdienstig leven niet verhinderd, maar bevorderd werd, hebben wij juist in de eerste afl. (bl. 13 vlg.) aangetoond. Dat (( in alle kringen en standen verlichte mensen
konden opstaan, die hun wijsheid onmiddellijk door de goddelijke genade verwierven » bewijst in geenen deele dat men er
aan dacht de scheiding tusschen leek en godgeleerde op te
heffen. Dat zeggen wij nu nog ; dat heeft de Kerk zelf ook
steeds geleerd ; maar die onmiddellijke verlichtingen werden
steeds getoetst en geleid door de leering der Kerk, opdat ze
niet tot allerlei illusies en dwalingen zouden ontaarden, zooals
dit met de Hervorming is gebeurd. En ook de hoogste mystieken onderwierpen hunne onmiddellijke verlichtingen aan het
oordeel der Kerk, die door Christus zelf is aangesteld om te
waken over de zuiverheid van zijn aan de menschen meegedeelde openbaring. En zoo berust menige bewering in de inleidende beschouwingen van het elfde hoofdstuk over de bespiegelende mystiek op een verkeerd begrip van wat theoloog is
en wat leek, wat kloosterling en wat mystiek. Op het verzet
tegen stichtelijke lectuur in de volkstaal hebben we ook hierboven gewezen. Niet tegen stichtelijke lectuur in de volkstaal
werd verzet gemaakt, maar tegen sommige licht verkeerd te
begrijpen stichtelijke lectuur. Dat sommige bespiegelingen
licht aanleiding konden geven tot ketterij verstaat eenieder ;
dat de Kerk hare kinderen daartegen waarschuwen en beschermen moest, wien zal dit verwonderen ? Doch men zie
daarin toch weer geen strijd tusschen de mystiek als zoodanig
en de Kerk ! Ook is het niet de mystiek als zoodanig die het
Latijn voor de volkstaal heeft laten varen in geschriften zoowel als in prediking. Ten alien tijde werd in de volkstaal gepredikt, al zijn er tijden geweest dat die prediking verwaarloosd werd en daar weer moest ingegrepen worden door de
Kerk om ze in eer te herstellen. Maar de mystiek heeft voor
het eerst de hooge beschouwingen over de vereeniging met
God als groot onderwerp der prediking behandeld ; en als er
van een scheiding tusschen leeken en godgeleerden ten opzichte van godsdienstige onderwerpen mag gesproken worden,
dan is het in dien zin dat de Kerk liefst zulke onderwerpen
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niet bij ontwikkelde leeken wilde voorgedragen zien. Op dat
gebied moge Eckehart een voorganger zijn geweest ; niet op
het gebied der mystiek in 't algemeen, waar ze ten onzent
reeds een heele traditie hadden in de volkstaal sedert het begin
der XIIIe eeuw.
Doch wij moeten ons beperken. Voor iemand die geheel
buiten den katholieken godsdienst is opgegroeid, mag het
moeilijk vallen zich in de katholieke geloofsleer geheel in te
voelen. Gaarne bekennen wij dat Prof. DE VOOYs objectief
heeft willen zijn, en gewenscht heeft zich welwillend en vriendelijk te betonnen tegenover de katholieke geloofsleer. Met
dezelfde welwillendheid werden deze kanctteekeningen geschreven, en met de meeste achting voor zijn wetenschappelijken arbeid.
Antwerpen.

Dr. J. VAN MIERLO jun. S. J.

Nicodemus' Evangelie, naar een Diestersch handschrift uit
de X Ve eeuw. Uitgegeven door C. RUTS, pastoor van het
Gasthuis te Diest, en J. JACOBS, werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie. Gent, 1926. (Overdruk uit de
Verslagen en Mededeelingen der Kon. Vl. Acad. , juni
1926) 44 bl.
Deze middelnederlandsche tekst is volgens de uitgevers
(bl. 5, 7 en 8) belangwekkend uit een taalkundig oogpunt,
en werd in de eerste helft der XV' eeuw te Diest of in de omstreken afgeschreven (bl. 7), gaat dus terug op een ouderen
legger die wellicht nog uit de XI I I e eeuw dateert (bi. 5) .
Aanvankelijk dachten de uitgevers de hand te hebben gelegd op een tekst, « die eenig is in zijn soort in de Nederlanden )) (bl. 8.), want hij verschilt merkelijk van de middelnederlandsche handsehrititelijke overlevering, bewaard in codices te Dusseldorf, Leiden en Den Haag, alsmede van de
incunabelen en de oude drukken (bl. 4 en vlg.). Ze vernamen
echter bij het ter perse gaan « dat nog een half dozijn hiss.
[van het Nicodemus-Evangelie] in private boekerijen in
België voorhanden zijn » H. 8). jammer genoeg deden ze
ons niet mede waar die handschriften zich bevinden, en hadden ze geen gelegenheid hunnen tekst met de .; zei inland-
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sche documenten te vergelijken. Wij willen hopen, dat die
zeer belangrijke rn.edeceeling, welke hun op het laatste oogenblik gedaan werd, niet op een misverstand berust, en dat
Nicodemus' Evangelie hier niet verward wordt met het Leven

des Heeren.
•
Over de goede eigenschappen dezer uitgave op taal- en
letterkundig terrein hoeven we hier niet te gewagen, maar
van ons historisch standpunt uit heeten we deze bijdrage zeer
welkom. Ze wordt voorzeker een aanleiding en spoorslag tot
grondige studie van heel de kwestie. Want het blijkt alvast
uit de negen of tien (?) nu reeds bekende hss. dat men voor
het Evangelie van Nicodemus ten onzent toch wel veel
(( aantrek » heeft gevoeld, ten laatste van de eerste helft der
Mlle eeuw af, vermits de invloed ervan, wat het tweede deel
betreft, niet te loochenen valt in : Van den levene ons Hecren
en in : Dboec vanden Houte. Zoodra het middelnederlandsch
stichtelijk proza en inzonderheid de talrijke Levens van Jezus
in dicht en ondicht zullen zijn uitgegeven, of althans wetenschappelijk behandeld, zal het blijken dat die belangstelling
heel groot is geweest, want in een twaalftal mij bekende en
reeds afgeschreven teksten ervan wordt het Nicodemus-Evangelie, zoo niet ingelascht, dan toch heel uitvoerig ... geplunderd. Dan eveneens zal het blijken dat lang niet alleen Jan
van Boendale den pseudo-Mattheus heeft overgezet, maar de
invloed en de sporen van deze en andere apocriefen zullen
dan ook aan den dag komen in onze letterkunde.
Intusschen, als gezegd, heeft deze tekst vergeleken met de
andere op W. 4 aangehaald, reeds zijn interessante problemen met het oog op de bronnen ervan (bi. 5, 7 en 8). Het
ware wenschelijk geweest dat de uitgevers ons telkens verwititgd hadden, wanneer de nederlandsche bewerking iets
overslaat tegenover de latijnsche bron, al gaven ze het originee ook niet in zijn geheel. Nu vestigen ze enkel bij middel
van [ de aandacht op ingeschoven zinnen of brokken.
Merkwaardiger wijze komen die [} alleen voor in de A cta
Pilati ; de Descensus ad inferos vertoont dus geen interpolaties. De bewerking der Ada Pilati telt op 72 folia zoowat
900 regels druk, waarvan er ongeveer 140 tusschen staan.
Men kan dra merken dat de bewerker tegenover zijn latijnsche bron deze inlasschingen op zich heeft genomen om het
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geheele verhaal der Passie, gelijk dit door de Synoptici van
af het optreden van Pilatus verteld wordt, tot zijn recht te
verhelpen. Zoo zijn fol. 23-27, 34, 36, 46 uitvoerige stukken die teruggaan op de canonieke teksten. Deze bemerking
is van belang ; ze stelt in het licht, naast de middeleeuwsche
lichtgeloovigheid, den geest van orthodoxie, die onze voorvaderen heeft gekenmerkt. Buiten deze brokken en andere kleinere tusschenvoegsels, die door dezelfde bekommernis zijn
ingegeven (alles te zamen zoowat 90 regels) zijn er nog twee
uitvoerige opschriften (fol. 42, 61) die 12 regels omvatten.
Een dertigtal dus is gewijd aan subjectieve stemmingen van
den bewerker (1), de uitvoerigste, 10 regels opleverend (fol.
32-33), betreft de kruisiging. De rest der inlasschingen komt
haast uitsluitend voor in het IXe hoofdstuk, waar Pilatus het
opneemt voor Christus tegenover de beschuldigende joden,
en in het XIl e waar Nicodemus dezelfde rol vervult. Deze
voorliefde voor hoor en wederhoor is echt volksch en blijkt
ook nog uit vele dergelijke onuitgegeven bescheiden.
zoo weten we, gedeeltelijk althans, waarom de Descensus
ad in/eros geen toevoegsels heeft : aangaande dit leerstuk zijn
de canonieke schriften haast zwijgend. Dat deze verklaring
echter zou volstaan om uit te leggen, waarom er in die
11 hoofdstukken (twee bleven onvertaald, nl. 28 en 29),
waar zeg en wederzeg elkaar verdringen, heelemaal geen inlassching te achterhalen is, lijkt mij volstrekt niet duidelijk.
lk zou dan ook wel eenigen twijfel willen opperen betreffende
de bewering der uitgevers (bl. 8) : « De omwerking schijnt ...
het werk geweest te zijn van den Nederlandschen vertaler. »
Indien dit zoo is, waarom bleef hij dan niet logisch en psychologisch konsekwent? Wat hij voor Pilatus en Nicodemus
deed, waarom het verwaarloozen bij andere verdedigers en
beschuldigers uit het tweede gedeelte ? Nochtans is het niet
onmoglijk dat deze vreemde afwijking gewettigd wordt door
het feit, dat in de Descensus ad in/eros Christus' persoon
niet meer rechtstreeks op het spel staat, terwijl dit in de A cta
Pilati wel het geval was.
1) Met « bewerker » bedoelen we s5f de eigenlijke bron van onzen tekst, ze
weze dan in het latijn of in het dietsch, M den schrijver van den origineelen
tekst.
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Wat daarvan ook zij, laat ons hopen dat deze zeer verdienstelijke poging van de EE. HR Jacobs en Ruts nog veel navolgers zal vinden, want tegenover den oogst, hoe gehavend
dan ook, is het getal der arbeiders bedroevend klein.
Mechelen.

Dr. D. A.

IMPRIMATUR
Mechliniae, 8 Juiii 1927.
J. THYS, can., lib., cens.

STRACKE,

S.

J

EEN GEDING
OVER ECKEHART'S RECHTGELOOVIGHEID.
verUOEg.

III

Op een laatste
beschouwing tegen Karrer's verdediging, of methode van
verdediging van Eckehart, zouden wij met nadruk de aandacht willen vestigen. 0. Karrer blijft te zeer en uitsluitend
bij de dokumenten der Keulsche commissie, alsof daarin
geheel het Eckehart-geding besloten lag. Te verklaren is dat
wei, uit het feit dat hier iets geheel nieuws geboden werd ;
dat sommige door de censors gebrandmerkte stellingen geen
zulke veroordeeling verdienden ; dat Eckehart er zich, blijkbaar met veel zelfvertrouwen en soms niet zonder geluk,
voet voor voet rechtvaardigt. Zou hij dan geen gelijk hebben
gehad ? En moet hij niet ten volle in eere hersteld worden?
Zoo heeft men dan ook getracht dit te doen. Maar andere
stukken van het proces werden overzien. Ten slotte komt het
toch alleen aan op de pauselijke bulle en op de daarin bevatte
stellingen : deze alleen zijn veroordeeld geworden.
Heeft nu de pauselijke curia eenvoudig de Keulsche commissie bekrachtigd ? Heeft ze, vertrouwend op de haar door
deze meegedeelde teksten, zonder verder onderzoek een
vonnis uitgesproken ? Zoo stelt het 0. Karrer voor. Doch de
uitdrukkelijke verklaring van den paus, de inhoud zelf der
bulle, pleiten er reeds tegen. Er is echter nog een gewichtig
feit gebeurd, waarop de Soest-documenten nieuw licht verspreiden, dat door 0. Karrer niet wordt vermeld, dat echter
ons oordeel over geheel het geding wel leiden moet.
Het was tot nog toe bekend dat Eckehart den 13" Februari
1327 in de kerk der Dominikanen te Keulen een openbare
verklaring had gedaan, naar aanleiding van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging van ketterij . Daarin legt hij voor
het volk getuigenis af van zijn algeheele orthodoxie, en wederroept hij alle dwalingen die in zijn werken, schriften of
preeken, zouden kunnen ontdekt worden. Naarmate hij zijn
HEEFT ECKEHART ZELF SCHULD BEKEND ? --
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verklaring in 't Duitsch voorlas, vertaalde zijn medebroeder
Konraad von Halberstadt ze in het Latijn. Een notarieele
akte werd er van opgemaakt.
De voornaamste plaatsen nu hieruit luiden als volgt :
Ego, magister Ekardus, doctor sacre theologie, protestor
ante omnia, Deum invocando in testem, quod omnem errorem in fide et omnem deformitatem in moribus semper (fugi
et) in quantum michi possibile fuit, sum detestatus, cum
huiusmodi errores statui doctoratus mei et ordinis repugnarent et repugnent. Quapropter si quid errorem (erroneum)
repertum fuerit in premissis, scriptum per me, dictum vel
predicatum, palam vel occulte, ubicumque locorum vel temporum, directe vel indirecte, ex intellectu minus sano vel reprobo, expresse hic revoco publice coram vobis universis et
singulis in presentiarum constitutis, quia id pro non dicto vel
scripto ex nunc haberi volo, specialiter etiam quia male intellectum me audio, quod ego predicaverim...
Volgen drie beschuldigingen : hij zou gezegd hebben dat
zijn kleine vinger alles had geschapen ; maar hij bedoelde den
kleinen vinger van het Kindje Jezus ; dat er iets in de ziel zou
zijn van dien aard, dat, zoo ze geheel zoo was, ze ongeschapen zou zijn : hij bedoelde zoo de ziel uit haar wezen intellect
ware. Ook heeft hij nooit geleerd dat er iets ongeschapens in
de ziel zou zijn, vermits op die wijze de ziel zou samengesteld zijn uit iets geschapens en iets ongeschapens. En dan
besluit hij :
Salvis omnibus revoco, ut premisi, et corrigam et revocabo
in genere et in specie quandocumque et quotienscumque id
fuerit opportunum quecumque repperiri poterunt habere intellectum minus sanum (61).
Zeer verschillend werd over de beteekenis van deze verklaring verhandeld. Protestantsche geschiedschrijvers (Preger,
Delacroix, enz.) hebben gemeend, dat Eckehart's onderwerping slechts een voorwaardelijke zou zijn geweest : indien
men hem namelijk kon bewijzen, dat hij dwalingen had ge61) Afgedrukt in PREGER Geschichte der deutschen Mystik I T. Leipzig,
Dórffling and Franke, 1874, blz. 475-476. DENIFLE 0. P. Acte zum Prozesse Meister Eckehaits in Archiv fur Literatur and Kirchengeschichte des Mittelalters t. II
630-633.
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leeraard. Karrer verklaart dat, ook al hadde de paus hem veroordeeld, Eckehart zijn standpunt van algeheele onderwerping niet zou hebben opgegeven : het vonnis trof immers alleen den objectieven zin der stellingen, zooals het gewone
verstand die zou hebben begrepen (en dus niet zooals Eckehart ze bedoeld had ?) Eckehart zou met eerbied de veroordeeling hebben aanvaard, zonder met zijn geweten in strijd
te komen, dat hem zijn ononderbroken goede trouw voorhield. Zulk een antwoord komt ons wel eenigszins vreemd
voor. Wat er ook van zij, Eckehart heeft zich hier wel onvoorwaardelijk onderworpen : si quid erroneum repertum
fuerit is geen eigenlijk conditionalis, maar beteekent : al wat
verkeerd zal bevonden worden : quaecunque reperiri poterunt habere intellectum minus sanum. Nooit of nergens zegt
hij, dat hij zich alleen onderwerpt, zoo men hem zijn dwaling
kan bewijzen, of iets dergelijks. De zoo krachtige en treffende vorm der wederroeping sluit alle voorbehoud of voorwaarde uit.
In de bulle van veroordeeling nu verklaart de paus : Porro,
tam illis, apud quos praefati articuli praedicati seu dogmatizati fuerint, quam quibuslibet aliis, ad quorum devenere notitiam, volumus notum esse, quod, prout constat per publicum instrumentum inde confectum, praefatus Ekardus in

fine vitae suae fidem catholicam profitens, praedictos viginti
sex articulos, quos se praedicasse confessus exstitit, necnon
quaecumque alia per eum scripta et docta, sive in scholis,
sive in praedicationibus, quae possent generare in mentibus
fidelium sensum haereticum vel erroneum ac verae fidei inimicum, quantum ad ilium sensum revocavit ac etiam reprobavit, et habere voluit pro simpliciter et totaliter revocatos, ac
si illos et illa singiliatim et singulariter revocasset, determinationi Apostolicae sedis et nostrae tam se quam scripta sua
et dicta omnia submittendo.
Op welke wederroeping door Eckehart zinspeelt hier de
paus : op die van den 1en Februari 1327 waarvan wij hierboven den inhoud hebben meegedeeld, of op een latere, waarin
Eckehart uitdrukkelijk zou hebben verklaard 26 stellingen, in
de bulle aangehaald, te hebben geleeraard, waarom hij ze
dan ook onvoorwaardelijk verwierp ? Sommigen willen, dat
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van 13en Februari, die ze dan nog als een voorwaardelijke onderwerping uitleggen. Toch werd reeds vroeger vermoed, dat
een tweede uitdrukkelijke onderwerping nog moet hebben
plaats gehad, welke door den paus bedoeld wordt. Ons dunkt
het duidelijk dat dit inderdaad is gebeurd. En de documenten
van Soest brengen er nieuwe bewijzen voor.
Vooreerst de verklaring van 13 en Febr. bevat nergens zoo
iets als een bekentenis, eenige gelaakte of verkeerde stellingen werkelijk geleerd te hebben. Ongetwijfeld legt Eckehart
er een belijdenis af van zijn rechtgeloovige gezindheid : hij
is bereid te verafschuwen, alle dwaling en ketterij die in zijn
werken zouden aangetroffen worden. Maar dat hij zulke, in 't
bijzonder bepaalde dwalingen, als die 26 stellingen der bulle
beslist waren, ooit had geleerd of gepreekt, zegt hij met geen
enkel woord. Hij klaagt er veel eer over, dat men hem meermaals verkeerd zou hebben begrepen. Zijn verklaring van
13en Febr. betreft eerder de toekomst : al wat men in zijn
preeken of schriften als verkeerd zal aanwijzen wil hij nu
reeds als niet gezegd of niet geleerd beschouwd hebben.
Over de klacht zelf gewaagt de bulle niet : de woorden
zijn zoo uitdrukkelijk als men maar wenschen kan : quos se
praedicasse con f essus exstitit. Zander eenige beperking, eenig voorbehoud.
De paus spreekt dan ook nog van een publicum instrumenturn, een notarieele akte die van Eckehart's verklaring was
opgemaakt geworden. Zijne woorden luiden alsof ze aan die
akte waren ontleend, wat trouwens op zich zelf waarschijnlijk mocht zijn. Maar dan zijn die toch niet ontleend, aan de
akte van 1327, waarmee ze slechts heel van verre overeenstemmen, als onderwerpingsformulen altijd noodzakelijk iets
gemeens hebben.
De onderwerping van 13 en Febr. had plaats gehad in het
openbaar, voor het gewone gehoor van den prediker, in de
Dominikanenkerk. De bulle maakt den indruk, dat daarin
een nog niet openbaar bekende wederroeping bedoeld wordt.
Daarom wil de paus ze ter kennis brengen ook van degenen
bij wie die stellingen waren gepredikt of geleeraard geworden. Daaruit ook weer moet men besluiten dat een andere
wederroeping heeft plaats gehad, wellicht in de laatste ziekte
van den meester, in fine vitae suae, zegt ook de bulle, die dan
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niet is openbaar geworden, waarom de paus ze nu uitdrukkelijk meedeelt.
Sedert nu de documenten van Soest bekend zijn, weten
wij ook welke stellingen Eckehart den 1 31 Febr. heeft kunnen wederroepen. Het zouden de stellingen zijn door de
Keulsche commissie uit zijn werken opgemaakt. In de 26 stellingen echter, die de paus in de bulle opneemt en waarvan
hij uitdrukkelijk verklaart, dat Eckehart beleden had ze te
hebben geleeraard, zijn er wel ongeveer de helft, die
niet voorkomen op de lijst der Keulsche commissie (62). Te
Avignon heeft namelijk een ander onderzoek plaats gehad :
waardoor slechts enkele van de door de Keulsche commissie
gelaakte stellingen werden behouden en een reeks andere
werden toegevoegd. Toch ook wel een bewijs dat de commissie van Avignon zich niet goedsschiks door de commissie
van Keulen heeft laten op sleeptouw nemen, als ook door
Karrer verondersteld wordt. Welnu, ook van deze nieuwe
reeks van stellingen verklaart de paus dat Eckhart zou bekend hebben ze te hebben geleeraard. Wil men nu den paus
niet van moedwillige leugen beschuldigen, wat wij voor ons
allerminst kunnen aannemen, wat trouwens geen objectief
onderzoek zonder aanleiding mag veronderstellen, dan zijn
we wel verplicht aan te nemen, dat Eckehart inderdaad nog
een tweede plechtige en ditmaal formeele schuldbelijdenis
heeft afgelegd.
Met dezen staat van zaken v66r oogen krijgt een anderszins vreemde bijzonderheid in den tekst der bulle een mooie
verklaring. De paus spreekt slechts van 26 stellingen door
Eckehart als zijn leer erkend en verworpen, hoewel de bulle
er 28 bevat. Maar de twee laatste zijn voorafgegaan door de
bemerking : Objectum praeterea exstitit quod praedicaverat
alios duos articulos sub his verbis. Wij mogen veronderstellen, dat een eerste reeks van stellingen aan Eckehart is voorgelegd geworden, waarover hij werd gevraagd of hij die geleeraard had. Deze 26 stellingen nu heeft Eckehart beleden
62) Eigenlijk negen stellingen die getrokken waren uit Eckehart's Johannescommentaar. De Keulsche commissie had dezen ter zijde gelaten. Althans uit
de documenten van Soest blijkt niet dat die commentaar te Keulen het voorwerp
van een bijzonder onderzoek was geweest.
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geleeraard te hebben. Toen nu de bulle werd opgesteld, heeft
de paus er nog twee andere aan toegevoegd. Vermits Ecke- `
hart die niet had ingezien en dus niet als de zijne erkend en
verworpen had, werden ze door de boven aangehaalde woorden ingeleid. Misschien was het te laat om Eckehart hierover
nog te ondervragen : de wederroeping was gebeurd bij zijn
laatste ziekte. Hij was intusschen overleden. En zou de vermelding in fine vitae suae ook niet daartoe dienen, om te verklaren waarom de laatste stellingen niet uitdrukkelijk door
Eckehart waren erkend geworden ?
Het kan derhalve, dunkt ons, moeilijk ontkend worden,
dat Eckehart zelf ten slotte zou hebben ingezien, dat hij in
meer dan een leering gedwaald had. Hij moet na een eerste
algemeene belijdenis van rechtgeloovigheid en volledige onderwerping, een tweede hebben afgelegd, waarin hij bepaald
heeft erkend ze geleerd te hebben, waarom hij ze dan ook
ootmoedig en gehoorzaam in alle oprechtheid wederriep.
Daaruit moeten wij ook weer afleiden hoe nauwkeurig, hoe
gewetensvol zelfs, de paus zich heeft willen uitdrukken :
slechts 26 stellingen waren door Eckehart wederroepen geworden, zoo wordt dit ook slechts van 26 beweerd. En men
merke daarbij nog op : een der twee stellingen ten minste
(Deus non est bonus etc.) was door Eckehart voor de Keulsche Commissie toch wel als zijn leer erkend : in alle geval
bij deze neemt hij den tekst aan juist zooals de commissie
hem dien had voorgelegd ; alleen verdedigt hij daar die leer
op de door ons vermelde wijze. Ook van deze stelling dus
had de paus kunnen zeggen dat Eckehart ze beleden had.
Hij heeft het niet gedaan, omdat hij zelf er het uitdrukkelijk
getuigenis niet voor heeft gehad.
Naar aanleiding juist van die woorden : objectum enz.,
vindt Karrer het vreemd, dat iemand zou veroordeeld worden
om leerstellingen die hem eenvoudig worden toegeschreven.
De beschouwingen die hij daaraan vastknoopt over de handelwijze van het pauselijke hof zijn derhalve ongepast, omdat
ze een staat van zaken veronderstellen die niet heeft plaats
gehad. De woorden objectum enz. beteekenen niet, dat de
daardoor ingeleide stellingen zoo maar zonder onderzoek aan
Eckehart waren toegeschreven ;, alleen dat die niet op de lijst
der 26 stellingen voorkwamen, die Eckehart nog uitdrukkelijk als zijne leer had erkend.
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De door ons ontlede stelling Deus non est bonus enz. is nu
juist een dier twee laatste stellingen. Daaruit volgt geenszins
dat deze in de bulle geen rol zou spelen. Ze werd door den
paus veroordeeld als de andere. En voor de Keulsche commissie had Eckehart ze als de zijne overgenomen. Alleen
verklaart de paus dat hij voor deze stelling niet Eckehart's
uitdrukkelijke belijdenis had,
Dat deze bekentenis van Eckehart van het grootste belang
is voor de juiste beoordeeling van zijn leer en van de rechtgeloovigheid ervan spreekt van zelf. Indien Eckehart persoonlijk zou hebben bekend gedwaald te hebben, dan zullen
alle pogingen om zijn objectieve rechtgeloovigheid te redden
wel moeten schipbreuk lijden. Daarom dunkt het ons dat
alle onderzoek daarover door deze voorafgaandelijke kwestie
moet ingeleid worden. Wij zien niet in, hoe men nog langer
aan het bestaan van zulk een bepaalde en uitdrukkelijke
schuldbelijdenis door Eckehart zelf kan twijfelen. Of men
zou den paus van bewuste verdraaiing der feiten en van moedwillige leugen moeten beschuldigen. Zelfs indien iemand
wilde beweren, dat er geen andere wederroeping heeft plaats
gehad dan die van 13 P Febr. , dan zou deze volgens den inhoud van de bulle moeten verklaard worden. Of Eckehart
toen bepaalde stellingen heeft wederroepen blijkt niet uit den
tekst ; maar zou er toch mee overeen kunnen gebracht worden. Dan zijn dit de 26 stellingen geweest, die in de bulle
werden opgenomen.
Men herleze even aandachtig de boven aangehaalde woorden : duidelijk wil de paus er een totnogtoe onbekende verklaring ter kennis brengen, die Eckehart alvorens te sterven
had afgelegd. Zoo ook wordt alles klaar in de bulle, en moet
men den paus geen handelwijze toeschrijven, die hem onwaardig is.
Om te besluiten, vatten wij hier onze meeping samen :
1. Gaarne geven wij toe, ja beweren wij mede, dat Eckehart een buitengewone persoonlijkheid, en een der groote
denkers uit de Middeleeuwen is geweest : in zekeren zin de
vader der duitsche philosophic, omdat hij, door de hoogste
bespiegelingen voor zijn tijd, ook in de landstaal te verwerken, haar een eigen persoonlijk en ook nationaal karakter
ingedrukt en ze tot een nationaal bezit gemaakt heeft.
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2. Albertus Magnus moge scheppender en oorspronkelijker hebben gedacht : hij behoort toch meer tot de internatio
nale dan tot de bepaald duitsche wijsbegeerte. Eckehart gaat
geheel op in zulke beschouwingen die 's menschen diepst
gemoed kunnen aangrijpen ; en in innigheid en kracht om ze
uit te drukken overtreft hij allen. Meer dan andere groote
voorgangers heeft hij de heerlijkheden van de genade en van
het goddelijk Zoonschap, de verborgenste mysteriën en zuiverste vreugden van het mystieke leven en van onze vereeni-.
ging met God in 't bewustzijn van zijn toehoorders, ja van
geheel zijn volk opgewekt, en daardoor, omdat hij in 't
Duitsch schreef, den machtigsten invloed op het duitsche
geestesleven in de middeleeuwen uitgeoefend, al wordt die
invloed wel wat te ver uitgebreid.
3. Om de kracht van zijn genie te bepalen, zou moeten rekening worden gehouden met wat hij hierin aan anderen te
danken had : er bestond reeds een geheele mystieke leering,
in de volkstaal, ten onzent, die de eerste lijnen van Eckehart's
systeem heeft getrokken. En hij stond reeds te midden van
een bloeiende, mystieke literatuur, ook in de volkstaal.
4. Zijne leer als zoodanig, in 't algemeen beschouwd, is
wel rechtgeloovig en stemt overeen met de overlevering waaruit zij geboren is. Ze draagt nochtans een sterker, idealistische, platonisch-plotinische kleur. Zoo is dan ook de kern
dier leer, als zoodanig, nooit veroordeeld : veroordeeld werden zekere gevaarlijke strekkingen ervan, die zich uitten in
meermaals al te gewaagde, subtiele, dialectisch tot 't uiterste
gedrevene, kettersch-klinkende stellingen.
5. Zoodat, ondanks al zijn genialiteit en al zijn verdienste
voor de verheffing van het geestelijk leven, Eckehart moeilijk kan vrijgepleit worden van onklaarheid en verwarring in
de begrippen, van spitsvondigheid en gewaagdheid, van
dialectische gerafineerdheid in de uitdrukking. Genie, maar
wel eenigszins verward, avontuurlijk, gaarne abstracties op
de spits drijvend genie, door de gekunsteldheid van de scholastiek-in-verval bedorven.
6. Om Eckehart hiervan vrij te pleiten is er weinig gewonnen door de rechtgeloovigheid zijner leer in 't algemeen aan
te toonen : wat hij hier gevaarlijk op de spits drijft en wel
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kettersch formuleert, heeft hij elders, en zelfs gewoonlijk,
orthodox genoeg kunnen voorstellen.
7. Te recht werden, zoo niet alle, dan toch vele, en bepaaldelijk de in de bulle behoudene stellingen veroordeeld.
Met allerlei verklaringen en ophelderingen kunnen ze, in de
algemeene leer, als gansch in den haak, althans als rechtgeloovig worden uitgelegd. Maar ze mochten zoo niet geformuleerd worden : zoo konden ze slechts verwarring en dwaling
stichten ; zoo openbaarden ze zekere strekkingen die de geheele leer bedreigden.
En men zegge niet dat men geen schrijver uit afzonderlijke
zinnen buiten hun samenhang met zijn algemeene leer mag
veroordeelen. Jawel, wanneer die stellingen een laakbare tendenz verraden en feitelijk euvel-klinken en kettersch zijn.
Men moge zeggen wat men wil, b. v. over de door ons ontlede stelling, dat die in verband met de algemeene leer van
de negatieve Godskennis moet worden beschouwd : ze is
en blijft eenvoudig kettersch.
Al kunnen wij dus niet in alles zonder voorbehoud met
0. Karrer meegaan, al komt het ons voor dat de door hem
gevolgde methode in gebreke blijft om Eckehart van alle
dwaling vrij te pleiten, toch willen wij daarom niet in 't minst
afbreuk doen aan de verdiensten van zijn werk. Die blijven
onbetwist, ook voor wie zijn conclusies in al hun omvang
niet aanneemt. Trouwens, op de afzonderlijke verdediging
van ieder gelaakte stelling hebben wij niet willen ingaan. Wij
zijn van meening, dat het ondoenlijk is in ieder bepaald geval een stellig oordeel uit te spreken. Graag geven wij toe,
dat voor de meeste stellingen, zoo niet voor alle, in den samenhang met de geheele leer, zooals 0. Karrer dat uitstekend heeft gedaan, veel ter vrijspraak kan gezegd worden.
Maar was het wel dat, wat gelaakt en veroordeeld werd ?
Waren het niet eerder sommige strekkingen, die zich in gevaarlijke, kettersche formuleeringen openbaarden ? De veroordeeling moge een scherpe maatregel heeten : in normale
omstandigheden zou ze waarschijnlijk nooit gebeurd zijn.
Kleingeestige rivaliteiten hebben ze wel bevorderd. Maar
ook, was ze niet noodzakelijk, te midden van de pantheizeerende tendenzen van den tijd, bij de sterke ontwikkeling van
het kettersche beguinisme ? En zoo veel moet ons op een af
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stand van zoo veel eeuwen ontsnappen ! Toch kan reeds heel
wat ter verontschuldiging van Eckehart aangehaald worden :
en wij moeten hem dankbaar blijven voor het heerlijke, dat
hij heeft verkondigd. Zullen we echter wel ooit een definitief
en bevredigend oordeel over hem kunnen uitspreken ? En
zou men ten slotte zijn nagedachtenis geen eer aandoen, zoo
men aannam, wat de paus te verstaan geeft, dat hij zelf, nederig en oprecht, zijn dwalingen zou hebben erkend, Err are
humanum est. Hij heeft gedwaald, maar, in alle geval, zonder verkeerde bedoeling en in de verkondiging van een verheven boodschap.
Waar wij nu zien wat 0. Karrer zelf toegeeft, vragen wij
ons af, of zijn beoordeeling werkelijk zoo ver van de hier gebrachte staat, dat ze er niet mee kan verzoend worden.
Sedert ons eerste opstel, van Nov. 1926 in de Studiën, en
sedert het eerste deel dezer beoordeeling geschreven was,
zijn ook vaktijdschriften begonnen hunne meening over het
geding voor te dragen. Van bijzonder belang in dezen zin is
wel het opstel, dat zoo uitstekend een kenner en beoefenaar
der middeleeuwsche kerkelijke wetenschap als Mgr. Dr.
GRABMANN aan het geval heeft gewijd in Divus Thomas van
dit jaar (blz. 74-96). Hij spreekt zich tegenover 0. Karrer's
poging om Eckehart van alle dwaling vrij te pleiten uit in
denzelfden zin als wij, nog scherper dan wij dit hebben gedaan of wenschen te doen. Nieuw door hem ontdekte verhandelingen van Eckehart uit zijn eerste en zijn tweede verblijf te Parijs bevestigen alleszins dat « im philosophischen
denken Eckharts sich vielfach Verschwommenheit und Inkonsequenz kundgebe ». Ook blijkt daaruit, dat de duitsche
leeraar niet eerst te Keulen, maar reeds bij zijn eerste verblijf
te Parijs opspraak had verwekt : wat het onderzoek te Keulen
wei in een voor hem minder gunstig daglicht stelt. Die « inkonsequenzen » betreffen voornamelijk zijn leer van het zijn,
met de daarop steunende leer van de ongeschapenheid van
het Intellect of het Intellegere en van de vonke der ziel, zijn
leer van de allegorie en andere leerstukken die daarmee samenhangen en waarin hij wel van den Hi. Thomas afwijkt
op de scheeve helling van het agnosticisme, onder den invloed van het averroisme.
Antwerpen.
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DE OPVATTING DER HEILIGHEID,
IN VLAANDEREN EN LOTHARINGEN,
IN DE TWEEDE HELFT DER 9' EEUW.
Vervolg.

B. — Strijd tegen de wereld.
De « wereld )) beduidt de menschen die leven naar grondbeginselen en gedachten, in strijd met de christelijke rechtvaardigheid en volmaaktheid (97). Voor den heilige die maar
één zaak verlangt, namelijk met Christus in den hemel voor
immer vereenigd te leven (98), is de wereld als een groot geyang (99), een ellendig dal van tranen (100), of een uitgestrekte woestijn waardoor zijn weg loopt naar den hemel (101),
het duister Egypte dat hij moet doortrekken op zijn reis naar
het beloofde land, het land der levenden (102), of nog het
brandende Sodoma dat hij vluchten moet (103), Wijl hij het
oog gericht houdt op de heerlijke hemelzalen, waar eeuwige
vrede en eeuwig leven hem wenken (104), wordt hij hier
weerhouden, door zijn ellendige sterfelijkheid, in deze sombere, slijkerige, en ellendige wereld (105). Zijn liefde tot
Christus dwingt hem de nietige en vergankelijke wereld te

97) J. MAHIEU, op. cit., 51. — P. POURRAT, op. cit., 32.
98) V. Silvini, § 7, t.c., 478. -- Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M.,
V. 463,20-25. -- V. Harl. et Rein., § 24. A.S., Maart, III, 388.
99) V. Harl. et Rein., § 24, l.c. -- Sermo legendus in transitu b. Amandi, l.c,
100) Sermo legendus in transitu b. Amandi, t.c., 462, 1.
101) ibid., t.c., 464,20.
102) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, S.R.M., V, 471,1.
103) Sermo legendus in transitu b. Amandi, t.c., 465,15.
104) ibid., t.c., 460,30 — 461,1; 462,1. -- V. Lugl'ii et Lugliani, § 5. A.S., Okt.,
X, 118.
105) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, S.R.M., V , 470,35 ; 471,25;
475,30. --- Sermo legendus in transitu b. Amandi, t.c., 462,1. — V. Aldeg.2, § 14,
A. S, Jan., III., 653. — V. Hari. et Rein., § 20. A.S., Maart, 111, 387.
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misprijzen (106), als dolheid te vertrappen (107), en als doode bladeren onder de voeten te treden (108). Want al wat onder den hemel is, is ijdelheid, en zal ons van den heilzamen
weg der waarheid afleiden, en ons ongeluk in eeuwigheid
bewerken, zoo wij ons hart aan die ijdelheid verslaafd maken (109). Indien wij echter, zoolang wij nog weerhouden
worden door de broosheid onzer menschelijke zwakheid, al
het zichtbare misprijzen, zullen wij Christus eeuwig mogen
aanschouwen, in waarheid zooals hij is (110). Want wij hebben hier geen blijvende woonstede, en zijn maar pelgrims
die, uit gansch hunne ziel, de toekomende woonstede zoeken (111). Ver boven de verachtelijke wereld, stijgt dagelijks de ziel van den heilige, met gevleugelde vlucht, ten
hemel, want hij kan zeggen met den apostel : Mijn woonstede is in den hemel (112). De wereld met al zijne begeerlijkheid zal vergaan, maar het rijk des Heeren zal eeuwig
blijven (113).
Maxellendis vermeed zorgvuldig het gezelschap der mannen, vooral der jongelingen, en wilde nooit met hen eenigen
gemeenzamen omgang hebben, of een afzonderlijk gesprek (114). Op den dag dat Harduinus haar kwam schaken,
waren hare ouders naar een feestmaal gegaan, door een hunner vrienden aangeboden doch Maxellendis was thuis gebleven, zooals ze steeds placht te doen. Want vanaf den dag
dat zij vermocht te onderscheiden tusschen goed en kwaad,
had zij de gewoonte lustige maaltijden en feestmalen zorg106) V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478, — V. Aldeg.2, § 3. A.S., Jan, III, 651;
§ 14, t. c., 653. -- Sermo legendus in transitu b. Amandi, S.R.M., V, 466,25. —

Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, t.c., 474,20 ; 475,30. — V. Ha.!.
et Rein., Prol., A.B., Maart, III, 384 ; § 1, l.c. — V. Luglii et Lugliani, § 5.
A.S., Okt., X, 118.
107) V. Bertini3, v. 489-490. M.H., 11, 597.
108) V. Harl. et Rein., § 2, A.S., Maart, III, 384.
109) V. Luglii et Lugliani, §§ 3, 5. A. S., Okt., X, 118. -- V. Aldeg,2, § 26.
A.S., Jan., III, 655.
114) V. Luglii et Lugliani, § 5, t.c., 119.
111) Sermo legendus in transitu b. Amandi, S.R.M., V, 465,1. — V. Hari. et
Rein., § 1. A.S., Maart, III, 384.
112) V. Harl. et Rein., § 1, l.c.
113) V. Mummolinil, § 1. C.C.B., 1,11, 529.
114) Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., 1I1, 581.
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vuldig te vermijden, vooral wegens de onzedige liederen of
minnezangen, en niet minder wegens de lichtzinnige zetten
der narren, welke dikwijls in vergaderingen worden verteld,
en niet alleen ijdel, maar verderfelijk en bijna misdadig moeten worden genoemd. Zij wilde beletten dat de herinnering
aan ergerlijke woorden de kracht van haar gebed kwam belemmeren, daar zij de waarheid besefte van het woord dat
zij had hooren voorlezen : Slechte gesprekken bederven de

goede zeden (115).
Aldegundis vroeg aan hare moeder de toelating in een cel
nevens de kerk te mogen wonen, omdat zij het niet betamelijk vond te le Ten te midden van wereldsche mannen en
vrouwen (116). De booze wereld kon de deugdzame Aidegundis niet verdragen en achtervolgde haar, even als hare
zuster Waldetrudis, met den nijd van venijnige tongen. Beiden leden fel onder dien laster, maar een engel kwam hun
wankelenden moed heropbeuren (117) . Ook de achtervolgingen van hare eigene moeder had Aldegundis met groot geduld verdragen (118). We zagen reeds hooger hoe ook de
H. Maxellendis te strijden had tegen hare ouders omdat zij

de wereld wilde verlaten.
Uit liefde tot Christus verlaat de volgeling van Christus
zijne familie, zijn huis, zijn land, om zich gansch te geven
aan den dienst van God en om erfgenaam te worden van de
onvergankelijke schatten van Christus (119).
In de eenzaamheid, zoo hem dit mogelijk is, ver van 't gewoel der menschen, verlangt hij te leven ; is hij echter gedwongen in de wereld te blijven, dan zal hij, door de zuinigheid van zijn leven, de verdiensten der eremijten weten te
benaderen (120). Naar het voorbeeld van den H. Joannes den
Dooper, verlangt de heilige een afgezonderd en verborgen
leven. Daar in de eenzaamheid, waar het gewoel der volke115) ibid., § 10, t.c., 533-584.
116) V. Aldeg.2a. C.C.R., l,[l, 133.
117) V. Aldeg.2, § 8. A.S., Jan., III, 652. -- V. Wald.l. A.H.E,B„ IV, 222-223,
118) V. Aldeg. 2a. C.C.B., I, il, 133.
119) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V. 463, 15-20. — Qualiter
corpus b. Amandi fuerit translatum. S.R.M., V, 474,20. — V. Luglii et Lugliani,
§ 2. A.S., Okt., X, 117.
120) V. Silivini, § 15. A.S.B., VI, 481.
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ren hem niet kan hinderen, kan hij God met veel meer aandacht dienen. Zooals de zachtmoedige Mozes liever, in de
eenzaamheid, van Gods samenspraken had te genieten, dan
in Egypte's rijkdommen zich te laten ontzenuwen, zoo wil
de dienaar van Christus, in de gestrenge eenzaamheid, van
Gods woord genieten, veel liever dan, tusschen bezittingen
en vijanden, zijn voornemen te laten verslappen (121). De
plek NN elke Waldetrudis uitkoos om zich een cel te bouwen,
lag ver verwijderd van de woningen der menschen, op de
kruin van een berg dicht begroeid met doornen en struiken ;
zij koos die plaats « omdat ze zoo geschikt scheen voor een
heilig en godsdienstig leven » : « Ze wilde een nederige »
» woonst, verborgen voor de blikken der menschen, om »
» in den hemel, onder de scharen der engelen, eene ver- »
» hevene en heerlijke verblijfplaats te verdienen (122). »
Nopens den strijd tusschen het vleesch en de wereld, moeten wij hier de aandacht vestigen op sommige uitlatingen,
welke misschien hun belang hebben om de latere opvatting
van het geestelijk leven te verstaan.
In de V. Harlindis et Reinulae is er eene uitdrukking
welke zeker al een mindere strengheid voor het lichaam laat
vermoeden.: Harlindis en Reinildis misprezen alle wereldsche zaken, (( buiten alleen deze zaken welke noodig zijn tot
het onderhoud der menschelijke zwakheid, welke bij de
Heiligen niet voldaan wordt, maar genezen » (123).
Daarin ligt zeker al eene grootere achting voor het lichaam
dan men gewoonlijk aantreft in deze periode. Is het misschien de voorbode van een nieuwe opvatting welke minder
vijandig zal staan tegenover het lichaam ? We kunnen, op
dit oogenblik, deze vraag niet beantwoorden, maar zullen
de gedachte niet uit het oog verliezen bij het bestudeeren der
latere periode.
Ook nopens de wereldbekamping klinkt er hier en daar
een toon, welke een andere mentaliteit kan voorbereiden.
In een latere studie over de literatuur aan de heiligen gewijd,
121) Homilia in natale S. Remagli, § 6. A.S., Sept., I, 726.
122) V. Wald.1. A.HE.B., IV, 224-225.
123) V. Had. et Rein., § 2. A.S., Maart, III, 384.
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zullen we uitgebreider spreken over de interessante omvorming van een tekst der V. Amandi prima door Milo van
St-Amands, in zijn V. Amandi metrica. De vijandigheid
tegenover het koninklijk hof, zoo krachtig uitgedrukt in de
V. Amandi prima, wordt door Milo, o zoo lieftallig, uitgesneden. Mogen we in die omwerking van Milo, en in nog
andere uitlatingen zooals bijv. in de V. Mummolini prima (124) en de Homilia in natale S. Remagli (125), een aanwijzing vinden naar meer verzoening tusschen het ideaal der
christelijke wereldversterving en de hoogere wereldlijke kringen ? Nogmaals omwille van de kleine tijdsruimte welke wij
behandelen, op dit oogenblik, is alle perspectief onmogelijk.
Maar we meenden toch niet deze mogelijkheid, evenals de
eerste, onopgemerkt te mogen voorbijgaan.

C. Strijd tegen den duivel.
De derde vijand van het christelijk leven is de duivel.
Zooals de heilige de ridder is van God (126), zoo is de duivel
zijn vijand. Vandaar een gedurige strijd (127) van den heilige
tegen den ouden vijand van het menschelijk geslacht (128),
tegen den onzichtbaren wolf (129), de wreede en bedrieglijke slang (130), den leeuw die overal rondloopt zoekend wien
124) Homilia in natale S. Remagli, § 4. A.S., Sept., 1, 726
125) V. Mummolini 1, § 1. C.C.B., I,it, 530.
126) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 301-307. P.L.A.C., III, 575.
127) ibid., II, v. 184-185, t.c., 583 ; IV, v. 178-179, t.c., 602. -- Sermo legendus
in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 461,5. -- V. Mummoltni, § 7. A.S.B., IV,
403.
128) Miracula. Remacli,l, § 9. A.S., Sept.,1,699. — V.Aldeg. 2. § 21. A.S., Jan.
III, 654. — V. tiVald.l. A.H.E.B., IV, 222, 225, 226. — Sermo legendu ^' in tran6rv
b. Amandi, S.R.M., V., 466,15. -- V. Audomari 3, § 10. A.S.B., III, 638. -- V.
Hari. et Rein., Prol. A.S. Maart, III, 384,
129) V. Amandi metrica auct. Milone, II, v. 197. P . L . A. C., III, 583.
—. V. Vulmari 1, § 13. A.S.O.S.B., III,i, 236.
130) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 466,20. — V. Amandi
metrica' auct. Milone, II, v. 197. PaL.A,C., III, 583. — V. Hari, et Rein., § 9.
A.S., Maart, III, 385. -- Miracula S. Vedasti Bellovaci facta, § 10_ A . ",.,
Febr., 1, 819.

352

Dr

EMIEL SPAEY.

hij kan verslinden (131), den driewerf vervloekten veelvraat, voor wien geen plaats is in den hemel of op de aarde,
maar voor wien enkel de hellekuilen open liggen (132). Van
uit de hel komt de gemeene baanstrooper (133) naar de aarde
geslopen om de dienaars van God in zijne sluwe hinderlat
gen te lokken en te beschieten met zijn vergiftige pijlen (134).
In het hart van Satan vlamt een schroeiende afgunst (135):
(( Want de afvallige en trouwelooze adder, welke onzen
eersten vader verleidde, behoorde eens tot het getal der engelen, maar is nu uit den hemel in de diepten gedreven
(( en voor eeuwig verdoemd, zoodat er hem geen hoop overblijft nog ooit in den hemel terug te keeren » (136). Daarom
(( betreurt hij den vooruitgang der goeden, en tracht hij de
slechten, door de listen zijner boosheid, nog lager te heen
vallen » (137). (( Hij verlangt de heiligen te overwinnen en af
te trekken van de heilige godsdienstigheid » (138) ; (( geen
oogenblik houdt hij op hen te bekampen en te verontrusten »,
(( in hun hart binnen te sluipen, hen te verleiden, ze af te
keeren van hun heilig voornemen », (( om hun den weg af te
snijden naar den verlangden hemel waaruit hij zelf is verjaagd », (( en hen mee te sleuren naar de diepten der aarde » (139). De duivel tracht den heilige ten val te brengen
door bemiddeling der wereld, waarvan hij de prins is (140),
of door de verkeerde neigingen der menschelijke natuur aan
te wakkeren ; hij dwingt den heilige tot een openbaren strijd
met de bedorvene wereld, en tot een verborgen strijd in de
131) Passio S. Maxellendis, § 1. A.S.B., III, 580. — V. Harl. et Rein., § 9.
A.S., Maart, III, 385.
132) V. Amandi metrica auct. Milone,. II, v. 172 . 181. P.L.A.C., III, 582-583.
133) V. Hari. et Rein., § 9. A.S., Maart, III, 385, 386.
134) V. Bertini 2, § 20, A.S., Sept., II, 594. -- V. Luglii et Lugliani, § 4. A.S.,
Okt., X, 118. — V. Silvini, § 11. A.S.B., VI, 479. — V. Harl. et Rein., § 9.
A.3., Maart, III, 385 ; § 10, t.c., 386.
135) V. Silvia, Prol. A.S.R., VI, 476. -- Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 466,15. -- V. Harl. e` Rein., § 9. A.S., Maart, III, 385. — V .
Wald. 1, A.H.E.B., IV, 225. — V. Aldeg. 2, § 21. A.S., Jan ., III, 654.
136) V. Harl. et Rein., § 9., A.S., Maart, III, 386.
137) V. Wald. 1, A.H.E.B., IV, 222.
138) V. Hari. et Rein., § 9. A.S., Maart, III, 386,
139) ibid., l.c.
140) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 466,25.
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eenzaamheid van zijn zwak menschelijk hart (141). Ook wil
hij hem schaden in zijne volgelingen, of zijne bezittingen.
Waldetrudis was door den hemel met een vizioen begunstigd, en had dit, zonder argwaan en in volle nederigheid,
aan hare medezusters bekend gemaakt ; maar deze, zooals
het gewoonlijk gaat, hadden dit kenbaar gemaakt aan 't gewone volk. Onmiddelijk ontstak de vijand van het mensche
lijk geslacht de fakkel der afgunst in het hart van sommige
verworpelingen, en hitste hen aan tot achterklap, spotternij
en lastertaal ; hij wapende zich, om zoo te zeggen, met venijnige tongen, om de dienares van Christus te bestrijden (142).
-- Toen Harduinus en zijne handlangers het ouderlijk huis van
Maxellendis binnenvielen, had de voedster van Maxellendis
haar verborgen in eene kist, overdekt met kleederen. Heel
het huis werd afgezocht, maar Maxellendis vonden zij niet.
Reeds ' wilden zij heengaan, toen de duivel aan een hunner
bekend maakte waar Maxellendis verborgen zat (143).
Het lichaam der heiligen kwelt de duivel soms door ziekte (144) ; hunne ziel wil hij door de pest der zonde (145) be-

smetten.
De hevige vleeschelijke bekoring welke den H. Audomarus kwam kwellen werd in hem opgewekt door den duivel (146). -- Onder de gedaante van een man, wilde de duivel
de H. Waldetrudis tot onzuiverheid overhalen (147). Met
een bedroefd hart moest hij wijken van Maxellendis, van
Harlindis en Reinildis, omdat hij geen plaatsje vond in hun
hart waar hij den voet kon zetten, en aldus overwonnen werd
door het zwakke geslacht, iets waaraan hij zich geenszins verwachtte (148). — Luglius was tot de aartsbisschoppelijke waardigheid verheven. Deze hooge kerkelijke bediening wilde
de duivel als gelegenheid gebruiken om Luglius te verleiden
141) V. Wald.l. A.H.E.B., IV, 225. -- V. Aldeg.2a. C.C,B„ I,t[, 133,
142) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 212.
143) Pass,o 3. Maxellendis, § 11, A.S.B., III, 584.
144) V. Aldeg.2, § 10. A.S., Jan., I'II, 658.
145) Miracula S. Vedasti Bellovaci facta, § 10. A.S , Febr., I, 819.—V. Wald.1
A.H.E.B., IV, 226.
146) V. Audomari3, § 10. A.S.B., III, 638.
147) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 226.
148) Passio S. Maxellendis, § 1. A.S.B., 1I1, 580.
23
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tot het gestreel van wereldsche genoegens, het behagen
scheppen in de genegenheid hem door het volk betoond, het
zoeken van wereldsche eer (149). -- Geweldig was de bekoring welke Waldetrudis moest onderstaan, nadat zij den laster door den duivel verspreid, had kunnen overwinnen, dank
zij de vertroosting haar door een engel gebracht. De duivel
poogde eerst haar geloof en hare hoop in Christus aan 't
wankelen te brengen ; dan blies hij allerlei ongeoorloofde gedachten in haar hart, en vooreerst de herinnering aan hare
rijkdommen, hare edele afkomst, de verwijdering van hare
familie, de liefde tot de tegenwoordige zaken, de ijdele wereldsche glorie, en de andere genoegens van een losser leven ;
dan eindelijk het lastig doeleinde der deugd, de groote
moeite dit te bereiken, de zwakheid van haar lichaam en
haar gevorderden ouderdom (150).
Tusschen de krachtige middelen aangeraden om den duivel te overwinnen, stippen wij aan : het kruisteeken (151),
het vasten (152), het aanroepen van den H. Naam Jezus (153),
de gedachte aan den dood (154).
Ook tegen de volgelingen van den heilige beproeft de duivel zijne krachten. Hij poogt ze van den rechten weg der
deugd af te lokken (155), of tracht ze naar het lichaam te
schaden. Zoo wierp de duivel een kloosterzuster van Maubeuge in het vuur, uit haat tegen het kleed dat ze droeg,
namelijk hetgeen de H. Aldegundis vroeger had gedragen.
Maar dank zij de voorspraak van de H. Aldegundis, behield God de kloosterzuster ongedeerd (156). -- Het geloof,
door Augustinus bij de Angelsaksers verkondigd, had de
duivel uit hun hart gerukt, toen Luglius en Luglianus daar
opnieuw het geloof kwamen prediken (157).
149) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118.
150) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 225-226.
151) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 196-198. P.L.A.C., III, 573. --- Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 466,20.
152) V. Harl. et Rein., § 2. A.S., Maart, III, 386.
153) V. Wad. 1, A.H.E.B., IV, 226.
154) V. Silvini, § 18. A.S.B., VI, 482.
155) V. I3ertini2, § 20. A.S., Sept., II, 594. -- V. Bertini3, v. 362. M,H„ II,
592. -- V. Vulmaril, § 13. .A.S.O.S.B., lll,i, 236.
156) V. Aldeg.2, § 21. A.S., Jan., III, 654.
157) V. Luglii et Lugliani, § 6. A.S., Okt., X, 119.
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De vereering eindelijk van den heilige wordt door Satan
gedwarsboomd. Hij zet de geloovigen aan het feest van den
heilige niet te onderhouden (158). Door den schrijver der
V. Silvini wordt de duivel als een mogelijke oorzaak aangezien van het verdwijnen der levensbeschrijving van den heilige (159). De diefstallen van gewijde voorwerpen, aan den
heilige toebehoorend, heeten geregeld te gebeuren op aandringen van den duivel (160).
Het uitvoeren der beloften door de geloovigen aan de heiligen gedaan verlangt hij te beletten (161). Maar God is
steeds daar om de rechten van zijne dienaars te doen eerbiedigen (162).
*
**
Door zijn gedurigen strijd tegen het vleesch, de wereld en
den duivel, mag de heilige terecht genoemd worden de zegevierende athleet, de onoverwinbare soldaat van Christus (163). Gelijk de ridder van een aardschen koning, in de
ridderzaal, den gordel aanbindend, voor hem allen last wil
verduren onder zijn pantser, zoo wil de krijgsman van God
alle kwaad bestrijden, de zegevierende wapens van het kruis

158) V. Vulmaril, § 23. A.S., Juli, V, 88.
159) V. Silvini, Prol. A.S.B., VI, 476.
160) Miraculum Vitae S. Bertini additum. S.R.M., V, 778,25 ; ibid., t.c.,
779,10. -- V. Bertini 2, § 17. A.S., Sept., 11, 593. — V. Bertini 3, v. 323. M.H.,
II, 591. -- Miracula Remacli, I, § 15. A.S., Sept., I, 702; § 16, t.c., 700.
161) Miracula Remacli, I, § 9. A.S., Sept., I, 699 ; ibid., t.c., 702.
162) V. Vulmaril, § 24. A.S., Juli, V, 88. — Miraculum V. S. Bertini additum.
F1, R.M., V, 779,20. —Miracula Remacli, 1, § 15, A.S.. Sept., I, 702 ; § 16, t.c. ;700 .
163) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 166-169. P.L.A.C., III, 572 ; I, v,
270-273, t.c., 575 ; I1, v. 155, 167, t.c., 582 ; II, v. 351-354, t.c., 586. -- Sermo in
transitu b. Amandi. S.R.M., V, 468,1. -- Qualiter corpus b. Amandi fuerit trans•
laltum, S.R.M., V, 475,15. — V. Vulmari I, § 6. A.S., Juli, V, 84 ; § 10. A.S .0 .
S.B. Ill,[, 236 ; § 11, t.c., 237. — V. Bertini 2, § 24. A.S. ; Sept.,II, 594. — V .Audomari3, § 10. A.S.B., III, 638. — V. Wald. 1. A.H.E.B., IV, 226. — V. Mummolinil, § 1. C.C.B., 1,11, 529 ; § 7. A.S.B., IV, 403 ; § 9, t.c., 410. — Homilia in natale S. Remagli, §§ 5, 6. A.S., Sept., I, 726. — Miracula Remacli, I, Prol. SS.,

XV, 433,30.
164) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 301-307. P.L.A.C., III, 575 ; I, v.
270-273, l.c.
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verheffen tegen de vijanden van het lichaam en den geest, en
vele triomfen behalen (164).
II. -- ET SEQUATUR ME.
De versterving alleen is niet voldoende tot de volmaaktheid ; zij is slechts een voorwaarde tot de vereeniging met
Christus door de liefde en de navolging zijner deugden.
Niet alleen moet men den breeden weg der wereld verlaten,
maar Christus volgen zonder falen en zonder halfheid (165),
vooral door beoefening der goddelijke deugden. Hij die zonder letsel door de hinderlagen zijner zielsvijanden wil doorgaan, beschutte zich met het harnas van het geloof en den
helm der hoop, en vooral met de liefde, welke .aan geloof en
hoop hunne bezieling en hunne kracht geeft (166). Wie de gestrengheid van den eeuwigen rechter wil afwenden, ga hem
te gemoet met een sterk geloof, eene vaste hoop en eene breedvloeiende liefde (167), en de andere deugden welke afhankelijk zijn van die drie geestelijke stroomen (168). De heiligen zijn voorbeelden van geloof, hoop en liefde (169).
Wij beperken ons bij eenige punten waaraan bijzondere
aandacht wordt gewijd bij de beoefening dezer drie deugden.
En vooreerst moeten we de heilige geloofsgeheimen ongeschonden bewaren (170), want in het geloof ligt het rijk
Gods (171).
Merkwaardig is de klem gelegd op het mysterie der
H. Drievuldigheid : de gelijkheid in macht en glorie van den
Vader, den Zoon en den H. Geest, één God in drie perso-

165) V. Wald.1, Prol. A.H.E.B., IV, 219.
166) V. Harl. et Rein., § 10. A.S., Maart, III, 386.
167) Homilia in natale S. Remagli, § 2. A.S., Sept., I, 726. — Sermo legendus
in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 469,10,
168) Sermo legendus in transitu b. Amandi, t.c., 469,10 ; 460,15.
169) ibid., t.c., 470,20. — Sermo de relatione S. Vedasti Bellovaco Atrebatum, § 8. SS., XV, 403,50-55.
170) Sermo legendus in transitu b. Amandi. t.c. 469,10 ; ibid., 462,25.
171) V. Vulmari, Prol. A.S., Juli, V, 84.
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nen (172). Het mysterie der merischwording (1 73) en der
H. Eucharistie (174) worden natuurlijk hoog verheven. Zoo
ook de vereeniging van de geloovigen met Christus van wiens
mystiek lichaam zij de deelen vormen, welke van Christus, het
hoofd, hun leven ontvangen (175). De groote bloei der heili
genvereering in de middeleeuwen bewijst hoe levendig zij
geloofden in de gemeenschap der heiligen. Van den H. SilVinus (176), en den H. Bertinus (177), wordt verhaald dat zij
met veel godsvrucht de heiligdommen van vele heiligen gingen bezoeken om, door hunne bemiddeling, het eeuwig leven te bekomen. Opdat het geloof niet ijdel weze, en als een
dood lichaam zonder ziel, moeten wij het geloof door de
goede werken levend maken (178).
Het vurig verlangen der heiligen naar den hemel geeft
hun de sterkte om moedig den strijd aan te durven tegen het
vleesch, de wereld en den duivel hij weet dat hij hier geen
blijvende woonstede heeft, maar de toekomende woonplaats
begeert hij uit al de kracht zijner ziel (179). Indien hij hier op
aarde het zoet geluk van het hemeisch vaderland nog in volle
vreugde niet kan bezitten, zoo begeert hij toch als een voorsmaak er van te hebben, door er vurig heen te verlangen (180). We mogen vast betrouwen dat Christus, ons aller
hoop (181), ons het eeuwig leven zal schenken, indien wij
172) Bijv.: Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 469,10,15.
- V. Silvini, § 5. A.S.B., VI, 477. - V. Luglii et Lugliani, § 6. A.S., Okt., X,
119. - V. Harl. et Rein., Prol. A.S., Maart, III, 384 ;, § 25, t.c., 388. - Sermo de
relaïione S. Vedasti, § 8. SS., XV. 404,10,15.
173) Bijv.: V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118.
174) Rijv.,Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V., 462,20-25.
-• V. Silvini, § 13. A.S.R., VI, 481; ibid., § 14, t.c., 481; § 16, t.c., 481. - Apparitio S. Vedasti, § 2. A.S., Febr., I, 812.
175) Bijv.: Sermo legendus in transitu b, Amandi. S.R.M., V, 462,1-5 ; 462,15 ;
470,10 - V. Harl. et Rein., § 1. A.S., Maart, III, 384.
176) V. Silvini, § 8. A.S.B., VI, 478; § 9, t.c., 479.
177) V. Rertini 3, v. 302-303. M.H., II. 590-591.
178) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V. 469,10,15.
179) ibid., t.c., 465,1 ; 461,10 ; 463,15-20. - V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S.,
Okt., X, 118. -. V. Aldeg.2, § 13. A.S., Jan., III, 653 ; ibid., § 25, t.c., 655.
- V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478. - V. Hari. et Rein., Prol A.S., Maart, III,
180) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 227 ; 222 ; 224 ; 225.
181) V. Aldeg. 2, § 26. A.S., Jan., III, 655. - V. Wald. 1. A.H .E :B ., IV, 225 .
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verzaken aan al wat vergankelijk is, en Hem getrouw volgen
tot aan onzen dood (182).
Het beoefenen der deugd kan soms moeilijk vallen, maar
de heilige betrouwt op de goddelijke genade, welke alle pogingen van den duivel zal verijdelen (183). God legt ons
niets op boven ons vermogen ; hij geeft de noodige genade
om te volbrengen wat hij ons oplegt (184). Hoe geweldig de
bekoringen ook mogen wezen, de ziel stelt hare hoop in God,
wiens almachtige hand haar immer bijstaat in den nood (185).
En eens de doornen der bekoring uitgerukt, zal de ziel, als
een goed bebouwde aarde, overvloedigere vruchten voortbrengen (186). De bekoringen immers dienen om de ziel te
beproeven, en als ze de beproevingen heeft doorstaan, zal
God haar geven de kroon des levens, welke hij heeft beloofd
aan wie Hem beminnen (187). God laat aan de heiligen een
fellen strjd overkomen, opdat hij den duivel kunne overwinnen, en het olijke dat Gods wijsheid, Onze Heer Jezus Christus en Gods kracht sterker is (188) dan de macht van den duivel. De noodige genade om in de deugd te volharden moeten
wij gedurig aan God vragen in het gebed, en dit met een vast
betrouwen, want Christus, die getrouw is aan zijne belofte,
heeft gezegd : Vraagt en gij zult ontvangen, zoekt en gij zult
vinden, klopt en er zal U open gedaan worden (189).
Maar boven al blijve in ons de dubbele liefde : de liefde tot
God, en de liefde tot den naaste (190). God moeten we be182) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S. R. M., V., 469,20. - V. Luglii
et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118
183) V. Wald l. A.H.E.B., IV, 226.
184) V. Luglii et Lugliani, § 5. A.S., Okt., X, 118-119.
185) V. Wald. 1. A.H.E.B., IV, 226. - V. Harl. et Rein., § 18. A S., Maart,
III, 387. - V. Mummolini 1, § 7. A.S.B., IV, 403. -- V. Aldeg. 2, § 18. A.S.,
Jan., III, 654 ; § 26, t.c., 655. - Passio S. Maxellendis, § 6. A.S.B., III, 582,
186) V. Wald, 1, A.H.E.B., IV, 227.
187) ibid., t.c., 223.
188) Homilia in natale S. Remagli, § 8. A. S., Sept., I, 727.
189) Passio Maxellendis, § 6. A.S.B.,, III, 582 ; ibid., § 13, t.c., 585. - V. Aldeg.2a. C.C.B., 1,11, 133. -- V. Wald.1. A.H.E,B., IV, 226. - V, Vulmaril, § 17,
A.S.O.S.B., 1II,1, 237. -- V. Harl, et Rein., § 11. A.S„ Maart, III, 386.
190) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 469,25-30 ; 460,15.
-- V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478. - V. Wald. 1, A.H.E.B., IV, 225. - Serrno
de relatione S. Vedasti, § 8. S5., XV, 403,50. -- De igne coelesti. S.R.M., V,
482,5.
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minnen uit gansch ons hart, gansch onze ziel, en al onze
kracht, en den naaste zooals ons zelf (191).
De H. Amandus, zoo zegt Milo, verachtte al het vergankelijke, en beminde niets buiten de schoonheid van Christus (192) ; zijn hart brandde van een matelooze liefde tot
Hem (193), Uit liefde tot God verliet hij al zijne bezittingen,
om zich geheel aan zijn Schepper te wijden (194), en hem onvermoeid door zijne goede werken te dienen (195). Als een
ware apostel ging hij aan de ongeloovige volkeren de wet en
de liefde van Christus verkondigen, omdat hij een belangrijken buit naar den hemel wenschte te dragen (196). De dubbele liefde welke hij in zijn hart droeg, deed hij ook in de anderen ontbranden : de fakkel van zijn hart deelde hare vlam
uit aan die der overige menschen (197). Vanaf zijne jeugd
was hij de godvruchtige minnaar van Christus, en deze liefde
deed hem zegepralen over al de vijanden zijner ziel (198), gaf
hem sterkte om steeds uit gansch zijn hart te gehoorzamen
aan Gods levendmakende geboden (199), en met geduld alle
beproevingen te doorstaan (200), zoodat hij een levende slachtofferande mag genoemd worden (201). -- Alhoewel de H. Audomarus gedrukt ging onder den last der jaren, was zijne ziel
als een boog gespannen door de geestelijke liefde (202). -- Die
H. Vulmarus hield geen oogenblik op God te loven ». Hij
191) Sermo legendus in transitu b. Amandi, S.R.M., V, 469,25-30.
V. Silvini,
10. A.S.B., VI, 479.
192) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 465,10.
193) ibid., t.c., 463, 15. -- Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, t.c.,
475, 35, _476,1.
194) Sermo legendus in transitu b. Amandi, t.c., 466,1-5. — Qualiter corpus
b. Amandi fuerit translatum, t.c., 474,20 ; 475,1.
195) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, t.c. 474,15.
196) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 315-319. P.L.A.C., III, 576 ; II, v.
273-274, t.c., 585 ; III, v. 123-131, t.c., 591; III, 351-359, t.c., 596. — Qualiter
corpus b. Amandi fuerit translatum. S. R. M., V, 474,25 ; 476,1. — V. Aldeg.
2, § 8. A.L!., Jan., III, 652.
197) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum, S.R.M., V, 474,35. — V.
Amandi metrica auct. Milone, IV, v. 127-128, P.L.A.C., III, 601.
198) V. Amandi metrica auct. Milone, I, v. 167-169, t.c., 602.
199) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum. S.R.M., V, t.c. 474,15.
200) ibidl, t.c., 475,20-25.
201) ibid., t.c. 475,1.
202) Recensie C der V. Vedasti 2. S.R.M., III, 426,15-20.
§
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volgde het woord van den psalmdichter : « ik zal u prijzen,
Heer, ten allen tijde ; mijne lippen zullen U immer loven ».
Hij leefde naar het woord van Paulus : hetzij gij eet, hetzij
gij drinkt, of wat gij ook doen moogt, doet het al ter glorie
Gods. Weest immer verheugd ; bidt zonder ophouden ; dankt
in alles den Heer : want dit is de wil van God, in Jezus Christus onzen Heer (203). -- D ie H. Silvinus beminde den waren
God uit al zijne kracht (204) ; bovenal verlangde hij al zijne
werken aan God aangenaam te maken (205), en vele zielen
te winnen tot de liefde van Christus (206). Zoo de oogen van
zijn lichaam God niet konden aanschouwen, die zijner ziel
waren steeds op God gevestigd (207. — De liefde en het verlangen naar Christus dreef den H. Salvius ertoe zijn land te
verlaten, om aan het volk der omstreken van Valenciennes de
leer van Christus te verkondigen, en daar zijn liefde met zijn
bloed te bezegelen (208). Uit liefde tot Christus, zeggen Luglius en Luglianus vaarwel aan hun land om het woord Gods
te gaan verkondigen (209). « Indien wij de heiligheid willen
bereiken, zegt Luglius aan zijn broeder, dan moeten we de
geboden Gods volgen, en er ons leven naar schikken ; we
moeten, zooals Christus, arm worden, zoo wij Hem willen
volgen in het eeuwig leven. En hoe wij Hem moeten volgen, duidt Hij klaar aan waar Hij zegt : « Indien iemand mij
na wil komen, hij verloochene zich zelf, neme zijn kruis op
en volge mij. Indien gij wilt volmaakt zijn, ga en verkoop al
wat gij hebt, geef het den arme en kom en volg mij. Laten
wij dus, met volle liefde, deze geboden omhelzen » (210).
--- Bertinus bewaarde Gods woorden in zijn hart dat brandde
van goddelijke liefde (211), en zooals Audomarus, wilde hij
in al zijne handelingen, Christus navolgen (212). — Remaclus
203) V. Vulmaril, § 17. A.S.O.S.B., 111,1, 237.
204) V. Silvini, § 7. A.S.B., VI, 478.
205) ibid., § 5, t.c., 478.
206) ibid., § 5, t.c., 477, 478 ; § 10, t.c., 479.
207) ibid., § 9, t.c., 479.
208) V. Salvii2, §§ 1, 2. A.B., II, 308.
209) V. Luglii et Lugliani, § 6. A.5., Okt., X, 119.
210) ibid., § 5, t.c., 118.
.
211) V. Bertini3, v. 494-498. M.H., II, 597.
212) ibid., v. 688, t.c., 597.
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was steeds bekommerd Christus te vormen in de ziel van
zijne geloovigen (213). Hij wilde de goede herder weze van
zijne kudde (214), en de geboden van God voorhouden door
zijn woord en zijn voorbeeld (215). Hij minde de eenzaamheid om daar ongestoord zijne ziel te laten opgaan in de geestelijke beschouwing, en te genieten van Gods samenspraak (216). Remaclus mag aan zijne volgelingen het woord
van den Apostel herhalen : Weest mijne navolgers, zooals ik
Christus navolg (217). -- Hare liefde tot Jezus geeft aan Maxellendis de nodige kracht om over alle zinnelijke neigingen te
zegepralen, en getrouw te blijven aan haren hemelschen bruidegom tot in den dood (218). --- Aldegundis beminde Jezus
met al de liefde van haar hart (219), en was gedurig bezorgd,
door hare liefde, aan den Zoon der Maagd Maria te behagen (220). -- Waldetrudis had eene volmaakte liefde tot God
en den naaste (221) ; zij begeerde zich enkel met God bezig
te houden (222), haren hemelschen koning in nederigheid te
dienen (223), en dagelijks zich als een slachtofferande aan
God op te dragen (224). Het laaiende vuur van hare liefde
wist zij mee te deelen aan dit van haren man, Madelgarius (225). Bezield door de goddelijke liefde trok zij den voet
terug van den weg der wereld (226), gaf zich zelf en al hare
goederen aan God, sloot zich op in eene cel en stichtte gansch
hare omgeving door haar voorbeeldig leven (227). -- Van af
hunne jeugd (228), waren Harlindis en Reinildis vervuld van
213) Homilia in natale S. Remagli, § 5. A.S., Sept., I, 726.
214) ibid., § 1, t.c., 725.
215) ibid., § 2, t.c., 726.
216) ibid., § 6, t.c., 726.
217) ibid., § 7, t.c., 727.
218) Passio Maxellendis, §§ 3, 4, 7, 14, A.S.P., 1I1, 581, 582, 583, 585.
219) V. Aldeg. 2, §§ 3, 7. 25, A.S., Jan., III, 651, 652 , 655.
220) V. Aldeg. 2, Prol., t.c., 651.
221) V. Wald.1. A.H.E.B., 1V, 225.
222) ibid., t.c., 221.
223) ibid., t.c., 227-228.
224) ibid., t.c., 225.
225) ibid., t.c., 220.
226) ibid., t.c., 219, 220.

227) ibid., t.c., 225.
228) V. Harl. et Rein., § 3. A.S., Maart, III, 384.
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de goddelijke liefde (229). Van hunne eerste jaren hadden zij
volmaakt de geboden van God onderhouden (230). Zij mochten zeggen met den apostel : Indien ik leef, ben ik het niet
meer die leef, maar Christus leeft in mij . Den Heer aankleven is mijn geluk (231).
De heilige heeft het dubbel gebod der liefde begrepen : hij
bemint niet alleen God, maar ook zijne broeders met een volmaakte liefde, om God (232). « In het eerste lid van het ge» bod der liefde », zegt Milo van S t Arnands, « wordt
» geen maat aangeduid, omdat wij God uit gansch ons hart »
» moeten beminnen. Maar in het tweede lid wordt de maat »
der liefde bijgevoegd : we moeten onzen naaste beminnen
» gelijk ons zelf (233). De volmaakte liefde tot den naaste »
» vraagt dus dat wij aan onze broeders doen wat wij willen »
» dat ons gedaan worde, en geenszins aan de anderen aan- »
» doen wat wij schuwen te ondergaan (234). Alle liefde- »
» werken aan onze broeders gedaan, doen we aan Chris- »
» tus, waarvan zij de lidmaten zijn. Helpen wij hen niet »
» in hunnen nood, dan zullen wij eens de goddelijke ver- »
» vloeking vernemen : 'Ik had honger en gij hebt me niet »
» te eten gegeven ; ik had dorst en gij hebt mij niet te »
» drinken gebracht ; ik was vreemdeling en gij hebt mij »
» niet geherbergd ; ik was naakt en gij hebt mij niet ge- »
» kleed ; ik was ziek en in den kerker, en gij hebt mij niet »
» bezocht » (235). Geen heilige of hij heeft uitgeblonken
door zijne groote liefde tot den naaste : zijne fortuin deelt hij
uit aan de behoeftigen, voedsel brengt hij aan de hongerigen,
kleederen aan de naakten (236) ; allen wil hij dienen, ook de
229) ibid., §§ 2, 18, t.c., 386.
230) ibid., § 2, t.c., 384.
231) ibid., § 1, t.c., 384.
232) V. Waldl. A.H.E.B., IV, 225. — V. Silvini, § 5. A.S.B„ VI, 478.
233) Sermo legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 469, 25-30.
234) ibid., t.c., 470,1.
235) ibid.. t.c., 470,5-10. ,
236) Bijv.: Passio S. Maxellendis, § 3. A.S.B., III, 581; § 9, t.c., 583. -- Sermo
legendus in transitu b. Amandi. S.R.M., V, 464,5-10. — V. Luglii et Lugliani,
§ 4. A.S., Okt., X, 118 ; ibid., § 6, t.c., 119. — V . Hari . et Rein ., § 24 . A .S .,
Maart, III, 388. -- V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 220. — V. Aldegundis2a. C,C.B.,
I,11, 133.
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geringsten, uit liefde tot Christus en de eeuwige zaligheid (237).
*
* *
De heilige, naar de opvatting der hagiografen dezer periode, wist dus, door Gods genade, de verlokkingen van het
vleesch, de wereld en den duivel, zegevierend te bestrijden.
;'laar deze driedubbele versterving is voor hem geen doel in
zich zelf, doch slechts eene noodzakelijke voorwaarde opdat
hij worde (( Christus' navolger in alles » (238), (( van Gods
wet de volmaakte nalever » (239), (( versierd met alle deugden zoodat hij wel recht Christus' leerling mag genoemd worden » (240). Wel is waar wordt aan ieder, naar den staat of
de gelegenheid waarin hij verkeert, een eigen weg ter zaligheid voorgeschreven (241) : we bewonderen den strijd der
martelaren, de standvastigheid der priesters, het geloof der
belijders, de eerbaarheid der weduwen, de zuiverheid der
maagden (242). Maar in allen triomfeert de liefde, welke
(( alle vrees buitensluit, wanneer zij geklommen is tot den
graad der volmaaktheid » (243).
Indien wij dit alles nu trachten samen te vatten in een algemeen overzicht, meenen we te mogen besluiten, dat deze
opvatting der volmaaktheid getrouw blijft aan het ideaal van
het evangelie. Een bijzondere klem wordt gelegd op de lichamelijke versterving. Doch om deze naar juiste waarde te
schatten, moeten wij ons nogmaals herinneren dat de versterving geen doel in zich zelf is, maar slechts een middel om de
liefde tot God niet te laten belemmeren door de begeerlijkheden van ons bedorven vleesch .

237) Homilia in natale S. Remagli, § 4. A.S., Sept., I, 721; ibid., § 9, t.c., 727.
-- V. Vulmaril, § 5. A.S.O.S.B., III,1, 234.
238) Homilia in natale S. Remagli, § 2. A.S., Sept., II, 726.
239) ibid., § 9, t.c., 727.
240) ibid., § 3, t.c., 727,
241) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 228.
242) V. Aldeg.2, Prol. A.S., Jan., III, 651.
243) V. Bertini2, § 23. A.S., Sept., II, 594.
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§ 4. — DE PLAATS VAN HET MIRAKEL IN DEZE.

OPVATT ING DER HEILIGHEID.
Tot hiertoe was er geen spraak van de mirakelen, welke
zoo menigvuldig in de middeleeuwsche heiligenliteratuur
voorkomen. Van bijna alle heiligen worden talrijke mirakelen verhaald, en dan voegen de meeste hagiografen er nog
zorgvuldig bij, dat zij slechts enkele voorbeelden der wondermacht hunner heiligen voor het nageslacht willen bewaren.
De verheerlijking der mirakelen door den heilige verricht beslaat een belangrijk deel van bijna elke Vita. Doch waren het
vooral de mirakelen welke, in de oogen van den middeleeuwschen mensch, de heiligheid uitmaakten ? Was voor hem de
heilige (( een mensch die mirakels doet » ? Of was hij, in
de eerste plaats, een mensch die, door zelfverloochening en
liefde, geklommen was tot eene heldhaftige beoefening der
deugd ? En, daarna slechts, iemand die, dank zijne innige
vriendschap met God, zijne vereerders kon helpen in hunnen nood ? Laten wij nagaan welke draagwijdte door de teksten wordt gegeven aan de mirakelen (244).
Maar vooraf moeten we hier reeds opmerken, dat de heilige, in deze periode, niet wordt aangezien als zijnde de laatste werkende oorzaak van het mirakel, maar wel als de werktuiglijke oorzaak in de handen van God.
In de periode welke wij hier behandelen, worden de mirakelen niet aanschouwd als de kern der heiligheid ; maar zij
kunnen goddelijke getuigenissen zijn, aantoonende welke
hooge deugd de heilige heeft bereikt. (( Alle dagen », zoo zegt
de schrijver van het Libellus de virtutibus S. Vedasti, (( bewijst
Christus, door wonderen, hoe verdienstelijk de heilige Vedastus in deze wereld heeft geleefd » (245). God verricht zoo
talrijke en zoo groote wonderen door Silvinus, (( opdat niemand twijfele aan de heiligheid van hem, die zulke groote
244) Op deze plaats bespreken we het mirakel enkel in zijne betrekking tot de
heiligheid.
245) Libellus de virtutibus S. Vedasti, Praef. SS., XV, 399,10.
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wonderen doet » (246). De algoede Schepper wilde niet dat
de rechtvaardigheid van zijne maagd Maxellendis in vergetelheid geraakte, maar hij verlangde, door den luister zijner
mirakelen, te doen uitstralen hoe Bevallig zij Hem was (247).
Ook de verdiensten van Audomarus wil Hij door wonderen
bevestigen (248). Het lijk van de H. Harlindis verspreidde
dikwijls een wonderzoeten geur ; het zou immers niet betaamd hebben dat een slechte reuk zou gestegen zijn uit de
leden, welke de godgeliefde parel, Harlindis' ziel, gansch
gezuiverd ten hemel hadden gestuurd (249). Om de deugd
van Aldegundis aan de menschen te openbaren, wordt door
Aldegundis' bemiddeling, een zuster uit het vuur gered
waarin de duivel ze had geworpen (250). De Almachtige God
wilde niet dat zijne dienstmaagd Waldetrudis verborgen
bleeef, maar hoe groot hare verdiensten bij Hem waren gewaardigde Hij zich te toonen door teekenen en mirakelen,
opdat het licht, geplaatst op den kandelaar, schitteren moge,
voor allen die zijn in het huis Gods (251). De wonderbare
bewaring van het lichaam van den H. Amandus is, voor Milo,
een bewijs zijner groote verdiensten (252). Bij de overstrooming van 809, bleef Amandus' graf bevrijd van water en
slijk, opdat aan eenieder de verdienste van Amandus mocht
blijken (253). De groote wonderen door Amandus gedurende
zijn leven verricht, zoo zegt Milo nog, bewijzen dat hij de
voetstappen volgt van zi j n koning (254). God toont door mirakelen, hoe aangenaam hem het leven is van de HH. Luglius
en Luglianus (255), en van de H. Lilia, hunne zuster (256).
De wonderen, welke God aan Remaclus laat doen, zij n zoo246 V. Silvini, § 16. A.S.B., VI, 482.

247) Passio Maxellendis, § 13. A.S.Br., III, 585.
248) Miracula Audomari, § 3. S.R.M., V, 777,15.
249) V. Harl. et Rein., § 17. A.S., Maart, III, 387.
250) V. Aldeg.2, § 21. A.S., Jan., III, 654.
251) V. Wald.l. A.H.E.l3'., IV, 228. — Zoo ook de V. Salvii2, § 5. A.B„ II,
310.
252) Qualiter corpus b. Amandi fuerit translatum. S.R.M., V, 472,20-25.
253) Sermo de elevatione b. Amandi. S.R.M., V, 478,5.
254) V. Arnandi metrica auct. Milone, IV, v. 122-123. P.L.A.C., III, 601.
255) V. Luglii et Lugliani, § 3. A.S., Okt., X, 118.
256) ibid., § 2, t.c., 118.
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veel bewijzen van Remaclus' groote heiligheid (257) ; «omdat»
hij de wereldsche eerbewijzen heeft veracht, a) geniet hij van
de eeuwige gelukzaligheid, en b) schittert hij op de aarde,
door zijne wonderen (258). -- In al deze gevallen dus zijn de
mirakelen bewijzen van de heiligheid, of belooning voor de
deugden van den heilige. Maar indien zij teekenen zijn van
zijne heiligheid, vormen zij zelf de heiligheid niet (259) .
Bij het licht van deze klare teksten moet de ware bedoeling
worden gezocht, wanneer deze schrijvers misschien elders een
uitdrukking gebruiken welke, op haar eigen genomen, zou
kunnen uitgelegd worden alsof in den heilige, op de eerste
plaats, het mirakel werd gezien. Zoo bijvoorbeeld deze tekst
der V. Silvini : « Hic, qui tantorum miraculorum meritis refulget » (260), mag niet worden verstaan alsof, vooral om
zijne mirakelen, Silvinus een heilige wordt genoemd, wanneer de reeds gemelde en de verder aangegevene teksten ons
zoo klaar laten inzien welke de plaats is van het mirakel in de
opvatting van den schrijver.
Ten andere, sommige teksten zeggen ons uitdrukkelijk dat
de mirakelen niet de heiligheid vormen, of dat de heilige geëerd wordt om zijne groote deugden. De schrijver der V. Bertini secunda zegt : « De onafgebroken arbeid in den dienst van
God, en de waakzame zorg over de toevertrouwde zielen, is
te verkiezen boven alle mirakelen » (261). « Boven alle wonderen » , zoo zegt de V. Bertini tertia (262), « schittert hij die
op aarde rechtvaardig heeft geleefd, en steeds in de heilige
werken heeft volhard'. Dikwijls maken de mirakelen van den
257) Miracula Remacli, 1, Prol. SS., XV, 433,30-35. -- Homilia in natale S. Remagli, § 3. A.S., Sept., I, 726 ; § 5, i.c.
258) Homilia in natale S. Remagli'', § 12, t.c., 727.
259) In andere gevallen wordt aan Gods mirakelen enkel als doel toegeschreven
den heilige te verheerlijken in de oogen der menschen. Cfr Mirac. S. Vedasti Bellovaci facta, § 2. A.S., Febr., 1,819. — V. Mummolini, § 7. A.S.B., IV, 403. —
Passio S. Maxellendis, § 14. A.S.B., III, 585 ; § 16, t.c., 586. — Miracula Audomari, § 1. S.R.M., V, 776,10. — V. Salvii 2, § 5. A.B., II, 310 . — Translatio
S. Calixti Cisonium, § 8. SS., XV, 421,55 ; § 10, t.c., 422,40. — Miracula Remacli, 1, § 17. A.S., Sept., 1, 700.
260) V. Silvini, § 25. A.S.B.,' VI, 484.
261) V. Bertini2, § 13. A.S., Sept., II, 592.
262) V. Bertini 3, v. 261-267. M.H., II, 589.
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mensch hem trotsch (263) ; de komst van den rechter zal niet
hen loven waardoor de wonderen gebeuren, maar hen wie een
heilig leven zal vervullen, en zich beijveren om God
te dienen ». -- De volgende tekst geeft ons een bewijs
van zuiver proefondervindelijken aard. Na vele wonderen van
den H. Silvinus te hebben verhaald, voegt de schrijver der
V. Silvini erbij : (( En het is niet wonderbaar dat de Heer
jezus Christus zoo groote mirakelen in de wereld heeft gedaan door zijnen heiligen dienaar, die hem, vanaf zijne jeugd,
behaagde door zijn dienst, vermits hij ook soms toelaat dat
valsche Christenen wonderen verrichten » (264). Indien ook
valsche Christenen soms wonderen verrichten, hoe zouden
dan de wonderen de kern der heiligheid kunnen vormen ?
Hoe zou de heiligheid iets wezen dat gemeen kan zijn aan de
goeden als aan de boozen ?
De gewoonte der hagiografen, met grooten nadruk, de wonderen van hunnen heilige te verhalen, beduidt niet dat, in
hunne opvatting, de mirakelen het hoofdkenmerk vormen der
heiligheid ; maar zij is het natuurlijk gevolg van een der doeleinden welke, naar de zoo juiste bepaling van den E.P. Delehaye, het hagiographisch genre kenmerken : (( inspiré par le
culte des saints, et destine' a le promouvoir » (265). Om den
eeredienst van den heilige te bevorderen, worden de gunsten
verhaald welke de heilige aan zijne vereerders heeft uitgestrooid, zijne macht getoond, waarin de geloovigen hunne
hoop mogen stellen.
Doch de mirakelen doen de deugden niet vergeten. De Homilia in natale S. Remagli bijvoorbeeld, is waarlijk een verheerlijking van de groote deugden van den H. Remaclus. Hij
is de (( volledige navolger van Christus » (266) ; hij heeft het

263) Afzonderlijk genomen zouden de verzen 261-264 ook een andere beteekenis kunnen hebben ; nochtans in samenhang met de verzen 257-260 is de opgegeven vertaling wel de waarschijnlijkste. Wat er ook van zij, de verzen 265-267
laten klaar uitschijnen dat, volgens den schrijver, de deugden van den H. Bertinus zijne heiligheid vormen.
264) V. Stilvini, § 13. A.S.B., VI, 481.
265) H. DELEHAYE. Les légendes hagiographiques. Brussel. Gezelschap der Bollandisten. {1905), 2.
266) Homilia in natale S. Remagli, § 2. A.S., Sept., I, 726 ; § 3, t.c., 726.
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toppunt der volmaaktheid bereikt : want in hem schitterden
een sterk geloof, een vaste hoop, een breedvloeiende liefde (267), en alle deugden (268). De H. Gislenus, zoo zegt de
Vita Waldetrudis prima, werd reeds gedurende zijn leven,
door allen die hem kenden, zeer vereerd om wille van zijn
heilig leven (269) . Harlindis en Reinildis (( genieten zonder
twijfel van de heerlijkheid in het paradijs, omdat
zij volhard hebben in den last van den goeden strijd » (270).
Vedastus wordt als toonbeeld voor alle christenen geprezen
(( omdat alle deugden in hem hun zetel hadden, en vooral de
liefde in hem, van jongs af, uitblonk » (271). Silvinus was
edel door zijne afkomst, maar nog roemrijker door zijne heiligheid (272) ; hij was een voorbeeld van rechtvaardigheid (273), en overtrof allen die toen leefden, door zijne deug,.
den (274).
De heiligen zijn de heerlijke uitstralingen van Gods genade
en macht : (( Mirabilis Deus in sanctis suis » (275).
*
^*
BESLUIT.
Zoo de luister der mirakelen der heiligen met veel geestdrift wordt ontvouwd, toch heeft hij de hagiografen van de
tweede helft der 96 eeuw niet verblind, zoodat zij in den heilige slechts een mensch zagen die mirakels doet. In hunne
oogen is het mirakel niet het vormend bestanddeel der heiligheid, maar kan een keken zijn, waardoor God getuigt dat de
persoon die, in Gods naam, het mirakel verricht, tot een
groote deugd is opgeklommen. Indien feitelijk de voorkaro267) ibid., §§ 2, 3, 1.c.
268) ibid., § 3, i.c.
269) V. Wald.1. A.H.E.B., IV, 223.
270) V. Hari. et Rein., § 25. A.S., Maart, III, 388.
271) Sermo de relatione S. Vedasti, § 8. SS., XV, 403,50.
272) V. Silvini, § 3. A.S.B., VI, 477.
273) ibid., § 2, t.c., 477 ; § 5, t.c„ 477.
274) ibid., § 5, t.c., 478.
275) ibid., § 16, t.c., 482. — Translatio S. Caliati Cisonium, § 2. SS ., XV,
419,15 ; ibid., 419,35. -- Miracula S. Winnoci, § 4. S.R.M., V, 782,1.
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lingische literatuur in den heilige vooral de wondermacht zou
hebben bewonderd (276), dan mag die opvatting niet uitgebreid worden over gansch de middeleeuwen. We staan hier
voor een tijdperk waar die loutering der heiligheidsopvatting —
aangenomen dat ze werkelijk in de vorige periode zoo minderwaardig zou zijn geweest —, een gansch voltrokken feit is.
Laten we hopen dat de bestudeering der voorgande periode
de invloeden zal laten ontdekken waaronder die evolutie zou
hebben plaats gehad.
Maar zoo deze gezuiverde opvatting der heiligheid mag
worden toegeschreven aan de hagiografen, de best ontwikkelden van hunnen tijd, kan men niet vermoeden dat het oog van
hei gewone volk vooral het mirakel zag in den heilige ? Ten
voordeele van deze meening heb ik geen enkel gegeven gevonden. Wel zijn er aanduidingen om deze gissing voor onwaarschijnlijk te houden. We mogen als zeker aanschouwen
dat het geloofsonderricht door de geestelijkheid aan het volk
gegeven, vooral de deugd in den heilige vereerde : dit bewijst
ons de heiligenliteratuur zelf. Daarbij, er zijn eenige teksten
welke klaar aanduiden dat, ook in de opvatting van het gewone volk, het mirakel gedaan wordt door God als voornaamste werkende oorzaak, en niet door den heilige. De
heilige wordt, ook door het volk, aangeroepen als bemiddelaar bij Gods almacht en Gods barmhartigheid, maar niet als
eigenkrachtige wonderdoener.
Deze aanduidingen getuigen dus veeleer ten gunste van de
volksmeening, alhoewel het mogelijk blijft dat, in den 4,eest
van sommige min-ontwikkelden, de betrekkelijke waarde der
deugden en der mirakelen niet klaar lag afgelijnd. Doch bij
gebrek aan documenten hebben wij niet het recht deze eenvoudige psychologische mogelijkheid, gesteund op de geringe onderscheidingskracht van min-ontwikkelden, als een his.
torische realiteit voor te stellen. In het midden waarover de
heiligenliteratuur ons inlicht, over dit punt, is dit in alle geval niet de werkelijkheid.
Dr EMIEL SPAEY.
276) A. MARIGNAN. Etudes sur la civilisation francaise. T. II. Le culte des Saints
sous les Mérovingiens. Parijs. (1899), 242.
Wij kiezen hierin geen standpunt, maar wachten op de besluiten van den E.R
Moelter over dit punt.
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HIENA VOLGEN ETLICHE DEVOTE SENTBRIEVE 1,

die die vurgemelte persoen tzo etlichen yren heimlecher
f runden uss dent rechten geist geschreven hait.

AN MIJNE SUSTER IN GOT,

N.

Einen uprechten vortganck in duechden, and altzyd meer
ure' meer vort tzo gain, and duechtsamlich tzo volbrengen,
vur ein oitmuedige
groitz g
geschreven an uch m
myne
usser kogg
Y
ren suster. Ich laissen uch uss lief fdien wissen myne saichen
in sympeler oitmoedicheit, want ich vur uch niet verbergen
kan, want ir mich wail kennet, and ich weiss wail dat yr idt
van Got nemet. Och lieve suster wat hairs ich tzo liden gehadt, wer die erde somtzitz off en gestanden, ich hedde' daarin moegen gain, mer d' her was es mir aller wail weirt, umb
synen wille tzo lyden. Ich gienge al mit ym tzo raede, and
somtzitz verwan ich mit bidden an dem Heren and somtzitz
sandt hei myr creatueren tzo hulffen somtytz verwan ich mit
bidden an dem Heren ' Daer nae hait der Heer mich so
bloise gemaicht van bbynnen dat ich niet en wust wat
ich was. Tzom lesten liess hei myr sien der mynschen vallen
and krankheit die moist ich up mich nemen wair durch der
Herr mich satzt soe krank tzo vallen in allen sunden, als he
des niet behinderde recht off ich die sunde selver hedde gedain off gevoelt. besund'van ezlichen, and wie ich meer
kranckheit sack, wie ich meer in Got iubilierde, and mych
doicht dat ich unwerdig was einige duechden off lyden tzo
untfangen, Ja ouch dat ich vur ander luyde bidden solde,
want mir ducht tzom lestenn dat ich die sunde selffs was, soe

Uit de briefwisseling van eene Brabantsche mystieke. 371
en wust ich mich niet tzo erfreuwen dan in myn krankheit.
Aver nu syn alle myn saichen, dat ich lange tzyt mit in
verduysterniss Bestanden hain erkleirt. Un allet dat ich uch
gesacht hadde, dat is in mich vollenbragtt. Und dat mit vil
heimliche miraculen. Und vii minschen die lange in sunden
geyrret haven, die brengt Got tzo bekentniss, and al tzo mynem wille, and so wat ich niet hain in den worden tzo behoiff der minschenn, dat gift mir d'Heer int gebet. Want
wat ich ye an ym begert hain, dat bait hei myr ein deil gegeven. Unnd ich Weiss nu wail! so wat wir mit volkomen gelovve standaf ftelich bidden, he sal idt uns geven, wie groiss
dat idt is, als he weiss dat idt uns alre nutzste is, and ich
weiss nu myn fundament, wat weck der heer wilt, dat ich
vort an wandelen sal. Want ich en mach niet meer einigen
lust in geist off in natur haven, dan gentzlich tzo synem wille
stayn in behoeff van ander minschen, and leven ein gemein
leven, and dat in rechter armoeden des geists. Duckmail als
ich myn hantwerk doin wil, soe moiss ich dat laissen stain,
and volgen dem heren tzo synez werck, and tzo bidden vur
wen dz he wilt. Und als ich alremynste vermoede tzom heyligen Sacrament tzo gain, soe moiss icht doin, and so vort in
allen dingen. Ich hayn doch ytzunt ouch so vill wercks, dat
ich nit wail weiss wair hyn. Versagen ich den luden, soe en
hain ich des winterdaichs geyn werck. Niet tzo myn, got moiss
vur gayn. Ich sals im geloeven, al suldent die luide al weder-.
haelen, and dat ich niet en sulde wynnen vur unse naitturft
he salt wail versien. He liest uch sorgen vur mich. Hei en
wilt niet dat ich sorge drage, dan tzo vervolgen syn werck.
Want ich sien wal alle mail! als he mich wil haven tzo synen
wille soe sendt he mir etwas durch uch, up dat ich gein oirsaich en solde haven, ich en moiss mich gantz geven tzo synem werck.
Och suster wust ir wie bloiss, arm un ledich ich van binnen stae, yr suit uch verwunderen, mer overfloedich tzo tuinen evenminschen, umb die tzo got tzo brengenn, des mach
ich mich verblyden, als d' etwas van mich begert, want dan
wirkt der heer durch mich unwerdich wormgen. Und so
myn buechelchin inhelt int leste van den gelovve soe befynde ich nu gentzlich. Och suster der heer wirckt so wuod'lich
sync wercken durch sus ongevellige creaturgen. Och much"
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ich in de erde kruiffen van vernederung myns selfs.
Och lieve suster ir and ure mitsusteren, moissent uch alsamen eyns in got tzo grunde vernieten and overgeven, un
dragen uch and alle dingen gentzlich in got, al sulde aldinck
qualich gayn. Mer bliven mit den geloeven in got, mit bidden dat he al dinck wail fuegen sal. Want got wil syns selves werck wircken, and das ist vii volkoemelicher. Aver syet
tzo. als he wilt dat yr dat instrument zo werck stelt dan sydt
im gehoirsam. Dan ir moist lyden. Want dye duecht wirt mit
gevalt gewunnen. Der Her wilt, dat ich uch moiss helpen
bidden dat ure moder mit all uren susteren moegen komen
up den rechten weg d' duechden, die ich mit mynen mitsusteren bestanden hain. Want yr ure geistlich' and lichaemlich
guyt mir mitdeilt, so werdet ir mir in myn hertz gedruckt,
dat ich uch moiss helffen bidden. Und ich sal urer alre crutz
helpen dragen. Und dat der Heer mir gyfft, dat is ure and
ich geeff uch dat myne, and dat ure is myn. Und also poffen
is, dat wir noch altzo samen einen geist sullenn werden, and
staet uren mitsusteren tzer hans, und sagt ure yn dat sye
einen starckenn moit gryffen, and in dervorten gotz wandelen, al wurdet yn wat suyr, idt sail all wailkomen mit der
tzit. Ure suster N. hat suss lange mit dem kyntgen J e s u s
gespilt aver nu moiss sy mit ym under dat Cruytz stain. Want
sy blyf f t in yre einicheit, and moiss unser aller last in ir
hertz druckenn and helpen dragen. Und nempt' doch disre
worden war and besyet wat Godt in uch wirkt. Ich lairs gott
begain unnd ich en schreiff uch dit niett, umb eyn gulden
werelt en seege ich niet dat idt God alsus beleifft. Want ich
en weiss niet, wie ich eyn wort solde kunnen gesprechen off
geschryven, dae ich yet in meinde dan got.

AN MYNE SUSTER, N.

Der vrede uns Heren sy uch myn usserkoren suster vur ein
groitz. Want d' Her sprach tzo synen Apostolen. Ich geve
uch mynen vrede, und ich laisseS uch. Och och suster ich en
weiss niet off d' vrede groisser mucht syn, dan d' Her mich
unwerdig creaturgen Bief t. Want ich stae in allen dingen also
gelich dat ich in hemel off up d' enden niet en weiss. dat ich
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dat ein meer begeren dan dat and' , and bin al tzo freden wie
idt got fuecht. Mer eir ich hietzo komen bin dat heit myr ein
mertelers leven gekost : Duvel of menschen hetten minen
geist mugen lessen, en hed ich mich niet laissen leyden doer
die hilge gehoirsamhz and ich sagen uch d' dat niet doin en
wilt ; d' en hait den waren geist niet. Want and' s vn idt
allet eigen nutz in den mynschen, die er selver niet en kennet
wie guyt idt suyt. Want als d'minsch synen appetyt and
eigenwille gebruickt : och wat hait er dan?
AN MYN WERDIGE MODER UND SUSTEREN TZO N.

Volstendicheit in duechden, sy uch geschreven vur ein
gruess. Wissent eirwerdige moder ind susteren, and alle
guyde f runde, dat ich verstain hain dat ir vil tzo lyden hait
gehadt, and dat umb der duechde wille, die ir gern beginnen solt. Wissent dat ich mich des also seer erfreuwe and
iubiliere, dat ich uch des niet geschryven kan. Want nu ist
idt Got behegelich. Und ich bidden uch lieve moder and
alle guyde susteren, dat yr niet lychtlich verslagen sydt and
gryffet einen starcken moit, got en sal uch niet verlaissen, al
wurdet uch wat suir. Dat niet besuert en wurt, dat ouch nyet
besuesset. Unnd ir bedurvent al wail tzo bidden vur die
krancke creatur, dair durch yr lydet. Want sy vallet umb
uren wil, umb uch tzo probyren, off ir ouch wat mogen lyden
umb der duechden wil, and stantafftig blyven yer gebricht
urer alre gebet, Got hait mir alsulche gratie gegeven vur sy
tzo bidden, tzerstunt doe ich den brieff gelesen hadde, dat
ich uch dat niet schryven kan. Noch sagen ich and bidden
uch, hait guyden moit, dat untbieden ich uch van gotz wegen
got sal uch victorie geven, and ich do also kreftich and also
duck vur uch allen bidden dat unmuglich were dat got dat
gebet van vii minschen unverhuert sulde laissen. Vort wist
dat alle sachen and myn alt leven gantz vernietet is. De begerten tzo der clusen unde vii ander saichen synt mir ontvallen, and ich anfangen eyn neuwe leven gelich de kynder die
den a b c leren, ich hedde uch wail wunder tzo sagen, and
ich senden uch diese myne suster, helft sy an rnynen biechtvader, ich hain ir geraeden dat sy mit irn sprricht, and sick
in al eren leven berade. so en mach niet irre. Och weert ir
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somtzytz by uns, und seget de werken uns heren, wie sult ir
uch verbliden.

EIN ANDER BRIEFF TZO DEN SELVEN N.

Eyn gestadich aenmirken in got sy uch geschreven vur ein
grues. Wisset leve suster, dat ich uch lais wissen wie myn
saichen staint, unde en dede ichs niet uss der lieffden gotz,
and dat ir da in gesterckt werdet, ich en dede des niet umb
geyn goet, want ich halde mich sus soe slecht and unbekannt
als ich kan. Wisset dat ich nu soe wail zo vrede byn. Want
d' here had id wail gefuicht he hait myr sommige ipvurkomende gratie gegeven, umb dair mit durch alle lyden tzo
helffen. Und want sy mir in den tzyden profyt deden, and
ich mich van bynnen sympelich hielt, so hofften ich wail,
dat d' duvel mich niet bedriegen mucht. Und it is al geschiet umb tzo dyssen tzyt den ich nu syen, umb dat mich
der heer gentzlich tzo synem wille and dienst haven wolde,
sander eynich middel off wykenn, wie hey mit mych doet.
Ich en mach dair niet tzo doin, dan recht oft eyn ander minsch
wer. Off he mich pynigt in dem lycham off in dez geist, off
ich van bynnen blois sy, off wie dat he mit mich doet, isset
nacht off Bach ich moiss sond' dagen off kroene altzyt van
bynnen bereft syn, wat he gedain wil haven and blyven al
even blyde and gefredigt van bynnen mit eioer stantaf f tiger
lieffden die ich tzo ym hainn, also dat ich dair niet nae en
vragt wat ich tzo lydenn hairs al setzte he mich in die helle,
up dat ich van im verkrygen mag, dat im durch dit arm instrument eer geschien mag. Dann idt doet mir also wee van
binnen, als ich hoeren dat yemantz durch mich ontsagt od'
scandaliziert wurt in worden off in einigen ander wyse, weirt
myr muglich ich screyde myn ougen uss, so soilde icht got
dagen dat he mich doch anders machen woulde. Want id is
myr niet muglich, dass ich mich altzyt also halden solde, dat
idt dem mynschen wail behagen soilde, al mucht ich hemel
and erdt dair mit wynnen off verliesen. Want als ich alre
best meinen tzo doin dan ist all anders. Ich en machs van
kuyssen niet tzoenen wie ich van bynnen sy al solt mynen
hals kosten, danals idt den heren belieft mir tzo geven. Und

Uit de briefwisseling van eene Brabantsche mystieke. 375

als ich van bynnen syen, dat he idt myr gif f t, and dat ich
idt mit getzuych miner conscientien sagen off scryven mag,
so en kan ich mit eigenwysshz niet uphalden, al soilde ich
dusent dode dair umh lyden, ich byn die bereft tzo lyden,
koem allet wat komen mag ; myn her myn got isses mir allet
wert, and hei hait allein macht over mich. Ich vorchte gein
creatuir merr. Und ich hof f en dat ich al myn ernst and
vlyssichz doin sail umb im tzo willen tzo syn, etc.

AN DEN EIRWERDIGEN VAD ' N, PRIOR, ETC, MYN LIEF VAD'

Dat vad' lick hertz sy uch vur eïn oitmoedige groitz myn alreliefste vad'an min hertz.
Ich danke uch hond'tfalt seer van gotz wegen, van mynen
wegen, vur alle die duechden de ir and alle ure brueders bewysende siet myr unwerdige creatuere. Niet tzo myner, ich
geloif vestlich dat id god also belief f t. Want ich hain es im
altzit tzo betruwet, and na myn geloif is mir geschiet. Unde
nu maich ich got mee loven, and im genzlich tzo schriven,
dat he uss so wietgelegem lant, creaturen kan erwecken. Och
d'sich selven got kan geloeven, wat verkryget he ? Aver och
wat moiss id kosten, and wie vlyssich geit der duvel umb,
dat he dit gelovven and betruwen tzo niet machen kunde.
Der mynsch bedarff wail ein manlich hertz and starck gebet.
Vorst wist lieve vader ich bidden uch wilt doch myn vad'
syen wilt mich nemen vur ure dochter gelich der hemelsche vader Mariam erkoren hadde. Und gaff Yr synen einigen son, soe is myr in ein gelichenis ure son, N, tzo gefuegt.
Och vader yr sydt mir all beyde an myn hertz gedruckt,
meer dan ich geschryvnen kan. Och wie vil gratien hain ich
deshalven untvangen. Vort van ure ander bruederen en hain
ich noch van Got geyn sonderling ende. Ich sal aver tzo
syen and mit der tzyt uch weder schryven. Dan havet altzyt
ein vast gelovve up got, dat he ure schaeffe wal bewaren sal,
and beveilt sy im alle dagen. Want wair d'her niet en huedet
die stadt, so wacht der hued' umbsuss, mer dan sullen wir
ouch unsse best doin, Und ich sal uch getreuwelich helpen
bidden, na allet dat ich in got vermag, dae en wil ich mich
niet yn sparen, vleisch noch bloit. Hiemit blyf f t dem heren
bevolen.
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AN BRODER N, MYNEN LIEVEN SON IN GOT.

Eynen uprechten vortganck in duechden, duechtsamlich
volbragt, and altzyt meer and meer vort tzo gain in duech
den, geschreven vur eyn oitmoedige gruetz, an uch alrelief fste soen an myn hertz. Wyst dat ich uren brieff untfangen hain, and als ir begert hadt, and ich uch geloifft hain
dat ich vur uch bidden soulde, and ich hadde dat
gedain nae myn vermoegen, and alle unse megeden hain
ich ouch so hertzlich doin bidden and ouch vur ure gantze
closter, and en ied' maegt hait ein misse gehoirt vur uch allen. Und dit hain ich al gedain mit durrem hertzen, sonder
bewyrking van gratien, Aver up sent Peters dages des nachts
umbtrynt tzwey urenn bis dat ich up stunde, byn ich so
wund' lig begaefft van urent wegen, dz ich wail sagen mag
wonder boven wonder, and gratie boven gratie, want got
kompt die gutheitt gotz and hait uch dair tzo erweckt, dat ir
hait myr uch gegeven vur ein kynt, and ich sal uch halden
vur myn son, want ir sydt myr an mynn hertz gedruckt umb
vur uch tzo bidden mit so groisser gratien dat myn hertz myr
also wee dede, dat ich up moist stain and vergain mich etwas
off ich en sages niet tzo lyden, Dairumb erfreuwet uch and
syet zo wat got durch uch wircken will.
Vort ir wist wail dat ich uch gesagt hain, dat ich God so
lange tzyt van Jaren gebeden hain, wan ich umber up d'wereld must blyven, dat hei idt dan also fuegen woilde, dat ich
im sonder einige usswendige sorgveldigkeit dienen mucht,
and mit fryem hertzen mich selven im tzo voeren geven,
and stain tzo behoiff van allen mynschen, and dan wairt mir
al in den geyst verboeden, dat ich niet sorgen solde, Und nu
dair vur Borgt, nu ich alremynst dair up dacht. Want idt was
mir nu gelichen vil wat ich dede off wat ich hadde.
Want allet dat Godt gescaffen hait, en mag mich niet verblyden of bedrueven, dan so, vil alst Got belieft, mir tzo geven,
als ich wail gesacht hain. 0 wunderlich wunder der guytheit
gotz. Der sich selven got dars geloeven and waegen, wie
wunderlich weiss he idt tzo versien.
Und ure eirwerdige vader Prior ys myr up dyssen dag so sunderling ouch an myn hertz gedruckt,
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dat ich mit uch beiden moiss tzo got gain. Und laiss
mich duncken dat idt myn vader ouch is so wail als der ure.
Och lieve vader Prior, ich hain mitlyden mit eyn van uren
schaif f en, dat nyet up den rechten weg en is, dae ich unseren
heren so duck umb bidden, got wil licht uch alsamen lair
durch oiffenen. Aver mit bidden verkrygt men vii Alsus lieve
vader and lieve son, en weiss ich niet besser dan dat eyn

yeder van uns syn-dreyen hie eyn ursach uss neme umb
unse leven noch meer tzo besseren and aller vort tzo gain,
ich ummer vur myn heufft hain es van nooden. Und anmircken eyn yeder van uns synen patroen tzo wissen lieve vad'
prior, ir suit uch bekummeren na urem vermuegen mit den
wunderlichen wercken, ,'die d' Hemelsche vad'' geschaffen
and gemacht hait. Und we syn hertz was and noch is ebbende and vloeiende uss vaderlicher lieffden tzo behoif der sundigen mynschen als ir wail wyssent, dan ich bevelen uch van
gotz wegen dae in.
.Und uch myn son, besunder setz ich an tzo mircken dat
leven van den son gotz umb syn voetstappen na tzo volgen
in oitmoediger sympelheit, in lief and in leit gelich. Und
leiden ein duechtlich leven, and allen minschen na urem
staidt and vort ordiniert al dinck eyn yeder in syner tzyet,
wat uch begegnent, nae synem leven na gelegenheit der sa
chen als ir bes wist dan ich. Aber in sunderheit denkt dat hei
sich lies leiden als ein schaiff and lamp sunder eynich weder
beiden inwendich of usswendich. Hie an nempt uren spiegel, and ich mach anmircken Mariam wee sy sich gehaiden
hait in al ier leven, dem heren getruwe gebleven and nagevolgt in lief and leid, bis in den doit. Alsus wissent min usserkoiren vad'und son,wilcher sielen ich lieff hain,en wilt doch
he in niet entsticht syn, dat ich uch so aventuerlich schriven.
ich hain uch slecht and recht geschreven, wie id mir unwerdich durchlauffen is. Nemt dae uss dat uch denet, and dat
schrieft got zo, want ich entrecks mich niet me an dan eyn
kynt. Want ir wist wail dat ich ghein wyssheit en hain. Niet
me dan biddet vur mich, want ich in al bin ontbieven. Mer
der here sy geloift dat ich eyn natuer hain urn mich tzo voren
tzo geven, umb leren tzo sterven. Ach der heer lydet myn
sunden soe lange. Geschreven op synt Laurentz avent and
ich byn sunderlinge in den geist dae tzo vermaent umb uch
dit tzo schriven.
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AN MYNEN GEISTLIGEN SON, BRUDER N.

Jesus wandelbar leven sy uch vur schreven vur eira andechtiger groitz an uch myn lieve son and kynt an myn hertz.
Ich hain alle ure boicher and brieve untfangen, mich
dunckt dat alle die gude hertzen ussgesturtzt syn, recht off ich
ein godynne weer. Aver ach ach leider, ich byn ein arme
sundige creatuir, Und mach mich schamen vur got unn alle
dat Hemelsche heer and alle gotlieffhavende mynschen.
Wert myr moeglich, ich screyde bloedige traenen, in eyn
beklagen myns selffs, dat ich doch niet guytz in mich gevoele. Och mucht ich in die erde kruyffen, and myn hertz
in stucken wryven, van versmatheit myns selffs, van dit wonderlich wonder, dat ich van uch and uren mitbrued'n hoeren
dat ir myr tzo schryf f t. Die eer sy got allein. Unnd ich en
treck mich des niet an, dan of ichs niet en hoirde. Dan ir
kennet myn hertz ich en darff uch niet vil sagen. Mer in oitmoediger sympelhz, mit beverader vorten, so moegen wyr die
wercken gotz vertzellen na allet dat ich in mich nu kan gekennen, so sien ich hie yn and dat durch got dat alremeyste
wonder, want myn hertz is so vol dat ich ein yederen van
uren bruederen in sunderheit niet kan antworden. Dairumb
doet min unscolt. Ich salt verbesseren mit myn arm gebet,
Und ich untfange sy in die plaetze van got an min hertz als off
idt myn eigen kynder weren, unnd ich sy an myn hertz gedragen hedde. Want ich geleuff vast dat got uch altzo samen in d' ewicheit dair tzo versién hait, umb myn geistige
soenen zo syn, unnd hait uch vergadert dat ir apostel leven
navolgen sult mit gantzen hertzen na uren staet. Und ich unwerdige creatuyr syen dat idt got also van mich beliefft dat
ich mit des son gots moiss lyden and bidden vur alle mynschen. Und geliche he synen hemelschen vad' badt vur syn
apostelen, dat he die eyn mit im machen woilde gelich im.
and dair na ander minschen ouch also en weis ich niet bessers tzo bidden and tzo roiffen nacht and Bach vur uch allen, dan o heer o lieve heer, glich du and ich eyn syn, so
wilt dyese mine soene die du mir gegeven hail, ouch ein mit
dich machen, gelich du and ich ein syn.
Alsus min usserkoiren son, ich untbiede uch dit van gotz
wegen dat ir in dit saget, so vil als sy up mich hie in betra-
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wen in got und durch got, so vil sagen ich in altzo samen van
gotz wegen tzo. Und nempt alsamen einen starcken moit.
Ich sal bidden und laissen mich cruytzigen van den heren vur
uch glich er van den Jueden usswendig. Und wilt lieve son
gotz namen verbreiden und' die minschen, in gotz und min
stat, und sagen in dat sy sich bekeren tzo got want ich unbegweem dair tzo bin. Und wilt ure mitbrueders sagen dat
sy somtzytz an mich denken, in d' nacht als sy stayn in d'
metten, als sy syngen und bidden, dan moiss ich mich selven
minen got zo voren geven. Want nu duck alle nacht werden
ich wacker umbtrynt ein ure, und werden so iemerligen gepynigt in myn heufft, handen, voessen und hertz. Und besunder myn voesse gelich off sy vol fuyrs weren, so doerstechen sy mich. Und myn heufft is nacht und dach off idt
vol doernen stich, gelich off ein boet van doernen in myn
heufft gedruckt wer. Disse pyneen hait gen gelich, dat myr
dat wasser duck tzo den ougen ussleufft ind' sy doin myr so
wee dat ich dieselve duck niet wal upslain off rueren mach.
Und ich sien wie langer wie meer, dat diesse pynen groisser
und groisser vuurt. Aver des nachts wan idt so lange geduyrt
hait als den Heren beliefft, soe verlient he myr weder got tzo
rasten. Hie weer vil aff tzo schrijven, dan idt weer tzo lanck.
Ich bidden uch alsamen, dat it Got vur mich biddent, dat he
myr starckz verlene, dat ich vyl lyden muege vur mynen even
minschen. Want in mynen geist wurdet all verkleint, als ich
de pynen in myn voesse hain, recht off hey mich verstiess.,
dat ich van im niet getroist solde werden, bis dat ich mynen
even minschen mitbrenge als ir wail wyst. Och ich bin szo
bereyt tzo lyden, up dat ich yn verseunen mucht.
Vort wist myn lieve son an myn hertz, Ich scryff uch eins
vur al, dat ir mich nit meer en biddet, dan gebiedet wat ir
wilt. Und gelich ir van myr begert hadt so setzen ich uch
dair van gotz wegen, ind van mynen wegen, so wat myn
arme cleinhz vermag vur uch allen, soe setzen ich uch yn
min stadt. Wat ir van minen wegen yemant geyfft off tzo
saget off deilafftig maicht wie idt uch beliefft, so believet
myr. Ich scryve uch noch eins alle die gene die mir yre namen gscreven haint, off noch begerende syn. Ich untfange
sy van Gotz wegen in min hertz. Und ich bidde uch helfft
mir die sielen vergaderen in ons Hemelschen vad's hertz.
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Und sprecht tzo mich ich sal bidden und lyden. Und scryft
kuenlich an mich sunder achter dencken wat yr wilt. item als
ir mir gescreven hait, so wil ich ouch doin mit aller flyssigkeit tzo sien, dat mir der duvel niet scadelig sal syn an geist
off natuir und stercken mich al dat ich vermag.
Saget broeder N. und N. , dat ich yn untbiede und bevele
van gotz wegen, dat sy sich selver gentzlich stellen und laissen und' got und ire oversten. Und laissen al ir selfs gefuelen
varen. Und stercken ir natuyr so vil alst iren oversten belieft.
Und dat sy in alle dinck sagen wat in begeget idt sy temptatie of gude inspraich. Und dan tzo syen wat ire overste dair
up antwort. Und dat einvueldige tzo volgen und irs selfs gevoelen niet meer. Hie moiss sich d' minsch kreftig anhalden,
dat he umber al usssprech und gehoirsam sy. Och dem synlichen mynsch kostet so vil eir he hie an wilt. Vil minschen
verderven ir natuir, und lassen ir eigen willicheit und ander
gebrechen leven ich en weiss niet wat heiligkeit dair in gelegen is, dat etlige minschen unbescheidelich sich dat essen afbrechen. Idt en weer dat sy got miraculoiss dair tzo rief
Want als men ertse spise nempt, soe hait men dair by tzo oeffenen dat hei van der erden is. Und moiss syn kranckheit
dair mit uphalden, up dat die siele Godt gedienen muege.
Doch int middelmeessige besceydenheit.
Lieve son wie wail ir ure hindnissen und middelen (die uch
hinderen tusschen God und uch) noch niet all verwunnen hait
umb tzo got einen fryen tzoganck tzo haven, dair en sydt niet
in verslagen, dan bidt got ind laist in suesslich mit uch umbgain. Und volgt mit ein gutwillig suess gemut. .Und saget
allen uren oversten, wat uch begegent in geist ind in natur
und laisset inmiddelen und doet alle dinck up gehorsamheit
und niet uss urs seiffs will, wie gut dat ouch is, und staet urs
selfs ledig. Want unse brudegam hait al sin wercken gedain
up gehoirsamhz. Und dan en sorget niet. Idt sal al wail van
sich selffs komenn, als idt got tzit dunckt. Und ich bidt uch
dat ir in min stat alle ure brued's hie tzo vermaent, wid' dan
hie steit. Und danckt elm ieden als vursz is. Und doet min

onscolt, dat ich ein eed' disse tzyt niet meer en scrive, want
min heufft doet mir so wee, dat ich eis yetzunt niet volbrengen kunde.
Gruetzet mir den Prior des cloisters zo N. Und saget im he
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sich niet laiss verdriessen sins arbeitz and lidens al verleuffet
wat seer, be Eindt villich mer in Got dan hei weiss. Och die
duecht moiss so viel liden eir sie ein fortganck gewindt.
Ach wie hairs ich dat versuicht. Aver tzom lesten verwan ich
noch. Dan ich gewan altzyt meer mit bidden dan mit spre-

chen, and ich gienge yn ouch mit exempelen vur, and ich
buegede mich under sie recht off ich mit yn gesmeicht hedde.
Und nu bait idt Godt al wail/ gefuegt, geloefft moiss he syn.
Lieve son ich betrouwen uch off ich alle worden soe volkoemelig up die oitmoedigkeyt niet en wederhalen alst gebueren
solde, dat ir sulchs int beste usslegen wilt. Idt weer mirtzo
vil an alien oirden tzo erhalen yr kennet mynen grondt wail.
Niet mer dan ich dragt uch up in Got.

AN MYNEN GEISTLIGEN VAD ' N.

Mit dem Heren J e s u tzo sagen : Vader nit als ich wil,
mer wie du willes fur ein andechtige groitz.
Wisset lieve vader wie myn saichen nu stain, dat ich mich
fynde in also gestadigen vreede mit einer gestandiger lief f den
in geist and in natuir in Got dragende and van Got nemende
alles wess myr begegnen mach dagelichs, • dat ich niet en
weiss wie d'freede groisser syn mucht. Och och wat hairs

ich geleden eer ich hier tzo komen byn. 0 yr saget van oif fungen tzo balden, wat hait idt myr allet gekost in lyden and
laissen and sterven eir ich mich van bynnen alsus hair. kunnen verwunnen geven. Och ein hertz dat hemels is geworden,
wie quaelich kan dan weder erds gewerden. Ich hairs den dag
geleeft dat myr die erdsche spyse tgegen walgde and ich sy
niet en mucht and leefde gentzlich by der spysen des hiligen
sacrament and ich was vil starcker dan nu and doe moist
mich myn overste dwyngen umb ertse spyse tzo essen, off
ich en kunst mich niet dair tzo gegeven. Got sy geloufft ich

moiss idt nu doin van armoeden, and kan niet wail gefasten
umb des willen dat ich mynen heer and got in dem heiligen
Sacrament moiss derven and mach nu dencken dat ich mit
den beesten byn suygende in d' enden. Ich en weiss geyn
dynck dair myn geist meer nae verlangt, dan mynen here tzo
untfangen and ich byn ouch van gantzem hertzen wail tzo-
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freden als ich syner uss lieffden moiss untberen. Ich en weiss
ghein sund'linge oeffunge tzo schryven, dair ich mit up mach
klymmen tzo gott, dan durch myns seiffs lyden, dair hain ich
wercks genoich mit in aller manieren wie dat idt up mich
velt, und myr is recht off ich dair by geweest weer dair
d' here hait geleden, und vort moiss ich nu myns selffs Iedich stain und heiffen ander mynschen lasten dragen und
stercken. Ich en we i ss In mich niet meer dan ein kynt hoeger
off ned' tzo dencken, dan o vad' wat wilstu dat ich doe und
lyde. Ich en hain ouch nyrgens nae sunderling verlangen off
verwachten, dan yegelich dinck in syner tzyt, dat ansiende
wie d'her und ir mit mich doet, unn dat is myr dat hoichste und dat lief f ste sond' verkielen. Ich en laiss myr anders
niet duncken ich byn in ein cluyse beslossen und dat yr idt
sloss dair van sydt, want wair ich gain off stain altzyt staet ir
mir vur ougen, als ich yet sprech so moiss ich dencken off
dit myn geistlich vader hoirde, solde ich dat dan ouch Boeren
sagen und dan moiss ich swygen.

AN DEN SELVEN.

0 vad' in d' ewicheit in dir steit al uns betruwen, ich setzen dick zo einer gruessen am minen ertschen geistlichen
vad' den du mir gegeven hais tzo gebruychen in dyner stadt.
Wyst eirwerdige vader dat ich uren brieff mit werdicheit untfangen hayn and durch die gratie Gotz redelich verstandem.
Aver dat moist ich got eirst aff bidden. In dem eirsten anmirck ich dat yr mich suesslich vurkompt of ure worde mir
tzo hart velen. 0 vad' ich en weiss niet wat dae syn mucht,
dat yr myr doin mucht dat ich qualich aff nemen sulde, dan ich
nemes luyter van got al heisset ir mich in den doit gain. Also
hait ir myr verboden dat ich gein heimliche penitentie soilde doyn and dz ich swygen solde, and yr laist mich tzo bilgen sacrament gain, so duc alst mir mit vrede werden mag
and yr hait mir tzo penitentie gelat dat ich solde bidden vur
Paess Keiser and alle staden and vort int gemein vur al sundige minschen. Disse vier puncten gelovve ich al so vastelig
dat sy van got komen als off ich die van got selver untfangen
bedde, want ich dae vil wunders van gesien hain yn mynen
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geist. Und umb tzo vervolgen so is myr gegunt diesse xl dage
dat hilge sacrament tzo untfangen and tzo bidden int gemein
vur alle sunden d' minschen. Och vader ich siehe in den geist
ure getruwe hertz and dat ir soe vaderlich vur mich sorget
and ich des so quaelich gebruich, ich en weiss niet wie ichs
machen sal, myn leven behaegt myr quaelich ich en douch
nyrgens tzo, idt is wail van noeden dat ich swyge up dat and'
mynschen dair durch niet geergert werden id is wonder dat
Got lydet dat ich up d'erde gain. Ich denk duck als ich tzo
dem bilgen Sacrament gain idt is wunder dat Got mich nit
en liert versyncken, kunde ich mich selver verslynden unt tzo
niet gewerden ich woulde gern, wer idt Gotz wille mich selver tzo pulver vermalen. Ach wie guyt is Got der myr durch
uch hait penitentie laissen verbieden, want mucht ich gewerden na myner begerten och wie strackelich wuldt ich mich
selver kastyen.
Och mucht verlangen vuerich geven ich hedde wail eyn gewunst leven. 0 vader ich bidde uch syclt yr ein strenger richter over mich up dat ich van got mach barmhertzichz verkrygen. Ir hait wail ein oirsach mich tzo straiffen want ich hain
niet gehalde dat ir myr geboden hadt stracks swygende. Ich
stain in uren henden believet den Heren and uch yr mueget
mich verduemen and verwerpen, yr and alle creatuyren doet
wraich over mich.

AN DENS ELVEN.

Nae lyden kumpt verblyden, wyst lieve vader dat ich uren
brieff untfangen hain, and laissen uch dair up wissen dat idt
myr gelichen even kumpt, wie die creatuyren mit myr doyn
off sy kyven off straiffen off dat ir mir oirloft geefft and troistlich sydt off niet. Doet dair in soe Got in uch spricht yr dient
Got unn myr niet, and ir wyst wail wat Godt in uch verheist and die wyle ir Got diener sydt, so must yr wail doin
dat he uch gebiet, and mich niet sparen, want he hait mich
uch tzo voren gegeven, dat ich niet eins anders en mach dencken dan dat idt van got durch uch an mich koempt, and dat
schryve ich uch eins vur al, dat dit myn usserste meynung is,
and boffen dair by tzo leven and sterven. Als ir wilt dat ich
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tzo den hilgen sacrament gain sal, dat schryf f t myr, want
myn geist moiss fry syn, and soe lang als yr hie in eynig wederhalden, hait, soe en willes myn geist niet bestain, want kin
' stae vil tzo seer up die gehoirsamhz umb die tzo volbrengen.
Aver want mir etwas van buyssen geboeden wurt, dan mach
ich altzyt so recht van buyssen niet volgen als mir geboden
wurt.Met got liert mich mit middelen and suechen, tzo wat manieren dat idt myr dient. , Und ich mag niet altzyt scryven wie
id dem mynschen behaget, want got oiffent mich soe wail als
die minschen wan ich idt recht in dez moot hain, so scryff
ich duck anders dan ich meinde dat kan ich niet gekeren al
luyder gecklich, daer moiss ich mich selver yn waegen and

niet eins dair up dencken wat mir tzer eren Gotz dair van
kompt. Dair umb bid ich uch, straeft mich and spart mich
niet, want myn Biel hungers na lyden and straffen, als der
lychaem na dez broede, and lafst mich lyden and clagen,
bidden and schryen, dae en ergert uch niet an, dat bid ich
uch dur die lieffde gotz, want id duet mir leid' dan alle
and' lyden dat got so vill uneven dur mich geschuit, dat
die lude an mich geergert werden, and ich bins wail gewoen
niet vyll suesser ansichten of worden van mynen oversten tzo
haven alle myn leeffdage. Want ich geleuve vastelich so
lange als noch in mich yet is dat got misshaigt, so sal idt syn
rechtverdighs dur myn overste wrechen. Mer dur syn ;uthz
vurkompt got mich altzyt van bynnen, dat ich bekentenis dae
van hayn ducksten ee hei mich tzo lyden sender, up t lz ich
tzo williger lyden solde and bekennen dat idt im also belieft.
Alsus wisset vad' in alle dat gene dat yr gem gedain heddet,
dair en sal ich mich selver niet in sparen off suechen in dat
gene dat ich meine and sie mit guden middelen dat meist
urber macht syn tzo behoif myn even minschen, want ich sien
dat ich mit gentzer flissigkz tuinen even minschen muss helpen
winnen and mitbrengen, eer dat ich got mag krygen, and
darumb in all mynen leven, die gene ich alremeist solde troist
van gehad haven dae hain ich altzyt lyden van gehadt,
also dat idt na den synlichen mynschen mir mer dan einen
doit gekost hait, and alle minschen hain mich ned' geslagen. Mer bedde ich mich niet altzyt vast ann got gehalden,
ich hed niet wal gestanden. Aver ich bin nu verwunnen als
ein kind and ich wil mich selver wagen uss liefden and niet
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uss vorten, fleiss noch bloit tzo spaeren. Och och off ich
hedde einen yseren lychaem wie kuenlich wolde ich mich
selver wagen. Ich geleuve dat idt myr nutz is dat ich by uch
dagelichs niet en byn, want siegt yr die traenen die ich schrey,
und dat roiffen tzo got dat he idt in uch versien wille dat ich
uch so recht niet kan gevolgen als ir walt idt sold uch erbarmen. Ach vader nu vallen ich uch tzo voessen mit gevalden
henden, und bitteren traenen, dot yr idt mir vergeven wilt,
dat ich ye aventuerlich gedain off geschreven hayn. Ich will
mich bessern in aller dat in myner macht is.
Vort lieve vader scryfft idt myr off ure wille is, dat ich
mich somtzytz tzo einen anderen priester mag
g bichten und
des selven in ure stadt gebruychen und van dageligssen dingen vraegen, dair myr tzo wyt gesessen sydt, up dat ich alle
dinge up die gehoirsamhz mag doin, soe bid ich uch doer got
alst uch nutz dunckt dat ir idt myr willent heissen, up dat ich
tzo meer geoiffnet mag werden, want alle sterven is myr nu
meer eyn freude dan eyn cruytz. Hie in doet als uch guyt
dunckt, idt is myr genog dat ir wist, und syet tzo in uch selven wat uch got gyfft tzo mineur behoyff, want ich en weiss
nyrgent up tzo rusten dan uss die heilige gehoirsamheit.
Want doe ich wuste dat yr wail wustent wie ich stunde, angaynde dat hilge Sacrament und ouch dat vasten, doe liess
ich got mit mich gewerden al soulde ich doet gebleven haven, want ich leyt so groisse pynn van hunger, dye tzoich
mir int heufft, und min hertz dede myr so wee, und dat allermeist des morgens, up dat ich gotz werck kennen soulde.
Wat wil ich mer sagen. ich en weyss niet wie ei'n minsch mit
gesunden hertzen meer versuechen mag sunder tzo sterven.
Und ich badt got so kreftig dat he mich doch stercken wolde,
dat ich solde kunnen gefasten, want ich dacht in oitmoediger
simpelheit dat ich niet collatien soulde vur dat ir idt myr
hiest, al solde ich doit blyven ich solde es got geloeven, als
hei id anders haven wulde dat he sulchs dur uch wal fuegen
soilde, und doe hait der Her mich niet gelaissen, und hait
mich mit eynem Hemelschen rouchesterckt
, dat mir alle
g
essen tzo weder wart, und ich must mit gewalt essen, und nu
bin ich al gelich sedigt. Hedde ich na uch moissen beiden er
ir mir schrieft, ich hedde er doet moegen bliven. Daerumb
bid ich uch dat ir uch selven wairnempt umb mir tzo schry25
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ven, mer dan den anderen, want got wat sunderliche mit uns
beiden vurhait, dat untbede ich uch van gotz wegen and niet
uss mich selven.

AN DEN SELVEN.

Eyn grundich sterven and verwinnen uns selfs vur ein
andechtige groes. Wist lieve vader dat ich uch einen brief
gesant hairs unde gein antwort dae up kregen hairs. Niet tzo
myn, ich denken dat idt gotz wille is, dat ich ghein antwort
haven sulde and bin dae mit tzo vredén, aber ich bidt uch
umb die lieffde gotz schrief ich yet off hoirt ir iet van mich
dat uch mysshaget, dat ir mich vry straiffen willet, lieve vader ir schrieft mir tzwei mail : draget Sorge vur uch and dat
wort en verstain ich niet, soe en weiss ich niet wat ich doin
sal and wat got dae in vur sich hait, ich denck dat idt al let
umb mich gedain is, dat mir etwas hyndert dat ich niet en
weiss. Alsus bid ich uch lieve vader mit schreiende ougen,
dat ir na urer wyssheit uss dem grunde ures hertzen he eyn
middel in wilt schryven dat ich idt verasten mach, want ich
mois an allem syden waichen tegen den duvel, and wat ich
in mich selven sye dat dunckt mich unrecht syn and ein and'
is goit.
Vort lieven vader als ich dem priester tzo acht dagen plech
tzo biechten dan besat he mir penitentie van alle dingen dat he
meinte dat he mich meist in oeffenen mucht, and dat im
duichde dat mir meist tzo wed' was dat hiesch he mir doin,
somtzitz hiesch he mich de VII psalmen lesen off unser Prauwen getzide off des cruytzes getziden of vigilie and des gelichen in hundert manieren of die voessen kussen miner mitsustern, off ander puneten van oitmodicheit de ich in allet vur
moist doin. Und dan nam ich flieslich wair syner worden
unde mit der penitentien so kierden ich min hertz ernstlich
tzo got, and en lies niet af mit bidden die nacht of den dag
dat ich bekenntnis, van got moechte krigen wat got dae mit
meinde unde nunmer en geschuit es, ich en kriech sund'lynge bekenntnis, nemende min opmircken an de wort die ich
lass, die David tzo got badt of eirgens anders uss, idt weer
wat id weer. Ich vans al mail myn gebrechen. Und over acht
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dage quam ich wed' tzo im unn sagt im wie ich die acht dage
gestanden hedde and ich badt Got alttzyt ernstlich vur im
dat got doer yn wirken woulde wie he idt van mir gedain
walde haven, also hait Got duck wunderlich tusschen uns
beiden gewirckt.
Dit schryff ich uch lieve vader up dat ir sult wissen dat
fundament van mynen leven, want dat gentzlich gestalt is na
dem tzoch gotz up and ned' tzo gain dat got and myn overste
gantze vryheit over mich and in mich haven. Want mir
dunckt van Got dat ich tzo uch vad' and tzo dem vurss
priester in die stadt Godtz gain sal and laissen mich van uch
beyden oeffenen, and nemen myn upmircken dair an. Christus was und'denig geworden bis in den doit, mir tzo einem
exempel umb vorder under uch tzo buygenn. Scryfft myr
wed' umb wie idt uch belieft want als ir wisset dan bid ich
got dat hei idt in uch fuege, so he idt in der ewichz versien
hait.
Als ich myn leven eins gentzlich mynen oversten uss mag
sagen, soe werden ich es quyt, recht off idt niet gewest wer
and sust anders en mag mir niet helpen al vuurpet alle die
werelt tzo neder and als ir idt mit straeffungen tzo neder willet werpen dan bin ich es lange quyt. ich en hain niet ein
gedancken dat ich myr laiss duncken dat ich dit off dat byn,
off hain off weiss and ich gefuele ghein eigensuechlichkeit
umb liden tzo untwychenn, want ich en verwacht van uch
noch van geinen creatuire troistunge off yn tzo behagen.
Want ich kan es doch niet gemachen dat id in behage wat
ich doe, darumb laiss ich Got and uch and alle creatueren
gewerden alst Got beliefft so mag he idt versien.. 0 doit,
doit wanner salstu komen, want mir allein verlangt tzo syn bi
minem lieffhaver and die wereld is mir ein swain cruytz and
ich bin ir ein cruitz.
Ich enweiss niet wie ichs in der vasten machen sal was es
Got niet versuit, want die pin mins heufft is so groiss, dz ich
memorie noch wyssheit niet en behalde and ich en hain niet
meer machten over mir selver dan ein kint, der tzo recht
roust wat ich liden moil, al weert ein turck, im suldes iameren ; got sy geloeft d' idt allet verlient ; niet tzo myn, ich beger niet dz ir in einem worde mich deshalven spaeren sult.

Wie ich me veracht and unhekannt byn wie mir liever is,
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wan als got sich durch mich offenbaren wil dat moissen de
menschen und ich liden got geven in wat manier im dat beheft des en hairs ich gein macht tzo kieren und ich en hairs
ouch gein macht dat tzo doin als ich, of de menschen, wolden al sulde ich de hellsche pyn da umb lyden. Ich hoffee
dat ich myn conscientie mit got verwaren sal und wat myr
van buyssen op velt dat wil ich so gerne liden. Ich bin niet
dan tzo vroeliger als ich wat hairs tzo lyden durch die lieffde
goitz. Ich helde wail begerten de koerde tzo gedragen al en
wert niet me dan dry dage, in den vastavent, vur de sunden
die dan geschien sullen, wyllet ir mir oerloff geven umb gotz
willen.
Lieve vad' ir schrieft mir van minen oiffungen so wist dat
ietzundt niet soe vil suessicheiden mir mach gebueren dat ich
gestaedich in myn memoria yet dragen mach of dat ich weiss
wat min leven gewest is, off noch degelig is. Dan als id got
belief f t dat ich iemantz wat sagen off scryven sail dan brengt
myr d' Herr so vii vur (und niet meer) als he wilt dat ich
up die tzyt offenbaren sail, und tzo hantz byn ichs al wed'
quyt und also byn ich dagelichs allet even arm en bloiss und
kan myn krafften niet upheven tzo Got als ich tzo doin
plach, wie eyn arm wormgen dat niet en weiss off vermag.
Aver der Heer isses waill wert umb synen willen tzo lyden,
Niet meer dan ich gruesf uch mit al dat ich vermag also lieff
vur uch als vur mich selven etc.

AN DEN ERWERDIGEN VADER PRIOR

tzo N.

Die salige armoyt des geists sy uch vur ein oitmoedige
gruess. Erwerdige vad' Prior gedanckt und gelofft sy Gott
hondertfalt van urent wegen, dat `fir uch dair tzo veroitmuedigt bait myn: geistlige vad' tzo syn, die freule die ich hain
yn den geist van uren brieff dat kann ich nyt geschryven, so
recht hat mich got doer uch furtkomen, want wye in uren
brieff steyt, so steyt ytzunt myn geyst yn alsulcher armoyt,
dat ych yd nyet uss sprechen mag. veelassen van alle bewerckelige gratien und ich byn also tzo niet geworden, dat
ich selven nyet en weiss wat ich bin. 1st mueglich so en weiss
ich niet wie ich nackter und bloisser mit dem Hernn und' dat
cruytz und an dat cruytz macht komen.
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Och vader an myn hertz, wat elendiger creatuer is der
minsch, ich en kan niet gewissen wie ein minsch dair tzo kan
gekomen dat he sich in einigen dingen kan erheven. Och off
alle hoeverdige mynschen eins kunden gekennen wat sy weren wie wail muchten sy sich schamen dat ein bekant minsch
sich irer so wal versteit. Och vader wie wunderlich sien ich
den grunt van den worden van urem brieff, ich hoffe den
brieff alle dage mynns levens in eren tzo balden. lch moiss
duck aventuerliche dingen scryven, dat doet Got dair en kan
ich mich niet in erfreuwen. Mer als ich yemantz hoeren d'
van dissem armoit spricht, so werde ich also erfreuwet dat
ichs niet uss sprechen mag. Ach vader mir dunckt dz myn
hertz lefft in uch, scryfft myr doch eynen brieff wed' uss
dem geist, soe idt got giefft und gebiet wie ir wilt, und
straefft mich und spairt mich niet.
. Vort angainde ure saichen da weiss ich uch diese tzyt niet
aff tzo schryven want ich bloiss in den geist stae, und so gepynigt in den lycham dat ich nauwe uch kunde gescryven.
Niet tzo myn ein geistlich minsch hait gern altzyt wat guytz
als duechden van got tzo begeren, und dair gyfft im got
werk mit, somtzyts liert got dat dem mynschen vur eyn
cruytz dragen somtzytz draget den mynschen durch soe vil
lasten dat gene dat dem mynschen also sunderlinge vur wirt
gehalden, want he hoffet altzyt (God geefft wat he dair umb
lydet) dat he idt noch verkrijgen sall.
Und die duechden und gratien die Godt dem mynschen
doer syne guytheit gyefft tzo begeren, die wilt he dem mynschen noch geven ist saich dat ment getrewelich geloifft und
bidt.
Och vader idt en is mit geynen tzungen uss tzo sprechen,
wie vry dat ein hertz steit dat sonder wruegen is, und als wir
so verre kunnen komen, dat wir ghein wruegen off straiffen
in unsen geist off conscientien en vynden und all eygen suechen unde wichen haven overwunnen soe mois sich ein minsche setzen in der sympelheit und syn tzo vreden wie id got
gift off nempt und begeren niet tzo grundere in sich we he
steit mit got sus oder so, ich stunde liever up hollen dan op
wissenheit. Och vader wie kostlich ist niet tzo willen, niet tzo
wissen, niet tzo haven, niet tzo begeren, dan dat eyn minsche
sich selven ind' einfeldiger simpelheit got tzo voeren geve
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unde tzo grunde overlaisse bis dat hei in verordel, id sal uns
al lief syn wat der here mit uns doet, laesset uns genoich syn
dat got weiss wie wir stain. Wir sullen nochtant in duckmail
bidden dat hei unse gebrechen tzo kennen geven, op dat wir
dat besseren moigen. Soe lange als wir noch wat tzo begeren
haven, soe lange en synt wir noch niet tzo rechter armoeden
komen. Got hait gern eyn bequeem ledich instrument and he
weiss wail wie he dat luyteren and reinigen sal, kunnen wir
yn laissen gewerdenen, sonder berichten, meer ach leyder der
mynschen scheidet soe noede van sich selver. Och wat weer
he van tzo schriven dat doch uch gein noit is and vertziet mir
allerlieffster vader dat ich uch so kuenlich schrive. Id moes
verre van mich syn dat ich uch leren sulde, want ir hait id
selver wail befunden. Ich hair idt uss einfeldigeit gedain so
id got mir gaff f. Ach vader wie sal ich got van uren wegen
and uns sons wegen unde van ure gantzen conventz wegen
gedancken van allen uren duechden. Ich mach mich in Got
schamen dat ir uch also gewerdigt tzo sus armen mynschelgen des ich unwerdig byn and niet guytz in mich vynde.
Niet tzo myn, ich untfanges al tzo mail niet anders dan off idt
myr ein engel uss den hemel brachte van gotz wegen so vast
geloeve ich dat yr alle beiden gotz sydt. Want ich hairs soe
lange tzyt mit bitter traenen got gebeden dat he mich mit sich
selven spisen and stercken wulde, off dat ihesus myn noetturft versien wulde, wie he durch uch nu deit, op
dat ich mich ym mit vriem hertzen tzo voren geveen mach.
Alsus danckt mir alle ure lieve kinder seer myt allen dat ich in
got vermaich vur uch allen nacht and Bach mich niet tzo
spaeren. geschreven op sentMartins Bach. Im iaen dusen
vun jjhundert undo_ ein and drissich.
— Alle die ghene die ir in den naem van Got and van onsen wegen untfangt, die offeren ich wed' umb up Marien
d' moder gotz, and ich byd sy dat sy die vortan op offeren
will yren lieven son, updat he urer aller erbarmen wil in alle
dat gene dat uch van noeden is in geist and in natuir. Und off
sy uns niet verhoeren wulde so hair ich mich dair entgegen
gesat and beger dat sy mich mit tzo niet doin off dz sy sich
unser durch ir liberael guytheit erbarmen. Und dit saget alle
den genen die uch doer got and mich geloeven willen dat
gene dat ir yn radet, ich sagen id yn van gotz wegen tzo,
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kunnen sy id geleuven dairnae sal yn geschien. Und troest
doch alle verdwaelde schaeffen unn sager yn dat sy einen
guden moet balden. Ich hoff dat d' Here yrer erbarmen sal.

Niemant sal sich dair an stoissen, dat disse innige persoen
soe hoege dingen van such selven schry f f t tzo etzligen iren
heimligen frunden. Dal haven ouch S. Paulus and andere
groisse heiligen gedayn. Want got syn frunde dair tzo dwyngt
urnb unser besserung wil. Dit ruert sye ouch in eirem briefI
also.
LIEVE GEISTLIGE VADER.

Ich werden yetzundt gedrungen so wail inwendig van Got
als usswendig van uch dat ich niet langer en sye tzo entwychen, ich en moyss van mir selver scryven. 0 hemelsche vader wilt du doer mich sundighe creatuer geeirt werden and
die mynschen an gebessert, so werckt selver dyn werck wie
ich dich lange gebeden hain. Want o J e s u en hait men dir
niet willeneleuven,
wye scald men dan einen sundigen myng
schen geloeven. Dair umb bid ich dich her uss grunde myns
hertzen ist also dyn wille, soe en laist nummer creatuer myr
geleuvenn and laiss dynen willen in mich geschyen, wat
mich ouch dair aff komen mag. Want ich wil dir niet dienen
umb Toen ; als ich al gedain hain dat ich vermag, so en hain
ich niet meer gedain dan ich sculdig bin. 0 heer o got allmechtig, wie sal ich doeren scryven dattu mir van bynnen
gebiedes. 1st es dyn wille soe laiss myn hertz eir yn stucken
bersten. Ach ach off ich ein loch in die ende kruyf f en mucht.
Ach lieve geistliche vader, so ich umber scryven moyss
(want ich byn ytzundt gotz gefangen and d' ure) soe bid ich
uch dat Yr id wail ufnemen wilt, Want ich kans niet gebesseren al ludet aventuirlich, ich hain niet me wyssheit dan ein
kynt. Dan ich mach anzien wat durch mich leuft unn daz
mach ich einvueldich sagen off schryven and dan en weiss
ich niet, me davan. Eyn yeder mag dae uiss nemen wat ym
dient. Men spricht : Simpel geloeve is ein goet geloeve and
men sal weder de duvel niet disputeeren. Al werden mir
groisse hoige dinge getzoent, ich en treckse niet mee an mich
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dan ein kynt, dan ich sye altzit tzo ym selver off ich, ynt
ende, iet dae yn mucht grieffen dat mir dienen mucht tzo
eyn vernieten and verwerffen mins selfs uncle anders en
blieft yn mich nietz nyet. Und alsoe stain ich altzit ledich
unde unwissende. Al sechde eyn ander van mich dat ich selver sagen moiss ich en weiss nit of ich es geleuven sulde.
Want die worde die ich sprech dae en weiss myn hertz kuem
etwas van. Unde ich en mach sy zo voeren niet wissen of bedencken, ich sta van binnen also arm unde eillendich dat ich
selver niet en weiss wat ich bin dan nyetz niet and ein dinck
dat nirgen tzo nutz en is. Ach vader en tzoernt uch niet ich
wil den doet dae up sterven unde tzo dem oirdel gotz da vurst
in stain dat ich nummer gedancken anders in mich fuele unde
vestelich op dissen grunt stae. Meer stainde nochtans al ougenblick in oitmoediger vorchten and hoeden mins selfs, tzo
siende dat ich mich selven gein oirsach en sulde syn tzo vallen. Want wer is versichert dat der hueden steit dat der morgen niet vallen en sal. Ich en weiss niet dan van der tgegenwordiger tzyt (die nu is). Unde wie wail ich tzom tzyden
kloeche worde spreche dat en kan ich niet gebesseren. Ich en
bin mins selven niet meer gewaldich als een kynt. Want ich
en bin min selven gantz entsatzt unde in got vereinicht recht
of ich geyn mynsche en were unde ich niet mee en lefde dan
der here in mich.
Und diese vereinunge hait got der here mir sundige creatuire zo dz hyligen Sacraments dach so geweldich in gedruckt
unde soe genadelich eynen neuwen geist gegeven, der mir
synt der tzyt nie genomen is. Meer ich sien dat hei alle dage
meerdert unde niet mindert da mit ich mich selven and alle
dinck verloren hain, dat ich niet en weis wie mir geschiet is.
Und daenae is so unsprecheligen groissen lyden in mich opgestonden dat id niet uiss tzo sprechen is. Alsus moecht ir
lieve vader her uss verstain wat got belieft uch tzo geven. Id
koempt mir allet alleins want wie men mich mee veracht and
.verwirpt wie men mich mee in got dringet and wie mir god
me gratien tzo worpt. Und wat mir . dagelichs vurkompt dat
is wund' boven wunder. Ich meint uch allet anders tzo schryven dan got haid id alsus willen haven. Vort van den saichen
dae ir myr afgeschreven hait laist mir ure meinungen wissen
wat ich doin sal. Want ich will niet op mich selver stain and
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en setzens op geinen wain, want ich en sufdes anders niet
doezen Join. Ich sals der gehorsamheit geloeven and mich
stercklich mit den geloeve an got balden. Maria bleiff voistendich under dem cruitz etc.

Wyder schrie f t sy hoge gotlige dinge die uns d'unchen bequemer op ein ander tzyt o f f enbaer tzo coachen dan ietzunt,
we wail got durch eer stellige liden und gebet maniche side.
an sich tzucht, soe sorgen mir nochtant dat die minschen ietzunt svaich synt gotz wercken tzo geloeven unn keren vil
dings int argeste. Es ist aber niet moeglich dat der mensche
bedrogen kan Werden, d'sich (wie disc persoen) altzyt vast
heldt und' de hillige gehoirsamheit in simpeler oitmoedigeit
und luiten got suechen etc.

Diesen naefolgenden lerungen and ooffungen bis tzom ende
dis buechlins synt durch etzlige ander vrunde gotz gemocht
aber alle uss eirem geist, der de reine hertien erlucht hait,
dat sullen de gene wail bekennen die dat sel f f S belieft and
goof f net haven.

AN MIN LIEVE MODER IN GODT. (11)

Die werdige tzokompst uns Heren J e s u Christi sy uch
vurss vur ein oitmuedige gruess. Lieve moder und frundtynne in Christo herzlichen lief.f . Ich laiss uch wissen dat ir uch
mit mich erfreuwent, want die tzyt dae ich lang nae gewarnt
und vil umb geleden hain, tzo wissen dz ich mynen Heer und
got dagelichs untfangen mucht, is nu komen und d' heer hait
mich so gnediglich mit sich selven gespyst und durch onsen
Cappellaen gefuecht dat ich yn alle dage hain. Aver ich weiss
niet wie lange dat id dueren sal. Och wust once son dit wie
vroe sulde hei syn. Och moder got hat myn hertz gesterckt,
(1) Op het einde staat onder Corrigenda : « Q. V. Der brieff alsusf begynende
(Die werdige tzokompst uns Heren) is ouch durch die selve innige persoen geschreven wie die vurgaende brieven.
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mer die pine mynes heuffts wurt allet grosser and duirt so
dat ich noch wat douf bin. Mer wie der here doet, nu ich im
hain, nu en hain ich gein clagen. En wilt dit niet sagen, id en
werden, ir betruwet dat he dae durchgebessert wurde.
Dissen naevolgenden brief [hat] d'vurss person en
geistlige suster gesant. (1)
AN MIN GEISTLIGE SUSTER N.

Dat ewige wort dat uns gevlossen is uss dat vaderliche
hertz sy uch geschreven vur ein vruntlichen gnoes. Myn lieve
suster uch sal believen tzo wissen dat ir uch vur al moist pinen
tzo balden, dae ir uch vur tzo verbunden bait. Unde off uch
got hie boven somtziden wenig gratie gift syns zo gebruichen
die hei den anhevenden mynschen tzo geven plaich umb die
selve daer mit tzo tziehen tzo syner schoilen. Willet doch
dan scherp op ure hoede stain dat ir uch syne inwirckens
niet en underwindet mit einiger kraften of gewalt des geistes. Want de natuer unde eigensuechycheit sint also seer tzo
sich selven gekeert, mit ener sinlicheit dat de natuer dat allet
mit begerten and curioisheit wilt begryfen and sich des onderwinden, dat wilch die natuer al uis gift under die gestalt
der devotien unde dat myt suyssycheit unde smaick in syner
oiffungen, dae im syne eigen natuerliche synnen duckmail
zo trecken and he meynt dat id der geist gotz iss. , Und als
der duvel dit mirckt, soe kumpt he mit gestorm and gewalt
urn die natuirlige kraften tzo brengen tzo verderfnis also dat
dat lycham somwylen wurt schuddende and bevende so dat
dem mynschen dunckt dat syn hertz unde aderen barsten
sullen. Unde dan sae leuffet dat swain bloit umb die hertzen
mit groissen geelringen, soe dat got mit syner gratien in langen tziden dae niet in komen mag. Want die natuyr alsus bestormpt unde verdorven wurt so dat im dat hertz and alle die
kraften begeven soe dat hei neulich gegain off gestain kan,
ach wat schedeliger sachen isses, dat de edel gaven gotz alsus
werden gekiert and verwickt mit d' naturen durch, bedroch
(1) Het is m.i. waarschijnlijk dat de hier bedoelde « geistlige suster » de
schrijfster is der Margarita Evangelica. Met Maria van Oistenrijk onderhield ze
wel innige betrekkingen. Deze brief herinnert aan het 16 hfdstk. der Margarita
(1535) .
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der naturen unde des duvels. Wild ir dit befinden and he in
niet bedrogen werden so moist ir raet suechen and volgen,
die uch gegeven wirt van got, lurch personen den Godt dat
gif ft tzo kennen tzo urer salicheit and da entgegen niet argueren. Und setzen uch in ein gelaissenheit, als in ein willych
affgain in geist and in natuyr, dat is van alien smaick des befindens, gefuelens, bekennens and gebruychens and van
aller curioesheit and suechligkeit, dair uch dye natuer tzo
trecken mag. Und sydt simpel and einfeldig. Und setzt uch
selven altzyt in die bekenntsis ures self s, wat ir in uch selven
hait and ouch sydt, off yr up uch selven stundet. Dit
sal uch wail halden in oitmoedigkeit, dair doch al uns
leven up gefundiert moiss syn, also dat wyr tzo grunde tzo
niet moissen werden, sal Got mit syner gratien in uns wirken.
Und wanneer der Heer mit syner gratien in uns wirken
wilt, soe halden ure hertzen in einer suesser stilheit myt werdiger eerbied unck and danckberheit, in ein insynckender
oitmoedicheit sund' al annemlicheit and al sir uren got
suechen wilt, so suecht in yn die dry kraften urer sielen, wie
he sick selven da in gebielt hat, and anmirckt wat he al umb
uren wille geschaffen and gemaicht hait. Also suld ir uren
got he beneden vinden sond' hoige upstygung, want dat sulde dem menschen wail bedregen unn brengen in groisser
duisternissen and irrungen. Dat wilch der minsch allet gemechlichen untwychen moiss mit synem verstande and geven
syn verstant gevangen and setzen dat in die gelevenhz des
geleufs, mit sulchen gemuede als ein kynt vann einem fair,
sund' alle behulplicheit, up dat unse gemuet niet bedrogen
werde, noch uns verstant niet verleidt en werde doer die bedriegenis des duvels. Unnd wartet uch vur vii wachens and
abstinentien, dat wilch die natuer seer verderven soulde and
ist den mynschen die hie tzo komen syn niet so seer van
noeden.
Keulen 1 -6-27.
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1.

THEORIA METRICA
EEN LATIJNSCH DICHTWERK OVER DE CONTEMPLATIE.

Onderstaande tekst mag als uiterst zeldzaam beschouwd
worden. ik kon er slechts één handschrift van vinden, namelijk hs. 377 der Utrechtsche Universiteits-Bibliotheek, afkomstig uit de voormalige librije der Karthuizers te Utrecht,
en waarschijnlijk in 't begin der XVe eeuw geschreven.
(1) Alle pogingen om een tweede exemplaar te ontdekken
bleven vruchtèlc os. •
In geen enkelen catalogus, die ik kon raadplegen, stond
het tractaat vermeld (2). Aan de bibliografen lijkt het onbekend. Binnen- en buitenlandsche geleerden, die ik om inlichtingen vroeg, wisten er eveneens geen raad mee. Noch
in het monumentale Repertorium hymnologicum van Ul.
Chevalier, dat ruim twee en veertig duizend initia van latijn
sche gedichten bevat, noch in de elf banden der groote
initia-verzameling van B. Hauréau (3), staat het opgeteekend.
Reeds in 1908, bij de bewerking van het tweede deel van
den handschriften-catalogus der Universiteitsbibliotheek te
Utrecht, had men getracht iets meer te weten te komen (4) ;
doch ook deze pogingen faalden.
Hoogstwaarschijnlijk hebben we dus met een unicum te
doen. Hieruit volgt al aanstonds dat er veel kans voor bestaat dat de plaats, of althans de streek waar het handschrift
werd afgeschreven, ook de streek is waar het tractaat ont-

1) Perkamenten handschrift', uit het begin der XV e eeuw, 18 X 13,5 cM. Op het
voorste schutblad : « Iste liber pertinet ad Carthusienses prope traiec f um ». De
Theoria metrica beslag' de elf laatste beschreven bladen, fol. 87a-97b moderne
nummering (fol. lxxxv r°-xcv vo oorspronkelijke nummering). De tekst begint onderaan fol. 87a ; elk vers begint met een nieuwen regel : 25 regels per bladzijde.
2) De Rigmus contemplatioae nobilitatis claustralium van hs. 384, fol. 52r-53v,
der Utrechtsche Bibliotheek, en van hs. 14586, fol. 1-2, der Bibl. Nat. te Parijs
(begin : cc Ut conserves te devotum » ; niet bij Ul. Chevalier) is niet identisch met
ons tractaat : evenmin het Epithalamium mysticum theologi et theologiae sub
typo Jacob of Rachel van GERSON (Opera, III, 684-685).
3) Parijs, Bib1. Nat., Nouv. acq. lat. 2392-2402.
4) Volgens vriendelijke mededeeling van P. BONAV. KRUITWAGEN, O.F.M.
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staan is, zoodat de schrijver een Nederlander zou kunnen
zijn.
Dit vermoeden wordt nog versterkt door den tekst zelve
van het werk. Voor zoover we kunnen nagaan is de tekst
van het Utrechtsche handschrift heel zuiver : hij moet bepaald dicht bij de autograaf van den schrijver staan. Plaatsen die zeker corrupt zijn komen maar zelden voor. Wel heeft
een corrector hier en daar « verbeteringen » aangebracht :
maar deze zijn niet altijd even gelukkig ; onwillekeurig denkt
men aan die copiisten waarvan Hieronymus spreekt : « qui
dum alienum errorem emendare nituntur, suum ostendunt ».
De interpunctie is heel eenvoudig -- de afschrijver kent
slechts punt en vraagteeken, — maar wordt doorgaans met
groote zorgvuldigheid toegepast. Grootere en kleinere onderdeelen van den tekst worden nauwkeurig met gekleurde beginletters of paragraafteekens aangegeven. Kortom, alles
wijst er op dat de afstand tusschen- autograaf en copie ge-

ring is.
Een laatste aanduiding voor den Nederlandschen oorsprong van ons tractaat is misschien te vinden in v. 407-411.
Het wil mij voorkomen dat hier gezinspeeld wordt op den
Gelukzaligen Ruysbroeck en diens verheven contemplatie.
Schr. spreekt van den laatsten en hoogsten trap van het beschouwende leven : de glorie :
Gloria consummat anime cursum. sed ad illam
Post christum nullus pertingit in orbe viator
Quamvis sublimes quosdam virtute modernos
Contingit prorsus absorberi speculando
Gaudia dulciflui nexus stringentis amoris.
Men zal toegeven dat deze woorden wonderlijk wel op
Ruysbroeck passen, vooral als men zich herinnert dat juist
het geval van Ruysbroeck aanleiding gaf tot discussies over
het probleem van cle mogelijkheid der visio beatif ica hier op
aarde (5).
Wanneer Jan van Schoonhoven, tusschen de jaren 14131426, hetzelfde onderwerp behandelt, drukt hij zich uit in
bijna gelijkluidende termen :
5) Zie Dr L. REYPENS, S. J., Le sommet de la contemplation mystique chez le
Bienheureux Jean de Ruusbroec (Rev. d'asc. et de myst., III, 1922, pp. 250-272 ;
1V, 1923, pp. 256-271 ; V, 1924, pp. 33-59).
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cc Ex quo elicitur quod luminis increati facie ad faciem contemplatio anime exute est glori f icatio. Huius
conseruate (6) glorie nulli vnquam viatori potwit a p prehensio perfecta patere. Celitus tamen ille paulus, in
statu comprehensoris quodammodo factus, vsque ad
tercium celum, hoc est vsque ad immediatam visionem dei et beatorum spirituum raptum se fore humiliter gloriatur. Que etiam visio in quibusdam modernis sanctis nostri temporis facta Juisse et jieri miniure
dubitatur. Hii enim mentis simplicitate ac virtutis contemplative perspicua bonitate nonnumquam sic extra
se rapiuntur, quod totaliter absorbentur et divinam essentiam revelata intelligentie facie immediate quodammodo, prout est possibile, contemplantur... Divina
miseratione hoc accidit, vt quando mens per multorum temporum curricula aspirauit ut suum dilectum
intimius coniuncta ardentioris amoris vinculo constringeret, ad modicum tempus, prout fit in raptu, visio beata conceditur » (7).
De veronderstelling dat in v. 407411 van de Theoria metrica op Ruysbroeck wordt gezinspeeld heeft dus wel eenige
waarschijnlijkheid. Is die hypothese juist, dan moet de schrijver in de tweede helft van de veertiende, of in 't begin der
vijftiende eeuw geleefd hebben, en moeten wij hem wellicht
zoeken in den kring van Ruysbroeck.
Degene die in dat geval de meeste kans zou hebben is ongetwijfeld de dichter Arnold Buderick, regulier in Rooklooster en in 1417 eerste prior van Elseghem (gest. omstreeks
1444). In 1424 dichtte hij twaalf groote Oden over het geestelijk leven, die nog in handschrift bewaard zijn (8). Geen
enkele biograaf schrijft hem evenwel een Theoria toe.
Eén feit mag ik echter niet onvermeld laten. De eerste redactie van het onuitgegeven Venatoriurn sanctorum ordinis
6) Dit moet waarschijnlijk zijn : consummate,. De twee handschriften die ik
raadpleegde hebben evenwel : conseruate.
7) Sermo fratribus in' Windesim, qui incipit Venu e ascendamus. Hs. Brussel,
Kon. Bibl., 15129, fol. 81r.-81v. De tekst wordt ook aangehaald door Dr . L,
REYPENS, S. J., o..c., IV, p. 264.
8) Hs. Brussel, Kon. Bibl., II, 2319.
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canonicorum regularium van Joannes Mombaer, dat nog vóór

1494 geschreven werd, bevat als derde deel een verhandeling : de sanctis et illustribus viric canonicis regularibus capituli windesemensis. Deze verhandeling kan als de oudste
bibliografie der congregatie van Windesheim gelden : want
de verloren bibliografische aanteekeningen van den Leuvenschen regulier Geeraard Roelants (omstr. 1487) waren veeleer
als een soort (( A lgemeene Nederlandsche Bibliografie » opgevat.
Welnu, op naam van (( Magister Arnoldus Buederick, canonicus rubee vallis », plaatst Mombaer volgende werken :
(( Librum odarum, cuius XII partes omne
genus versuum complectuntur.
Omne studium pro religiosis.
Rhetoricam diuinam » (9)
Leesfouten komen er bij Mombaer, tenminste in het Brusselsche handschrift waaraan deze tekst ontleend is, wel méér
voor. Zouden we daarom ook hier niet, in den laatsten titel,

een kleine leesfout mogen veronderstellen ? In plaats van
Rhetorica diuina, titel van een, bekend werk van Willem van
Parijs, zou er oorspronkelijk niet gestaan hebben : Theoria
diuina of Theorica diuina ? (theorica wordt bij middeleeuwsche schrijvers soms gebruikt als afkorting voor vita theorica,
evenals contemplativa voor vita contemplativa).

Magister Arnold Buderick was volgens Mombaer niet alleen een uiterst vrome man, maar ook een geleerde : (( vir
doctus et magne sanctitatis, multorum operum scriptor illustris » (10). V66r zijn intrede in 't klooster vertoefde hij geruimen tijd in Italië, aan 't Pauselijk hof, waar hij aan de
Camera Apostolica verbonden was in de hoedanigheid van
protonotarius (11). Zou hij daar den invloed hebben onder-

9) Hs. Brussel, Kon. Bibl., 11814 . 11816, fol. 171vo. Dit belangrijk gedeelte van
Mombaer's werk werd mij met de meeste welwillendheid meegedeeld door P.
Debongnie, C. SS. R., wiens binnenkort te verschijnen dissertatie over Mombaer
een belangrijke bijdrage belooft te worden voor de kennis van de Moderne Devotie in haar laatste ontwikkelings-stadium.
10) Hs. Brussel, Kon. Bibl., 11814-11816, fol. 170vo.
11) Onder Bonifacius IX (1389-1404) werd hem ook een belangrijke zending
toevertrouwd.
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gaan van 't opkomend humanisme ? Dan zouden wij in dat
feit een passende verklaring vinden voor de vele grieksche
woorden die wij in ons tractaat aantreffen : pneuma (v. 115),
prosopon (v. 477), usiosis (v. 478), sferometrita (v. 149),
theoria (titel), extasis (v. 300), fantasticus (v. 11), letargicus
(v. 29), eclipsis (v. 452) .
Er valt dus wel iets te zeggen voor de candidatuur van
Buderick. Ik moet er nochtans aan toevoegen dat de oude
handschriften-catalogus van Rooklooster onze Theoria niet
schijnt te kennen (12). Een onoverwinnelijk bezwaar is dit
evenwel niet. Ook de Odae, bestaande uit twaalf Boeken,
ontbreken op de lijst : wat gemakkelijk te verklaren valt, als
men bedenkt dat deze geschreven werden in 1424, nadat
Buderick Rooklooster had verlaten om prior van Elseghem
te worden. Hetzelfde kan ook voor de Theoria gebeurd zijn.
Buiten Arnold Buderick zie ik, einde veertiende of begin
vijftiende eeuw, bijna geen enkelen schrijver in den kring van
Ruysbroeck, die in aanmerking zou kunnen komen. Van
Willem Jordaens (gest. 1372) is het niet eens zeker dat hij
dichtwerken heeft nagelaten : de Rythmus de conflictu i itiorum cum virtutibus, die hem wordt toegeschreven, zou wel
eens van een anderen Groenendaler kunnen zijn : Lodewijk
van Bivoorde, die omstreeks 1430 een De conflictu morum et
vitiorum dichtte. Mombaer vermeldt dien Rythmus dan ook
niet onder de werken van Jordaens. Jan van Heestert, een
andere dichter uit denzelfden kring (gest. 1458), trad pas
in 1427 in 't klooster te Leuven ; de Theoria is waarschijnlijk
wel ouder. Johan Schutken, in ,Windesheim (gest. 1423),
schreef vermoedelijk in de landstaal ; zoodat ten slotte Buderick de meeste kansen blijft behouden (13).
12) Hs. Weenen, National Bibl., 9373, fol. 21r. (Zie over di: handschrift Dr.
J. VAN MIERLO, S. J., Hadewijch Visioenen, II Inleiding, Leuven, 1925, bl. 131

136). Dr. L. Reypens, S.J., was zoo vriendelijk voor mij den post over Buderick
over te schrijven.
13) ANDREAS VAN UTRECHT. Benedictijn te Sponheim (gest. 1445), die zich eveneens als dichter deed kennen, heeft minder kans. — Volledigheidshalve vermeld ik nog een De speculative contemplatione secundum ascensuur sex graduum
f ra#ris Rogerii, (hs. 193 te Subiaco, XIV e eeuw), en een De vita contemplativa
van den Cisterciënser MARKWARD VAN WALDSASSEN (omstr. 1360, volgens CAR. DE
VISCH, Bibliotheca Cistere., 1649, p. 192).
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We moeten echter niet uit het oog verliezen dat ons tractaat ook uit den kring der Karthuizers kan zijn voortgekomen.
Het eenigste handschrift waarin wij het aantroffen stamt uit
de Chartreuse nabij Utrecht en moet bovendien in nauw verband hebben gestaan met de autograaf van den schrijver, zooals wij boven reeds zagen.
Karthuizers die de werken van Ruysbroeck kenden zullen
er in dien tijd wel veel geweest zijn : van den beginne af heb
ben er betrekkingen bestaan tusschen den grooten mysticus
van Groenendael en de zonen van S t Bruno. Maar Karthuizers die tegelijkertijd de dichtkunst beoefenden en zich op de
Grieksche taal toelegden waren er toen in Nederland niet bij
de vleet. ik ken er maar één, nl. Adrianus Monet, ook wel
Adrianus Hollandinus genoemd, omdat hij monnik was in
het zoogenaamde « Hollandsch Huis » d.w.z. in de Chartreuse nabij Geertruidenberg. Na zeven jaar het klooster te
Luik als prior te hebben bestuurd, stierf hij den 19den December 1411. Bij de moderne Devoten was hij geen onbekende : Dirk van Herxen noemt hem naast Petrarcha in zijn Remedia sine consolationes contra quedam adversa spiritualibus
accidentia (14).
Adrianus Monet heeft inderdaad een meermalen gedrukt
boekje nagelaten : De remediis utriusque fortunac, dat een
navolging is van het gelijknamige werk van Petrarcha. Aan
sympathie voor het humanisme heeft 't hem dus niet ontbroken. Een der oudste bibliografen die hem vermelden, Petrus
Sutor, die in 1522 schreef en zijn mededeelingen gewoonlijk
aan Am. Bostius (gent. 1499) ontleent, zegt dat hij zoowel in
de profane als in de gewijde letterkunde thuis was (15) . Of
hij ook dichter was, staat niet uitdrukkelijk aangegeven, hoewel het a priori niet onwaarschijnlijk is. Een positieve aan14) « Legenti michi Remedia utriusque rortune prout describuntur a Francisco
Petrarcha, peta laureato, et a magistro Adz-ia.no Carthusiensi, doctore sacre pagine, et hoc philosophice et morsliter... » (Collcctum venerabilis ci clevoti pgfiris
domini Theocicrici de Herxen, 1492, Pattrae'_ ?, fol. 91ro. Cf. P. H. J. KNIERtM,
Dire van Herxen, Amsterdam, 1926, bl. 129.
15) « Adrianus, Sacrae Paginae doctor praestantissimus, et humanis quoque
litteris nobiliter doctus » P. SvTOR, De vita Cariusiana, Paris., 1522, lib. II, cap,
1, aano-ehaal,z door Do7.1 LE VASSEU R, Er1ler;-ei-ides Ord. Coitus., t. IV. e d . McnsFrolii, 1892, p. 537.
26
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duiding hiervoor vinden wij echter in den XVIII-eeuwschen
catalogus der bibliotheek van de St. Jacobus-Abdij te Luik :
onder nummer E 57 staat daar vermeld : « Liber de Remediis utriusque fortunae... per quemdam Adrianum Carthusiensem poetam ».
Een doorslaand bewijs is dit ook weer niet. Alvorens een
definitief oordeel te vellen over deze auteurs-kwestie, zal het
dus raadzaam zijn verdere ontdekkingen af te wachten.
Het tractaat begint met de sinds Augustinus klassiek geworden allegorie van Rachel en Lia, als zinnebeelden van het
contemplatieve en het actieve leven (16). Gelukkig voor onzen modernen smaak wordt de allegorie niet verder doorge
voerd : slechts eenmaal breekt zij nog even door in vers 264265, waar sprake is van den dood van Rachel en de geboorte
van Benjamin.
De indeeling van het tractaat is heel eenvoudig. Het geestelijk leven wordt in drie stadiën verdeeld : de beginnelingen,
zij die voortgaan, en de volmaakten. De behandeling van elk
stadium is ook weer drieledig : na een korte inleiding, waarin
gezegd wordt hoe men zich op de beschouwing moet voorbereiden, komt de omschrijving van het object der contemplatie
(of meditatie) in elke phase van het bovennatuurlijk leven ;
waarna ten slotte de uitwerking op de ziel beschreven wordt.
De tusschengevoegde kortere en langere gebeden of verheffingen die, zooals aanstonds zal blijken, het meest oorspronkelijke deel van 't werk uitmaken, geven aan de bespiegelingen
een levendige afwisseling.
Hoewel de schrijver geen enkele bron opnoemt, is het niet16) De oudere Kerkvaders, zonder uitzondering, en vele latere schrijvers beachouwen Rachel en Lia als de vooafbeelding vaan Kerk en Synagoog. De psychologische geest van AUGUSTINUS zag er een symbool in van 't beschouwend en
't werkend leven : Adv. Faustum Manichaeurn, 1. XXII, c. 52 (P.L., 42, 432-433) ;
De consensu evangelistarum, 1. I, c. 5 (P. L., 34, 1046). Zie verder : GREGORIUS
Moralia in Job, 1. VI, c. 61 (P.L., 75, 764) ; in Ezcchicl., 1. II, c. 2 (P.L.,
76, 954) ; Epist. I, 5 (P.L., 77, 449) ; PASCHASIUS RADBERTUS, in Mattl,., 1. I, c. 1
(P.L., 120, 84) ; GUIGO CARTH., Scala claustralium, c. 11 (P.L., 4C-, 1003) ; Ps. BERNARDUS, Lib. de modo vivendi, c. 126 (P.L., 184 1277) ; ANONYMUS, De vita contemplative, c. 5 (naar hs. Utrecht 358 uitgegeven in : Vie Spirituelle, Supplément,
t. VIII, 1923, p. 268) ; enz., enz.
MAGNUS,

Theoria metrica.

403

temin duidelijk dat zijn werk niet in alle deelen even oorspronkelijk is.
D'e hoofdlijnen zijn ontleend aan het in de middeleeuwen
zeer verspreide werk De gratia contemplationis van Richard
van St Victor, dat ook wel onder den titel Benjamin major
voorkomt. In de zes trappen van beschouwing, die de Victorijn onderscheidt, is het object der contemplatie steeds hetzelfde als in de drie stadiën van de Theoria metrica : want
dit object is bij onzen schrijver telkens tweevoudig. Hoe getrouw de dichter zich bij zijn bron aansluit moge uit een enkel
voorbeeld blijken.
De beschouwing der beginnelingen omvat twee soorten van
contemplatie : (( scl icet imaginatio et ratio », d.w.z. de voorstelling der dingen door de verbeelding en het onderzoek naar
de reden of oorzaak. Deze tweede soort wordt in de Theoria
aldus omschreven :
(( Reliquum quo mente Deum potero speculari
Est ratio, seu causa rei cuiuslibet, ex qua
Mira Dei bonitas cunctis solet esse stupori,
Quando de sensibilibus perquiritur unde
Esse receperunt ? Quibus usibus apta ? Quis horum
`' a .... »
Finis
Bij Richardus vinden we deze beschrijving bijna woordelijk terug : (( Secundum contemplationis genus est quod
in imaginatione quidem consistit, secundum rationem zamen
formatur atque procedit : quod fit quando ad ea quae in imaginatione versamus (et quae ad primum contemplationis genus pertinere jam diximus), rationem quaerimus et invenimus, immo inventam et notam in considerationem cum admiratione adducimus. In illo itaque res ipsas, in isto earum
utique rationem, ordinem, dispositionem, et uniuscuiusque
rei causam, modum et utilitatem rimamur, speculamur,
miramur » 17) .
De Beniamin major is niet het eenigste werk van Richardus dat onzen dichter ten dienste stond. Hij heeft ook, hoewel
in mindere mate, diens Beniamin minor, of De praeparatione
animi ad contemplationem, gebruikt. Ook hier is de overeen

17) RICHARDUS A STO VICTORE,

De gratia contemplationis, I. 1,

c.6 (P.L., 196,70).
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stemming zoo woordelijk dat het geen twijfel lijdt of hij heeft
den Victorijn werkelijk afgeschreven.
In vers 256-265 wordt de allerhoogste trap van beschouwing beschreven :
(( Quando Deum credo trinum, sed non minus unum,
Hoc non solum supra, sed et praeter rationem est.
Mens mea si quando rationem consulit, omnis
Reclamat ratio ......
Hic cessat ratio, cadit auditor, moriturque
Rachel ; Benjamin hic nascitur... »
Men vergelijke dezen tekst met de volgende woorden van
Richardus : (( lila dicimus et supra rationem et praeter rationem esse, quibus videtur omnis ratio humana contraire,
qualia sunt quae de Trinitatis unitate credimus... Si rationem
consulas, omnis humana ratio reclamat... ibi itaque auditor
cadit, ubi humana ratio deficit ; ibi Rachel moritur, ut Beniamin oriatur » (18). Voor nadere détails verwijs ik naar de
voetnoten.
Een derde belangrijke bron is het werkje De septem gradibus contemplationis, dat in zijn geheel, bijna woord voor
woord, voor zoover de versmaat het toeliet, stilzwijgend in
de Theoria is opgenomen (v. 359-424). Daar we hier een vast
aanknoopingspunt hebben voor de tijdsbepaling van ons
dichtstuk, tenminste om den terminus a quo vast te stellen,
kan het zijn nut hebben even na te gaan wie de schrijver van
dit werkje is.
Vanouds, d.w.z. minstens vanaf 1484, staat het gedrukt
onder de opuscula van den H. Bonaventura, hoewel het daar
niet thuis hoort. De Franciskanen van Quaracchi ontkennen
met beslistheid het auteurschap van den Seraphijnschen
Leeraar, wegens het grondig verschil van taal en stijl (19).
Nicolaas van Cusa had zich reeds in denzelfclen zin uitgesproken. In een brief van 12 Febr. 1454 schrijft hij aan
Bernard van Waging, prior van het Benedictijnenklooster te
18) RICHARDUS, Beniamin minor, c.86,82 (P.L., 196,61,58). Over de gees'elijke
leer van Richardus zie E. KULESZA, La doctrine mystique de Richerd de SaintVictor (Vie Spirituelle, Suppl6ment aux tomes IX et X, 1924, pp. 185-239, 274287, 297-331).
19) S. Bonaventurae opera omnia, VIII, 1898, p. CXIV.
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Tegernsee : (( ik twijfel er ten zeerste aan of het werk wei van
Bonaventura is. De schrijver lijkt me veeleer een man te zijn
van groote geleerdheid ten tijde van S. Franciscus : want hij
getuigt dat hij gesproken heeft met een der gezellen van Sint
Franciscus, Broeder Egidius, dien Bonaventura niet heeft
kunnen kennen » (20). Dit laatste is evenwel niet juist : want
de H. Bonaventura, die in 1238 in de Orde trad, en in 1257
Generaal werd, zegt zelf dat hij Broeder Egidius (gest. 1262)
persoonlijk gekend heeft (21).
P. Fidelis a Fanna, O.F.M. , en zijn medewerkers hebben
70 handschriften van het werkje opgeteekend . De oudste —
enkele gaan tot in de XIII' eeuw terug — zijn bijna allen anoniem. De naam van St. Bonaventura komt in 26 handschriften voor, meestal uit de XVe en XVIe eeuw. Vijf noemen den
H. Bernardus, drie den (( Abt van Vercelli », een den H.
Thomas (22).
Aan de hand der gegevens die zij gebruikten was het den
Quaracchianen niet mogelijk te beslissen wie de ware auteur
van het tractaat was, en ook nog later zijn zij bij dit non Iiquet gebleven (23). Dat was wetenschappelijke voorzichtigheid. Hoogstens hadden zij kunnen opmerken dat degene
die de minste notoriëteit bezat, dus de (( Abt van Vercelli »,
ook de meeste kansen had, wijl de middeleeuwsche kopisten
steeds geneigd zijn anonieme werken aan de vermaardste auteurs toe te schrijven, en niet omgekeerd.
Dat de Abt van Vercelli werkelijk de schrijver is, kan niet

20) « Vidi librum Contemplacionum [in een vorigen brief s`aat : libellum De
gradibus contemplacionisl. Dubito plurimum an sit Bonaventure. Videtur enim
aliculus dostissimi fuisse tempore sancti Francisci ; refert enim se locutum
frisse cum fra`re Egidio, socio sancti Francisci, quern Bonaventura videre non
po4uit. Non vidi Arius librum ; collaciones sunt et scripte ex ore proferentis. Utinam omnes haberentur. Allegat se alias fecisse De donis. Dabo operam si
Florencie sunt, ut habeamus. Mul'um michi placent, maxime quia vir ale non
solum sciens. sed zelosus fuit christianus... » (Dr. E. VANSTEENBERGHE, A utour
de la Docte Ignorance. line controverse stir la théologie mystique au XV e siècle.
Munster, 1915, 126)
21) Legenda S. Francisci, c. III, n. 4 (Opera, ed. Quaracchi, VIII, 510).
22) S. Bona y . opera amnia, VIII, p. CXIV.
23) Dicta B. AEgidii Assisiensis, ed. Quaracchi, 1905. p. XVI.

406

Dom J.

HUIJBEN 0.

S.

B.

betwijfeld worden : hij getuigt het zelf in een ander werk, nl.
in zijn Commentaar op het Hooglied : « Si quis autem merite
sollicitatur, volens fructus contemplationis scire, qui sunt isti
effectos in quibus tantum dilectus delectatur : possumus diicatio calidissima, unccere quod sunt septem, scilicet : ignificatio
tio suavissima, ecstasis perfectissima, specuiatio lucidissima, degustatio deliciosissima, quies et unitio pacatissima, et gloria supergloriosissima ; de quibus specialis extat tractatus, iuxta divinam bonitatem nostrae possibilitati
communicatam » (24).
Dat hier wezenlijk het tractaat De septem gradibus contemplationis (beginwoorden : t( Contemplativorum aquilinos ohtutus... ») bedoeld wordt, blijkt uit de overeenkomst der
woorden. Maar al is het werk een tractaat over de zeven trappen der beschouwing, toch is de Abt van Vercelli niet de uitvinder van die zeven trappen. Een der beste handschriften
draagt dit opschrift : « Incipit quidam libellus Abbatis Vercellensis super septem gradus contemplationis, secundurri
quod ex inspiratione divina sanctus Frater Egidius invenit » (25).
Inderdaad, in de Gulden Woorden van Broeder Egidius,
een der eerste gezellen van Sint Franciscus, worden die zeven
trappen voor 't eerst vermeld (26). De Abt van Vercelli
schreef er een commentaar op, die, volgens de Franciscanen
van Quaracchi, in drie verschillende redacties bewaard is gebleven : de eerste alleen is gedrukt ; de tweede is de langste en
en lijkt mij ook de oorspronkelijke te zijn ; de derde, waarbij

24) In Cantica Canticorum (beginwoorden : « Deiformis animae gemitus... »),
uitgegeven door Dom BERN. PEZ, Thesaurus novissimus anecdotorum, Aug. Vind.,
1721, t. II, p. 1. Mgr. E. PUYOL, L'Auteur du livre de Imitatione Christi, Paris,
1899, p. 179, heeft reeds op dit citaat gewezen.
25) Florence, Bibl. Naz., hs. M. 1817. B. 8. Cf. Opera S. Bonay ., ed. Quaracchi, t. VIII, p. CXIV, en Dicta B. AEgidii Ass., ed Quar., p. XVI-XVII, (waar
de woorden « Abbatis Vercellensis » zijn uitgevallen).
26) In de uitgave van Quaracchi, cap. XIII, p. 48-49. Vgl. S. BONAVENTURA,
Comm. in Luc., c. IX, n. 48 en Sermo I in Sabbato sancto, p. III (Opera omnia,
t. VI, p. 231, t. IX. p. 269) ; Chron. XXIV General., ed. Quar., p. 107. Over
de verspreiding der Gulden Woorden in Nederland, zie BONAV. KRU! r WAGEN, 0.
F.M., De middelnederl. handschriften over het leven van Sint Franciscus en zijn
verste gezellen (De Katholiek, dl. CXXVIII, 1925, bl. 163-164, 185).
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onze Theoria metrica zich aansluit, verschilt weinig van de
tweede, waarvan zij slechts een verkorte vorm schijnt te
zijn (27).
Maar wie was die Abt van Vercelli, en wanneer leefde hij ?
Vroeger heeft men hem meermalen vereenzelvigd met den
fabelachtigen Joannes Gersen, vermeenden auteur der Imitatio Christi. Zoo zag die man, die nooit bestaan heeft, zich in
het bezit gesteld van een heele levensgeschiedenis en van verschillende werken. Deze vermakelijke vergissing heeft ten
minste dit goede resultaat gehad, dat alles wat op den Abt
van Vercelli betrekking heeft met zorg is onderzocht. De
kostbare gegevens, die hierdoor aan 't licht kwamen, zijn
echter — jammer genoeg — bedolven gebleven in de werken
van enkele specialisten der Imitatio-kwestie. Zoo komt het
dat er zelfs bij de meest moderne bibliografen en vooraanstaande geleerden heel wat onzekerheid en verwarring blijft
voortbestaan omtrent de levensdata en den litterairen arbeid
van dezen schrijver.
Thomas Gallo, --- zoo is de naam van den Abbas Vercellensis, — was regulier kanunnik in de vermaarde Abdij van
Saint-Victor te Parijs. In November 1223, toen kardinaal
Guala Bicchieri het pas door hem gebouwde klooster van
Sint-Andreas te Vercelli aan de reguliere kanunniken van
Saint-Victor overdroeg, werd Thomas tot eersten prior van
het nieuwe klooster aangesteld (28). In 1226 draagt hij voor
't eerst den titel van Abt.

27) Opera S. Bona y ., t. VIII, p. CXIV. — Als wij Petrus Joannis Olivi, Q.F.
M. (gest. 1298) moeten gelooven, zou de Abt van Vercelli ook een commentaar
op de zes 'rappen van beschouwing volgens Richardus a Sto Victore geschreven
hebben. In zijn Quaestiones in secundum librum Sententiarum, q. LIV schrijft
Olivi : « Unde Abbas Vercellensis, expositor librorum Dionysii, in tracta'u quern
fecit super sex gradus contemplationis quos ponit Richardus de Sanc`o Victore,
in septima consideratione quarti gradus, per quem dici` considerari in men' ibus humanis vel angelicis imaginem aeternae Trinitatis in Unitate et Unitatis in Trinitate, dici` quod... » (Ed. BERN. JANSEN, S.J., t. II, Quaracchi, 1924, p.
273). Cf. RICH. A S. VICT., Benjamin major, I. III, c. 1; 1. IV, c. 21 (P.L., 196,
109, 162). Zie ock hierboven noot 13.
28) In 1215 neemt de kardinaal het besluit een groot klooster te bouwen ; 20
Febr. 1219 wordt de eerste steen gelegd ; 9 en 11 Nov. 1223 heeft de plechtige
overdracht plaats aan de reguliere kanunniken van Saint-Victor door de gevol-
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Hij schijnt een groote vriend der jonge Franciskaner-Orde
te zijn geweest : we zagen reeds hoezeer hij Broeder Egidius
hoogschatte. Ook met den H. Antonius van Padua was hij
bevriend, al is deze niet vijf jaar lang zijn leerling geweest,
zooals een oude legende beweert (29). Met den Engelschen
Franciscaan Adam Marsh stond hij in briefwisseling.
Door de meeste schrijvers wordt zijn dood ten onrechte in
1226 geplaatst. In werkelijkheid stierf hij den 5den December 1246. De datum 1226 berust op een verkeerde verklaring
van zijn grafschrift :
(( Bis tres-viginti currebant mille ducenti
Anni, cum Thomas obiit venerabilis Abbas... »
Bis moet hier zoowel op viginti als op tres slaan, want verschillende officieele documenten uit de volgende jaren vermelden hem nog als in leven zijnde. Pas in 1246 krijgt hij
een opvolger in den persoon van Abt Anfussus.
De werken die hem met zekerheid moeten worden toegeschreven zijn de volgende :
1° De septem gradibus contemplationis, door den schrijver
der Theoria metrica gebruikt en waarschijnlijk ook door Johannes Mombaer vermeld (30).
2° In Cantica Canticorum, door B. Pez uitgegeven ;geschreven na het voorgaande. Dit werk wordt o.a. aangehaald door
Jan van Schoonhoven in zijn brief aan Gerson.
3° Een paraphrase der werken van Pseudo-Dionysius Areopagiata, algemeen verspreid in de middeleeuwen onder den
titel (( Extractio Vercellensis » : ook meermalen gedrukt.

machtigden van den kardinaal. Zie Mgr. E. PUYOL, L'auteur du livre De imitatione Christi, pp. 166-195, en de daar aangehaalde Italiaansche bronnen.
29) Nog in 't jaar onzes Heeren 1926 heeft men herhaald dat die Abt van Vercelli, vriend van den H. Antonius van Padua, Joannes Gersen was ! Zie Revue
Universelle, XXV, 1 avril 1926, p. 117.118.
30) In zijn Rosetum exercitiorum spiritualium, (Meditatorium, tit. XX, alphab.
XIV, cap. III), waar hij de trappen van beschouwing behandelt, schrijft Mombaer : « Transimus vias et gradus divi Dionysii, Vercellensis, Guidonis, Johannis
Ruisbroeck viri anagogici, et plurium aliorum, quoniam al ti sunt et inimitabiles nobis » (uitg. Milaan 1603, p. 417). Teekenend voor de houding van Mombaer ten opzichte van Ruisbroeck ! — De Guido die hier genoemd wordt is
waarschijnlijk de Karthuizer Gui du Pont, die in 't laatst der Xlll e eeuw een
werk De contemplatione schreef, dat ook hier te lande gelezen werd.
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40 Het belangrijkste en nog onuitgegeven werk is een Commentaar op de Opera Dyonysii A reopagitae. Door vele geleerden wordt het bestaan van dezen Commentaar ontkend.
Toch valt er niet het minst aan te twijfelen. Het werk wordt
nog in verschillende handschriften bewaard, in Engeland, in
Nederland, en wellicht ook elders (31). Adam Marsh vraagt
aan Thomas zelf dat hij 't hem overzendt (32). Het wordt uitdrukkelijk geciteerd door Alexander van Hales, den schrijver
van het tractaat Viae Sion logent, de Chronica XXIV Ministrorum Generalium O.F.M., Rodolf van Biberach, Vincentius van Aggsbach, enz. (33).
Deze commentaar schijnt het laatste werk van Thomas
Gallo te zijn geweest. Toen hij den Proloog van zijn Extractio
schreef, was hij er mee bezig (34).
hi het hierboven vermelde citaat van Nicolaas van Cues
wordt gezegd dat hij ook nog over de gaven des H. Ge'ests
heeft geschreven ; maar dat behoeft geen afzonderlijk tractaat te zijn.
De beteekenis van Thomas Gallo voor de ontwikkelings-

31) London, British Museum, ms. Royal 8, G. IV ; Oxford, Merton College,
ms. 69 ; Worcester, Cathedral library, ms. F. 57 (cf. Dom MC CANN, The Cloud
of Unknowing, London, 1924, pp. XIII, XXVII, 249 vv.) ; Utrecht, Univers.
Bibl. hs. 302 ; misschien ook Cues, Spital, hs. 45.
32) Adae de Marisco Epistolae, ed. BREWER (Monumenta franciscana, I, Ep.
188, p. 206). cf. R. CARTON, L'expérience mystique de l'illumination inte'rieure
chez Roger Bacon, Paris, 1924, p. 271 ; en A. G. LITTLE, The Franciscan school
at Oxford in the thirteenth century (Arch. Francisc. Histor., XIX, 1926, p. 836).
33) De Cisterciënser ANDREAS ROSSOTTUS, in zijn Syllabus scriptorum Pedemontii, Mon'eregali, 1667, citeert de passage over S. Antopius van Padua
volgens de autograaf, die toen bewaard werd in de Bibliotheek van den Hertog
van Savoye. Cf. NIc. ANTONIO, Bibliotheca Hispana vetus, Romae, 1696, p. 33, en
CONR, JANNING S. J. in Acta SS. Boll., t. III Junii (ed Palmé, 1867), add. p. 7.
GABR. PENNOTTUS in zijn Generalis totius ordinis clericorum canonicorum historia tripartita, Romae, 1624, 1. III, c. LV, verhaalt da` Thomas' autograaf door
Theodosio l3andini, abt van Vercelli, aan Charles-Emmanuel, Hertog van Savoye (1580-1630), ten geschenke werd aangeboden.
34) « Ad hauriendam sen`entiae profunditatem [librorum S. Dionysii) pastillas pro parte tractavi (vi'a comite diligentius completurus, ipso adspirante qui revelat profunda de tenebris) utcumque novae translationi principaliter innitens »
(Doms!' CARTUSIANI Opera omnia, t. XV, Tornaci, 1902, p. 29).
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geschiedenis der spiritualiteit, ook in ons land , ligt m.i. vooral hierin : dat hij aan de anti-intellectualistische neigingen,
die velen mystieken eigen zijn, getracht heeft een philosophische basis te geven. Het zou me niet verwonderen zoo
Ruysbroeck in meerdere of mindere mate, rechtstreeks pof
onrechtstreeks, van hem afhankelijk is.
Zoo is dan de derde, voornaamste bron der Theoria metrica, het tractaat De septem gradibus contemplationis, evenals de twee eerste, van een regulier kanunnik afkomstig : reden te meer om den auteur van het dichtstuk eveneens bij de
(( Regulieren » te zoeken.
Voor enkele andere stukken, waarvan ik wei vermoed dat
zij aan den een of anderen auteur ontleend zijn, kon ik wel
parallelplaatsen vinden, maar geen enkele die met zekerheid
als bron kan gelden. 'N paar kleinere bronnen worden in de
voetnoten aangegeven.
Wat er overblijft, zijn bijna uitsluitend gebeden, die
hoogstwaarschijnlijk van den schrijver zelf zijn. Hoewel zij
door 't geheele tractaat verspreid liggen, laten zij zich aanstonds herkennen aan een dubbelen familietrek :
1° de meeste dier gebeden zijn tot Christus gericht, en tot
Christus vooral beschouwd in zijn Menschheid ; het christocentrisch karakter dier verheffingen steekt zelfs vrij scherp
af bij de theocentrische bespiegelingen die de schrijver aan
Richardus van Saint-Victor ontleende.
2° de gebeden zijn als 't ware doorkneed met allerlei citaten en reminiscenties uit den Bijbel. De schrijver kent klaarblijkelijk de H. Schrift op zijn duimpje, en, wat meer is, de
Schriftuurteksten vloeien als van zelf in versmaat uit zijn pen.
Nu is het opvallend dat die twee familie-trekken ook bij
de werken van Arnold Buderick worden teruggevonden, te
oordeelen tenminste naar de summaire opgaven van den
hierboven reeds vermelden Catalogus van Rooklooster. Deze
Catalogus, die inzake Buderick alleszins betrouwbaar is, stelt
op zijn naam een serie Gebeden tot Christus en een soort
Concordantia der vier Evangelisten in verzen:
(( Concordantias quatuor euangelistarum metrice
scripsit. Principium : « A generat ( ?) B magos . S. 4.
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Cum multis tractatibus precedentibus et sequentibus.
et poetriam religiosorum post omnes. L. 44 et N 3.
Liber primus de vno : « Ecce sunt multe ». Et secundus incipit : cc Omne Jesus preeat ». T 13.
Alique orationes ipsius : « Domirae Jesu Christe redemptio (?) V 8 et L 44.
Zou Arnold Buderick dan toch de schrijver zijn der Theoria
metrica?
Wij drukken den tekst af zooals hij in het handschrift staat,
met behoud der oorspronkelijke schrijfwijze en interpunctie.
Waar in den codex een paragraafteeken stond is een regel
open gelaten ; waar een gekleurde hoofdletter prijkte, hebben
wij den regel iets achterwaarts laten beginner',

INCIPIT CONTEMPLATIUA QUE DICITUR THEORIA

METRICA.
fol. lxxxv

fol. lxxxv vo

Quando Jacob fuerat primus amplexibus vsus 1
Lye. que lippis oculis erat. arsit in eius
Que facie pulchra. suspensus amore. sororem.
Ista decora rachel. aspectu pulchra. decorera
5
Significat contemplatiue. qua licet assit
Tempore posterior ac infecundior. atque
Fructificando minor. tamen est predulcis amari.
Si contemplari vis. et defigere visum
Mentis in auctorem vite. penetrale subintra
Cordis. et exterius sensus claudantur.vt extra
Nusquam se diffundat amor. fantasticus error
Dormiat, interior consurgat homo. meditari
Prospera non curans. aciens aduersa retrorsum
8-15 : Rich., Benj.
1-4 : Gen., 29,15-30.
min.,
C.
LXXXI1I, LXXXIV (P.L., 196,59.
4-7 : Richardus a
S. Victore,
Benjamin minor, C. I (P,L., 601
1%,1,2,).

10 : Matth., 6,6.

10
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Preteritis sese non occupet. ymmo futuris
15 Inuigilet. que tanquam sint presentia voluat
Interior non sis diuisus ab exterioro
Sed tibi sis concors homo duplex et tamen vnus
Immotus mouearis homo quo duceris. actus
Corporis. et feruenter agas. sed apendo quiescas
20 Si caro spiritui subseruiat vt minor. ille
Imperat vt maior. amborum sorbeat ardor
Cum desiderio diuini nectaris haustum
Heu nimis improbitas interpolat illius vsum
Diuino quodam pietatis fracta calore
25 Desinat exterius misceri motibus extra
Cursum nature sacris contenta. quiete
Sic sedeat donec virtute fruatur ab alto
D e contemplatione in speciali tam incipiencium
icencium quam per f ectorum. et de quoquam proficencium
libet tripliciter.
primo premittuntur preambula.
secundo de ipsa contemplacione.
tertio de e f f ecfu contemplacionis

Supplex funde preces primo reddendo reum te
Cum lacrimis absolui te deposce ligaturn
30 Voce precativa repetas exordia prime
Insontis vite tacite potes ista ref erre
Peccaui domfine nimium. non audeo celum
Turbidus aspicere. tantum in spe gaudeo. quod to
Omnibonus. mortem peccantis non cupis. ymmo
35 Plus tibi vita placet. tuus ergo spiritus in me
Erigat eximie munimina turns. amoris
Propugnacula fiant. in que demone pulso
23 : Vsum. Cod. visum.

16-27 :Rich., Benj. min., C. v• 32.33: Luc., 15,21 ; 18,13.
34-35 : Ezech., 33,11.
vr (P.L., 196,4-5) ?
36-37 : Cant., 4,4.
27 : Luc., 24,49.

fol. lxxxvj
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Tu meus introducaris sponsus. medioque
Christi tui templi. deuote suscipiam te
Ceruus vt ad fontes ad te meditacio currat
Eius reliquie peragantque diem tibi festum

40

De contemplacione incipiencium cuius sunt duo
genera scilicet ymaginacio et racio.
Sunt duo de quibus incipiens potero speculari
Primum cum prudenter ymaginor omnia rerum
Corpora que fecit deus et miror bonitatem
Factoris. qui disposuit bene singula. recto
Ordine. mensura iusta. sub pondere certo
0 mirande deus clarum speculum speculantis
Si que fecisti bona sunt et pulchra. quid inde
Eliciam ? nisi quod tu sis pulcherrimus. atque
Optimus. ac infinite bonitatis abyssus
Sed reliquum quo mente deum potero speculari
Est ratio. seu causa rei cuiuslibet. ex qua
Mira dei bonitas cunctis solet esse stupori
fol.1xxxvi vo Quando de sensibilibus perquiritur. vnde
Esse receperunt ? quibus vsibus apta ? quis horum

Finis ? non aliud facio. quam laude vacandurn
Predico christe tua. qui verbum patris es et mens
Nam tua que fecit per te deus omnia. valde
Sunt bona. per te subsistencia. qui nichil horum
Odisti que fecisti. quia causa bonorum es
Effectum da queso bonum. si prodigus erro
Si similis publicano me suscipe saluum
38-39 : Ps. 47,10.
40: Ps. 41,2.
41 : Ps. 75,11.
42-46 : Richardus, Benjamin
ma j or, 1. 1, C. vi ; 1. II, C. I
(P.L., 196,70,79).
46: Sap., 11,221.
50-56 : Rich., Benj. mai., 1. 1, C

50-56 : Rich., Benj. mai.,, 1. I, C.
vi ; 1. II, C. VII-X (P.L., 196,70,
79).
58: Joa., 1,3.
59: Gen., 1,31.
59-60 : Sap., 11,25.
61 : Luc., 15,11-24.
62: Luc., 18,10-14.

45

50

55

60
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Qui me reddo ream. quia cunctorum misereris
Absque suis meritis. si forte tue pietatis
65 Oblitus. temeraria iura mee bonitatis
Allego. me decipio. digne meritorum
Dona tibi tribuo. bona per tua dons coronas
Salua pace tua benedicte ihesu loquor in me
Si qua creas merita non te cogunt vt oh illa
70 Persoluas premia mihi tamquam debita. si qua
Exigo. non recta sapio. donata repono
Tamquam depositum. dandisque renuncio. sane
Oh spem maioris venie. da quomodo tu vis
Quidquid vis. vbi vis. quantum vis. tempore quo
[vis
7 5 Si bona que tribuis propter te diligo. sano
Vtor consilio. si te propter tua. vado
Ordine retrogrado: tu sufficis omnibus vnus
fol. lxxxvi j

. 0 super omnia dulcis amabilis et benedicte
Christe ihesu bone da peccati fomite prorsus
80 Extincto. non ammodo tam fedo maculari
Demonis afflatu. me nulla placencia rerum
Alliciat terrenarum. caro debilis in se
Deficiat. sed proficiat uirtutibus in te
Si pater omnipotens virtus presancta bonorum
85Optimus. ac infinite bonitatis abyssus es
Influe de tantis mihi diuitiis aliquantam
Particulam, da quidquid ago mihi dulce videri
Propter te, mundo concede mori. tibi christo
Viuere. da mundo dormire. tibi vigilare.
90 Da mundis labiis et puro corde profari
Et meditari. quam bonus israel deus hiis qui
Recto sunt corde. pater o rectissime fac me
85 : Es redundare videtur.
63 : Sap., 11,24.
Ep.
44,890) :
67 : S. Augustinus De gratia et 33,880), etc.
libero arbitrio, VI, 15 (P.L., 91 : Ps. 72,1.

194,19

(P.L.,
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Rectum. mens vt se iungat celestibus. o quam
Sublimis. tua gloria qui vel quanta sit ilia
Non possum portare modo. nisi me tua mica
Gracia collustret, et det sublimia posse.

95

De e f f ectu contemplacionis incipiencium.
lsta frequentata deuocio non sinit vllum
Peccatum repeti. nam sancta molestia soluit
A retroactis criminibus. nullumque futurum
Admittit. confessio purgativa relaxat
amnia que fuerant admissa minoribus annis

100

fol. lxxxvtl vo

Que natura tibi seu gracia donat in vnam
Conglomera massam. compactam viribus. in te
Collige te totum. sic indiuisus et idem
lotus ama Christum. feriando quiesce laborans 105
Mentali studio. non perplexare profundis
Archane sedis. sacrosancte deitatis .
Ni primum claris oculis. fias deiformis.
Maiestatem perscrutari nulla licere
Concedit racio. quoniam prorsus super , omnem 110
Est hominem. nec mensura claudi valet illa
Non opus est illi perquirere. credere tantum
Suf f icit. a patre quod filius est generatus
Et generatur adhuc vt lux de luce. veludque
Natus ab ingenito. quod sane pneuma benignum 115
Semper ab vtroque procedit amabile donum
Amborumque datum. credendo fideliter illud
Incipe, percurre. persiste viriliter imple
De contemplacione et actu contemplandi prof iciencium cuius sunt duo genera. scilicet celestis
patrie gaudia et rationalis anima.
Sunt duo que faciunt speculari proficientem
113: Esp . Cod. sit expunct.: secunda manus correxit in
95 : Joa. 16,12.

est.

109: Prov. 25,27 ; Eccli., 3,22.
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1 20Primum celestis patrie sunt gaudia. que sic
Alliciunt mentem contemplatoris. vt omnes
Terrenas res despiciat. tunc incipit esse
Spiritualis homo. quando celestia solum
Appetit. et terrena fugit. bone christe doceto
125I1lud me sapere quo sursum devehar ad te.
Sed reliquum quo proficiens potero speculari
Spiritus est hominis. , quem condidit omnipotentis
Gracia. tam similem sibi, quod sua fertur yniago
Vt deus est vnus et trinus. spiritus vnus
I3OEst et trinus. quern mira bonitate creatum
Non sibi dedignabatur similare creator
Vt deus est vnus et simplex et regit omnem
Mundum. sic anima regit omnes corporis artus
Quamuis in membris diuersis vna sit. ipsa
135Est prorsus tamen indiuisa. per omnia tota
Et simplex. et vbique. tamen regit omnia membra
Spiritus est eciam trinus si fas ita dici
Sicut f ilius a patre. sanctus spiritus. ex his
Procedit. sibi sic animam deus assimilauit
1 40 Mens tamquam pater est. sapiencia films. ex hiis
Procedens amor est quociens aduerto quid hoc est
Digne predico laudem christe tue bonitatis
Nam deus es et cuncta potes fons es pietatis
Mens tamen hec secum tacito sermone loquatur
1 45En pater ex.celsus pre cunctis regibus orbis
Et verax. regum rex multorumque dierum
126 : In margine, prima manai : rationalis anima.

119 . 124: Rich., Benj.. mai., 1. I, 128: Gen., 5,3.
,
C. vi ; 1. II, C. xn[-xm (P.L., 132-136 : Rich.,
Benj. mai., 1.
196,71, 89-91).
Ií1, C. xx (P.L., 196,129).
125 : Col., 3,2.
137-148 : Rich., Benj. mai., 1.
12(1-131 : Rich., Benj. mai., 1. iv, Cxx (P.L., 196,162).
III., C. 1 (P.L., 196,109).
145: Ps. 88,28.

fol.lxxxviii
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Num valet includi tantus cordi nimis arto
Alcior est celo. baratroque profundior. ymmo
Lacior est terra. nusquam sferometrita forma
tal: ixxxvil;wo Quantumcumque tamen perfecta. rotundior ilk 150
Quo capis hunc quem totus non capit orbis ? et unde
Cognosces ? puteus nimis est altus nec habes vas
Exhaurire valens. nec sincerum satis. ergo
Per scalam ligni crucis ascensus gradualis
Sumitur ad patrem. medio nato crucifixo
1 55
Qui vocat humanum genus ad dulcedinis vsum
Ac si sic dicat. si quis sitit hauriat ex me
Pocula sacrosancti flaminis. affluo donis
Non ad mensuram dandis. sed fortibus vitra
Non opus est moyse silicem ter percuciente
160
Non opus est parente iacob lapidem remoueri
De puteo. veniant omnes ad me sicientes
Et gratis de fonte bibant quia petra salutis
Omnibus expositus. veniant. gustent. sacientur
0 Deus alme meus honor. et mea gloria. virtus165
Tu mea. da mihi fonte salutari recreari
Quo nisi potatus fuero numquam saciabor
Sic extingue sitim. desiderii dominandi
Vt tua fata sequar in paupertate. f oris nil
170
Affectem laudis vel honoris. src decor omnis
Intus. vt et nulla curem mundana. nec ulla
Prorsus ad officia cupiam transire. sit in me
Simplicitas vera, minimo contenta. michique
Sufficiat rerum paruissima cura. nisi tu
fol. lxxxix r
175
Disponas aliter. o presentissime cordis
Inspector. cuius sapientia semper vbique est
Hoc concede michi quod totus transferar in te
Et permitte tui fornace liquescar amoris
149 : Sferometrita. Sic forte legendum : cod. scriometrita.
146: Apoc. 19,11,16 ; Dan. 7,9. 157: Joa., 7,37.
151 : Hymnus : Virgo Dei Geni- 152 : Joa., 4,11.
trix, quem totus non capit or- 159 : Joa., 3,34.
bis (Chevalier, Repertor. hym- 160 : Num., 20,11.
nol., 34587,41540) ; Graduale in 161 : Gen., 29,10.
Missa Salve sancta Parens (cf. 162 : Isai., 55,1.
Anne liturgique, 2 juillet).
170-171 : Ps. 44,14.
27
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Titillans anima mea ne nimium glaciali
18o Frigore durescat. presta michi christe quod in te
Vivam. quod tecum moriar. per te quod resurgam
Ve michi quod non sum michi mortuus vt tibi vi[uam
Ve michi quod non sum michi pauper.diues vt in te
Fiam. ve michi quod sic rebus inanibus abs te
185Distrahar. vt vix contemplacio duret ad instar
Puncti. mens oblita sui paulisper ad horam
Extra se rapitur. ad te transfertur. et in te
Nutritur sic vt nolit proprii meminisse
Defectus. sacra dulcedine pascitur in te
190 0 mora quam breuis es qua corporis organa
E clausa
Nil faciunt nisi sancta vacant ad gaudia. christe
Tu pulcher visu. dulcis gustu. placidusque
Auditu. tactu bonus. olfactu michi suavis
In me tam rara nouitate sitim. sitis illa
195Non valet extingui nisi me tua pascua christe
Dulciter exhylarent. ego qui minimus in te
Gaudeo. cum iocunde contemplando reuoluo
Quod to tam summus tam perfectissimus vt non
Vila creatura possit contingere celsa
200Tam miranda tue majestatis benedicte
[De

f ectu contemplationis pro f icientium ].
effectu

Ydria pauxillum si fusa propinet ad vnum
Haustum. fiet aqua fons in vitam salientis
Eternam. quod si mentem dulcedinis vna
Flammea sintilla diuino tangit amore
205 Tacta furit. velud ignoret se gaudia tante
Molis. vix portare valens ad gaudia tanta
Cogit amor lacrimis penfundi dulcibus ac si
Rore gene madeant intus racio dominatur
Cor dilatatur amor vndique sic specialem
21 oAtque nouam dif f undit opem. deus optimus hospes
Serra.
Cant., 23, 1 5 (P.L., 183,892) .

185 : S. Bernardus,

in 201 : JQa., 4,28.
202 : Joa., 4, /4 .

fol.lxxxix v

Theoria metrics.
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Exhilarare swum solet hospitium. caro miro
Leta salit iubilo congaudens interiori
Leticie. deus inflammans conseruat vt olim
Flamma rubum viridem legitur. sane tamen ignis
Consumens. et sic duo compatiuntur in vno
215
Se simul opposita tamen ad diuersa relata
De contemplacione ier f ectorum
et primo premittuntur quedam preambule
Quid sit amor non nouit amor mundanus. amori
Non mediocris finest virtus. in pluribus autem
Errat honor qui nulla dei presentit amena
Hic amor occultus absconditus a sapiente
Est manifestus eis qui sunt a crimine mundi
Si christi glutino iungi si serie locari
fol. xc ro Contemplativa delectat. amore reciso
Carnali. sapias sublimia. mel bibe dulce
Quad fluit a petra christus firmissima petra hec

22O

225

Ardens cura tibi de christi wlnere menti
Prebeat affectum sublimiter aggrediendi
Summa. dei simul et hominis pius est mediator
Ipse ihesus christus. deus ac homo. diues in vnum
Qui simul et pauper nature duplicis vi-ui ,
230
Nullum crede datum nomen tibi per quod oportet
Te saluum fieri nisi dicti nominis omen
Non tantum perquire ihesu nomen. sed et eios
Clauos et sputa colaphas et wlnera nieste
Et gaudens replica quam turpi morte creator
235
Occubuit. pensa quo mundi fabrica salua est
Scripturam scrutare sacram que clamat vbique
Hunc pro te passom nec adhuc content us acerbe
In membris patitur hodie. presentia cuius
Si te delectat. trutines crucis aspera toto
240
Aff ectu. sic dura crucis paciaris in ilk
213.214: Exod. 3,1,2.
220: Matth., 11,25.

224-225 : Deut., 32,13.
225 : I Cor., 10,4.
228 : I Tim., 2,5.

229-230: Ps. 48,3
231 : Act., 4,12.
237: Joa., 7,52.
238 : Luc., 24,26,27.
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Hoc feritatis iter si te grauitate fatigat
Vt Jacob super lapidem requiesce. videbis
In sompnis scalam. que celos tapgit. in ilia
245An gelicus numerus. item et hic redit. huic domina[tor
Innixus scale. quo viso tactus amore
Dicere sic poteris. vere sacer est locus iste
[De contemplatione perfectorum]
Perfectis duo materiam prestant speculandi
Que deus in te semper credo fideliter esse
25OPrimum contemplor de te quod sis deus vnus
Hinc eciam quod sis :trinus potero speculari
Vnus es et trinus. simul indiuisus vbique
Rarior iste theorie modus extaticorum est
Vnum quando deum credo. sed in omnibus vnum
255Esse locis. vere modus est supra racionem
Quando deum credo trinum sed non minus vnum
Hoc non solum supra sed et preter racionem est
Mens mea si quando racionem consulit omnis
Reclamat racio. quid tunc egit racio. cum
26OSpiritus ostendit se tamquam lucida nubes
Vox patris e nube. meus inquit filius hic est.
Hii tres vnum sunt licet vnusquisque sit vnus
Hic cessat racio. cadit auditor. moriturque
Rachel. beniamin hic nascitur, omnia que sic
265Narrat scriptura sibi consona sunt et ad vnum
Finem respiciunt quamuis diuersa videntur
Christum coge tui misereri sic referendo
245 : Post dominator secunda manus add. est.
249 : Que. Secunda mantis correxit in quo.
255: Est supra racionem sup. rasur.
257 : Secunda manus ita correxit : Non solum supra sed et hoc
preter racionem est.
243-247 : Gen., 28,12,13.
258-266 : Rich., Benj. minor, C
248-257: Rich., Benj. maior, 1.I, LXXXii (P.L., 196,58,59).
248-257: Rich., Benj. maior, 1.1, 260-261: Matth., 17,5.
C.vi ; 1. Iv, C.iii (P.L., 196, 72, 263-264: Gen., 35,18-19.
137).

fol. xc vo

Theoria metrica.
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Quis milli det domine renouari mente nisi tu
Qui miserendo noua facis omnia christe benigne
Tu prius accede. feretri tangendo locum. dic
270
Nato plorantis vidue. dico tibi surge
Sicut et in ceco nato. concede quod in me
ol. xci ro Sic manifestetur operum tua gloria christe
Dic michi christe ihesu tota compage soluto
Atque graui morbo vexato. tolle grabatum
275
0 deus ille tuus quem diligis. in monumento
Mortuus est. ecce iam fetet quatriduanus
Dic propter tibi dilectas gratasque sorores
Lazare presto foras venias. o lux oculorum
280
Dic ceco post te clamanti respice. surdo
Dic effeta quod est aperire. nec abbreuiata
Est manus. vt nolis misereri pauperis. ymmo
Si clemens miserator et infinitus amator
Humani generis quingenta remitte talenta
285
Quis sine profectu te dilexisse repertus est ?
Quis sperans in te non sine Bono sua clausit
Tempora ? nullus homo . duini muneris expers
Effluat et refluat dulcissimus ymber amoris
A te cursitet ad me. currendoque recurrat
290
Ad me. cum currit. currendo repercuciatur
Sic tuus almus amor fluat et repetendo refluxuin
Refluat. inter nos sic sanctus floreat actus
Me totum totaliter occupet actus amoris
Diuini. letargicus efficiar per amoris
300
Ferventem tactum. simul extasis arripiat me
Suaviter vt michi nec celurn nec machina mundi
Nec quidquam sapiat. nisi tu tantummodo solus
fol. xci vo Cum te non habeo sicio. quia tu michi solus
Omnia. sic nempe sine te sunt omnia nulla
305
Ad me declines mi sponse. calens in amore
Langueo. tu mea sponse moreris amandus hic inter
268: Eph., 4,23,24.
269: Apoc., 21,5.
270-271 : Luc., 7,11-20.
272.273: Joa., 9,1-3.
274-279: Joa., 11,1-43.
280: Luc., 18,35-42.

280-281 : Marc., 7,34.
281-282: Isai., 59,1; 49,13.
284: Matth., 18,24.
288-292 : S. Bernardus, Serm. in
Cant., 83,4 (P.L., 183,1183).
305-307: Cant., 2,5 ; 1,12.
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Vbera. me tua soletur presentia presens
Presta de latere, crucif ixe tuo michi potum
Nam de te qui petra salutis es effluit vnda
310 Sanguinis. vt populus bibat et iumenta. quis um[ quam
rara
propinans
Largior emicuit hospes. tam
Et tam large distribuens bona tam preciosa
0 quam felices qui fluminis istius haustum
Wlneris. ymmo quos vere vinaria cella
315Letificat. quo torcularia plena redundant
O quam felices qui fluminis istius haustum
Hauserunt. adeo profeceruntque quod in te
Totis collecti sunt viribus. atque suis sunt
Motibus vniti tibi. te feruenter amando
320Vt cum psalmista psallentes talia dicant
Non nobis domfine. non nobis sed tibi soli
Gloria qui nos te sapienter amare dedisti
O quam felices qui sunt dulcedine sacra
Experti. mel et fauum tu dulcior omni
325Materiali melle. michi bone christe ihesu da
Ref renare michi census qui semper oberrant
Illicitis. omnes in te toto rapiantur
Obsequio. michi non curent quidquam famulari
Da quod sit corde iugis meditacio de tam
330 mmensis. que seua tue tormenta parabant
Mortis. christe recompensam qualem tibi redelam
Pro cruce tam dura quam pro me sponte subisti
O dolor in membris late diffusus vbique
Predo minans. non parcens parti corporis viii
335Cur tam seuire seua rabie potuisti
In tam dulce bonum quo nil melius? placuitne
Illud christe ihesu fieri pro me redimendo?
Vere quod platuit expleuisti per amorem
Qui non est alius a te sed amor tuus et tu
340 stis sem per idem se namque reciprocat in te
309:
310:
313:
314:

I Cor., 10,4.
Num., 20,11.
Ps. 45,5.
Cant., 2,4.

315: Prov., 3,10.
321: Ps., 113,1.
324: Ps., 18,11.

fol. xc11 ro

Theoria metrica.

423

Summus amor. te summum summa subire coegit
Penarum genera. quia non aliter voluisti
Quam summus persuasit amor. quando bonitatis
Jura reuoluisti. tibi complacuit cruciari
Pro seruo. stimulis clauorum. sic voluisti
345
In cruce confossus suspendi. talia numquam
Luxerunt insignia tam vitalis amoris
Mundo. qualia terminio mortis moriente
Christo. quis te christe potest vt oportet amare
Ni dederis? citra quam dignum semper amaui 330
Te. nunc totus te donante recolligor in me
Et te diligo toto corde nec hoc tamen ex me
fol. xciJ vo Possum. suppleri defectum supplico per te
Nam bonus et plus quam bonus ymmo peroptimus
[es tu
Sors mea christe ihesu. concede cor immaculatum355
Cui tu materia speculatiue meditandi
Sis et materia lingue deuota loquendi
0 Deus humani generis predulcis amator
In terris ignem venisti mittere. quid vis
360
Illo christe nisi vehementer vt ardeat in me
Qui sabulum terre. fiat tua christe voluntas
0 deus esto meus. da scire quid ignis et eius
Effectus. quo tendit. quid portendit. vt inde
Experiar sacrum fructum graduum speculandi
[De

effectu
f ectu contemplationis per f ectorum ]

Ignis diuini vehemens est feruor amoris
365
Ex animi motu. tendentis et aspicientis
Sursum quo magis atque magis calet ardor amantis
Qui cum sic leuitate sua se tollit in altum
Eleuat affectum. transmittit amans in amatum
0 deus in quantis animam virtutibus ungis
370
Ignitam. quibus incedat discrecior vncta
Vnctio sacra rigat anime candentis amorem
359: Luc., 12,49. (inter opera S. Bonaventurae,
365 .424: Thomas Gallus, De sep- ed. Vatic., 1596, t. vii, p. 104
tern gradibus contemplationis sqq.
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Suauiter vngendo. docet omnia vera reuelat
Perficit affectum dulcedine. cognicionem
375Lumine perlustrat. ardorem temperat ignis
Vt discrecius ymmo forcius ardeat inde
Nec mirum. flamma furit si pinguibus vncta
Alcior ascendit et se sublimior extat

fol. xciil or

Extasis est cum mens accedit ad interiora
380Secreti cordis. et rursus ab interiori
Ascendit sursum terrenis nil reputatis
Progreditur. sese superans super astra leuatur
Non hiis delectatur diuinis sociatur
Summis unitur. excessu deliciose
385Afficitur. feruens in amore deum speculatur
Quid speculator agis ? hauris spectacula visu
Mentis purgato. diuinorum speculorum
Hiis speculis spectando vides quod posteriorum
Mox oblitus in vng [u] entorum curris odore
3900 quanta pietate vacas. quantumque videndo
Festinas. nichil ignoras. ditatus habundas
Exultas vbi fragrantissima pocula gustas
Gustus presuavis est prelibacio quedam
Diuine dulcedinis. instillata prof esse
395Menti. quam saciat. rursumque sitim saciando
Excitat. ebria refruitur quam sobria spectat
0 mens impacientis amans quantum saciata
Appetis. in gustando sitis. hiis deliciis dum
Impinguaris. diuinis absorta quiescis
Sancta quies anime sese non occupat vllis
Mundanis curis. omnino renunciat illis
Non nisi diuina tantum solacia querit
0 mentis tranquilla quies tu spiritualern
Affectum feriare doces pacem superantem
4050mnem sensum das. cor dilatando quietas

400

396 : Spectat. In margine secunda manus : sperat.
373: 1 Joa., 2,27.
389: Cant. 1,3 ; Phil., 3,13.

404-405: Phil., 4,7.

fol. xcil'vo
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Procuras animam pacatam glorificari
Gloria consummat anime cursum. std ad illam
Post christum nullus pertingit in orbe viator
Quamuis sublimes quosdam virtute modernos
Contingat prorsus abqorberi speculando
Gaudia dulciflui nexus stringentis amoris
0 deiformis amor quam disparata counis
Quantum presumis coniungens infima summis

410

Hiis anima gradibus speculari credimus. ipsa
415
Primitus ignitur. ignita perungitur. vncta
Extatice rapitur. hinc et centemplatur. et inde
Contemplans gustat. gustando quiescit. et arra
Sponsi. tunc insigniri pia sponsa meretur
Plenius et melius breuis experiencia promit
420
Talia. quam longa vocum sentencia. sed quis
Aptus ad hec valet esse nisi sua segue relinquens
Minet oues jetro sollerter ad interiora
Deserti. mente pura. nudis affectibus. alta
Aspiciat. donec dominus velata reuelet

fol. xcini

0 quid ego miser et presumptor homuncio. qui425
[sic
Ardua describo. veluti cecus ab ortu
Ostendat formas a se distare colorum
Si surdus monstret voces differre tonorum
Sed quia dulcis es. o deus et tua mel labiorum
Gracia distillat et lac. tam musico scribens
430
Atque loquens de te pocius quam terrea tractans
Sic affecto parare cibum qui non perit. ymmo
Qui manet in vitam per secula perpetuatam
Huius virtute studii. o fontalis origo
Haustum da tenuem gustare tue bonitatis
435
Non quantum mereor sed quantum larga tuoruzn
426: Ab ortu. Cod. ad ortum.
422 : Exod., 3,1.
429-430 : Cant., 4,11.

430-431 : Joa., 6,27.
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Copia donorum dignatur pandere menti
0 sol iusticie radios ostende. quod ad me
Pertingant. a te nisi consequar esse decorum
440 lnstar ero lune tenebrosus. que nichil in se
Lucis habens semper aliena luce choruscat
Menstrua lux lune. variis mutata figuris
Interdum crescit. interdum deficit. ymmo
Prorsus luce caret interduro.. sic ego christe
445Nunc sto, nuncque cado. nunc stando cadendoque
F mutor
Heu status absque statu me non permittit eodem
Stare statu. quia cum me stare puto status in me
Mutatur. confusus eo nisi christe super te
Fundatus fuero. per te sto. quod nisi per te
45ONon valeo. qua parte ihesu me respicis. illa
Nil lucis michi parte deest. nil lucis habere
Ni dederis possum. non me paciaris eclypsim
Umbram peccato iaciente pati. nichil inter
Te cadat et me directe. ne cauda draconis
455Aut caput eiusdem, me priuet luce beata
Inquies est anime donec iungatur amoris
Nexu christe tibi. quia mole prementis amoris
Non est stabilis in se sed fluitando mouetur
Ad te. sicut res grauis ad centrum quod apud te
46O Summum. summe delectetur, et ardeat in te
Festiuo iubilo. quia festa dies iubilei es
Christe tuis. tu leticie. tu causa salutis
Omnipotens genitor saliens in montibus atque
Transiliens tolles ad te quia nemo venire
465 Ni nato mediante potent. concede quod ipso
Preduce perfruar eterno speculo deitatis
449 : Per te (primo loco) sup. rasur.
450: Parte sup. rasur.
451: Parte sup. rasur.
455 : Inquies. Posterior manus in margine : id est inquietudo.
438: Mal., 4,2.
446-447: Job, 14,2.
448-449 : 1 Cor., 3,//.
454 455: Apoc., 12,4.

456-457: S. Augustinus, Con f essiones, 1. I, C. i (P.L., 32,661).
463-464: Cant., 2,8.
464-465 : Joa., 14,6.

fol. xcutl vo

Theoria metrica.

fol. xcv

427

Crede quod ille ihesus cum te pauidum videt.
[atque
Non ausum sublimia scandere. iustificatum
Cum petro jacoboque johanne vocabit. et ecce
470
Ocius in montem visurus mira. super te
Ascendes. vbi cernes transformare ihesum se
Mirifice. moyses ibi. cui sociatus helyas
Spiritus apparet. candens vt lucida nubes
Vox de nube patris meus inquit filius hic est
475
In faciem tunc presto cadas orare. tuique
Oblitus iubila. calcatis omnibus. illi
Sufficiat sociari quo tria prosopa tantum
Vnius vSioSiS. facietenus inspiciuntur
Vt fas est anime. carnosa mole grauate
480
Sic tibi prostratus iaceas vt non animalis
Te prurigo forivaga turbet turbine lingue
Os vacet et racio sacra tractans sensibus apte
Imperet. vsque pie menti resplendeat ilia
Gloria melliflue faciei tunc videatur
485
in iubilo facies. appareat ilia iacenti
Sic in sancto. quod placeat sic dicere sicut
Petrus coniubilans ait hic est esse bonum nos
0 species mira facies pulcherrima summa
Dulcedo cordis. aspectus amabilis. eya
Quam lucens deitas formarum forma. serenum
Sanctorum speculum. quo gaudia vera relucent
Que nullus vidit oculus. non audiit auris
Nec cor in humanum conscendunt ilia superna
Gaudia. nullis cognita. in quibus ipse reuelat
Qui solos sanctus speculari summa beatus est
0 quam felices quam sancti quamque beati
Sunt quos sepe calix preclarus inebriat. jib
Fonte salutari. quo qui biberit saciatur
Plene. sed numquam fastidia senciet. o quam
467-487 : Rich., Benj. min., C. 498-499 : Joa., 4,13.
LXXVII-Lxxxv (P.L., 196,55-61) ; 497 : Ps. 22,5.
492.493: 1 Cor., 2,9.
Luc., 9,28-36.

490

495
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odor fragrans. color excellens. sapor omni
Congruus. ac anime tranquillus. nectariusque
Sensibus. o quantum sapit hic indeficiens fons
Quern cum sorbet amor eructat cordis amens
Gracia preclarum verbum. dicens bone christe
505Dulcis et emerite precellens dulcia. prestans
Omnibus omnia. dissolui delectat et esse
Tecum perpetuo. per secula to benedictus es

fol. xcv vo

Quilibet incipiens vel proficiens vel ad vnguem
Perfectus studio predicti carminis aurem
5lolnclinet cordis. ex paucis multa magistro
inueniet christo. rudibus subtilia rebus
Commutabit amans deuota mente ministra
Explicit

500-501 : Exod., 30,7.
503-504 : Ps. 44,2.

506-507: Phil., 1,23.
509-510 : Ps. 41,11

Oosterhout, St Paulus-Abdij, 1927
Dom
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KRONIEK.

(Vervolg van blz. 213.)

Prof. Dr P. LEHMANN, Philippe d'Harvengt (Historisches
Jahrbuch, XLV, 1925, S. 556-557).
De Catalogus virorum illustrium, die sinds 1 580 aan
Hendrik van Gent wordt toegeschreven, doch hoogstwaarschijnlijk het werk is van Hendrik van Brussel, Benedictijn
van Afflighem, bevat in de gedrukte uitgaven een aanhangsel
dat er eigenlijk niet bij thuis hoort. De inhoud wijst reeds op
de XII' eeuw. Uit de handschriften (Den Haag 76 E 15,
Douai 246, Londen, Hari. 3155 en Add. ms. 1521 8) blijkt
bovendien dat het een vervolg is op het De eiris illustribus,
van Sigebert de Gembloux. Het Haagsche handschrift, dat
afkomstig is uit de Henegouwsche Norbertijner-abdij BonneEspérance en uit het einde der XIP eeuw dateert, vermeldt
na Petrus Lombardus nog drie schrijvers : Philippus, Radulphus en Petrus. De eerste is de bekende Philippe de Harvengt, abt van Bonne-Espérance. De tekst van het Haagsche
bijvoegsel, voor zoover het Philippe de Harvengt betreft,
wordt mede gepubliceerd.
Fréd. CALLAEY. 0. M. Cap., Lambert ii Beges et les Béguines (Revue d'histoire ecclésiastique, XXIII, 1927, p. 254259).
Antwoord op de hierboven, bl. 209-211, besproken studie
van Dr. J. van Mierlo over Lambert li Beges in verband met
den oorsprong der Begijnenbeweging. Afgezien van de naar
voren gebrachte argumenten wijkt de conclusie van den Schr.
slechts weinig van die van P. v. M. af. P. v. M. had gezegd :
(( Het staat vast dat Lambert niet als de stichter of inrichter
der begijnen gelden mag » (bi. 46). De geleerde Capucijn
zegt juist hetzelfde : « Nous ne regardons pas Lambert le
Bègue comme le fondateur ou le législateur des Béguinages
à Liège » (bl. 2 59) ; hij voegt er echter aan toe dat Lambert
het terrein heeft voorbereid : « Son apostolat a préparé le terrain à ceux qui, après lui, devaient s'occuper à Liège d'éducation religieuse ou d'organisation des béguines en communauté régu i re ».
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In hoofdzaak zijn beide schrijvers het feitelijk eens : in bijzaken blijft er echter verschil van meening bestaan. Zoo bijv.
ten opzichte van den oorsprong van het woord begijn. Teneinde misschien eenig licht te brengen in dit nog niet definitief opgelost probleem, zou ik hier een preliminaire vraag
willen stellen. Bestaat er verband tusschen bigot (vgl`.
begutta en begutta) en béguin of begijn? Zoo ja,
dan kan begijn niet afgeleid zijn van albigensis :
want het woord bigot werd reeds in 't begin der XII e eeuw
gebruikt, bijv. als bijnaam bij de Normandische edelen in
Engeland (zie Bouquet, Recueil des historiens de la Gaule,
dl. XIII, bl. 74, 80 ; dl. XVII, bl. 101, 102, 493, enz.). De
naam Baginus komt ook heel vroeg voor als eigennaam : zoo
bijv. Baginus, bisschop van Terwaan omstreeks het jaar 700.
Ten slotte moeten we niet vergeten dat de Katharen in 't midden der XII e eeuw ten onzent gewoonlijk piflere
lere genoemd
werden, volgens een mededeeling van Egbert van Schonau,
die tusschen de jaren 1159-1167 schrijft : « Hos nostra Germania Catharos, Flandria Piphles, Galli Texerant, ab usu
texendi, appellat » (Sermo I de Catharis, P.L. , 195, col. 13 ;
vgl. Conc. Rem. ann. 1157, bij Mansi, dl. XXI, col. 843).
A. CALLEBAUT, O.F.M. , Autour de la rencontre a Florence
de S. Francois et du cardinal Hugolin, en été 1227 (Archivum Franciscanum Historicum, XIX, 1926, p. 530-558).
Voor de geschiedenis der Nederlandsche mystiek is dit artikel van belang omdat de Schr. aantoont dat S. Franciscus
omtrent de jaren 1216-1217 bekend moet zijn geweest met
de Brabantsche begijnenbeweging van 't begin der XIII°
eeuw. Jacques de Vitry, die in 1215 zijn levensbeschrijving
van Marie d'Oignies samenstelde, begaf zich in 't begin van
1216 naar 't Pauselijk Hof om de zaak der begijnen te be-

pleiten. Bij deze gelegenheid maakte hij kennis niet alleen
met S. Franciscus, maar ook met kardinaal Hugolinus. Zeker
is het dat deze laatste het Leven van Marie d'Oignies las en
zelfs een relikwie der heilige bezat : hij moet dus wel op de
hoogte zijn geweest van de vroomheidsbeweging hier te lande, en in 't bijzonder van de devotie tot de H. Eucharistie
die een der voornaamste kenmerken dier beweging was.
Daarom is de veronderstelling niet gewaagd dat Franciscus
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Brabant bedoelde toen hij op 't 0eneraal Kapittel van 1 217
uitriep : cc Eligo provinciam Francie, in qua est catholica
gens, maxime quia inter alios catholicos sancte Ecclesie reverentiam magnam exhibent Corpori Christi ; quod mihi plurimum gratum est ; propter quod libentius cum illis conversabor ». Brabant maakte inderdaad deel uit van de Franciskaansche provincia Franciae.
Dr. L. REYPENS, S. J. en Dr. J. van MIERLO, S. J., Beatrijs van Nazareth, Seven manieren van Minne. Leuvense studieën en tekstuitgaven, Leuven, Vlaamsche Boekenhalle,
1926, in- 8°, 148+89 bl.
Dr. L. Reypens S. J., aan wien we ook de kennis te danken
hebben van Gheraert Appelmans, een der grootste Nederlandsche mystieken, deed in 1925 de gelukkige ontdekking dat
de Seven manieren van Minne, die tot hiertoe heel weinig de
aandacht hadden getrokken, het werk zijn van Beatrijs van
Tienen, eerste priorin van het Cistercienserinnenklooster 0.
L. Vrouw van Nazareth bij Lier. Door deze belangrijke
vondst werd onze mystieke literatuur met een nieuwe grootheid verrijkt : want om zijn « spontaan uitgezegde ervaringsmystiek, naar de gewone, algemeen-menschelijke psychologie », is het geschriftje een ware parel onzer geestelijke letterkunde. Daarbij komt nog dat het, althans voorloopig, het
cF vroegst gedateerd monument is dat we als overblijfsel uit
ons oud middelnederlandsch proza kunnen aanwijzen ».
Een historische uitgave volgens de eischen der moderne
techniek was dus meer dan gerechtvaardigd. En waarlijk de
editie, zooals zij v66r ons ligt, is den inhoud ten volle waardig. De tekst, waarover de Bijzondere Inleiding uitvoerig
inlicht, is met de grootste nauwkeurigheid naar de drie bewaarde handschriften vastgesteld, zoo objectief mogelijk. In
het apparaat zijn trouwens alle varianten opgenomen die ook
maar de minste verandering of schakeering in de beteekenis
brengen, zoodat het den lezer steeds vrij staat een andere
lezing te kiezen. Of het gedeelte van hs. B dat de Seven Manieren bevat werkelijk een afschrift is van een handschrift uit
het eerste kwart der XIV° eeuw, zooals Schr. vermoedt (bl.
1 17* en 124*), zou betwijfeld kunnen worden : die verzameing van Eckhartsche tractaatjes kan immers best omstreeks
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1350 ontstaan zijn, een tijdstip waarop ook de autochtone
dertiendeeuwsche mystiek nog bijval genoot, zooals blijkt uit
de vereering van Jan van Leeuwen voor Hadewijch.
De Algemeene Inleiding bevat een uitgebreide studie over
Beatrijs, haar uitwendige en inwendige levensgeschiedenis,
haar letterkundigen arbeid, en ten slotte hare verhouding tot
Hadewijch. Het is voldoende er op te wijzen dat Dr. J. van
Mierlo S.J. hier de hand aan 't werk heeft gehad om ervan
overtuigd te zijn dat ook dit gedeelte den stempel van degelijke wetenschappelijkheid draagt.
Wat over de latijnsche levensbeschrijving van Beatrijs
wordt medegedeeld zal bij den lezer ongetwijfeld het verlangen doen opkomen eener nieuwe uitgave van dit hoogst belangrijk maar weinig toegankelijk document, waarin de oorspronkelijke autobiographie der Gelukzalige voor een groot
deel verwerkt is.
Men zal P. v. Mierlo niet gemakkelijk van lichtgeloovigheid beschuldigen ; veeleer zou men geneigd zijn te vinden
dat zijn kritiek 'n enkelen keer wei eens te ver gaat. Zoo bijv.
in het onderzoek naar den schrijver der Vita Beatricis. P. v;
M. meent te moeten besluiten dat dit werk ten onrechte aan
Willem van Afflighem wordt toegeschreven. Het getuigenis
van cr Henricus Gandavensis » ten gunste van Willem verwerpt hij omdat cc de mededeelingen van dien katalogus in
't algemeen weinig betrouwbaar zijn ». Dat die katalogus in
't algemeen weinig vertrouwen verdient zou gereedelijk kunnen worden toegegeven : maar waar hij over land- en tijdgenooten handelt, zooals het hier zeker het geval is, moet hij
als zeer betrouwbaar beschouwd worden. Neemt men aan
dat die katalogus het werk is van een monnik uit Afflighem,
Hendrik van Brussel, wat minstens hoog waarschijnlijk is,
dan wordt zijn mededeeling een eerste-klas-getuigenis voor
Willem van Afflighem.
P.v.M. verwerpt eveneens het getuigenis van het Brusselsche handschrift omdat het misschien op Henricus Gandavensis steunt. Dit laatste kan niet juist zijn ; want het bericht van
den Brusselschen codex bevat over Willem van Afflighem
nauwkeurige levensbijzonderheden die bij Henricus Gandavensis geheel ontbreken.
Tot nader bewijs van het tegenovergestelde zouden wij
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dus de pita Beatrices liever aan Willem van Afflighem
blijven toeschrijven.
Dr. D. A. Stracke, S.J., De Oud-Dietsche Legende der
H. Dimphna (Bijdragen tot de Geschiedenis, XVII, 1926,
bi. 1-27).
Bestudeert de latijr sche Vita S. Dimphnae, omstreeks 1243
samengesteld door Petrus, kanunnik van St. Aubert te Kamerijk, en komt tot de alleszins gerechtvaardigde slotsom dat
deze Vita een vertaling en omwerking is van een oud-dietschen tekst. Het voornaamste bewijs ligt in dezen passus uit
den proloog : « flagitatus a vobis ut... S. Dympnae passionis historiam... de vulgari eloquio in Latinum redigerem
idioma ».
P. S. vermoedt ook nog andere bronnen in de Vita van
Petrus Cameracensis, nl. dietsche gedichten en fransche
liefde- epen ; en ter verduidelijking van zijn gevoelen haak
hij o.m. vier teksten aan . Maar — het is de moeite waard
hier even op te wijzen, met het oog op het onderzoek naar
de bronnen onzer dertiendeeuwsche minnemystiek --- Petrus
Cameracensis heeft hier geheel andere schrijvers geraadpleegd.
De eerste tekst : amor illicitus... de impossibilitate non admittit solatium, neque ex difficultate unquam remedium capit: wordt door Richard de St. Victor als gezegde van Augustinus aangehaald in zijn De gradibus caritatis, c, II : Hoc
est quod ait beatus A ugustinus : Amor Dei non capit de impossibilitate solatium, sed potins desiderii incrementum. Dezelfde tekst staat verder ook in het pseudo-Bernardische
tractaat De charitate, c. 11, en bij Gilbert of Holland, Sermo
XIX in Cantica, met de variant : « amor non capit de impossibilitate remedium ».
De tweede passus, die ook door St. Bonaventura en St.
Thomas van Aquine in hun commentaar op Joh. c. XX wordt
aangehaald, is letterlijk ontleend aan Gregorius Magnus,
Homil. in Evang., 1. II,hom. 25, n. 2: Sed amanti semel
aspexisse non sufficit, quia vis amoris intentionem multiplioat inquisitionis... ; sancta enim desideria dilatione crescunt.
In de Vita is de tekst maar amper gewijzigd : Sed amanti,
quia semel quaesisse non sufficit quod delectat, protelatione
28
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crescentem intentionem quaerendi multiplicat in deterius aes-.
tuans vis amoris.
De derde tekst : amor... ratione caret, ignorat judicium,
modum nescit : herinnert weer heel sterk aan Richard de St.
Victor, De gradibus charitatis, c. 11 :amor non jam deliberat,
non consulit rationi, non verecundatur, modum ignorat et ordinem.
Tractatus de Pace auctore Fr. Gilberto de Tornaco, ed. P.
Ephrem Longpré, O. F. M. (Bibliotheca Franciscana ascetica medii aevi, t. VI), Quaracchi, 1925, in-12°, XLIV190 bi.
De Franciskaan Wibert of Gilbert van Doornik is een tijdgenoot van St. Bonaventura en St. Thomas van Aquine. Hij
was Magister in de Theologie aan de Parijsche Universiteit
toen hij, tusschen 1235 en 1240, in de Orde der Minderbroeders trad. Enkele zijner werken zijn reeds uitgegeven : z66
bijv. zijn Eruditio Regum et principum, aan den H. Lodewijk, koning van Frankrijk, opgedragen in 1259 ; het tractaat De Nomine Jesu onder de werken van St. Bonaventura
uitgegeven, evenals de beroemde Pharetra, die waarschijnlijk
f icio episcoaan Wibert moet worden toegeschreven ; De officio
pi ei Ecclesiae ceremoniis, in 1571 gedrukt.
Van de onuitgegeven werken moeten vermeld worden De
septem verbis Domini in cruce, De morte non timenda, Sermones ad varios status, Rudimentum doctrinae en het tractaat De modo addiscendi dat omstreeks 1 262, ' voor Jean de
Dampierre, proost van Brugge, geschreven werd.
Het Tractatus de Pace werd vroeger reeds tweemaal uitgegeven, doch op tamelijk gebrekkige manier. P. Ephrem
Longpré heeft ons in de voortreffelijke serie BibIiotheca
Fiianciscana ascetica medii aevi een geheel nieuwe, op de
bestaande handschriften steunende uitgave bezorgd. Aan de
uitvoerige inleiding ontleenden wij bovenstaande gegevens
over de werken van Wibert.
Omstreeks 12 76 geschreven, werd het werk opgedragen
a'an de dochiter van den graaf van Vlaanderen, Marie de
Dampierre, kloosterzuster te Flines. Wibert spreekt achtereenvolgens over den vrede bij God (hoofdst. I-III), bij de
Engelen (hoofdst. IV-XII), in de schepping (hoofdst. XIII-
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XIV), en ten slotte over den vrede der menschelijke ziel,
die slechts te vinden is in de mystieke eeniging met God
(hoofdst. XV-XXIX). Opmerkelijk voor 't onderzoek naar
de bronnen van onze oudste mystieke schrijvers, is de overwegende invloed der Victorijnen, d:e in talrijke bladzijden
merkbaar is, meer nog dan de schaarsche aanteekeningen
in de voetnoten zulks laten vermoeden.
Dom J.
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189 blz. Berlin. Hochweg.Verlag. 1926.
RIVELLI. M. I. Fiorettt di S. Francesco e it Cantico del Sole 296 blz.
Milan, La Santa.
HAMBURGER. S. Legende trium sociorum. Bericht von dem Leben des hl.
Franziskus. Munchen. Theatiner..Verlag.
DELORME. M. Legenda antique S. Francisci . Tekst van ms. 1046 van
Perusia. 71 blz. Lille Desclee. de Brouwer. 1926.
STEINEN W.v.d. Van den Heiligen and Helden des Mittelalters. Fr an z i sk u s und D o mini k u s, Leben and Schriften. 125 blz. Breslau Ferd.
Hirt. 1926.
GOYAU. G, St. Francois de Sales et S. Francois d'Assise. In : Etudes f rancis..
caines. Jg. 38 blz. 464.478.
HENRION A. S a.n t a C h i a r a d'Assise, la coóperatrice di S. Francesco .In : Archiv. francisc. histor. 1926. blz. 579..609.
RAMBAUD. J. S a i n t D o m i n i q u e. 322 blz. Paris, Tequi. 1926.
LAMBERMOND. H. Die A rmutsgedanke des hl. D o m i n i k u s and seines Or..

dens. 98 blz. 8° Zwolle, Waanders. 1926.
CONSTANT. M. Sur les pas de S. Dominique en France. 318 blz. Paris.
Libr. dominicaine. 1926.
FENU. E. San Domenico di G u z m a n n. 192 blz. Torino, Soc. edit.
internat. 1926.
GRABMANN. Dr.

M.

Thomas

von Aquin. 172 blz. Kosel.Pustet Munchen 1926.

Les doublets de S. T h o m a s d' A q ui n. 165 blz. 12°. Paris
Beauchesne. 1926.
LIGNON. F. Der Begri f f der Karitas beim Petrus L o m b a r d e n and dem
h 1. Thomas. In : Divus Thomas. 1926. blz. 404..424.
DE GUIBERT J.

LAMBOT, C. L'ordre et le texte des « Degrés d'humilité » dans S. T h o m a
In : Revue bénéd. Jg. 39. blz. 129.134.

s.

HUGON. E. La piet6 dans S. Thomas d'A q u i n. In : Vie Spirit. Jg. 8.
1927. blz. 693.703.
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KLINGLER. Der Stand der christlichen Vollkommenheit nach der Lehre des hl.
Thomas v. A q u i n. 152 blz. St. Ottilien. Missionsverl. 1926.
LEVESQUE. L. Le théocentrisme de S. Thomas et les principes thomistes de

la devotion du S. Coeur. In : Revue apologetique. 1926. blz. 67.85.
SCHULTES. R. Die Eigenart der religiiisen Auffassung
assong des hl. Thomas von
A q u i n o. In : Katholischer Almanach auf das Jahr 1927. blz. 3035.
ZELLER. L. Der Mensch and seine Bildung nach der Lehre des hI. Thomas
von A q u i n o. In : Kathol. Almanach auf das Jahr 1927. blz. 1-10.
FEDERER. A. Des A quinaten Kommentare zu P s e n d o-D i o n y s i u s. De
divinis Naminibus. Beitrag zur Arbeitsmethode des hl. Thomas. In : Scholas.
tik. DI. 1. 1926. blz. 321351.
WILMART., A. O.S.B. Johannes de S c a 1 i s. Une meditation theologiquc
sur les bien f nits de l'ordre surnaturel. In : Revue des sciences philos. et théol.
Jg. 15, 1926. blz. 325-341.
DUBOURG. P. La date de la K Theologia Mystica ». In : Revue d'ascet. et de
mystique. Jg. 8. 1927. blz. 156_161.
STEFANINI : Il problema religioso in Platone e S. Bonaventura. 488
blz. Turin, Internationale. 1926.
GEMELLI A. S. Bonaventura da B a g n o r e g, i o. Opusculi mistici.
531 blz. 8° Milano Societa editrice. Vita e Pensiero.
DAGUILLON. J. La Somme d'U f r i c h de S t r a s s b o u r g. In : Vie Spirit.
Suppl. bl . 15. blz. 56.67.
MEDICI R. Un centro di vita spiritualle in Sassonia nel s. XIII. In : Rivista storico benedettina. Dl. 17. 1926. blz. 17.24.
ANCELET HUSTACHE. J. M e c h t i 1 de de M a g d e b o u r g. Etude de psy_
chologie religieuse. 402 blz. Paris. Champion. 1926.
BLEI. F. Mechtild von Magdeburg. In: Glanz and Elend beruhmter Frauen Berlin, Ro,wolt. 1927.
WOLTER. M. O.S.B. Geistliche Ubungen der H. G e r t r u d. 336 blz. Keve_
laer, Butzon and Becker.
STURM. A. Albert von 0 b e r a 1 t a i c h. Mystik u. Caritas in bayerischen Donangau. In : Vieteljahres-Bericht der Bayer. Benediktiner.Akademie.
1925/26. blz 10*.28*.
WILMART. A. O.S.B. Les meditations sur le S. Esprit, attributes a S. A u g u s .
t i n. In : Revue d'Ascét. et de Mystique. 1926. blz. 17.62.

3.

XIV-XVe EEUW.

KLEIN P. T. Die Karitaslehre des J o h. Duns S c o t u s. Die edelste Frucht der
Liebesweisheit des franziskanischen Geistes. 80 blz. Munster, Aschendorf. 1927.
DONCOEUR. P. Le livre de la Bh. A n g è 1 e de F o 1 i g n.o. du Tiers Ordre
de S. Francois. Documents originaux édités et traduits. Paris, Art. Catholique,

in_ 12°, 366 blz.
DONCOEUR.

P.S.J. Un nouveau manuscrit du XIVe siècle du Livre d'A n g è

le de F o l i g n o. In: Recherches de sciences religieuses. Deel 16. blz. 191-192.
FALOCI-PULIGNANI, Mons. Michele. La beata Angela da F o li g n o. Me_
morie e documenti. Gubbio, Tip. Oderisi, 1926, in,8°, 92 blz.
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FERRÉ. M. J. Le ligre de l'expérience des vrais f idèles, par Ste. An g è 1 e
de F o 1 i g -n o. 534 blz. Paris, E. Droz. 1927.
FERRÉ M.J. -- BEAUDRY. L. Le ligre des vrais fidèles par Se. An g è 1 e de
F o 1 i g n o. Latijnsche tekst, uitgegeven en vertaalt volgens het hs. van Assi
sië. 400 blz. Paris, E. Droz. 1927.
CAVANNA, NICOLA, O.F.M. Del b. Frate J a c o p o n e d a T o d i Vita e Laude
contenute nella Franceschina del P. Giacomo Oddi. S. Maria degli Angeli, Tip.

Porziuncola, 1926, in.8°, XVI..78 blz.
CHIARI. A. II PlanctusMariae. B. In : Rivista storico benedettina. Jg. 17.. 1926.
blz. 56.111.
Mgr. ANGELO MERCATI. Frate Francesco B a r t o 1 i d'Assisi Michelista e
la sua ritrattazione. In : Arch. Franc.. Hist., XX, 1927, bl. 260.304.
STEIN E. Deutsche Mystiker des Mittelalters Meister E c k h a r t, T a u1 e r u. S e a s e. 42 blz. 8° Paderborn, Schóningh. 1926.
KARRER 0. Eck e h a r t. Das System seiner religiósen Lehre and Lebens.
weisheit, 379 blz. 8°. München, Josef Muller (Ars sacra) 1926.
KARRER. 0. Eigenbericht liber neue Eck e h a r t-Forschungen. In : Litterarische Berichte aus dem Gebiete der Philosophic. blz 16.27. Erfurt Verlag.
Kurt.Stenger. 1926.
BLEIENSTEIN. H. Der gegenwártige Stand der Eckhar t.Forschung. In : Zeit.
schr .f. Aszese and Mystik. Jg. 2. blz. 270.278.
GRABMANN. M. Neue Eckhartforschungen im Lichte never Eckhartf unde. Bemerkungen zu 0. Karrers u. G. Theys Eckhartarbeiten. In : Divas Thomas Dl.
5. 1927. blz. 74.96.
LONGPRÉ E. Questions inédites du Maitre Eckhart et de G o n z a l v e
de B a 1 b o a. In : Revue néoscolastique de philosophie. Jg. 28. 1927. blz. 6985.
GRABMANN. Dr. M. Neuauf ge f undene Quástionen des Meister Eck hart. In:
Theo/. Revue. Jg. 25. 225 blz.
FRIESE. H. Eck har t. Ein Prophet des deutschen Idealismus. In. Zeitschrif t
fir Deutschkunde. 1926. blz. 386394.
TAHNKE. M. Meister E c k e h a r t.s' Lehre vom Geburt Gottes im Ge..
rechten. In : A rchiv. fur Religion. 1925. blz. 15.24, 252..264.
In : Natio_
PIESCH. H. Meister E c k e h a r t.s' Lehre vom « Gerechten
nalbibl. in Wien. 1926. blz. 617630.
MEERPOHL. Dr. F. Meister E c k h a r t s Lehre vom Seelen f unklein. 114
blz. 8° Wurzburg, Becker. 1926.
HAMPE. S. Der Begri f f der Tat bei Meister E c k e h ar t. Eine philosophisch
geschichtl. Untersuchung 91 blz. Weimar, Biihlau. 1926.
KARRER 0. Meister E c k e h a r,t Der Mensch u. Wissenscha f tiler. In:
Flochland. Jg. 23 1925/26. blz. 535-549.
- Verurteilung M e'i set er E c k e h a r t.s id. blz. 660-667.
THERY. G. Contribution a l'histoirc du procès d' E c h a r t. In : Vie Spirit.
Jg. 7. 1926. Dl. 13. blz. 49.95 ; - Dl. 14. blz. 4565 :
THERY. G. Edition critique des pièces relatives au procès d' Eckhar t, con_
tenues dans le ms. 33 de la Bibliothèque de Soest in W. In : Archives d'histoire
doctrinale et littéraire du mogen áge. 1926/27. Dl. I. blz. 129268.
KARRER PIESCH. Me i s ter E c k e h a r t.s' Rechtf ertigungsschri f t vom Jahre
1326. 172 blz. 8° Verlag Kurt Stenger. Erfurt.
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GROSCHE. R. Zur Rehabilitiering eines « Ketzers ». In : Rhein.Mainische

Volkszeitung. Nr. 302, 31. XII. 1926.
VAN MIERLO. J. Meester Eck e h a r t in eere hersteld ? In : Studien, 's Bosch.
Dl. 106 1926. blz. 363386.
WEINHANDL. F. Meister E c k e h a r t im Quellpunkt seiner Lehre. 52 blz.
Erfurt, Verlag Kurt Stenger. 1926.
SCHLUTZE -SOLDE W. Zur Ethik Meister E c k e h a r t s. In : Beitriige des
deutsch. Idealismus. Dl. 2. blz. 4958.
ROTTA. P. N i c o I a u s de C u s a e. Eckhart. In :Rivista di filosofie neoscol. Jg. 19. 1927. blz. 40-47.
STRAUCH. Zur Uberlie f erung Meister E c k h a r t.s. In : Beitriige z. Gesch.
der deutschen Sprache u. Litteratur. 1926. blz. 214241.
DENIS. L. Rich Rolle. Du peché d 1'amour divin, o:1 l'amendement du
pecheur. E42 blz. Ligugé. E. Aubin. 1926.
HODGSON. G. The sanity of mysticisme. A study of Richard Rolle. 227
blz. London. The Faith Press.
MEUNIER G. Révélations de l'amour divin a Julienne de N o r w i c.h.
395 blz. Tours. Mame et fils.
DENIFLE. Heinrich S e u s e. Das geistliche Leben. 711 blz. 8° Graz. Moser-Meyerhoff. 1926.
SEUSE. H. Stebrebiichlein oder vom Tod, Fegfeuer. Halle and Himmel. 32
blz. 16°. -- Myrrhenbiichlein oder von dem bitteren Leiden and Sterben des
gekreuzigten Heilandes and dem Herzeleid seiner lieben Mutter. 56 blz. 16°
Aachen, Deutschherren ^Verlag. 1927.
HELLER W. Des Mystikers Heinrich S u s o deutsche Schriften. 478 blz.
S. Manz Regensburg. 1926.
THERY. G. Esquisse d'une Vie de Tau 1 e r. In : Vie Spirit, Suppi. Jg. 8
1927. blz. 117.167.
MICHEL.GILLET. Ste. Catherine de S i e n n.e. Les plus belles lettres.
214 blz. Paris, Lethielleux.
GRABMNANN. Dr. M. Der Benediktinermystiker J o a n n e s von Kast 1. der
Verfasser des Biichleins De adhoerendo Deo. In : Mittelalterl. Geistesleben. blz.
489.524. Munchen. Huber 1926.
JOAN DE KASTL. O.S.B. Dell' unione con Dio. 131 blz. 16°. Praglia, Badia benedettina.
REITZ VON FRENTZ. E.S.J. Die Schrift : De adhoerendo Deo, Kritisches zur
Textuberlief erung and zur Autorenfrage. In : Scholastik. Jg. 2. 1927. blz.79.92.
MEYER W. B r. H e 1 w i c h. Das Biichlein von den gottlichen Wohltaten. 75
blz. 89 Werl, Franziskusdruckerei : 1926.
ANCELET HUSTACHE. J. Traits sur l'amour de Dieu, composé vers 1430 par un
clerc anonyme de l'université de Vienne, publié d'après le mss. allemand de
Bile. 62 blz. 8° Paris, Champion. 1926.
THUREAU,.DANGIN. Un predicateur populaire dans l'Italie de la Renaissance.
S. B e r n a r d i n de Si e n.n.e. 332 blz. Paris, Bloud et Gay. 1926.
STICCO. M. Ii pensiero di San Bernardino d.a Siena. 204 blz. Mi..
lavo. Soc. Editr. « Vita e Pensiero » 1926.
FILIPPO MEDA. Una insigne clarissa milanese, la B. Felice M e d a (1378
1444). In : Arch. Franc. Hist., XX, 1927, bl. 24L259.
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MASSERON A. Saint Antonin, archevêque de Florence. 197 blz. Paris,
Gabalda. 1926.
FANTOZZI. A. Documents intorno alla B. Cecilia C o p p o l i Clarissa.
In : Archivum f ranciscanum histor. jg. 19. 1926. blz. 334..384.
PHILIPONA. TH. Le Bh. Nicolas de F 1 u. In : Vie spirit. 1926, blz. 55-83.
LOVE W. The Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ. (The Orchard Books
XI) London, Burns Oates and Washbourne.
KNELLER C.A. Eine mittelalterliche A bhandlung uber die Gewissensrechtenscha f t. In : Zeitschr. f. Aszese and Mystik 1926. blz. 91.95.
ANICETUS CHIAPPINI, O.F.M. De vita et scriptis Fr. A 1 e x a n d r i de R i_
c i i s (1434.1497). In : Arch. Franc. Hist., XX, 1927, bl. 314.335.
SAVONAROLA. G. O.P. Della semplicità delta vita cristiana. Florence. Ed. horen.
tina. 1927. blz. 58.61.
Anonyme (XV e siècle) Indica mild Meditations sur la Vie et la Passion du
Christ, d'après un mss. du XV e siècle, par un auteur franciscain inconnu.

211 blz. Paris, Blond et Gay. 1926.

4. -- VANAF DE XVd fe EEUW.
DE BUISSIERRE. M. Les oeuvres de St. Catherine de Gêne s, précédées
de sa Vie. 264 blz. Paris, Trallin 1926.
MICHEL. H. St. C a t e r i n a v. G e n u a. 128 blz. Matth. Grunewald Mainz.
ZACHERL. D. Der heiligen Katharina von Genua Geistliches Zwie,
gespri ch uber die giïttliche Liebe Munchen. Theatiner Verlag.
Lours DE BLOIS. Sa vie et ses traités ascétiques, par les Bénédictins de Wisques.
Dl. I. Esquisse biographique. L'Institution spirituelle. 181 blz. Maredsous, Ab_
baye. (Collection Pax). Bruges, Desclée De Brouwer. 1927.
DYKE P. VAN Ignatius L o y o l,a, the founder of the Jesuits. 389 blz.
London Scribuers. 1926.
BREMOND. H. Ascése ou prière ? Notes sur la crise des « Exercices » de S. Ignace. In : Revue des sciences religieuses. Jg. 8. 1927. blz. 226-261.
RICHTSTáTTER. K. Angelus S i1 e s i u s, Mystiker and Kouvertit. In : Stien.
men der Zeit. Jg. 56. 1926. blz. 361..381.
ZICKEL R. Angelus Si 1 e s i u s Heilige Seelenlust. 150 blz. 8°. Frank_
fort a. M. Irisverlag. 1926.
DE BUCK. J. Le Bh. Juan de Avila et les Jesuites espagnols. In : Nouv.

Rev. Theol. Jg. 33. blz. 596.611, 674.683.
DEVAS. D. Treatise on prayer and meditations by S. Peter of A 1 c a n t a_
r a. 221 blz 12" London. Burns and Oates 1926.
PRINZ ZIJ OTTINGEN_SPIELBERG. E. Geschichte der hl. Theresia each den
Bollandisten, ihre Biographien rind ihre gesammelten Werke. Dl. I. 695 blz.
Dl. II. 692 blz. Regensburg, Habbel 1926.
BLEI F. Die hl. Ter es a. Berlin, Rowolt 1927.
VOLKER. Das visionár_ekstatische Erleben der S. Teresa de J e s u.s in
seiner Entwicklung. In : Zeitschr. I. Kirchengeschichte. 1926. blz. 433_452.
VOLKER. Teresa de Jesus in ihrer inneren Entwicklung. In : Theol.
Blotter. 1926. Nr. 10,11.
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SILVERIO DE SANTA TERESA. S. Teresa de J e s u.s : Epistolario. Dl. 7, 436
blz. ; Dl. 8, 531 blz. ; Dl. 9, 624 blz. Burgos, Monte Carmelo.
SABINO DE JESUS. El epistolario teresiano. Edicion critica. Monte Carmelo. Jg.
27, 1926. blz. 387.394.
THOMAS DE SAINT LAURENT. Saint Jean de la Croix. 77 blz. in 8°. Avignon Au_
banel. 1926.
MARIE JOSEPH DU SACRÉ COEUR. Saint Jean de 1 a Croix mieux connu
In : Etudes carmélitaines 1926. blz. 1-27.
PEREZ. G. A S a n Juan de 1 a Cruz, Doctor de la Iglesia Universal. In:
Razon y Fe. Jg. 26. Dl. 77 blz. 289.302.
GAUDIER J. Saint Jean de 1 a C r o.i.x, docteur mystique. In : Revue
apolog. Dl. 44. 1926. blz. 165.179.
HECTOR J. Der hl. J o a n n e s v o m K r e u.z, ein Lehrer and Fiihrer auf
dem Wege der Vereinigung mit Gott. In : Theol. prakt. Quartalschript, Jg.
79. 1926. blz. 314.326.
CLEMENS JOSEF A PRETIOSO SANGUINE. Inwendig bidden volgens den H J o a nn e s van het Krui s. 132 blz. 8° Gent, Karmelitenklooster.
A bregé de foute la doctrine mystique de saint Jean de 1 a Croix. 248
blz. 16e. Paris. Edit. de « La Vie Spirit. ». 1926.
MAGER. A. Der hl. Johannes v o m K r e u z Seine Lehre. In : Bened.
Monatschr. 1927. Jg. 9 blz. 200.208.
CLAUDIO DE JESUS CRUCIFICADO. San Juan de la Cruz y la contemplacion
adquirida. In : Mensajero de S. Teresa. 1926. blz. 293..300.
CHEVALLIER. TH. La doctrine ascétique de S. Jean de la Croix. In : Vie
Spirit. 1927. blz. 175,196.
CHEVALLIER. TH. O.S.B. Le Cantique spirituel de S. Jean de 1 a Croix
interpol& In : Vie Spirituelle. Suppl. ,1926. blz. 109..162 ; 1927. blz. 69,.110.
AMBROSIUS A S. THERESIA. Die mystische Poesie des hl. Johannes v o m
K re u z e. In : Zeitschriftt f. Aszese u. Mystik. 1927. blz. 80-82.
JUAN DE LA CRUZ. Obras. Madrid, Apostolado de la Preusa. 1926.
AMBROSIUS A S. THERESIA. Aufstieg zum Berge Karmel. 425 blz.
Dunckle Nacht. Lebendige Liebeflamme. Munchen, Theatiner.Verlag. 1927.
MONASTERIO. J. O.S.A. Mysticos Agustinos Espagnoles. El Ilmo. P: A g u s..
tin A n t o l i n e z y su obra Exposicion sobre las Canciones de s a n Juan
de 1 a Cruz inedita. In. Espana y America. 1926. blz. 26.36, 183 191.
BAUMGARTEN P. M. Zu den geistlichen Schriften des Dominikaners Fray
Luis de Grenada. In : Theol. Quartalschri f t 1926. blz. 267.383.
JUAN DE LOS ANGELAS. Dialagos de la Conquista del Reino de Dios. 408 blz.
Madrid, Nyos de G. del Amo. 1926.
DIETZ M. Der hl. Alfons Rodriguez. Eine Bliite spanischer Mystik. Auf Grund
des spanischen Werkes von P. Casanova. 116 blz. Freiburg, Herder. 1926.
LIGON. F. Cronica oficial de la Semana y Congreso Asceticos. celebrados en
Valladolid, con ocasion del Ser Centenark de la muerte del V. P. Luis del a
P u e n t e. 480 blz. Valladolid, Mariano del Rio. 1926.
HATHEYER. J. P. de Pontes Mystik. In : Zeitschr. f. Aszese u. M, stik. Jg.
1. 1926. blz. 367475.
RICHSTATTER. K. Deutsche Mystik and Ignatianische Aszese im Innenleben
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des hl. Petrus C a n i s i u s. In : Zeitschr. f. Aszese u. Mystik. 1926. blz.
25.37.
BRAUNSBERGER. 0. Elenchus operum S. Petri C a n i s i i , ocquoe tupis exscripta sunt. In : Gregorianum. Jg. 7. blz. 244-250.
LAMBRETTE. A. S. Louis de G o u z a g u e, sa mission. son sine. 137 blz.
8°. Louvain, Desbarax. 1926.
LANVERSIN. F. L'ange'lique Louis de G o n z a g u e. In : Vie spirit. 1926,
blz. 330.351.
RAITZ VON FRENTZ. E. La vie spirituelle du Bh. B e 11 a r m i n. In : Revue
d'Asc. et Mystique 1926. blz. 113.150.
LE BACHELET. H. Le Bh. Robert B e 11 a r m i.n et les Ordres religicux.
IV : Les Ordres monastiques. In : Gregor. Jg. 7. 1926. blz. 169.202.
BELLARMINUS. K. Opuscula ascetica (Bibliotheca ascetica 14.16) Pustet), Regensburg.
KARRER 0. Franz van Sale s. Buch von der Gottesliebe. Dl. I, 248 blz. ;
Dl. II, 299 blz. Mi nchen, Ars sacra ; en : J. Pfeiffer.
KARRER 0. Franz von Sale s. Weg zu Gott. 160 blz. 24° Munchen, Ars
sacre ; en : J. Pfeiffer.
HEINE E. Brie f e der hl. Franz von Sales an die hl. Johanna Franziska
von Chantal. Theatmer-Verlag Munchen.
CASTEL. A. O.S.B. Saint F r a n c o i s- d e Sales d'après ses lettres. In:
Vie spirituelle 1927. blz. 482.506.
CHASTONAY. P. Die Mystik des hl. Franz von Sales. In : Zeitschr. f.
Aszese u. Mystik 1926 blz. 4553.
CERIA. E. La vita religiosa negli insegnamenti di San Francesco di
Sale s. 552 blz. Turin. Soc. editr. Internaz. 1926.
KLEISER A. Jacob du T e r t r e. Beitrag zur Geschichte der Mystik in
Frankreich im Aufang der XVIIB Jahrhundert. In : Zeitschr. f. Aszese and Mystik 1926. biz _83.151.
MICHEL. L. — CAVALLERA. F. Lettres spirituel/es du P. J. Sur i n. 335 blz.
8e Toulouse, Bureaux de la Revue d'Ascétique et de Mystique. 1926.
BERNIÉRES,.LOUVGINY. J. Das verborgenen Leben mit Christ() in Gott. 240 blz.
Stuttgart Steinkopf. 1926.
MARITAIN. R. J o a n n e s a S. T h o m a. Les dons du S. Esprit. In : Vie
Spirituelle. Jg. 8. 1926/27. Dl. 15, blz. 352.369 ; DI. 16. blz. 85.105.
LORBER. G. La Mare M a r g u e r i t t e de Jesus. In: Vie spirit. 1927. blz.

69.85.
BURON. L. Mère Anne-Marguerite Clement (±1661) In: Regna.
bit. Jg. 11. blz. 263.287.
SAN LORENZO. M. Ejemplares de vida sobrenatural : Madre Magdalena
de Jesus C i s t e r c i e n s e In : La Vida Sobrenatural. Jg. 6. II. 12, 1926.
blz. 420_422.

UBALD D' ALENCON. Nos maitres de spiritualité. Le P. Joseph d e D r e u x. In :
Etudes franciscaines. Jg. 38. 1926. biz. 312.320.
BREMOND H. Le duel entre Bossuet et Fént ion a propos des Me'moires d'Hébert,
curd de Versailles. In : Revue de France. 1926. blz. 149.171.
GERSTER. Ph. V. Sankta V er o n i k a G i u 1 i a n o. 415 blz. Bolzang. Vo.
gelweider, 1926.
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STANISLAO DELL. ADOLORATO. S. P a o l o d e 1 l a C r o c.e Diario. 196 blz.
Torino-Roma, Marietti, 1926.
CASETTI. A. S. Paolo d e 11 a Croce dall. epistolario. 284 blz. Mailand,
La Santa. 1926.
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