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INLETDING
1 . DE

TExsT

In 1924 bezorgde Dr Johanna Snellen een uitgave van de
geschriften van Suster Bertken 1 . Zij deed dit naar de edities
van Jan Seversz ., boekdrukker to Leiden 2 . Het waren twee
boekjes in klein 8 ° formaat : Een seer devoet boecxken van dye
passie ons liefs heren jhesu Christi . . . zonder jaar van uitgave
en een Boeck tractiexende van desen puncten . . . van 1518 3 .
Wel was aan mejuifrouw Snellen bekend, dat ook de Preussische Staatsbibliothek to Berlijn een door Seversz . gedrukte
uitgave van de Passie bezit, maar zij Meld deze voor identiek
met de haar bekende Leidse uitgave en onderzocht ze niet .
Toen Dr Marie E . Kronenberg hiertoe in 1925 de gelegenheid
vond, en dit Berlijnse exemplaar confronteerde met de uitgaven
die in ons land berusten, constateerde zij dat het Berlijnse
exemplaar stellig de eerste uitgave van het Boecxken van dye
passie was en waarschijnlijk op 1516 moest worden gedateerd 4 .
Vooral de houtsnede van een voor het crucifix geknield nonnenfiguurtje, in zwart gewaad met witte kap, gaf kostbare aanwijzuigen . Seversz. liet ze oorspronkelijk snijden voor de
i In : Herdrukken v. d. MJ
i' . d, Ned . Letterk . N° . 3 . Utrecht 1924.
2 Zie over hem : M . E . Kronenberg, Lotgevallen van Jan Seversz . boekdrukker to
Leiden c . 1502-1524 en to Antwerpen c . 1527- c. 1530 . Met 15 facsimiles . In
Het Boek XIII-1924, blz .1-38 en 142.
3 NiJ'hofff Kronenberg, Nederlandsche bibliographie van 1500-1540 . 's-Gravenhage
1923 . N°. 308 en 309 . Beide boekJjes ziJ'n in bet bezit van de KoninklJi'ke Bibliotheek to
's-Gravenhage en de Universiteitsbibliotheek to Leiden .
4 M . E . Kronenberg, De eerste uitgave van bet Boecxken gemaket van suster Bertken
1516 . Met 4 facsimiles . In : Het Boer HIV-19:5 blz, 209-215 .
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Legende van Katherina van der Seyn, misschien al voor 1509
gedrukt 1 . Hij gebruikte dezelfde houtsnede dock met afsnijding van het rechter gedeelte, waar men Katherina geknield
ziet liggen, bestookt door demonen, bij zijn uitgaven van Suster
Bertken 2 . Het to Berlijn bewaarde exemplaar vertoont hiervan
een gaven afdruk, terwijl die op het titelblad van de Leidse en
Haagse exemplaren verderen voortgang van verval vertonen .
Dit geeft ons de zekerheid, dat de in Berlijn bewaarde uitgave
van vroegere dagtekening is dan die wij in ons land bezaten,
doch de inhoud stemt daarmee bijna volmaakt overeen . Hieruit
volgt de conclusie dat Seversz . aan zijn uitgave van het Boeck
tractierende . . . van 1518 een herdruk heeft toegevoegd van
het Boecxken van dye passie, dat hij reeds in 1516 had uitgegeven .
Later kwam mej . Kronenberg een Antwerpsen druk van
beide boekjes op het spoor, uitgave vanWillem Vorsterman,
vermoedelijk in 1520 . Dit bleek haar een nadruk to zijn van
Jan Seversz., met andere dialectvormen, kleine toevoeging van
woorden om de bladzijde vol to maken en een copie van
Seversz.' verminkte houtsnede, en wel klaarblijkelijk naar die
van den tweeden druk 3 . Beide exemplaren, oorspronkelijk het
eigendom van een non in het Maria-convent to Hoorn, berusten thans in de bibliotheek to Lincoln . Uit het feit dat Suster
Bertken's geschriften ook in de Zuidelijke Nederlanden
zijn gedrukt, blijkt dat zij ook daar een kring van lezers
vond .
Haar belangrijkste ontdekking deed mej . Kronenberg, nadat
verschillende fragmenten van Bertken's geschriften haar bij
tussenpozen waren toegezonden door den boekhandelaar-

1 NJ
i'hofl-Kronenberg, n° .1338.
2 Bovendien gebruikte Seversz . ze als illustratie bJi' het leven van Geertruid
van Oosten, geboren in 1340, in ziJjn uitgave van de Divisiekroniek van 1517,
folio 204 v.
3 M. E . Kronenberg, Een onbekende AntwerPsche uitgave van Suster Bertken's
werken . Met viJ'f afbeeldingen, In : Het Boek XIX-1930, Hz . 289-300. NJ
i'hof
Kronenberg n°. 2407 en 2409.
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antikwaar Heinrich Eisemann to Londen 1 . Hieruit ervoer zij,
dat Jan Berntsz ., Binds 1514 •te Utrecht werkzaam, de oorspronkelijke uitgever is geweest van Bertken's beide boekjes . Van het
Boecxken van die passie heeft hij twee uitgaven bezorgd ; van
de eerste uitgave bleef een onvolledig exemplaar bewaard, van
het tweede een volledig . Het drukkersadres van het Boecxken
van die passie I, het onvolledig bewaarde, luidt : „Gheprint tot
Vtricht by den Ganssemart achter dat gheuanghen vleyschuys 2 .
Bi mi Jan Berntsz" 3 . Het colophon van het Boecxken van die
passie TI, het komplete exemplaar, luidt : „Gheprint tot Vtricht
by den gansse mart in die corte minrebroeders strate bi mi Jan
Berntson op sint Agneten auont" 4 . D . i . op 20 Januari . Het
fragment van I omvat de laatste acht blaclzijden van den tekst,
d.w.z . zeven bladzijden druk en op de achtste bladzijde de houtsnede van de non die voor het crucifix ligt geknield, hier aan
boven- en benedenkant met een los aangevoegde randversiering .
Ook Berntsz. heeft deze houtsnede van Seversz . nagevolgd,
maar het crucifix is hierbij vergroofd en het fijne vrouwenfiguurtje veranderd in een stijve pop . Vorsterman's copie was
beter geslaagdb . Het fragment vangt aan bij de woorden :
„minnen daer is minen scepper ende goedertyeren verlosser
mach aenscouwen", in de devote oefening der kruisafneming .
De zetter van IT hield zich aan den tekst, maar veranderde de
spelling.
De beide boekjes van de passie vermelden geen jaartal, maar
zijn blijkbaar gelijktijdig vexschenen met het Boeck tracterende
van desen puncten, dat tot colophon heeft : „Gheprint tot Vtricht
by den Gansse mart achter dat ghevanghen vleyschuys Bi mi
Jan Berntsz Op sint Johannes paptysten auont Anno MCCCCC
1 M . E. Kronenberg, Onbekende Utrechtse uitgaven van Suster Bertken's boekJjes .
Met zes facsimiles. In : Het Boek XXX-1949--1951 blz . 271-294 .
2 Het gevangen-vleeshuis was een vriJ'staand gebouw, dat eerst tot vleeshuis en later tot
gevangenis diende. Het werd in 1546 ofgebroken voor de verbouwing van het stadhuis
in 1547 . Zie S . Muller, Het oude Utrechtse stadhuis. In : Het Huis oud en nieuw V1907, blz . 207.
3 NiJ'hoffKronenberg n° . 4187 .
4 NiJ'hofffKronenberg n° . 4188 .
5 M. E
. Kronenberg. In : Het Boek XXX-1949-1951 blz . 283 .

ende XVI 1 . D .i . op 23 Juni . Sedert 20 Februari woonde Jan
Berntsz . „op den hoeck van die Saelstraet" 2 .
Het lag ook wel voor de hand, dat de geestelijke nalatenschap
van Suster Bertken, die to Utrecht hoog werd vereerd, aldaar,
waar Jan Berntsz . woonde en werkte, en niet to Leiden, voor het
eerst zou 2ijn gedrukt. Een grondige vergelijking van de
bewaarde gedeelten met de overeenkomstige passages in de uitgaven van Jan Seversz. van 1518 heeft mej . Kronenbytrg nog
in deze opvatting versterkt : op vele plaatsen vond zij lichte afwijkingen . Hierbij trot het haar van hoeveel begrip en fijn
inzicht de veranderingen en correcties getuigen, eertijds door
J ohanna Snellen voorgeslagen en nu herhaaldelijk door de
thans gevonden uitgaven bevestigd . Ook zijn door Seversz. op
verschillende plaatsen ondertitels ingelast, die bij Berntsz . geheel
of gedeeltelijk ontbreken of wel afwijken. Bovendien is er verschil in de keuze der houtsneden, waarvan iedere drukker destijds een aantal voor verschillende onderwerpen bezat .
Twee van deze, de graflegging en de geknielde non, zijn
tweemaal in de verschillende uitgaven van Berntsz . en Seversz .
gebruikt . Negen ervan, Gethsemane, aanbidding in de stal,
J udaskus, Pilatus, Jezus gekroond, Jezus gespijkerd op het kruis,
kruisafneming en graflegging, vallen geheel binnen het ka .der
van de overbekende toenmalige devote boekjes . Jezus met de
doornenkroon is ook to vinden in de Geestelycke Boomgaert
der vruchten, in 1521 bij Jan Berntsz . to Utrecht verschenen .
De houtsnede van de twee engelen met het Utrechtse wapen
had Berntsz. reeds gebruikt in zijn tutgave van de Epistolae van
Hieronymus en die van St Maarten met den bedelaar in zijn
uitgave van Vita S . Martini door Severus Sulpitiu s, beide in
1514 verschenen . Het blok was toen nog in beteren toestand .
Van de houtsnede met voorstelling van een tere vrouwrnfiguur,
die knielt voor een gekroonden worst, moet Berntsz . her oor1 NJ
i'hofl=Kronenberg n° . 4186 .
2 Voor de woonplaatsen van an Berntsz . zie G. A. Ewers, Gegevens betreffende
Utrechtsche staten- scads- en akademiedrukkers . Overgedrukt uit : Het grafisch
Museum J'rg. I-V. Utrecht, 1930-1935, blz . 30-31 .

spronkelijke blok hebben bezeten, vrijwel nog even gaaf als
toen het in 1480 wend gebruikt door den Utrechtsen drukker
G t (G L?), toen deze uitgaf Otto van Passau, Boeck des golden
throens . Van Duitsen oorsprong is waarschijnlijk de houtsnee
in het Boeck tracterende van een groot, grof Jezuskind met de
wereldbol, bij wie men rechts van de benen een monogram
ziet, blijkbaar een H met een S in spiegelbeeld erdoor, en links
hiervan een schoffeltje, het monogram van den Duitsen tekenaar
en graveur Hans Leonhard Schaufelin of Scheufelin . Duitse
voorbeelden, met name van Durer, heeft Berntsz. meer nagevolgd, doch van toenmalige Utrechtse houtsnijders zijn ons
weinig namen overgeleverd . Evenmin kennen we dien van
den bekwamen artiest die de waardevolle houtsnede van het
fijne voor het kruishout geknielde vrouwenfiguurtje, bij later
gebruik zo vergroofd, vervaardigde 1.
Aan den speurzin en de onverpoosde toewijding van mejuffrouw Kronenberg is to danken, dat thans een uitgave van
Bertken's geschriften naar den eersten druk het licht kan zien .
Groten dank ben ik voor mijn arbeid verschuldigd aan den
heer G. A . Evers, oud-conservator van de Universiteitsbibliotheek to Utrecht, die mij o .a . den weg wees naar de literatuur
over deze uitgaven .
Niet minder aan den heer P . N . Dezaire to Eindhoven, aan
wiens artikel „Suster Bertken, een mystieke dichteres" 2 , ik veel
mocht ontlenen, en die mij ook verder door schriftelijke mededelingen welwillend terzijde stond .
Evenzo aan den architect Th . Haakma Wagenaar to Utrecht,
wiens in 1936 to Utrecht verschenen werk, De bouwgeschiedenis van de Buurkerk to Utrecht, mij van veel dienst was, en
die voor deze uitgave een meow grondplan van de Buurkerk
tekende, waarop de vermoedelijke plaats van Bertken's kluis
staat aangegeven .
1 M. E.

Kronenberg, Het Boek, XXX-1949-1950, blz . 283.
$In : De nieuwe Taalgids XXXVI-1942, blz . 208-217 .
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Ook aan Dr E . J. Haslinghuis to 's-Gravenhage, die mij op
de literatuur over enige Nederlandse kluizen wees .
Aan de overzetting van Prof. Dr L . C . Michels, Zuster
Bertkens tractaat van de Kerstnacht, Tilburg, 1954, heb ik
voor sommige plaa.tsen een verklarend inzicht to darken.
Aan de Koninklijke bibliotheek to 's-Gravenhage ben ik bijzonder verplicht doordat zij de kostbare boekjes, thans haar
eigendom, welwillend uitleende aan de Utrechtse Universiteitsbibliotheek en daardoor mijn arbeid vergernakkelijkte .
Tenslotte aan het personeel van het Gemeente-archief en de
Universiteitsbibliotheek to Utrecht voor veel hulpbetoon .
Bij de uitgave is de tekst der eerste uitgave gevolgd . Ook
de zetwijze, behalve in die der liederen, waarvan de strofen
in de oorspronkelijke uitgave zonder scheiding zijn afgedrukt .
Afkortingen zijn opgelost en leestekens aangebracht, waar dit
voor den lezer wenselijk scheen . De gothische u is voorzover
nodig als v gedrukt en de v als u. Daar de rubricering in beide
boekjes met door den drukker maar door een latere hand wend
aangebracht, is zij in deze uitgave niet weergegeven . Drukfouten
van den tekst zijn boven de voetnoten vermeld .
2.

DE TNKLUIZING

De inkluizing, waardoor men zich van de wereld afsloot om
levenslang in enge ruimte uitsluitend God geheel en al lief to
hebben, „soli Deo vacare", ontstond in de 3e of 4e eeuw in
het Oosten en breidde zich vandaar over Europa uit 1. Zij werd
als een hogere worm van het religieuze leven beschouwd .
Verschillende kerkvergaderingen hebben dit kluizenaarschap
in behandeling genomen .
Zo bepaalde het concilie van Konstantinopel in 692, dat niemand een kluis mocht betrekken die niet eerst drie jaar in een
klooster en nog eei : vierde als voorbereiding tot het kluizenaarschap had doorgebracht .
1 L. Gougaud, Erinites et reclus (Moines et monasteres) .
Blz. 59.
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Liguge

(Vicnne), 1928.

De kerkvergadering van Frankfort stelde in 794 vast, dat men
voor de inkluizing de toestemrning van zijn abt en van den
bisschop behoefde .
Een waste regel, Regula solitariorum, werd omstreeks 900
ontworpen door den Fransen priester Grimlaicus, die zelf kluizenaar was . Hij schreef voor dat de kluis, van kleine aftrietingen
en stevig ommuurd, aan een kerk moest zijn aangebouwd en
daarmee een venster gemeen hebben . Aldus konden de ingekluisden uitzien op het altaar en de mis volgen, ook biechten
en communiceren . Dit venster was, daar de ingekluisden niet
mochten worden gezien, behangen met een gordijn, evenals
het tweede venster aan de buitenzijde, waardoor men lucht en
licht ontving en bovendien het voedsel, daar de dear werd
verzegeld. Bij ziekte werd het zegel tijdelijk weggenomen . Bij
de kltus mocht een kleine taro zijn, waarin de kluizenaar kool
kon planten en frisse lucht happen, wat Grimlaicus heel gezond
voor hem noemde . Bovendien gaf hij voorschriften voor geestelijke oefeningen, handenatbeid, kleding en voedsell .
Het is niet bekend of deze regel ooit door Paus of synode
werd bekrachtigd, doch Grimlaicus' voorschriften bleven in
hoofdzaak gevolgd . Nadere bijzonderheden werden geregeld
door geestelijken, als personen die de inkluizing begeerden, om
richtlijnen vroegen . Zij ontvingen die dan in brieven, sours
slechts met een paar regels . Ook de preek, welke bij de inkluizing werd gehouden, gaf wenken . Er was das verscheidenheid
van vormen 2 .
De kluis werd, behalve aan een kerk, ook wel aan een klooster,
sours aan een kapel of begijnhof, aangebouwd . Sommigen
bouwden hun kluis op eigen kosten . Zover men de sociale
of komst der ingekluisden kan nagaan, kwamen dezen dan ook
voort uit adel en welgestelde burgerij . Onder hen openbaarde
zich in de middeleeuwen een beweging our rijkdom en aanzien
to verwerpen, arm en veracht to zijn 3 . Ook werd de bouw wel
1 O . Doerr, Das Institut der Inclusen in Siiddeutschland (Beitrage zur Geschichte des
alien Monchtums and des Benediktinerordens, Heft 18) . Munchen in Westfalen,
1934 . Blz . 39.
2 Doen. Blz. 8-15 .
8 Doerr. Blz. 36.
11

bekostigd door vrienden of een vrome stichting . Ontbrak deze
help, dan moest men wachten totdat door den dood een kluis
vrijkwam . Sommige kluizen o .a . to St. Gallen werden eeuwenlang zonder onderbreking bewoond . Bij grote aanvraag deed
een klooster wel een tweede kluis aanbouwen 1 .
Een stad telde vaak verschillende kluizen . Keulen had er
veertien, Londen zeventien, Lyon achttien 2 ; van Utrecht zijn
er vier bekend 3 . Ook kennen we het vroeger bestaan van een
kluis aan de kerken van Oss en Driel en aan het groot begijnhof
te's-Hertogenbosch 4 en in Limburg aan de abdijkerk van
Kloosterrade, de parochiekerk to Roermond, to Kinroy bij
Maastricht bij een klooster der orde van het H . Graf en to
Maastricht naast de kapel van den H . Hilarius 5. Van kluizen is
blijkbaar in het algemeen weinig of niets bewaard gebleven .
Toch is in ons land nog een kluis aanwezig, die niet naast de
J acobikerk to Utrecht werd aangebracht maar in een ruimte,
uitgespaard in den Westelijken muur van het Zuidertransept .
De afrnetingen zijn 1 .75 X 1 m, de hoogte is 3 m . De twee
getraliede vierkante vensters zijn 43 tot 46 cm, beide komen
uit op de kerk, de kluizenares ademde dus alleen kerkelucht
in . Ook leefde zij in schemerdonker : de Jacobikerk had toen
vensters van gekleurd glas, vooral in het koor . Het is niet bekend hoelang Alyt Ponciaens, die voor 1492 deze kluis bewoonde, dit heeft uitgehouden .
Ook hebben we nog resten van een kluis in de St-Maartenskerk to Zaltbommel, eveneens niet aan maar in de kerk aangebracht. Hier werd het muurwerk der eerste Noordelijke
travee van de koorsluiting gedeeltelijk uitgebroken en van een
dear voorzien. De kluis omvatte das de ruimte tussen de koorsluiting en den buitenmuur . Zij is aan de voorzijde 2 .30 m Lang
en is 1 .60 m diep . In het begin van de 15e eeuw machtigde
i Doerr. Blz . 37 .
z Doerr. B1z .124-125 .
3 Maandblad van „Oud-Utrecht" XXVII-1954, blz . 1-2 .
4 GiJ'sberti Coeverincx, Analecta . Uitgave van het Provinciaal Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant z . Pl . en JDI II. Blz. 64-77 .
5 Ad . Welters, Kluizenaars in Limburg . Heerlen, 1950 . Blz . 158 .
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bisschop Frederik den pastoor van „Boemel" Aleydis, dochter
van Gerardus de Veen to Utrecht, naast het kerkhof van zijn
kerk in to sluiten en schonk een aflaat van veertig dagen aan
alien, die door het bouwen van de kluis en het visiteren der
ingeslotene haar in het kluizenaarsbestaan behulpzaam zouden
zijn 1 .
Wegens lichaamszwakte kreeg Aleydis daarna van den bisschop vergunning een tijdlang uit deze kluis afwezig to zijn en
moeite to doen voor een andere kluis . Anderhalf tot twee jaar
kan deze afwezigheid hebben geduurd, totdat, waarschijnlijk in
1413, bisschop Frederik aan Aleydis vergunde de voor haar gezondheid schadelijke kluis to verkopen en voor de kooppenningen een nieuwe kluis to bouwen 2 .
We kunnen ons nu moeilijk meer een voorstelling maken
van de ruimte, waarin zuster Aleydis heeft geleefd, daar deze
thans voor de helft wordt ingenomen door eenW .C. en de
beide vensters zijn verdwenen . Aan de buitenzijde ziet men
nog de tracering van een boogvenster, dat van glas of hoorn
zal zijn voorzien geweest ; luerdoor ontving de ingekluisde het
licht . De andere twee vensters, getralied, zoals men nog aan de
kluis in de Jacobikerk to Utrecht kan zien, waren met een
zwart wollen gordijn behangen . Het buitenvenster zal luiken
hebben gehad en had ook een uitzetboompje, waardoor het
geopend kon worden om het voedsel to ontvangen, dat eenmaal daags werd aangereikt. Na negen uur 's ochteuds zetten
de ingekluisden hun schotel en kruik buiten en haalden die na
drie uur weer binnen 3. Merkwaardig is dat onder de tracering
van het boograam in de St-Maartenskerk to Zaltbommel een
17 cm hoge zandstenen console aanwezig is met een bovenvlak van 1836 cm, die hiervoor kan hebben gediend .
Het aantal kluizenaressen is altijd groter geweest dan dat der
kluizenaars . Sinds het begin der 12e eeuw heerste onder de
vrouwen een religieuze beweging om geheel voor God to
1 S. Muller, Regesten van het archief der bisschoPpen van Utrecht 722-1528 I .
Utrecht, 1917 . N° .1694 .
2 S . Muller, II. Utrecht. 1918, N° .1915 .
3 Kirchenlexicon i . v. Inclusen. Band 6 1889, biz. 638 vlg .
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leven en door een godvruchtig leven de hernel to verwerven 1 .
Dit eeuwige leven werd aan de ingekluisden beloofd, zoals
wij lezen in de Ordinantien van de kluizen to 's-Hertogenbosch, Oss en Driel :
„Hier Beet S . Gregorius, dat alle besloten menschen, dese
ordinantien wel houden[de] nae haerre machten tot int eynde,
als hij nae bewijst, ende met Godt in goeder conscientie dies
wel tevreden is, sullen hebben namaels dat eewighe leven .
So gheeft hij hen uuyt der godtlycker gratien ende metter
pauschelycker machten aflaet van alien sonden, sodat sy nae
deser Boot nummermeer dat vagevier en sullen lijden, want die
antwoorde van aldusdanighe menschen leven is van den monde
Gods in dat ewighe leven of in die ewighe verdoemenisse.
Hierom soo proeve hem een yegelyck, ende besien 2 hem wel,
eer hij hem in sulcken sloot doet sluyten" 3 .
Voor de inkluizing deed men afstand van alle bezit en vermaakte dit aan de kerk of het klooster, waarbij men zich liet
insluiten 4.
In de cel had men slechts het allernodigste : ollam, nappam et
ciphum 5, moeilijk to vertalen, mogelijk als : een pot, kroes of
kruik, en schotel ; deze mochten niet van koper, blik of tin
zijn s . Bovendien het gereedschap voor de handenarbeid, waartoe de ingewijde was verplicht . Men sliep gewoonlijk op een
mat of plank, ook worden wel een matras, deken en hoofdkussen vermeld ; voor het laatste diende ook wel een steen .
Daarentegen bevatte een kluis to Dortmund in de 14e eeuw o .a.
een bed, vaatwerk, een spit, ketel, tinnen kruiken, hout en
kolen '. In andere kluizen brandde nooit vuur .
Bij enige orden horen wij van een voorgeschreven kluizenaarsgewaad . Sommigen droegen grof linnen ondergoed, an1 Doerr . Blz . 31 .
2 Coeverincx : besien.
3 Coeverincx. Blz . 65 .
4 Doerr. Blz . 34 .
5 Doerr. Blz . 41 .
6 Coeverincx . Blz. 67.
7 Doerr . Blz. 42.
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deren als de oudste christelijke asceten een grofharig kleed op het
blote lijf. In de ordinantie van de kluizen to 's-Hertogenbosch,
Oss en Driel staat dat de kleding moet zijn wit, zwart of grauw,
en dat geen lijnwaad geoorloofd is aan bed of lichaam „uuytgenoemen mans ondercleet" 1 . Het dragen van kousen en schoenen
was geoorloofd, doch velen gingen zomer en winter barrevoets .
Bij de inkluizing legde men de gelofte af. Bewaard bleef die
welke Claerken Sanders aflegde, toen zij in 1547 in een kluis
aan de kerk van Oss werd ingesloten :
„Ick suster Claerken, Jan Sanders dochter, geloeve bij de
hulpe Gods eewighe reynicheyt, gehoersaemheyt, willighe armoede u heere, ende zo langhe als ghij capellaen bent, ende u
raecommers . Ende is geloeve oock derifenisse van alien eygen
dinghen, onder eewighe armoede . Ende ick geloeve oock to
leven na den regel onser cluysen, die ons heeft gegeven ons
heylighe Vader sinte Gregorius ; ende ick gelooff een eewich
slot nae insettinghe onser cluysen, dat alle die daeghen mijns
levens to onderhouwen ende nemmermeer uuyt to gaen" 2 .
Bij de plechtigheid waren aanwezig : de bisschop, die oorspronkelijk de inzegening verrichtte, de abt of proost benevens
de monniken of nonnen van het klooster waaruit de hoofdpersoon voortkwam, de geestelijken die de bisschop begeleidden
en die uit den omtrek, benevens een groot aantal belangstellenden 3 .
De kern der inwijding was overal gelijk, iedere kloosterorde
lueld zich aan de vijf hoofdpunten : missa, processio (van de
kerk naar de kluis), benedictio (inzegening van de kluis), introductio (binnenleiding aldaar) en obstructio (insluiting) . Er was
alleen verscheidenheid van gezangen, die alle aan het begrafenisritueel werden ontleend, want de insluiting was een begrafenis,
de kluis een graf . Voor of na de H . Mis zong men de hyxnne
„Veni creator spiritus" (Kom, scheppende Geest), onmiddellijk
voor of gedurende de processie de litanie „onuuum sancto1 Coeverincx . Blz. 66 .
Z
Coeverincx. Blz . 76 .
3 Doerr . Blz. 43-44 .
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rum" 1 (van alle heiligen) . Terwijl de recluse de kluis betrad,
tong men toepasselijke beurtzangen, op de ene plaats koos men
deze, elders weer andere . Soms zong de kluizenaar of een ander
in zijn plaats : „Haec requies mea in saeculum saeculorum, hic
habitabo quoniam elegi earn" (Dit is de plaats van mijn rust in
eeuwigheid, bier zal ik wonen, omdat ik haar heb uitverkoren) .
Ofwel men zong hem toe : „Requiescat in pace (Hij rusteinvrede)
Amen" . Vervolgens sloot of verzegelde de bisschop, later eventueel ook de abt, de deur, sours metselde de metselaar die dicht 2 .
Daarna bleef de kluizenaar achter in de enge en donkere cel.
Doch voor velen was dit een aards paradijs, waarin „de knecht
Gods met zijnen Heer sprak als een vriend met zijnen vriend" 3 .
Dionysius de Karthuizer (1402-1472), die het leven der ingekluisden beschreef 4 , prees de gelukkige cel, waarin de engelen
rondzweven in hun gestadige vlucht tussen hemel en aarde .
Daarentegen waren er ook ingekluisden die hun krachten
hadden overschat en het harde en eenzame leven niet konden
verdragen . Zij behoefden de hulp van hun geestelijken ' verzorger, die hen door brieven en zonodig door bezoek tot nieuwe
bezieling moest opwekken b . Alleen wegens lichaamszwakte
vergunde de geestelijke overheid wel de kluis tijdelijk to verlaten, terwijl bij ziekte de dear werd geopend voor verpleging .
Het is overigens verwonderlijk, hoe lang sommige ingekluisden dit onhygienische leven hebben volgehouden . Agnes
Durocher, de dochter van een rijken Parijsen burger, deed dit
tachtig jaar Lang, van 1403-1483 s.
Wie de kluis uit eigen beweging verliet, werd geexcommuniceerd'. Een kluizenaar to Paderborn liet, toen zijn kluis vlam
vatte, zich liever verbranden dan dat hij uit haar heenging 8 .
1 Doerr . Blz. 47 .
2 Gougaud . Blz . 74-75.
3J . G . R. AcquoY, Het klooster to Windesheim I . Utrecht, 1875 . Blz . 159 .
4 De vita inclusorum II. In : DionYsii Carthusiani, Opera omnia . Tom . XXXVII 1
Tornaci, 1909. Bk . 383-409 .
5 Doerr . Blz. 54--55 .
s Gougaud. Blz . 93.
7 Doerr. Blz. 69 .
8 Gougaud. Blz . 80.
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Streng waren de regels waaraan de ingekluisden waren onderworpen . Zij leefden in iruuge verbondenheid met de liturgie
der kerk, wijdden zich op de voorgeschreven tijden aan gebed,
meditatie en het lezen der H . Schrift . Deze oefeningen werden
afgewisseld door handenarbeid, waarmee zij in hun onderhoud konden voorzien . Wat zij hiervan overhielden, schonken
zij aan de armen. De werkzaamheden der kluizenaressen omvatten weven, spinnen, onderhoud van de paramenten der kerk,
verven, bereiden van zalf, het maken van boekomslagen voor
de kloosterboeken . Hadden zij hiervoor help nodig, dan kregen
zij die van een dienstbode . Ook had iedere kluizenares een
dienares die haar boodschappen deed en het voedsel bracht .
Deze kon spijs en drank afhalen aan enige huizen die dit op
vastgestelde dagen schonken ter liefde Gods 1 . Het bestond uit
brood, vis, groente en vruchten ; 's Zondags kreeg men wat
melk.
Hoe stond het met de ontwikkeling der ingekluisden?
Het merendeel was weinig of niet ontwikkeld, maar er waren
ook zeer begaafde, die Latijn verstonden, verdienstelijke prozaen dichtwerken schreven 2 .
Ondanks hun afsluiting van de wereld hebben de ingekluisden niet buiten alle menselijk verkeer geleefd . Grimlaicus
stelde hun de geestelijke verzorging tot plicht en de Baumburger regel veroorloofde luertoe het spreken van Brie tot
zes uux. Klopte men aan om de ingekluisde to raadplegen, dan
schoof deze het zwarte gordijn, da .t het buitenvenster bedekte,
wat terzijde : de een mocht de ander niet zien. De kluizenaars
en vooral de priesters onder hen mochten pred,iken en biecht
horen 3 . Dat kluizenaressen, die hiertoe geenszins bevoegd
waren, zielzorg uitoefenden, lokte natuurlijk wel eens verzet uit
bij de geestelijken . Doch de hoge geestelijkheid spoorde tot
bezoek van de ingekluisden aan en het yolk, dat den grootsten
eerbied had voor de godvruchtige kluizenaressen, verdrong
1 Doerr . Blz. 55-56 .
$ Doerr . Blz. 57 .
3 Doerr . Blz. 65-66 .
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zich aan haar vensters om raad en de steun van haar gebed
in to roepen, en niet alleen het gewone yolk, maar ook de
adel en de hoge geestelijkheid . Moest een nieuwe bisschop of
abt worden benoemd, dan raadpleegde men sorns in de eerste
plaats de kluizenares . Den grootsten invloed hadden kluizenaressen met profetische gaven, die meermalen rampen en
sterfgevallen voorspelden . Zij werden hiervoor beloond met
geld en levensmiddelen, waarvan zij slechts een klein deel voor
zichzelf behielden en de rest aan de armen schonken . De cel
der ingekluisden was een toevluchtsoord voor alle lagen der
middeleeuwse bevolking ; hiervan is een niet to onderschatten
invloed uitgegaan, waarvan de geschiedenis nog moet worden
geschreven 1 .
3.

SUSTER BERTKEN, DE KLUIZENARES .

Suster Bertken of Berta Jacobsdr werd in 1426 of 1427 to
Utrecht geboren . Enige schrijvers vermelden dat zij zou zijn
gesproten uit het aanzienlijke Utrechtse geslacht der Bor's of
Borre's en dat zij door haar eigen broeder, den wijbisschop
J oost Borre, zou zijn ingewijd . Dit steunt op een bericht, dat
wij het eerst aantreffen, twee eeuwen na Bertken's dood, bij
P. F. Bernardus de jonghe, in zijn Desolata Batavia Dominica,
in 1717 to Gent verschenen . Hier zegt hij van Judocus Borre :
propiam sororem solitariam vitam professam in cella reclusit
(zijn eigen zuster heeft hij, nadat zij de kluizenaarsgelofte had
afgelegd, in een cel gesloten) . Doch hoe komt hij aan dat bericht, dat door geen van alien, die kort na Bertken's dood over
haar schreven, wordt vermeld?
Wel mogen wij aannemen dat Bertken's ouders tot de welgestelde burgerij hebben behoord, waaruit immers de kluizenaressen plachten voort to komen . Hiervoor pleit de goede opvoeding die Bertken blijkbaar heeft genoten, een voorrecht in
die dagen, vooral voor jonge dochters, maar widen zonder
' Doerr . Blz. 67-68 .
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geldelijke opoffering verkregen 1 . Ook het feit, dat Bertken aan
de Buurkerk een zilveren kelkje heeft geschonken, dat in September 1578 met ander zilverwerk door kerkmeesters werd
verkocht 2.
Vier en twintig jaar oud ofjonger rnoet zij non zijn geworden 3
in het klooster van Jeruzalem, aldus geheten naar de stenen afbeelding van het H. Graf to Jeruzalem, die het bezat . Dit
klooster was toen buiten de stad, dicht bij de voorstad deWeerd,
gelegen ; in 1513 werd het wegens den overlast van vijandelijke
benden overgebracht naar de Noordzijde van de Krommenieuwegracht, ten Westen van de tegenwoordige Jeruzalemstraat . De nonnen waxen Regularissen, Reguliere kanonikessen
van de orde van Augustinus, en stonden onder toezicht van
den prior van het Regulierenklooster van kanunniken, gewijd
aan O . L. Vrouw en de twaalf apostelen, dat aan de Westzijde
van de Oudegracht tegenover de Weesbrug was gelegen . Voor
Bertken's verblijf in het Jeruzalernklooster pleit, dat de prior
van het Regulierenklooster altijd de sleutels van Bertken's kluis
heeft bewaard en kort na haar dood haar levensbericht heeft
ingeschreven of doen inschrijven op bet titelblad van een exemplaar der Legenda aurea in de boekerij van het Regulierenklooster .
Deze Regulieren stonden onder het kapittel van Windesheim .
Van de Windesheimer monniken is in een tijd van bijna algemeen kloosterverval een streven uitgegaan tot hervorming in
een leven van diepe vroomheid volgens strenge regels . Bij de
Brie kloostergeloften voegden zij met bijzonderen nadruk die
van de onderlinge liefde . Bij deze hervorming hebben zich ongeveer honderd conventen in Noord- en Zuid-Nederland en
Duitsland aangesloten tot de Windesheimer congregatie . Het
eerste nonnenklooster dat toetrad, was het klooster to Diepen1 W. Moll Zuster Bertke de kluizenaarster . In : Kalender voor de Protestanten in
Nederland VIII-1863, blz. 87 .
ZJaarboekJ'e van „Oud-Utrecht" 1926 . Blz. 113 .
3 R. R . Post KerkelJ i'ke verhoudingen in Nederland voor de reformatie . Utrecht,
AntwerPen,1954. B1z .169.
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veen, dat hiermede den regel van de orde van Augustinus en
het witte habijt aannam . Ook deze zusters hebben den geest
van Windesheim verder uitgedragen en tal van nieuwe nonnenkloosters van haar orde gesticht en oude hervormd . Zo hervormden zij in 1412 het klooster van Jeruzalem, dat sedert een
goeden naam bier to lande verwierf . De geest van Diepenveen,
op het convent Jeruzalem overgedragen, heeft aan zuster
Bertken de gelegenheid gegeven zich die hogere geestesbeschaving en bijzondere vroomheid eigen to maken, waardoor
zij steeds heeft uitgeblonken .
Strenge vroomheid ging met practischen arbeid gepaard . De
Windesheimer statuten bepaalden dagelijks vier tot vijf uur
voor het afschrijven van geestelijke boeken ; voor kerkelijk
gebruik werden deze ook wel verlucht . Men copieerde vlijtig
in het bewustzijn hiermee een vroom werk to doen, men schreef
niet voor geld maar voor eigen gebruik in bibliotheek en koor .
p c Windesheimers maakten ook Latijnse geschriften door vertaling voor het yolk toegankelijk en schreven zelf literaire werken, waarbij hun grote verdienste is, dat zij dit in de volkstaal
deden. Ook sommige van de zusters to Diepenveen kenden
reeds voor haar intrede Latijn, andere werden erin onderwezen .
De meeste zusters waren in lezen en schrijven bekwaam . Een
zuster to Diepenveen schreef c . 1450 bijbelboeken op perkament
met sierlijk bewerkte initialen ; een andere placht ook boeken
to binden i .
Minstens zes jaar heeft zuster Bertken zich leer in de kloosterlijke deugden geoefend . Zij heeft daar geleerd zich to vernederen, zich to gedragen als de geringste van allen, het slechtste
goed genoeg voor zichzelf to achten, het minste to nemen, het
onogelijkst gekleed to gaan, zich alles to laten welgevallen 2.
Dertig jaar oud, de leeftijd dien men sinds overoude tijden
bereikt wenste door allen, aan wie de kerk een meer gewichtige
waardigheid verleende, ontving zij van bisschop David van
i Acquoy. Blz. 233-234.
a Acquoy. Blz. 182.
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Bourgondie op haar verzoek de toestemming in een kluis to
worden besloten. Zij wenste deze kluis, die zij mogelijk op
eigen kosten heeft laten bouwen, aangebracht aan de Buurkerk,
die toen joist hare eerste algehele vergroting had bereikt, de
voornaamste kerk van Utrecht, waarin zich destijds het leven
van de burgerij afspiegelde . Op het Buurkerkhof werden de
raadsbesluiten, waarmee de burgerij had to maken, na bijeenroeping door klokgelui, afgekondigd . Het buurspraak- of luiboek, vvaarin deze besluiten werden ingeschreven, is een belangrijke geschiedbron der stad . Helaas zijn de rekeningen der Buurkerk van October 1455 tot October 1456 verloren gegaan . Nu
weten we alleen door het nauwkeurig onderzoek van den architect Th . Haakma Wagenaar dat Bertken's kluis was gevat tussen
de Zuidelijke steunberen van de tweede koortravee 1, terwijl uit
den gevonden en gereconstrueerden vorrn van het koor met vrij
grote zekerheid is vast to stellen, dat de breedte inwendig 3 .75,
mogelijk 4 m heeft bedragen 2 . Doch de diepte en de hoogte
zijn ons onbekend ; veel kutuien ze niet hebben bedragen, want
de kluis moest bekrompen zijn . Het buitenvenster gaf uitzicht
op de achtergevels van de huizen der Zoutmarkt . Veel zon en
frisse lucht zal van daaruit niet in de kluis zijn binnengedrongen .
Betreffende haar inwijding vonden wij aanwijzingen in de
kroniek, die Johannes Busch over de Windesheimers schreef. In
1399 to Zwolle gebaren en in 1420 to Windesheim geprofest,
heeft hij vandaaruit verschillende kloosters in Nederland en
Duitsland ingericht . Doch zijn eigenlijke levensarbeid werd,
nadat hij in 1440 prior was gewarden, de hervorming van
kloosters . Tussen 1440 en 1447 heeft hij to Hildesheim twee
Augustijner kloosters hervorrnd en zelf drie kluizenaressen ingewijd . Een van deze inwijdingen heeft hij beschreven, voor
ons een kostbaar document, omdat wij daaruit leren kennen
hoe zuster Bertken tien a vijftien jaar later moet zijn ingewijd .
Bunch verhaalt hoe de non blootsvoets de kerk betreedt en
1 Th. Haakma Wagenaar, De bouwgescluedems van de Buurkerk to Utrecht . Utrecht,
1936.4°. 1z . 249.
2 Vriend~1iJ'ke mededeling
g van den he r Ha kma Waena r. Zie grondPlan 12.19) .
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door een rijke en vrome matrone, die ook blootsvoets is, wordt
geleid naar den priestex die voor het altaar staat . Zij knielt
hiervoor neer en de priester doet haar de gebruikelijke vxagen.
Hij vraagt of zij wenst ingesloten to worden, een eenzaam leven
to leiden en hierin levenslang to volharden . Of zij steeds gehoorzaam zal zijn aan haar, bisschop en aan de andere geestelijken .
Op beide vragen antwoordt zij : „Volo", ik wil . Dan wijst de
priester haar op den zwaren last dien zij op zich neernt en vraagt
of zij bereid is tegen de wereld en haar vlees to strijden . Zij antwoordt dat zij uit liefde Gods en voor het heil van haar ziel
tot dit alles is bereid . Dan knielt de priester neer en bidt de
gebeden die bij de aanroeping van den H . Geest worden gebeden . Hierop volgen de litanieen en na de collecten wordt het
„Regnum mundi" (Rijk der wereld) gezongen . Nu komt de
inkleding aan de beurt, de priester ontneemt aan de non haar
kloostergewaad en bekleedt haar als kluizenares . Vervolgens
houdt de priester een korte preek, waarin hij haar op haar
nieuwe plichten wijst en haar verzoekt de belijdenis to doers,
welke zij afleest. Kan zij niet lezen, dan doet dit de diaken of
een andere vrouw . Hierop zegt de priester : „Confirma hoc
deus" (Bekrachtig dit, o God) en bidt de hierbij behorende collecten . Aan het eind van de mis reikt hij de non de communie
uit, waarna hij zich tot haar wendt en Brie collecten bidt . Dan
legt hij haar het crucifix in de armen en zegt dat dit haar levenslang moet herinneren aan de passie van Christus . Hierna heft
de priester „Asperges me hysopo" i aan en geleidt haar met een
anderen p :iester in processie over het kerkhof naar de kluis onder
het zingers van de beurtzangen met het koor „Regnum mundi"
en „Accessit ad pedes Christi peccatrix" (Een zondares trad tot
de voeten van Christus) . Voar de kluis knielt de kluizenares
neer en worden „De profundis" (Uit de diepte) en het Requiem
gezongen . De priester zegent de kluizenares en zegent ook de
kluis in ; voor de kluis heft men nog enige gezangen aan. Dan
besprenkelt en bewierookt de priester de kluizenares en geleidt
1 Ps L, vs 9, vulgaat : Asperges me hYsopo et mundabor : Ontzondig mJi' en i.k zal gereingd wbrden .
23

haar naar binnen . Hij sluit hierop de kluis of en besluit met
„Requiescat in pace, amen"' .
Aldus beschrijft Busch de inkluizing volgens de regel van
den H . Augustinus . De inkleding, waaraan hij groot . gewicht
hechtte, zal niet hebben plaats gehad bij Bertken, die volgens
haar levensbeschrijving slechts een hang kleed op het blote lijf
en een grauwen rok dxoeg . Als voor hem vanzelfsprekend vermeldt luj niet hoe de kluizenares de eigenhandig geschreven
gelofte laid en goed verstaanbaar, zoals was voorgeschreven,
aflas van een strook perkament, die zij daarna neerlegde op het
altaar om als getuigenis to worden bewaard 2 .
Hoe was de processie samengesteld? Hebben alle kloosterzusters onder psalmgezang en met brandende kaarsen in de
hand hieraan deelgenomen en hebben zij Bertken, voordat zij
de kluis betrad, alien tot afscheid gekust, zoals in den vroegsten
tijd volgens de beschrijving van Gregorius van Tours plaats
vond? 3
Wij kunnen ons das Bertken's inwijding slechts zeer vaag
voorstellen en ons moeilijk indenken in de sfeer van de overvolle kerk, waar de suffragaan of wijbisschop Joost Borre O . P.
met den titel van bisschop van Hierapolis deze plechtigheid verrichtte . Feitelijk was dit de tack van den ordinarius, maar niet
altijd en overal heeft deze zich hiervan gekweten . Te Utrecht
verrichtte reeds gedurende verscheiden eeuwen de suffragaan
als helper van den bisschop de bisschoppelijke wijdingen, hij
werd de „wijbisschop" genoemd en alleen met hem kwam de
bevolking in directe aanraking. Behalve de geestelijken die hem
begeleidden en die uit den omtrek moeten bij Bertken's inwijding ook aanwezig zijn geweest de prior van het Regulierenklooster en de nonnen van het Jeruzalemklooster, benevens vele
belangstellenden. 4
Wat heeft Bertken, toen de wereld voor haar was afgesloten,
1 J . Busch, Chronicon Windeshemense . Halle, 1887 . Blz. 657-658 .
2 AcquoY. Blz . 71 .
3 Gougaud. Blz._ 70 .
4 Archief voor de eschiedenis van het aartsbisdom Utrecht . LXX-1951, biz . 2.
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in haar kluis aangetroffen? Het allernodigste huisraad : een pot,
een hoes en een bord. Volgens den kluizenaarsregel mochten
deze niet van metaal zijn, de Windesheimers schreven voor dat
ze uit hout of steen moesten bestaan i . Verder zal de cel een stoel
en een tafel hebben bevat, benevens schrijfgereedschap . Ook de
H . Schrift, waarin de kluizenares dagelijks moest lezen . Van haar
legerstede weten we niets af, hoogstens kan zij een stromatras
hebben gehad, misschien ook sliep zij op een plank of mat .
Aan de ingekluisden was een strenge dagordening voorgeschreven . Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de mis .
Zij moesten de zeven kerkelijke getijden bidden, waarvan de
eerste was to Brie uur 's nachts, de zevende 's avonds to negen
voor de nachtrust . Bij het afleggen van de gelofte door een leek
werd vastgesteld welke getijden deze moest bidden, bijv . die van
O . L. Vrouw, van de passie ons Heren . Van 's ochtends zes tot
negen en 's middags van drie tot zes moest men bidden en mediteren . Bovendien was ijverig lezen in de H . Schrift verplicht 2.
Dit contemplatieve leven werd afgewisseld met het actieve :
van 's ochtends negen tot 's middags Brie schreef de regel van
Grimlaicus aan de ingekluisden arbeid voor 3. In die wren heeft
zuster Bertken zich met haar schrijfwerk kunnen bezighouden,
terwijl zij van drie tot zes raad mocht geven aan wie haar hulp
inriep . Vooral moet de steun van haar gebed zijn verzocht : op
het eind van haar Boecxken van die passie smeekt zij Jezus'
hulp of voor alien die om haar gebed hebben verzocht en aan
wie zij dit heeft beloofd . De kerk stimuleerde het bezoeken der
ingeslotenen door hiervoor aflaat to schenken .
Aldus moet zuster Bertken tot zegen zijn geweest aan velen
die in droefheid en ellende haar pulp inriepen . Hoe graag zouden wij iets meer weten van het vele goeds dat zij aldus tot
stand rnoet hebben gebracht, waardoor zij zich een plaats verwierf in het hart der Utrechtse burgerij, die haar blijkbaar als
een heilige vereerde . Doch hiervan is geen enkele bijzonderheid
tot ons gekomen .
1 Acquoy . Blz. 190 en III . Blz.
a Doerr. Blz . 53 .
a Doen. Blz. 55 .
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Zeven en vijftig jaar Lang heeft zij in de grootste ontberingen
geleefd, maar tevens in de mystieke vereniging met den hemelsen Bruidegom het onuitsprekelijke ervaren, waarvan zij in
verrukte jubilatie kon getuigen
„Dye haer eyghen wille laten, ihesus sijn onderd,aen,
Gheen tonghe en mach wtspreken, wat si van hem ontfaen" .
Op St . Lebuinusdag, 25 Juni, 1514 is Suster Bertken, zeven
en tachtig jaar oud, des Zondagsmorgens tussen zeven en acht
uur overleden, terwijl de geestelijkheid van de Buurkerk zich
gereed maakte de rnis van het feest op to dragen .
Tweeinaal hebben de Dornklokken haar overlaid „als over
een prelaet", op bevel van den Domdeken 1 .
De begrafenis van een ingekluisde gebeurde steeds onder
grote deelneming van geestelijkheid en yolk . In de eerste tijden
had die begrafeius plaats in de kluis, waarin de ingekluisden
volgens den Baumburger regel zelf hun graf moeten graven .
Later begroef men hen op het kerkhof van de kerk of het
klooster 2 . Doch Bertken is op haar wens in haar kluis begraven .
Dat het bij Bertken's heengaan niet aan belangstelling heeft
ontbroken, blijkt uit de rekeningpost :
„Item ghegeven vj dienres die scoenden in die buerkerck
ende bewaerden dat graft van bertgen suster met hoer witte
vj tt" 3 .
roeden dijnsdach na silt ian belyeft
Hieruit mag men mogelijk opmaken, dat de stad op 27 Juni,
twee dagen na Bertkens overlijden, aan zes kerkwachters, die
als teken hunner waardigheid de witte roede droegen, elk een
pond heeft betaald om de menigte in bedwang to houden aan
wie toen gelegenheid werd gegeven Bertken's kluis to bezoeken
en een blik op haar graf to werpen .
1 Rekenin en der Domfabriek 15141515 .
2 Doerr. Blz . 64.
3 Minuut 2e kameraarsrekening 151411515 . Catalogus van het archief der stad I,
n° . 627.
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Uit de voorafgaande mededeling, dat deze d .ienaren to voren
in de kerk hadden „gescoend", zou men kunnen opmaken,
d.aar sconen ook de betekenis heeft van mooi maken, versieren,
dat zij het altaar en de wanden van de kerk met het zilverbestikte zwart van de rouw hebben bekleed, en dat op 26 Juni
in de Buurkerk een plechtige rouwdienst voor Suster Bertken
is gehouden.
Evenmin heeft Bertken's nederigheid kunnen verhinderen,
dat een Latijnse „brief" of korte levensbeschrijving, „wel besloten in een glas" (fles), in haar lost werd gesloten . Wel was
onder de devoten destijds gebruik van een overleden vrome
zuster een levensbericht samen to stellen, waardoor zij ook na
haar dood zou voortleven, dock bier was een bijzondere onderscheiding, dat Brie hoge geestelijken, de deken van Oudmunster,
de deken van den Dom en de prior van het Regulierenklooster,
elk hun zegel aan dit stuk hebben gehangen . Op hun getuigenis
van Bertken's zeer heilig 'even heeft de geleerde Jezulet Daniel
van Pape(n)broeck of Paprebrochius (1628-1714), Binds 1659
een der voornaamste medewerkers aan de Acta Sanctorum,
haar daarin na de officiele heiligen voorlopig opgenomen met
den titel van venerabilis (eerbiedwaardig) l .
Van den Latijnsen brief heeft de prior van het Regulierenklooster kort hierna, zoals uit het schrift blijkt, een Nederlandse
vertaling ingeschreven of doen inschrijven op het titelblad van
een exemplaar der Legende aurea, een incunabel die toen in het
Regulierenklooster berustte en nu in de Utrechtse Uiuversiteitsbibliotheek wordt bewaard 2 . Deze vertaling luidt :
„Tnt jaer ons heren mr .v` ende xiiij op sinte lebuyns daech nae
sinte jan baptisten dach in die zomer is ghevaren van eertriken
die devote maghet berta iacobs dochter, vol goeder heyligher
werken voorsien, voer die middaech tusschen . vij . ende acht
wren, doe sy out was seven ende tachtig iaer . Ende sy was een
professide Buster nae die reghel die alle die gheenen toe behoert to
1 Acta

Sanctorum unii, T. VII . ParJi's, 1863 . Blz . 132.
s Historic Ecclesiastics Folio n° . 252.
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houden die finder enicheyt ende in clusen besloten werden, welke
reghel sy an ghenomen heeft ende is besloten van den eerwardighen wader in christo beer Joest biscop van Theopolitanen, suifragaen tutrecht, die een doctoer was in der godheyt van der prediker oerden, mit oerlof ende consent onses eerwardighe waders in
christo heer David van burgondien, bischop tutrecht . Welcke
devote berte Buster heeft haer leven overghebrocht in seer swaer
ende scerpe penitencie die sy ghedaen heeft, want haer cleet
was des wijnters ende des zomers een grof haren cleet aen haer
naecte lijf mit een grouwen rock die eenvoudich was . Sij en
heeft nye vleysch of enighe suvel ghegeten . Bloets voets wesende al tijt, noch nye vier hebbende mit ander veel goeder
heyliger wercken die langhe waren to striven . Ende doe sy
dese scarpe penitencie ghedaen had seven ende vijftich iaer,
is sy gherust in den heer in haer cluse aen die buerkercke tutrecht . Ende sy heeft begheert begraven to syn op die selver
stede daer sy haer penitencie volbrocht heeft dat alsoe ghesciet is .
Tot een oerkonde des waerheyts van al dat hier voerscreven is,
soe hebben wij, ick heer herman van lockhorst, deken toudemunster tutrecht ende vicarius onses eerwardighe waders in
christo, heer kederick van baden, biscop tutrecht, Ende ick heer
Jacob van appelteern, doemdeken tutrecht, Ende ick broder
dirck van malsen, prior totten reguelieren binnen utrecht die
altijt bewaert heeft die slutelen van Buster berte cluse . Wy drie
bier voer ghenoemt hebben elcks bysonder onse seghel aen desen
brief ghehangen . Int jaer ons heren als voer ghescreven staet .
Dit is een copie van den brief die in Buster berte doetkist
gheleyt is wel besloten in een glas overgheset wtten latijn
in duytsche" .
Uit deze vertaling leren wij Bertken's streng ascetisch leven
kennen, hoe zij slecht was gekleed, steeds blootsvoets grog, geen
vuur gebruikte, nooit vlees of zuivel at en nog „ander veel
goeder heyliger wercken" heeft verricht.
Toen Bertken stierf, was kort to voren, in 1512, het Vrou28

wenkoor voltooid . Aan den bouw van het H. Kruiskoor 1 was
men begonnen, maar men was riiet verder gekomen dan de
fundamenten . Bertken's kluis, die tegen het Zuidelijk gedeelte
van het koor stond aangebouwd, stond den koorbouw in den
weg . Men heeft de hoogbejaarde waarschijnlijk haar devoot
leven ongestoord willen laten volbrengen en eerst in 1518 den
bouw van het H . Kruiskoor ten voile aangevat 2 . Zelfs heeft
men de verbinding tussen het Hoofdkoor en het Lieve Vrouwenkoor eerst na haar dood uitgevoerd .
Bij deze verbouwingen is de kluis afgebroken en Bertken's
grafkelder onder pain en bouwmaterialen bedolven . Toen deze
na de voltooiing van den bouw waren opgeruimd, zal men het
graf met moeite hebben teruggevonden . De graflkelder blijkt
toen to zijn vernield, want men heeft op een andere plaats een
nieuwe gemetseld en van een bijzondere zerk voorzien, zoals
de posten van kerkmeesters vermelden :
1533-'34 . „Item Jacob de opperknecht doe men Beertgen
zuster verleyde, 3 1 / 2 St. "
„Item gegeven, doe men Beertge zusters graf maecte, van
bier, 3 St ."
„Item gegeven van 250 steep tot Beertgen zusters graff,
71 2 St . "
„Item van Beertgen zuster to verleggen, 1 guld . 5 st ."
1534-'35 „Item gegeven om Beertgenzusters graft to behoude (onderhouden) 2 guld." 3 .
Bij de opening van de kist vond men den Latijnsen brief,
en de geleerde Gijsbert van der Lappen of Lappius Sr ., die als
ambteloos burger to Utrecht woonde, heeft hem laten overschrijven . Na zijn dood kwam de brief in handen van zijn kleinzoon Lappius Jr., die hem door Bartholdus Nihusius, corrector
op de beroemde drukkerij van Blaeu, in 1643 deed bezorgen
aan Bollandus, den samensteller van de Acta Sanctorum, wat
1 Ten N. en ten Z. van bet Hoofdkoor, zie afb . grondplap biz .
Haakma Wagenaar. Blz. 249-250 .
3 Haakma Wagenaar. Blz . 250 .

19) .
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Nihusius deed nadat hij de brief eerst in het Nederlands had
vertaald en bekend gemaakt .
Het bericht bij de Bollandisten is minder volledig dan dat
welk de prior van het Augustijner klooster inschreef of deed
inschrijven in een exemplaar van de Legenda aurea . Bertken's
kleding, in den brief genoemd ,,in cilicio et sirnplici tunica"
(in haren kleed en eenvoudige rok) omschreef de prior nader
als „een grof haeren cleet om haer naecte lijf met een grouwen
rock die eenvoudich was" . Bovenal voegde hij er de belangrijke
mededeling aan toe, dat Dirk van Malsen, prior der Regulieren
binnen Utrecht, altijd de sleutels van Bertken's kluis heeft bewaard . Dit inschrift is dus de beste bron .
Aldus heeft de verplaatsing van Bertken's graf bijgedragen
tot grotere verbreiding van haar levensbericht . Dit graf vinden
we nog vermeld in de rekeningen der Buurkerk van 15391540,
waar sprake is van „een grafstede op 't Heil . Cruys-choor, daer
een kelre gemaeckt is naest Bertgen Susters graf" 1 . Doch toen
in 1579 de Buurkerk aan de Protestanten was overgegaan, werd
met het nu overbodig geworden koor ook het H . Kruiskoor in
1586 afgebroken, en de kerk met een rechten muur afgesloten .
Dit koor stond to veel in den weg aan het groeiende verkeer .
Op de vrijgekonien ruimte ontstond nu de Choorstraat, waaraan
de huizen Tangs de Zoutmarkt gaandeweg hun voorzijde kregen .
Bertken's graf is luerdoor aan de Westzijde van de Choorstraat
komen to liggen en rnoet zich hebben bevonden ongeveer onder
den drempel van het uit Brie percelen samengetrokken huffs
n°. 25 2 . Is het binnen de rooilijn komen to liggen, dan moet
men in 1568, toen men den grond bouwrijp maakte, bij den
kelderbouw zijn gestuit op de lost, daar een graf niet dieper
wordt gegraven dan 2 1 2 m . Hiervan is geen bericht tot ons
gekomen . Doch mocht het buiten de rooilijn zijn gevallen, dan
zou de vrouw, die zich haar graf onder de stifle kluis had gewenst, nu rusten onder het drukke straatgewoel .
1 Haakma Wagenaar. Blz . 249.
2 Haakma Wa enaar
. Blz. 250.
g
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SUSTER BERTKEN, DE SCIIRIJFSTEI2 .

Suster Bertken's geschriften zijn ons in twee boekjes bewaard
gebleven . De titel van het eerste „Hier begirt een seer devoet
boecxcen van die passie ors liefs heeren Jhesu Christi" enz .
wend door den uitgever bedacht en is onnauwkeurig . Het geheel is een betrekkelijk volledig Lever van Jezus, verdeeld in
tier afdelingen, die inn den worm van toespraken en gebeden
tot God aan den lezer een beknopte handleiding geven tot het
overpeinzen van de hoofdzaken van Jezus' lever, van de geboorte tot de begrafenis . In het kort is zijn openbaar lever behandeld, meer uitvoerig de voetwassing, de instelling van het
avondmaal en vooral de passie, welker hoofdmomenten met een
gebed om kracht tot een voortdurende en krachtige passiemed.itatie worden besloten. Zo was de gewone indeling van de
talloze handboekjes van Jezus' lever, die destijds werd,en geschreven . Doch, was het plan alledaags, niet alzo de inhoud .
Hiervan zegt Moll l :
„Deze onderscheidt zich niet alleen door diepe gemoedelijkheid en ernst, maar vooral door verstandige soberheid in de
voorstelling van de historische stof, door een gelukkige opvatting van de geestelijke betekenis Bier stof en door een meestal
rein evangeliese zin . Bertken had geen welgevallen in de grof
zinnelijke sclulderingen van Jezus' lichaamssmarten, die in de
meeste middeleeuwsche Levers des Heren voorkomen, waarbij
de zielesmarten uit het oog worden verloren . Zij gedenkt zijn
uitwendige ervaringen, zijn woorden en laden, en ziet in alles
openbaring van zijn inwendig goddelijk lever en vooral van
zijn onmetelijke zondaarsliefde . Waar zij over de voetwassching mediteert, verstaat zij die als een daad van nederigheid
en dienstvaardigheid, ors nederigheid en dienstvaardigheid leerende . Als zij van de dorst des stervenden gewaagt, leert ze
dat „die pijnlijke dorst large is voorbijgegaan", terwijl „de
eeuwige dorst des Heren, om ors zalig to maker", is gebleven .
1 Moll. Blz .

101-102 .
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Bij de aannageling aan het kruis wenst zij, zuchtende over hare
zonden, met den gekruiste geestelijk gekruisigd to zijn, opdat
zij waarlijk leve. Het merkwaardigste van alles is echter de
krachtige geest van liefde voor God, Gods eere en wil, die al
haar gebeden en overdenkingen bezielt . „Ik laat mij in uwe
grondelooze ontfermhartigheid ; uw goddelijke wil geschiede in
mij nu en eeuwiglijk zonder erode" dat is het gedurig wederkeerend refrein, dat de grondtoon van haar stemming openbaart, en waar zij van goede werken spreekt, daar wenscht zij
niet to behooren tot hen „die in alles hun eigen profijt voorzetten" en bij den Heer veel willen verdienen, maar tot de ware
discipelen, die Jezus' leer navolgen en in al hunne werken zijnen
lof zoeken. De overtuiging dat „de goddelijke minne" alleen
waarde en wijding geeft aan 's Christens leven en bedrijven
had in Bertken's gemoed, als in dat van de voortreffelijkste
schrijvers der 15e eeuw een ruime plaats ."
Het is deze liefde die zij behoeft, waarvoor zij uit de wereld
is gevlucht, de eenzaamheid en de stilte heeft gezocht, waarvoor
zij met een kinderlijk en overvol hart de goddelijke genade
inroept. Onophoudelijk verwijt zij zich de zonden en gebreken
van haar verleden . „O soete here, geeft mi dat ik doer aenschouwinge uwer bitterder passie mach vercrigen ghenade ende
berouwe van alle mijn sonden ende gaen wt van alien quade,
mi selven aenmercken (onderzoeken) in mijn menichvuldiche
gebreken . . . ." Zij bekent geen erger tekortkomingen dan dat
zij haar lichaam op wereldse wijze heeft versierd, eigenzinnig
is geweest tegenover haar ouders en haar oversteu, dat zij het
kruis van lijden, haar tijdelijk tot haar zaligheid opgelegd, smadelijk van zich heeft geworpen. Zullen wij leer ook niet moeten denken aan Grimlaicus' voorschrift aan de ingekluisden :
dagelijks hun verleden met tranen en zuchten aan God to belijden? 1
Bertken moet dit boekje, althans voor een deel, in haar
ouderdom hebben geschreven blijkens haar woarden „ende bin
1 Migne, Patrologis latina, T . 103 . ParJi's, 1863 . Blz . 607.
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tot outheyt gecomen" . Toch behoeven we bier nog niet aan
hogen ouderdom to denken : men was in de 15e eeuw vroeger
oud dan nu . Het boekje bevat meer persoonlijke uitingen .
Kloosterlingen plachten in het Leven van Jezus, dat zij geheel
voor eigen gebruik opstelden orn dagelijks to lezen op de wren
van den katholieken eredienst, ook de vruchten van eigen ervaring en nadenken op to tekenen 1. Zij droegen deze kortere en
langere passie-boeken in een boekenzak steeds bij zich . Het is
daarom niet waarschijnlijk dat Bertken van dit boekje zelf afschriften heeft vervaardigd en verspreid ; eerder is aan to nemen
dat het na haar overlijden in de kluis is gevonden en daarna
door den druk vermenigvuldigd .
Wel mogen wij veronderstellen, dat Bertken's tweede boekje
„Tracterende van desen puncten" tot onderricht van anderen is
sarnengesteld . De inhoud wettigt dit verrnoeden. Het zijn gebeden tot Jezus, een voorbereiding tot het ontvangen van het
H . Sacrament en een gebed na het ontvangen hiervan, een
tractaat van den Kersmacht en de H . Geboorte en een samenspraak van de nunnende gelovige ziel met haar Bruidegom
J ezus . Detgelijke samenspraken waarin Jezus, door liefde tot de
zondaren gedreven, de ziel tot bekering roept, werden in de
15e eeuw als geliefde volksliteratuur in handschrift verspreid
en vooral door religieuzen gelezen . We hebben ze o .a . van
Hendrik Mande en van Thomas a Kempis .
Ook hier treft ons Bertken's ootmoed . De ziel wendt zich
bij haar, als in andere samenspraken, niet rechtstreeks tot Jezus,
maar zij verzoekt de engelen haar begeerte om Hem to spreken
over to brengen . Dan verschijnt de Bruidegom en verzekert
haar van Zijn eeuwige trouw . Hierop getuigt de ziel : „dat is
mi selven ende alle clinck versaeck met ghehelen wyl ende met
volcomenre begeerten ende gheve mi gheheel met al altemael
over in uwen ewighen godliken wil ende belye mi altemael u
eyghen to wesen ; ende is begeer u met altemael ewelick onderdanich to wesen . . ." Hierop verhaa .lt de Bruidegom aan zijn uit1 Acquoy. Blz . 163.
Zw . drukken 9
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verkoren braid wat hij in de wereld heeft geleden ; wil zij hem
gelijkvormig worden, dan moet zij zijn leven navolgen. „Want
ick finder werelt seer arm heb geweest, soe seldi oeck arm wesen ;
want is schoon bin, so seldi u ooc wachten voer alle vlecken,
want is gearbeit (geleden) heb van mijnre ioecht, so seldi oec
arbeiden ; want is gedaen heb om dye ininne van u, so seldi
alle dint doen doer dye minne van mi tot mijnre eeren ; want is
ghearbeit heb tot inden Boot, so seldi oec mi onderdanich wesen
ende volherden tot finder doot . Gi selt wesen oetmoedich van
herten ende sachtmoedich, want ic, u brudegom, heb geweest
een verwerpinghe des volts om uwen wil . So en wilt niet begeren geacht to wesen finder werelt, ghi dye mijn bruyt geworden sift, want is sachtmoedelic ghedragen heb alle versmadenisse, alle liden, so seldi my daer in geliken ende wesen sacht
in alle verdxiet ende liden, dat u over coemt ; ghi selt bidden
voer al dat gebrekelic is ; gi en Belt nyet haten dan quaet ; al
dat gi lijdt ende liden Belt, dat en is niet sonder sake (reden) . . ."
Lezen wij bier niet den gehelen grondslag waarop Bertken
haar kluizenaarsbestaan heeft opgebouwd?
Van een bijzondere schoonheid is Bertken's beschrijving van
de H . Geboarte, die zij tot in de kleinste bijzonderheden scluldert alsof zij die zelf heeft aanschouwd . Zo deden de grote
mystieke schrijvers der middeleeuwen . Pseudo-Bonaventura
zegt in de Prolong van zijn 1Vleditaties van Christus' leven, die
hij schreef voor een geestelijke zuster : „Want wij kunnen de
H . Schrift op versclullende wijze overpeinzen, begrijpen, verklaren en uitleggen, als wij het maar niet doen in strijd met de
waarheid, billijkheid en de wetenschap, en niet tegen de goede
trouw en de goede zeden . Als gij mij das zult hooren verhalen :
Zo heeft O . Heer Jezus gesproken of gedaan, en gij vindt dit
niet vermeld in de Schrift, beschouw het dan als een vrome
meditatie. Vat op alsof ik zeide : Mediteer dat O . Heer Jews zo
gesproken of gedaan hadde . Indien gij echter mijn werk met
vrucht wilt gebruiken, stel u dan voor dat gij zo tegenwoordig
zijt bij wat door O . Heer Jezus gezegd en gedaan werd, alsof
gij het met uw oren hoordet en met uw ogen zaagt, met de
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ganse wilskracht van uw geest, vlijtig en blijde of droef, met
terzijdestelling van al uw zorgen en bekommernissen" .
Zo schildert ook zuster Bertken volgens haar fantasie de H .
Geboorte . Als deze nadert, ziet zij grote scharen van engelen
jubelend Maria orngeven . Zij ziet Maria zweven boven den
grond, omstraald van goddelijk licht, dat van haar uitgaat . Als
zij in diepste weelde haar zoon heeft gebaard, presenteert zij
hem aan de engelen, die Maria's hoofddoek voor hem uitspreiden . Als het kind daarop is neergelegd, scharen de engelen zich
orn hem heen .
Samen richten Maria en Jozef nu het huffs wat in en Jozef
bevestigt aan den wand een luchter om er een kaars in to branden .
Voelen wij ores bier niet verplaatst in de sfeer van Hares
Mernlinc's Madonna met het kind, van de innige Vlaamse
schilders, door wie „cards en hemels zo teder en ondeelbaar
zijn gemengeld, dat het hemelse cards en gewoon en het aardse
en gewone verhemelst en ongewoon en dus zuiver-dichterlijk
tevens wordt" ? i
Acht liederen zijn ores van luster Bertken bewaard gebleven,
helaas zonder de wijzen' Heeft Bertken ze met zachte stem in
haar kluis gezongen en zijn 2e ook in de Utrechtse kringen
aangeheven?
P . N. Dezaire heeft aangetoond dat de dichteres op het praedicaat „mystica" ten voile kan aanspraak maken ; zij kent de
Brie mystieke wegen naar het hart van den Bruidegom 2 . Volgens hem moet men zich dezen zielegang niet als een tocht
langs Brie geheel achter elkaar liggende wegen voorstellen, maar
veeleer all Brie min of meer recast, min of meer boven elkaar
liggende banen, die verder niet evenwijdig lopen, doch elkaar
zelfs kunnen snijden.
Eerst moet de ziel de weg der reiniging, de via purgativa, betreden, omdat de Bruidegom slechts met een refine inborst is
to genaken. „Langs de weg der verlichting, de via illuminativa,
1 P. N. Dezaire, Suster Bertken, een mystieke dichteres . In : De Nieuwe Taalgids
XXXVI-1942, biz . 163 .
2 Dezaire . Blz. 208-217 .
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nadert zij dan het Goddelijke licht, haar leven en bestaan, nog
meer . Betreedt deze ziel eindelijk, geadeld en herboren, den
weg der vereriiging, de via unitiva, dan is in de begenadigde,
uitzonderlijke stonden het hoogste haar deel : wat geen oog
heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen gewoon
mensenhart kan opkomen, d. i . wat God bereid heeft voor wie
hem geheel en al en exclusief liefhebben ."
In de sfeer van de verlichting is het eerste lied, een kerst- en
nieuwjaarslied, dat Jezus' geboorte schildert in het van Maria
uitstralende glorieuze licht . Juichend ziet Bertken flu de komst
tegemoet van haar vurig verbeiden Minnaar, die in stralend
licht verschijnt, en haar vrede, vrolijkheid en vurige minne zal
schenken :
Staet op, mijn hoge vrolicheyt,
Myn siel ende al mijn cracht,
Hy naect, by sal u cornen,
Den ghi met suchten wacht .
Hy brenct u vrede ende vrolicheyt,
Sijn claerheyt heeft hi wt ghespreyt .
Ghevoelt zijn hete inuine .
Gheeft hem lof in ewicheit, hi is sonder beginne .
Ook het tweede lied is een kerst- en nieuwjaarslied van een
illuminatief karakter, maar komt aan het slot in de unitieve
sfeer met het refrein :
O Jhesu, oversuete kindekyn,
Ic begeer u algheheel to zijn,
Ic en mach niet langer heten mijn 1 .
Dit refrein maakt mogelijk, dat het lied door een zanger werd
gezongen en de overigen invielen bij het refrein .
In het derde, haar meest bekende, lied „Ic was in mien hoofkijn om cruyt gegaen" scluldert Bertken in de eerste helft haar
werkend leven, in de tweede het verlichte . Zij vergelijkt leer
haar ziel bij een door God geplanten hof . Haar hoofdzonde,
1 Dezaire. Blz . 213.
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een hooggewassen boom, kon zijzelf niet uitroeien . De hovenier
Jezus volbracht deze taak . Verlicht door Zijn genade kan zij
flu rustig getuigen :
Sijn min heeft rni gegeven so hogen moet,
Dat is niet meer en achte dit eertsche goet .
In het vierde lied, de samenspraak van Jezus met de minnende ziel, door Dezaire „een brandende liefdesdialoog" genoemd, aarzelt de ziel eerst zich aan hem over to geven . Doch
zij ontbrandt in serafijnse liefde als Jezus haar een altijddurenden
vrede en „den alre besten wijn" toezegt . De wijn is zijn liefde,
zie lied VI, str . 8 . Dan zegt Jezus haar de vreugde en den lust der
engelen toe, waarop de ziel met afsterving van alle aardse
vreugde alleen in hem wil leven. De minnenden worden een
en Jezus getuigt :
Mijn bruyt, mijn wtvercoren, wilt nu in vreden sijn :
Ic heb dijn hert wt minnen verenicht mit dat mijn .
In het vijfde lied heeft de ziel zich losgerukt uit de rnenigvuldige strikken der wereld . Zij wil „den enghen wech", de
via purgativa, volgen „dye recht tot ewiger vrouden leyt" .
A1 roept de wereld haar terug, haar brandende liefde voor
J ezus geeft haar de kracht om alle verzoekingen to weerstaan .
Van d.it lied bestaan afwijkende lezingen . Eene, met grote
wijzingen, komt voor in Een devoot ende profitelyck boecxken 1 :
strofe 2 en 8 zijn bijgemaakt, 3 is geworden 7, de laatste strofe
is weggelaten, bovendien zijn er allerlei veranderingen in den
tekst, die veel slechter werd en alle persoonlijk cachet verloor .
Er worden bier twee wijzen aangegeven ; terwijl deze oritbreken in alle liederen die Bertken naliet. Het Devoot ende profitelyck boecxken verscheen to Antwerpen in 1539 en bevatte
geestelijke liederen „wt diversche steden ende plaetsen bi een
vergadert" . De slotstrofe, die onmogelijk van Bertken zelf afkomstig kan zijn
men vergelijke ze met haar slotstrofe van
1 AntwerPen, 1539 . 0Pnieuw uitgegeven door D . F. Scheurleer, 's-Gravenhage ,
1889. N° . XCIX . Blz . 126 .
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lied 8
bewijst dat het lied toen buiten het Sticht werd gezongen :
Die ons dit lieken heeft gedicht,
Dat was een ioncfrou wten sticht,
Die werelt heeft si begheven ;
In een cluyse is si ghegaen
Om daer to beteren haer leven .
Ook de lezing in een perkamenten handschrift der Koninklijke Bibliotheek to Berlijn 1 geeft grotere en kleinere afwijkingen 2 .
De vierde van een Brussels handschrift 3 houdt het midden
tussen de tweede en derde lezing en geeft een afwijkende vierde
strofe 4 .
Men heeft nog een vijfde variant willen vaststellen in een
lied, dat met de voorgaande de twee aanvangsregels en een
herinnering aan verdere verzen, gedachten en rijmklanken gemeen heeft en voorkomt in bovengenoemd perkamenten
handschrift van de Koninklijke Bibliotheek to Berlijn . Dr
Knuttel, die dit lied collationneerde, meende dat „dit zonderling
geheel" met het werk van Buster Bertken niets hoegenaamd kon
gemeen hebben en liet bij zijn collationnering het opschrift
„Dit liedekijn heeft ghemaect Baert Suster die clusenarinne
t Utrecht" weg 5 . Tegen deze beoordeling is opgekomen de
dichter P . N. van Eyck, die aantoonde dat dit lied ongetwijfeld
niet to beschouwen is als een variant maar als afionderlijken
arbeid, hetzij door Suster Baertken, hetzij door een anderen
dichter . Fiij prees de uitnernende schoonheid van dit gedichts .
Van de strofen die schilderen hoe de auteur na het verlaten
van het doornige pad dat der lelien heeft betreden en verlangt
1 Hs. germ. 8° 190.
2 J. A. N . Knuttel, Het geestelJi'k lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming .
Rotterdam, 1906 . Bk. 359 .
3 Hs . 2631, Kon . Bibliotheek to Brussel vroeger als hs . Meerman 1042 aangeduid
4 Knuttel . Blz. 359-360 .
5 Knuttel . Blz. 360 . Zie ook blz. 116, aanm . 1 .
6 P. N. van Eyck, Een lied van Buster Baertken?
. . In ; De Beweging IX-1913, blz . '8(195 .
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de wereld vaarwel to zeggen om to verzinken in het hemelse
rijk, waar Jezus troont, omzweefd door zingende en dansende
cherubijnen en serafijnen, zegt Van Eyck :
„Tk kan mij in deze orde weinig schooners, fijners en geslaagders denken dan het gezicht van den d .ans der witte lelien, de
blinking der minne die Jezus is, de zilver-stille extase der seraphijnen, het hooge lovende zingen der cherubijnen . Er is een
dorsten en verzaad worden van hemelsche glanzing in, die door
de bewegelijke, meesterlijk beheerschte rhythmen volkomen tot
citing komen, het heeft de macht om onze eigen aarde-zware
verbeelding omhoog to trekken naar zijn licht . Het is niet schel,
en dit is een verdere voortreffelijkheid : het licht flonkert niet
verblindend, het licht is blank, mat en zacht, het blinkt inwendig, zonder zijn uiterlijken glans een beslag to geven, en de
zelfde zachte doorzichtigheid hebben de versvormen ."
De Schrijver besluit zijn opstel met de woorden : „Ten slotte
is het nog een verwonderlijke gedachte, dat orntrent den zelfden tijd, en juist in dezen tijd, twee dichters zouden geleefd
hebben, die zich beiden in staat toonden tot een zoo persoonlijk
kunstwerk en een zoo intensieve poezie" 1 .
Deze vertoont ook dezelfde herhalingen, welke van grote
stylistische waarde zijn, die wij elders bij Bertken aantreffen .
Vgl . strofe 19 met lied VII . Waarom zouden wij dus dit lied,
dat op Bertken's naam is overgeleverd en in schoonheid voor
haar beste werk niet onderdoet, ja dit eer nog overtreft, niet
opnemen bij haar andere poezie, zoals ook de Zilverdistel deed?
Het zesde lied, dat de vreugde bezingt van hen die Jezus'
liefde als het allerbeste goed hebben uitverkoren, bestaa.t ook
in een Saksische redactie 2 . Dit bewijst dat Bertken's liederen
ook in het Oosten van ons land bekend waren, terwijl we reeds
zagen dat haar werk ook in de Zuidelijke Nederlanden werd
verspreid 3 .
Het zevende lied is door Dezaire genoemd het gedicht van
1 Van Eyck. Blz . 194-195.
2 Zie uitgave Joh. Snellen. Blz. 77.
3 Zie blz . 6.
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de kwaal en de onrust der liefde, ontstaan uit heftig verlangen
naar God, wiens heerlijkheid gevoeld maar nog niet verkregen
werd . Het verplaatst ons in een boomgaard, waar de minnende
ziel den nachtegaal, in de bijbelse exegese den hemelsen minnaar,
hoort zingen . Nog kan zij niet meezingen, nog niet is zij tot
de volkomenheid der geestelijke liefde gewekt, dock eenmaal
zal zij haar uitverkoren lief met tang kunnen begroeten en de
vreugde smaken die boven alle menselijke bevatting is .
In het achtste lied, wederom een nieuwjaarslied, betuigt de
dichteres aan Jezus, die zijn hart voor haar heeft geopend, haar
onvergankelijke trouw ; zijn overzoete woorden doen haar in
brandende liefde versmelten . Zoals de volksdichters plachten to
doen geeft Bertken in het slotcouplet enige aanwijzing omtrent
zichzelf:
Dye dit leydekijn heeft ghedicht, en sal is melden niet .
Dat is ganslic om hem gheschyet ;
Ten was haer gheen verdryet.
In het to Berlijn bewaard gebleven lied is de dichteres het
met doornen bespreide pad moedig ingeslagen, maar „die edele
muuie", d . i. de Bruidegom Jezus, vlecht haar van doornen een
krans en bespreidt haar weg met lelien d . z . de refine zielen.
Onder de lelien staan ook de rozen, de vurig ininnende . Men
moet niet to veel onderscheid tussen beide maken : de lelien
muuien ook vurig en de rozen zijn ook rein . In str. 12 heeft de
doorbraak plaats en begint de schildering der hemelvreugden,
die volgen op de tocht over „den enghen wech" . Hoe die opperste zaligheid, die gelukzaligheid, in wezen een bovennatuurlijk en onstoffelijk iets, dat alle begrip to boven gaat, in
woorden to vatten ? Wie kan het hoogste mingenot, d.at bestaat
in de vereniging met den Hemelsen Bruidegom, oneindig groter
dan het aardse, d .at er een zwakke afglans van is, beschrijven?
Dat gaat niet, dus neemt de GodiYUnnende ziel haar toevlucht
tot een betrekkelijk schamele schildering van de geneugten
van den vreugdezang, den vreugdedans, het vreugdespringen
(,,springen", bij natuurvolken gebruikelijk, is beter, sterker
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dan ons „dansen"), het tafelgenot en het bed . Scluldering van
aards geluk moet, zo goed en zo kwaad als het kan, hemels
geluk verbeelden .
De katholieke theoloog vindt in dit erotische lied allereerst
de symboliek : hier is het grote verlangen der Kerk naar Christtts'
genade, hier is ook de grote liefde van de refine ziel voor h .aar
sponsus caelestis, en omgekeerd die van Hem voor haar .
In str. 16 gaat het als bij een middeleeuwsen reidans : de maagdelijke zielen buigen nu eens en blijven dan weer staan, maar
de Bruidegom wil hoger stijgen d . w. z . in de richting van zijn
troon. In str . 17 zit hij al op dien hogen troon ; vgl . Vondels
rei „Wie is het die so hooch geseten" . In str . 18 regelen de
serafinnen blijkbaar den dans en wekken den Bruidegom daartoe
op. Wie zal dien hogen dans, die hemelse bezetenheid verstaan?
Geen sterveling . In de mystiek geldt deze daps, waarbij de persoonlijkheid in den wervel wordt verwijd en to loor gaat, als
het beeld bij uitnemendheid van het zalig opgaan van de ziel
in God . David danste voor de ark . Ook het herhaalde „dat"
in str . 19 moet mede het onuitsprekelijke, onbeschrijfelijke uitdrukken : de hoogste mystiek, het hoogste Godsschouwen . Wat
de Bruidegom in str. 20 doet, is ook der bruiden hoogste lust .
Hij rust in der minnen, smaakt in het bezit der (ge)liefde het
liefdegeluk, dat hem ten volle bevredigt en dus de rust schenkt .
En dan slaapt de Bruidegom, maar het bed wordt in grote
kiesheid niet genoemd! Daarna ontwaakt de Bruidegom ook
weer en begint het mystieke wijnfeest, waarin Jezus zichzelf
wegschenkt als „den edelen puren wijn" . Vgl . ook „hoc est
corpus meum, hic est sanguis meus" in de katholieke mis .
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Hier beghint een seer devoet boecxken van die passie ons
liefs heeren Jhesu Christi tracterende, geordineert nae dye
getyden der heyliger kerken, mit veel ander gebeden ende
punten ; ende is ghemaect van een devote Clusernersse, gheheten Buster Bertken, die Lvii . Iaren besloten heeft geseten
tot Utricht in die Buerkercke in een Cluse Goede dienende .
Ende is ghestorven op lint . Lebuijns dach ende leyt begraven in haer Cluse . Int iaer ons heren . M .C .C.C.C .C. Ende
XVl .
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Een inwendige aenmerckinge der minliker wercken ons heren

Jhesu Christi, beginnende vander geboorten tot dat avontmael .
Tot verweckinghe der devocien .

O scepper alre creaturen, coninc der conigen ende beer der

heeren, u goedheit, u gloriosicheit, u overhoghe werdicheit
i s gaet seer hoge boven alle verstandenisse ; alle dat lof dat
van alien creaturen gheopenbaert mach werden boven
inden hemelen ende beneden finder eexden en mach nummermeer genoech wesen tot volcomen lof uwer overhoger
onbeghripeliker weerdicheit . O grote coninc, ghi sijt in u
zo onbegripelike, gloriose, overhoghe weerdicheit u selven
3 . tekst : weel - 12 . avont ne

2 . geordineert nae dye getYden : in de volgorde van de getiJ'den d . z . de dageliJ'ks weerkerende biduren van den r .k. eredienst - 7 . sins . LebuJijns dach : 25 uni - 10. aenmerckinge : overheinzing -17 . mach : kan
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gehelic bekent, ghi sift u selves perfecte lof. O gloriose soon
gods, ghi hebt ons eewelic gemint, alre getrouweste liefhebber, ghi hebt ons oec also sterckelic gemint dat ghi van
dye overste stat der glorien neder gedaelt sijt in dyt iammerlike dal der tranen om ons to visenryeren in onser dyeper
ellende, finder groter duysternisse daer wy in waren, finder
vaster vanghenisse, finder menichfoudiger dootlike noden,
die oversuete bynnenste dijnre bermherticheit ons to ontsluten, van alien lasten ende vanden ewighen Boot ons to verlossen . O altemael begheerlike, blenckende, doorluchtige
schijnsel des ewighen lichts, glorie der engelen ende alre saligen, gy hebt u gloriose, ongebreclike, onlidelike, onsterflike, eewige godheit verenicht met die arm, crancke, sterflike
menscheit ende sijt mensch gheworden . O ghewarighe licht,
ghi hebt finder duisternisse gelicht, mer dye duisternisse en
heeft u godlike claerheit niet begrepen . O coninc der glorien,
gi hebt aftergelaten u vol glorie, u gloriose gesin, ende hebt
om onsen wil aengenomen die alre hoochste armoede, den
alren grootsten arbeyt, dat alre lastichste liden, den alre scandelicsten Boot ; gheen liden en mach u liden gelijc wesen . O coninc der glorien, ghi en wont niet geboren werden in een coninclike sale, mer in enen ouden stal, gheen blenckende gulden stucken, gheen sachte plumen en hebdi begheert, mer
met snode doecxkens, met een harde cribbe, met verworpen
hoy hebdi u laten genuegen . O rijcke, milde god, die alle
creatures so mildelic begaeft hebt met altgoet dat si hebben
ende al dat leeft zyn voetsel gheeft, ghi sijt wt misses seer
arm gheworden ende behoeflic ; gheen liden en mach u
liden ghelijc wesen. In groter armoeden, in veel arbeits, in
rnenichfoudich liden ; in groten rouwe ende druc uwes
minliken herten, in bitteren screyen hebdi u leven geleyt

21 . gehelic : geheel en al - 22 . liefhebber : minnaar - 24. stat : Plaats - 25 . visen- 33 .
tYeren : bezoeken - 30 . altemael : zeer - 32. onlidelike : onvatbaar voor liden
J
crancke : zwakke - 34 . ghewarighe : waarachtig - 35 . Vg1. Joh . I : 5-37. gesin : gezelschaP (van engelen) - 39 . arbeYt : moeite - 42. blenckende guiden stucken : met
goud doorweven kleding stukken - 44. snode : schamele •~ verworpen : slecht
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van aenbeghin dynre menscheit tot inden Boot des cruces .
• salichmaker der werelt, u minlike toecoemst was lange
begheert, mer want ghy also oetmoedich quaemt ende gy
oetmoedicheit leerdern ende u goetheit ende waarheit uwer
godlyker leeren haer hoverdie, haer boesheit, haer ongerechticheit strafte, so hebben u die hoverdighe, bose, gheveinsde ioden gehaet ende vervolcht ter dood to brengen .
• alre genadichste heer, ghy hebt goet voer quaet gegeven,
groote minne teghen bosen haet genet, altoes bereyt wesen[de] to ontfermen, die sondaren in ghenade to nemen, ghi
hebt dicwil gheleert inden tempel, inden synagogen, wonderlike, mogende wercken ghedaen : siecken gesont gemaect, crepel, blinden, dove, stomme, onreyn, watersuchtighe ende van menigerhande ander gebreken den mensche
gesont gemaect, die metten duvelen beseten waren verlost,
doden verwect ; ende ghy hebt, goedertyeren heer, grote
wederspannicheit gevonden inden harden boson ioden : si
hebben u godlike lore versmaet, u heylyge leven benijt, u
moghende godlike wercken den duvel toe ghegeven ; grote
ondancbaerheit, grote ontrou hebdi finder werelt ghevonden, u is quaet gegeven voer goet, ghi sift dicwil vermoeyt
geworden van veel gaens, u heylighe voeten gequest, grote
armoede geleden, groten arbeit ghedaen met leeren, met
straffen ; hongher, dorst, coude, hetten, reghen, storm, wijnt,
menigerhande moynisse hebdi wt minnen geleden d.aer ghi
in volherdt hebt tot inden Boot . O salichmaker der werelt,
oversuete Jhesu, gheen liden en mach u liden ghelijk wesen .
• alre beste goet, ghi sift so cleyn gheacht, soe luttel gheinint, dat ghi vercocht sift van uwen discipel iudas om xxx .
periningen, die grote minne die ghi hem bewesen hadt, en
heeft zijn herte niet beruert tot waerachtiger minnen . Vermaledijt is dye ghyericheit, daer eon redelic mensch also in
verblint Overt, dat by verkyest to hebben eon luttel dat ver-

53 toecoemst : komst - 54 . want : omdat - 56 . haer : hun - 58 . ter dood to brengen :
om u ter dood to brengen - 63 . mogende : machtige - 70. toe ghegeven : toegeschreven - 74 . arbeit ghedaen : moeite u gegeven - 76 . moYnisse : kwel ling 83 . ghYericheit : beg ~ eerli'kheid • redelic : begaafd met rode, met oordeel des onderscheids
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as ganclic is ende niet versaden en mach, ende laet dat alre
beste goet dat ewich is ende volcomelick versaden mach. O
duerscouwer der afgronden, want u gheen dine verholen en
is, hoe over lastich, hoe bitter heeft u oversuete herte gheweest to dragen die grote ongherechticheit, valscheit, glue9o richeit, hoverdie, overvloedighe boesheyt, die ghi bekenden in veel herten ; hoe minlic, hoe oetmoedich, hoe sachtmoedich dat gi geweest hebt ende u selven alsoe goedertierlic tot hem bewesen hebt, minlike heer, si en wouden
niet comen tot uwer minnen ; u godlike leringhe en hebben
9s Si niet willen ontfangen, mer alle u gracye ende weldoen
versmaet, hem selven ghestelt tot alre boosheyt teghen u,
alre goedertierenste beer ; stridinghe, blasphemie gehouden
met fellen haet ende vervolget met valschen tughen om to
vercrighen daer si booslick in gesloten waren to volherden .
i oo O alre genadichtste heer, ghi heb haer ontrouwe ende grote
versmadenisse goedertierlic gheleden ende lange verbeyt of
Si hadden willen bekeren, ende si hebben u seer bedroeft dat
Si niet en wouden comen tot beken haerre dwalinghe ;
gheen lijden en mach u lijden ghelijc wesen .
i os O overhoochlooflicke heer god, scepper ende goedertieren
verlosser, ick, alre minste creatuerken, begheer met groter
begeerten na al mijn cleyn moghelicheit dancbaer to wesen
met al u gheminde voer die grote genaden ende menichfoudighe weldaden die ghy ons, minlike heer, bewesen
i 1 o hebt . O milde, alre hoochlooflicste heer, mijn ellende is soe
groot ende mijn armoede ; als ict al versaemt heb dat mijn
cleijnheit wt reyken mach tot uwen love, so ist mi een bescaminge aen to sien ende altemael bescreyelick : het is mi
veel to armelic u hoge weerdicheit voer to brengen ; is heb
i i s menichfoudelic ende grotelic gesondicht, ick bin misdadich,
ontfermt u mijnre, ghenadyge god, gheen schoon lof en is
114. tekst : wedl
85. laet : laat varen -- 88. heeft : is bet - 90. bekenden : waarnam - 91 . oetmoedich :
genadig, goedertieren - 93 . hem : hen - 97. stridinghe : togenstand - 112 wt
reYken : verstrekken -114. u hoge weerdicheit voer to brengen : om bet voor uw hoge
waardigheid to brengen
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inden mont des sondaers, mijn gheest Overt bedroeft, mijn
heert seer bedruct, suchten ende screyen is met mi . O alre
goedertierenste heer, rni coemt finder gedachtenisse hoe mini Zo lick dat ghi ontfinct den rouwe ende die tranen van Maria
magdalena, doe si voer u godlike voeten oetmoedelic nederlach ende bitterlic screide, daer si vercreech grote genade,
suete vertroostinghe in haerre herten wt u suete minlike
woerden ; hier in troost is mi, goedertieren heer, ende hoop
i ss in u genadicheit. O alre begeerlicste, alre schoonste, alre
suetste, ontstect mi altemael met u onbegrypelike minne,
laet die duerschinende vlamme uwer bernender 1YUnnen
duergaen minen gheest ende al mijn crachten, op dat ic,
inden minliken vuer bernende, u hoghe weerdicheit to love
i 30 met wtschinende vlammen uwer genaden een geheel oitfanclike offer werden mach . O duerscouwer der afgronden,
al mijn begeerten zijn voer u godlike teghenwoerd,icheit,
ende mijn diepe suchten en is u niet verborgen . O genadige
heer, ontfanct minen bedroefden geest, ende mijn arm,
135 nedergeslaghen, verworpen hert en wylt niet versmaden .
O alre suetste ende minlicste mijnre syelen, wat hert mach
soe cout wesen dat niet bernende werden en sel ende versmelten in u oversuete vuerige minne, die so crachtelic
doerschijnt ; o milde fonteijn, overvloedich in wtstortinge
iao dijnre genaden, wat hert mach so verdroecht wesen d.at
wander groter overvloet dijnre genaeden niet doergoten
werden en sal ende brengen voert welsmakende vruchten ;
wat hert mach so cleijnmoedich wesen dat hem niet oprechten en sel in volcomen hope, o milde god, de erde is
145 vol van uwer bermherticheit . O goedertieren heer, wie sal
moghen in enigen state so hooch verheven wesen, die niet
getogen en sal werden tot oetmoedicheit, aenmerkende u
minne ende oetmoedicheit, dat ghy, coninc der coninge,
u knien gebogen hebt voer u arme discipelen ende hebt
150 haer voeten gewasschen ende hebt dese minne ende weer150 . tekst : u voeten aldus ook in de Leidse uitgawe van 1518
127 . bernender : brandendende - 130 . wtschinende : geheel en al beschiJ'nende ver-

lichtende - 130 . ontfanclike : aannemeliJ'k, welgevallig - 137. dat : dat het
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dicheit den verrader iudas neck bewesen, mer zijn valsche
hert en Overt niet getogen tot uwer minnen . Och hoe lastich
salt wesen dengenen de u genaden ondancbaerlic ontfangen,
de van buten u discipulen schinen, mer van binnen valsch
155 zijn ende u godlike lere niet en houden, in al haren wercken
niet en sueken dan eygen profijt, die u eren metten lippen,
mer metter herten van u veer verscheyden zijn ; ghi hebt
selve gesproken : „wee u, ypocriten" . Mer, lieve heer, wat
sal hem ewelic wesen die arm van geest zijn ende hebben
ibo hem selven ende al dine doer a minne gelaten ende zijn u
discipelen geworden ende hebben u lere nagevolcht ende
behouden, in al haer wercken u lof gesocht ende niet haer
eigen profijt voer geset? Die aldus zijn, werden getroost,
gestarct, seer hoghe verblijt in Karen gheest, want ghy, min165 like heer, selve gesproken hebt : „daer is bin, daer sal mijn
dienre wesen" . Och ic, ongevallige verwerpelinc, die armoede
versmaet heb, sachticheit, ledicheit, ydel genoecht gesocht
heb in mijnre grater blindicheit, veel onsalicheiden nae gevolget bin ende veer van u gewarige licht gedwaelt bin, u
i 70 godlike stem niet ghekent en heb . O goede herde, is beken
mi onwerdich uwer godliker genaden, is en bin niet weerdich onder u scapen gerekent to werden . O alre ontfermhertichste heer, doet op die oghen dijnre goedertierenheit ende
siet aen mijn ellende, die lastige noden daer is in bin, want ic,
> >s ongevallige, met getroost werden en mach dan doer u genade, soe wilt mi doen niet na mijn onweerde mer nae u grondeloze barmherticheit. Minlike beer, mi coemt finder ghedachtenisse dat cananeusche vrouken de na liep ende riep ende
badt om ghenade voer haer dochter . A1 wast dat gi haer large
i so vertoocht, si bleef volherdich, hopende op u genade ; si vercreech haer begeerte ende Overt grotelic van u geloeft . Dese
goederticrenhei t is mm een sterlinghe in minnen, ende is en wil
met aflaten tot u genadicheit to roepen tot ghi mijns ontfermt .
152, lastich : moeilJi'k -154 . de : die -160, doer : om -163 . voer geset : vooropgesteld
- 166 . ongevallige : beklagenswaardige, ramPzalige - 173 . doet op : open - 174 .
latige : drukkende - 174 . want : daar - 178 . de : die - 180 . vertoocht : lies wachten
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Een innige sprake tot ihesurn aen den berth olyveten .

O minlike vader, wat hert mach soe stiff staen in eygenwillicheit, in ledicheit, in
traecheit soe vast slapen,
dat niet verwect en sal
werden tot arbeit ende tot
i 90
onderdanicheit uwes godliken willes, aenmerkende
den groten anxt, den lastyghen arbeit, den onmatigen druc, daer ghi
i 9s
aen den berth van oliveten
in waert, bernende in
minnen, nederliggende ter
eerden, den last van alder
werelt sonden dye ye
zoo geschiet waren ende geschien souden, op u nemende, uwen hemelscen wader
aenbiddende in doersnidende, ondencliker rou ende dzuc,
arbeidende in crachtigen ghebede, bloet swetende, nederdrupende ter eerden, u selven willichlic overgevende voer
Zos ons to voldoen, al to liden dat onser salicheit behoorde,
wel wetende al dat ghy liden Bout, niet afwikende om
gheenrehande saken, mer volherdende tot inden doot des
cruces . Och dat is so lange geslapen heb in sonden, met u,
lieve heer, niet ghewaect en heb ende gebeden ende niet ter
z i o herten getogen en heb in hoe groten druc dat ghi om minen
wil geweest hebt, hoe grote penitencie dat gi voer mijn
misdaet gedaen hebt ende geleden ; lieve beer, vergeeft mi
mijn grote ontrou ende ondancbaerheit, want ghi overvloedich sift van ghenaden .
a i s O gesontmaker ihesu, ghi sift dye minne, begeerte ende
vruechde, ende al die wellusticheit mijns herten, ghy hebt
185

216 . tekst : wellusticheit
192. lastYg hen arbeit : moeili'ke
inspanning - 202. ondencliker : ondenkbare - 203,
J
arbeidende : benauwd liJ'dende - 205 . voer ons to voldoen : om onze schuld to voldoen - 215 . gesontmaker : Heiland, Zaligmaker
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mijn hert ghewont, u bernende nuruie heeft mijnen geest
vuerich gemaect, van u suete sueticheit heb is een luttel
gesmaect ; siet my quellende lopen, is haest tot u, lieve heer,
als dat geiaechde hert totter fonteinen, u minne trect, in mi
selven en mach is niet dueren, is lope verwoest, is en vinde
nergent rust . O mijn enige begeerte, wilt mijn bijster lopen
recht tot u stueren, want glu sijt den mijn siel mint ende
begeert, och mi dorst. Wanneer sal is comen totter levender fonteynen ende versaden mijn begeerte, want ghi, lyeve
heer, met uwen godliken mont gesproken hebt : „wie dorst
heeft, die come tot mi ende drinck" . Lieve heer, my coemt
finder gedachten dat vrouken van samarien di quam om
water to putten, hoe mimic dat ghi haer toe spraect ende
begeerden van haer dxincken to hebben . Och, suete beer,
ick weet wel dat glu na salicheyt der menschen hebt dorst
ghehadt . Hangende inden cruce hebdy uwen dorst gheclaecht, maer vanden ioden Overt uwen godliken mont voer
gebrocht edic ende galle . O suete minlike heer, die pijnlike
dorst is of, mer is gelove vastelic die bernende nunne ewich
to wesen in u dorst ende altoes begerende ons salich to
maken. O alre begeerlicste mijnre sielen, siel, lijf, crachten,
begeerten, gedachten, mi selven al geheel, geve is ende laet
altesamen in uwen wil . O alre ghetrouweste, u dorst mi
salich to maken, my dorst salich to werden . O salich maker,
gi sijt nujn salicheit, glu sift daer mi na doerst, geeft mi
drincken, versadet mijn begeerte van uwer sueticheit opdat
is niet meer wt en daerf lopen, mer stadelic mach bliven in
u, minlike heer, het zijn dock u weelden to wezen onder de
kinder der menscen ; wat sal mogen hinderen die suete vereninge daer een begeringe is? U min trect suetelic, is loep
begeerlic, glu begeert enich, mijn siel laet al menichfoudich,

246 tekst : 0 min
219 . quellende : gefolterd - 220 . fonteinen : bron - 221 . dueren : het uithouden ;
verwoest verwilderd - 222 . bJ ijster topen : wild rondloPen - 223 . den : dien
235 . of: of voorbiJ' - 238 . laet . . . wil : geef mJi' geheel over aanuw wil - 243 . daerf:
behoef to - 246. een : eenzelfde - 247. enich : eenheid ; laet : laat varen ; menichfoudich : het menigvuldige, in de mYstiek de drukte en het gewoel der wereld
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ghi biet u, suete Ihesu, seer minlic, mijn siel begeert u seer
begeerlic ; is laet mi in u grondelose ontfermherticheit ; u
250 godlike wil geschie in mi ewelic sonder eynde .
Een inwendighe oeeninge tot Jhesum als hi gevanghen went
ende van sinen discipulen verlaten .
O hoghe weerdighe, gebenedide soon gods, die
255
also trouwelic bi sijt dye
u miunen, in alien tribulacien ende druc hen to
vertroesten, hoe recht
ellendich ende ongetroost
zao
hebdy geweest finder nacht
doe ghy gevangen wordt,
hoe goedertierlic hebdy u
selven gelaten finder borer
handen, ghi en hebt den
265
verrader Judas u minlyke
aensichtniet ontoghen, sijn
verradelike cussen hebdi
.
O
alre
minlicste
beer,
ulyeve
dis[ci]pulen zijn druckegeleden
lic van u ghescheyden, ghi sijt alleen ghebleven onder dat bose
zoo geselscap die u felliken aensagen en wredelic toespraken ende
ongenadelic aentasten, u heilyghe handen bonden ende met
groter onweerdenvoert toghenvander eenre stede totter ander,
brochten met vreseliken ghebeer van Annas tot Cayphas,
daer ghi seer onweerdelic ontfanghen wordt, geslaghen in
275 u mimic aensicht, u heylige oghen verbonden ; veel ondenckeliker versmadenisse hebdi, goedertieren heer, gheleden, den ganssen nacht seer vermoeyt geweest van pinen
ende seer geslaghen ende scimpelic toe ghesproken dat ghy
propheteeren soudt wie dat u sloech . O kenre alre herten,
zso hoe grote felheit hebdi ghevonden in dye herten uwer
vyanden, hoe grote blintheit hebdi bekent in den ghenen
255 . bi sJ ijt : nabJ i' ziJ't - 263 . gelaten : overgageven - 268 . druckelic : benauwd 273 . ghebeer : getier - 281 . bekent : gezien
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die siende schenen . O waerachtyghe licht, hoe si meer sagen
• godlike wercken ende hoorden u godlike woorden daer
Si doer verlicht ende gheleert gheworden mochten hebben,
Zss maer hoe si meet saghen ende van u hoorden, hoe sy u
meet versmaden ende meet verhardt, verduistert, verstijft
worden ; dye u ghehaet hebben ,die hebben dye duysternisse
seer ghemint. Ende u lieve discipulen sijn van u ghescheiden,
• goedertieren beer, ende sy en sijn by haer goede opset
290 met ghebleven, mer sy hebben u ghelaten in der boser
handen ende si sijn ghevlucht . Uwe lyeve discipel Peter,
dye hem hooch vermeten had u, siren beer ende meester,
met of to gaen, is scandelic gevlucht ende heeft versaect u
to kennen. O ontfermhertichste heer, is belye met bedructer
29s heerten dat is menichwerf mijn geloften die is u ghedaen
heb, qualic gehouden heb, mijn goede opsetten u onderdanich to wezen ; is en bin niet bebleven in armoede, versmaedenisse, ster[v]inge, [met in] dolinge mijns sondighen
levers, ende bin van u godlike waerheyt ghedwaelt ende
soo byn ontrou geworden ende seer bescaemt in my selven ; is
bidde met bedructer herten, met groter schaemten om genade, om verghiffenisse van al mijn sonden, die menichfoudich ende groot zijn : O alre genadichste heer, wilt mi
ghenadelijc aensien, als gi sinte peter aensaget doe lu u
305 versaect had, lu Overt soe muilijc gheruert in zijn hert doer
• godlike rosier d .at hi wt ghinc ende screide bitterlic . O
suete heer, geeft mi dat is duet aenscouwinghe uwer bittere
passien mach vercrighen genade ende berouwe van alien
mijnen sonden ende gha.en wt van alle qua.et, mi selven
s 1 o aenmercken in mijn menichfoudige gebreken ende in u onsculdige liden mi stadelic oeffenen ende dat medelidelic
dragen in mijnre herten ende screyen om mijn grote ondancbaerheit ende werden deelachtich der hoger saliger
308 . tekst : genade van
284 . gheworden mochten hebben : mochten zJ
ijn - 286. verstJijft : verstokt - 293 .
of to gaen : afvallig to worden ; versaect : geloochend - 306. insien : bilk in ziJjn
ijn
binnenste - 309 . ml aenmercken in : oPmerkzaam ziJjn op - 311 . mi oeffenen : mJ
voile aandacht widen
; medelidelic : vol medegevoel
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vruchten uwes bitteren lidens to smaken na u godlike behaechlicheit . O fonteijn alre goetheit, en verlaet mi niet
altemael, mijn bidden ende begheren van u grondelose
barmherticheit is, dat uwen godliken wil in my gheschien
moet in tijt ende in eewicheyt, eewelic sonde eynde . Amen.
O hoghe vrolicheit mijns geest, ghy sijt altemael begeerlic,
u min is suet boven alle sueticheit. O enighe begeerte mijnre
sielen, of my van dijnre overvlodiger mildicheit ghegeven
worde dat is u overvloedighe sueticheyden in mijnre sielen
rnocht gewaer werden, u godlike teghenwoerdicheit stadelic gevoelen, dye suete woerden wt uwen godliken mont
mochten ingaen tot mijnre herten op dat is smakende rnocht
bekennen hoe oversuet ende minlijc dat glu, minlike heer,
sift den ghenen dye u minnen. O alre ghetroueste liefhebber,
u godlike vertroostinge, u godlike vruechden die ghi, alre
schoonste brudegom, instort der devoter bruit die u mint
ende alien troost doer u minne versmaet, der vruechden
gelijc en mach buten u nerghent gevonden werden in gheen
creaturen . O oversuete Jhesu, alsoe hooch als u macht, u
rijcheit, u mildicheit, u wijsheit, u edelheit, u schoonheit, u
goetheit ende al dat to loven ys, boven gaet al dat creatueren
ontfangen hebben of gheven moghen, alsoe hooch gaen u

gaven, u vruechden, u godlike vertroostinge, u weelden
boven al dat van creatueren ontfangen mach werden ; ghy
sift onse scepper ende verlosser, god ende mensch, ghi sift
alleen die versaden mach. O ghetrouwe minnaer, alre beste
sao goet, wat sel oils moghen ofhouden, dat ghi niet boven al
seer hertelic, crachtelic, bernentlic met al onsen crachten
seer begheerlic sel ghemint werden, want dock buten u niet
to vinden en is dat tot minnen trecken mach, ten is altoes
perfecter, sekerre, vaster, stadiger, overvloedyger in u,
338 . tekst : verlosser
314-315 . behaechlicheit : welbehag~
en • fonteiJjn : bron - 315 . en : ontkenning - 316 .
altemael : geheel en al - 318 . moet : moge - 319. altemael : uitermate - 326 . bekennen : leren kennen - 330. allen : alle andere • doer : om - 340. niet : ontkenning,
veroorzaakt door het voorafgaande - 341 . bernentlic : brandend, vurig - 342 . niet :
nets - 343 . ten is : of bet is - 344 . sekerre : zekerder
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sas suete jhesu, to vinden . Yst dat men ons mint, wt verkiest
ende ons die minne met weldaden bewesen werdt, buten
onse verdienst altemael veel trouwen gheschyet, o oversuete
ihesu, u godlike ininne tot ons gaet daer seer hooch boven ;
want ghi hebt ons eewelic ghemint : eer wy waren, hebdi
350 gewilt dat wy wesen souden ende hebt ons sonder u behoef
van niet gescapen na uwen beelde ende hebt ons mildelic
begaeft met al tgoet dat wi hebben, altemael sonder onse
verdyenst; doe wy om onse misdaet eygen waren ende in
groten last, soe hebdi ons met veel lidens ende met uwen
ass bitteren Boot weder verlost. Dese minne, dese weldaden,
alre getrouweste minnaer, is seer hooch bovengaende alle
trouwe die in creatueren gevonden mach werden . O aire
suetste minnaer, ist d.at ons schoonheit trect, glu sift die aire
schoonste ; ist edelheit, ghi sijt die aire edelste ; ist rijcheit,
seo ghy sift dye aire rijcste ; ist mildicheit, glu sijt oock dye aire
miltste ; yst langhe duericheyt, ghi sift eewich sonder beghin
ende sonder eynde . 1st moegentheyt dat ons tot minnen
soude moghen trecken, ghi sift heer almachtich ende heer
boven alien heeren . Mimien wy wijsheyt, ghy sift dye aire
sbs wijste . O lyeve heer, voer u en is gheen dinc verborghen .
1st goedertierenheyt, ghi sijt goedertieren, heer Jhesu, die
aire goedertierenste ; yst eenich goet daer men lof of spreken
mach, glu sijt die alre beste fonteyn aire goetheit, oversuete
ihesu, altemael ist in u geheel overvloedelic, onverwandelic
370 dat tot minnen trecken mach ; gheen vruechde, geen sueticheit, noch troost en mach dien gheliken, suete ihesu, dye
glu instort, gheeft to smaken, die met gheheelre herten minnen ; ende onder u bitter liden is verborghen u onbegripelike suete minne, dye ghi, minlike heer, to smaken gheeft
375 die u ininnen met gansser herten . O aire ghetro[u]weste minnaer, u bernende minne aenschouwe is ende bevoele in
346. buten . . , gheschYet : of dat) ons buiten onze verdienste veel trouw to beurt valt
- 350. sonder u behoef: zonder dat giJ' ons nodig had - 353 . eYgen : slaven van de
wereld of ons vices - 362, moegentheYt : macht - 369, onverwanderlic : onveranderlJi'k
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mijn herte die wtsclunende vlammen doer intreckinghe
uwer godliker woerden ende aenmerkinge uwer hoger
nvnnen wercken. Ic bid oetmoedelic, munlike ihesu, wilt mi
altemael ontsteken met u godlike muuie, op dat is met
wtschinende nunnen wercken die u behaechlijck sijn na
mijn cleynheit mach dancbaer wesen voer also veel grooter
weldaden ; is laet mi met alle mijn begeerten in u grondelose
goetheit ; u godlike wil gheschie in tijt ende in eewicheit
sonder eynde . Amen .
Een inwendich beclaghen met medeliden tot Jhesum als hi voor
Pilatus geleidt wardt ende valschelick besculdicht .

O gherechtighe rechter
der levender endc der
390
dooden, hoe oneerlic sidy
gebrocht voor Pilatus, den
valschen rechter ; veel
loghenachtigher mannen
hebben u met valschen
39s
tugen beclaecht ; sachtmoedich hebdi, goedertieren heer, geswegen, u
selven niet ontsculdiget .
Och hoe veel zijn onser
aoo
die u heylighe leeringhen
ende goede exempelen
seer qualick na volghen, nochtans u discipulen of discipulinnen schinen to wesen, luttel onghelijcs moghen verdragen, lijdsaemlic nau een woort sonder omsnauwen, wederaos knaghen, schelden, kiven, gherucht, onsatelic driven, daer wi
seer straffelijc in zijn, want ghi, goedertieren heer, also sacht377 . intreckinghe : oPneming - 378 . aenmerkinge . . . wercken : het opmerken van
de werken uwer hoge liefde - 380 . altemael : geheel en al ; ontsteken : doen ontbranden
- 380-381 . met wtschinende minnen wercken : met uitstralende werken der minne 383 . laet . . in : onderwerP aan - 390 . oneerlic : smadelJi'k - 395 . beclaecht : aangeklaagd, vgl. beklaagde" - 404. omsnauwen : terngsnauwen - 404-405 . wederknaghen : terngbJi'ten - 405 gherucht : misbaar •, on satehc driven : onbetame1i'k
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moedelic alle versmadenisse ende onrecht ghedraghen hebt,
altoes bereft to vergheven, ghenade to doen die u also onghenadelic tractierden ende versmaden . Pilatus heeft u, minlike
heer, gheseynt tot Herodes, hi bevant wel dat ghy wt hate
ende nijt voer hem gebrocht wordt ende [dat Si] begeerde[n] u ghecruyst to werden ende ghedoot sonder sake .
Herodes heeft u, minlike heer, met zijn volc bespot ende
versmaet ende oneerlic wederom geseynt in een wit cleet,
versmadelic bespottende, om ghedaen met groter onweerden . O alre genadichtste heer, u hoge mogentheyt en werdt
niet ghevreset, u godlike wijsheit niet gheeert, mer seer
versmaet, u godlike goetheit ghehaet . Pylatus heeft u, minlike beer, willen vry laten, want by gheen sake des Boots in
u en want, noch ooc Herodes, mer die herdicheit ende boosheft van die u hateden was alsoe wreedt, Bat si niet en worde[n] beweghet, hoe grote goedertierenheit Bat sy aen u
saghen. O coninc der glorien, hoe sidy onteert ende versmaet vanden hoverdighen vorsten ende van Karen dijnres,
Si en hebben onder u moghentheyt niet willen bughen, u
godlike bescermenisse niet willen hebben. Aen u, lieve heer,
en hebben si niet ghevonden Bat haer boosheyt een sake
mocht gheven tot soe groter feller onghenadicheyt, maer
wt eyghen minne, hoveerdicheyt ende aenghenomen snodicheit, begherende ydel glorie ende tijtlike eer, hebben sy
u versmaet, versae[c]t voer Pylatus den rechter ende hebben
gheseit : „Wy en hebben ghenen coninc Ban den Keyser" .
O ghewarige licht, dye blinden hebben den raet haerre
blinder leiders gevolget ende hebben begheert Barrabas
levende to houden, een dootslager, ende u, minlike, sachtmoedighe heer, hebben si versmaet ende met groten ge-

407. tekst : versamdenisse - 409 versamden
409 . tractierden : behandelden - 410 . gheseYnt : gezonden - 412. sake : schuld 414 . oneerlic : schande~i'k
~ - 415. versmadelic . . . onweerden : dat u, terwiJ'1 hiJ' u
smadeliJ'k besPotte, met grote hoop is omgehangen - 416. mogentheYt : maJ'esteit 419 . sake : reden voor straf, schuld - 421 . wreedt : hevig - 422 . beweghet : bewogen 429 . eYghen minne : eig enliefde •~ aenghenomen •r aangematigde a vermetele ? - 433 . ghewarib
ahe : waarachtig ;t haerre : hunner
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rucht begeert, roepende Batmen u wech doen soude ende
crucen, gi waert hen also onweert, alre werdichtse, Bat hen
pijnlic was u levende to sien, dien si also seer hateden ende
versmaden ; sy riepen sonder aflaten : „Cruysten cruysten,
zijn bloet sy op ons ende op ons kinderen" . Die nusdadige
Barrabas ys vry gelaten ende ghi, onsculdige beer, sift van
den valschen rechter Pylatus na haer begeerte ter Boot gheordelt . O suete minlike beer ihesu, gheen liden en mach u
liden gelijc wesen .
Ghe bet .
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Doerscouwer der afgronden, want voer u godlike oghen
alle verborghenheiden openbaer zijn ende u godlike genadicheiden also menichfoudich zijn, so wilt dock ghenadelic
aensien den inwendighen foot ende armoede mijnre arrner
sielen, als is aenmercke dat gy, goedertieren heer, god
almachtich, also grote versmadenisse, also veel lastiger pinen,
also rechte sachtmoedelic, also lijdsaemlick, willichlic om
once misdaden geleden hebt wt groter nunnen, so ist nu
een grote beschaminghe dat is mi also ondancbaer, ontrouwe
vinde ende heb mijn dagen jaren veel onvruchtbaerlick
overghebrocht ende bin tot outheit gecomen ende vinde mi
noch in grooter slappicheit, traecheit, versumelheit, niet
alsoe onderdanich als een waerachtighe minster ende getrouwe dyenster is sculdich Karen heer ende getrouwen god.
Mijn siel verdriet mijns gebrecliken levens, is bin my
selven swaer, is begheer my al gheheel met alien crachten
ende machten inwendich, wtwendich, na al mijn cleijn verrnoegen daer toe to voeghen onderdanich to wesen uwen
godliken wil, to doen in allen minen voernemen dat u,
lieve heer, goedertyeren Jhesu, behaechlic is ; wilt my van
binnen leeren stueren, doer u godlyke genade selve wercken,
dat u godlike wil gheschie ; want alle mijn begeerten daer
nae dorsten met groter verlanghen als ick aenmercke hoe

438 . dat hen : dat het hun - 451, aenmercke : bedenk - 459. minster : beminnaarster
- 460 . dYenster : dienstmaagd - 465 . dat : wat - 467 . stueren : besturen,• wercken
bewerken
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arm, hoe seer versmaet, in hoeveel droefiussen dat glu,
sachtmoedighe heer, in deser ellendigher werelt om onsen
wil gheweest hebt, al onse lasten draghende tot finder bittere
Boot. Als is u minne tot ons aldus bernende voele, wat
vruechde mach mi in dezen dale der tranen lusten daer ghy,
minlike heere, alsoe arm, alsoe versmaet, also rechte ellendich ende verlaten in sijt gheweest, hongher ende dorst
[hebt] gheleden, veel [hebt] gearbeyt, naect, iammerlic mismaect inden cruce wt minnen voer ons ghestorven [syt]?
Mijn gheest wort ontsteken in vuericheit, dye minlike scutten uwer godlyker minnen doergaen mijn binnenste, ick
vinde mu quellende, suekende, muuiende, begerende, nergent rust nemende, noch suekende noch begherende, alre
ghetrouweste mynnaer, dan in u ; gh4eft mijn verrnoede
siele rust, trect mi, sluit mi in u nurnende harte ; daer mach
is sekerlic rusten ; wilt my daer in behouden, alre begheerlicste suetste minnaer, en laet mi niet weder wt keeren tot
nu selven, want, lyeve heer, ghy sijt mi suet ende begeerlic
boven alle sueticheyden, ick bin my selven een walghynghe
ende seer bitter gheworden, ghi sijt mijn sueticheyt alleen
die mijn syel begheert ende suet smaect ende mi alle wereltlike troost [ende] sueticheyt bitter maect . O minlike Jhesu,
gheeft mi in vrede to slapen, in uwen godliken love met
alien salighen stadelick to waken . Ick laet mi altemael in u
grondelose goetheyt, u godlike wil gheschie altoes in my
eewelic sonder eynde . Amen .
Een beclaghen met medelyden tot ihesum als hi variden joden
gecroont wardt ende als sy ryepen „cruisten cruysten" .

O meester der salicheit, die alsoo genadelic, alsoe goedertierlic u selven altoes bewesen hebt totten armen crancken
sco sielen, haer lasten, siecten, quellingen of to nemen, gesont
490-491 . tekst : weertlike in de Leidse uit ave van 1518 : wereltlike - 495 . eevelic
479-480. scutten : schoten piJ'len - 481 . quellende : lJi'dende - 483. vermoede : afgematte - 485 . sekerlic : veilig - 490. ende suet smaect : en die haar zoet smaakt
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to maken, hoe rechte wredelick heeft u Pilatus naect doen
binden aen een haerde clomme ende sijt, alre ghenadichtste
heer, sonder eenighe barmherticheit alsoe seer ghegheselt,
dat niet heels aen al u heylige lichaem en bleef. Dit Tamer en

sos mocht der boser begheerte niet versaden ; is hebben u,

sachtmoedige coninck, oneerlic neder genet, aengedaen tot

uwer confusie een purper cleet, in u hant genet een ryet, tot
versmadenisse uwer conincliker mogentheit een scerpe
doornen croone gedruct in u ghebenedijde hooft, mitten
s i o reyde seer gheslagen op u eersaminghe coninclike hooft, in
versmadenisse, in scimpe ende spotte haer knyen gebogen,
seggende : „Sift gegruet, coninc der Joeden" . O alre schoonste, hoochloeflicste beer, onse salichmaker, onbegripeliken
is u godlike minne tot ons ; a11e dese versmadenissen ende
i s veel meer hebdi sachtmoedelic ghedragen . Aldus iammerlic
mismaect sidi wtghegaen ende [den] vole aldus versmadelic
510. tekst : ope
502, clomme : kolom, geselpaal - 504 . niet : nets ; Tamer : iced - 505. mocht : kon ,
versaden : genoeg zJi'n - 506 . oneerlic : smadelJi'k - 507 . confusie : boon - 510.
reYde : net ; eersami~ he : heilige - 510-511 . in versmadenisse : tot boon
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getoont, u vianden hebben geroepen wt boser, nydige
herten : „Doeten wech, cruysten", ende hebben u, lieve heer,
seer versmaet ende verworpen . O nunlike wader, wat ghetrouwe kint soude mogen sien siren wader onsculdelic in
so groten druc, so seer versmaet, so [i]ammerlic gedaen, so
gegeselt, so met doornen gecroont, dat hem niet ontsetten
en soude ende van binnen zijn herte gescuert werden van
rouwe ende medelyden? Och getrouwe wader, al veel meer
zijn wy schuldich bewegen to werden van u bitter liden,
want ghi god ende mensch sijt, ghi en hebt niet alleen onsculdelic geleden, mer onse grote sculd hebdi wt minnen
op u ghenomen ende voor ors hebdi, minlike beer, geleden
ende voldaen . O minlike wader, hoe bernentlic zijn wi u
sculdich to mmnen, hoe geheel ors selven to laeten in uwen
godliken wril, want ghi wt miiuien also veel om onsen wil
geleden hebt. O sachtmoedyghe coninc, die herten der
boser ioden en worden niet bemorwet, hoe iammerlick
dat ghy, lyeve heer, mismaect waert, si hebben op u ghegheselde lichaem gheleit met groter onweerden den swaren
boern des cruyces, daer ghi seer order ghebogen ghinct ;
aldus versmadelic sidi wt geleit met groter onweerden als
een die alre meeste misdader, goedertieren heer ; gheen
liden en mach u liden gelijcken .

Ghe bet .

545

O bliscap ende glorie alre saligher, alre salichtste beer Jhesu,
als is aenmercke u coninclike hooft met doornen ghecroont,
u minlijke, schoon, begeerlicke aensicht soe iammerliken
onghedaen, overlopen met uwen heiligen bloede, u seer
vermoyede heilige lichaem met onghenadiger geselinge
also iammerlic gewont ende also druckelic neder gheboghen
order dat swaer cruce, ende hebt den overlastigen last onser

518 . doeten : doer hem ; kruYstep : kruisigt hem - 521 . gedam : van uiterliJ'k 523 . gescuert : verscheurd - 526 . want : want daar - 529. bernentlic : vurig - 530 .
to laeten in : over to later aan- 535 . onweerden : verachting, smaad - 542. aenmercke
oPmerk - 544 . onghedaen : misvormd - 547 . ende hebt :als ik aenmerke dat gij
hebt ; overlastigen : overzwaren
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sonden alsoe • sachtmoedelic gedragen ende sijt, goedertieren heer, wt bernender inimien gegaen alsoe iammerlijc
zso mismaect totter stede daer ghi u selven voor ons offeren
woudt, o alre ghetrouweste minnaer, a1s is aldus in u scouwe,
soe went mijn hert gewont en quellende van minnen . O
suete minnaer, dat is my so lange tot ydelheit gekeert heb
ende die sueticheiden uwer rninnen niet ghesmaect, dat is
szs mi nu seer bitter geworden, dat nu suet plach duncken to
wezen . Och dat is also lange gedwaelt heb, also laet u suete
stem gehoert heb ! Vergheeft mi, lieve heer, dat is my na
u godlike leeren ende raden niet gestelt en heb ende bin
alsoe ondancbaer gheweest uwer groter inuuien ende me560 nichfoudiger weldaden, niet onderd,anich, mer eyghenwillich, ongelaten, geern ghepresen, node gestraft ; is heb mijn
hoofs, mijn lichaern, mijn leden dicwil versiert nader werelt
ende mijns selfs eyghen behaghen gesocht, ydelick, dwaeslic
daer in [ge]glorieert ; in groter hoemoedicheit, in ongehoorsb5 saernheit, eyghenwillicheit geleeft, veel iaren sondelic overgebrocht ; niet in memorien gehadt hoe arm, hoe oetmoedich, hoe sachtmoedich dat ghy, lyeve heer, geweest sijt tot
inden doot des cruces . O alre goedertierenste heez, wilt mi
a11e mijn sonden vergheven ; het is my wt gronde mijns
570 herten leet, lieve beer, dat is den tijt aldus qualic overgebrocht heb in groten sonden, seer eyghenwillich, dicwijl
stiff, onboochsam tot mijn ouders ende daer is onder
hoorde, my bewesen heb ; dat cruys van tijtlic liden dat
glu op mi hebt laten comen tot mijnre salicheit, heb ick
575 onweerdelic van mi geworpen ende bin toornich, hatich,
nydich dicwil gheweest op die my moylic waren, ende heb
met woerden, met gelaet, met ontrecken van weld .aet, met
verminren haerre goeder famen my selven gewroken en
verblijt in haer verdriet . O barmhertighe beer, ghi hebt
578 . tekst : geworken
550. stede : plek - 552 . 9uellende : li'dende
- 555 . plack duncken : scheen - 561 .
J
ongelaten : niet onderworpen aan Gods wil -- 564. hoemoedicheit : boogcooed 572. stJi'f: onhandelbaar •~ onboochsam : ongehoorzaam - 572-573 . daer is onder
hoorde : miJjn overstep - 575 . onweerdelic : smadelJi'k - 577 . met gelaet : door houdin ~
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sao my dickwil van binnen vermaent, dat ic' mi oetmoedelic
bugen soude onder al[le] creaturen, sachtmoedelic dragen
alle teghenheit ende bidden voer mijn belasters . U bitter
lijden, u godlike lere en heb is also niet ter herten getogen,
dat is doer u godlyke minne mijn leven daer na gevoecht
585 heb ende bin ongehoorsaem geweest, uwen godliken wil
heb is nu of geneicht, mijn eyghen wil heb is dicwil gevolget . O barmhertige god, ontfermt u over my, vergeeft
mi al mijn sonden ; is laet mi al gehelic in uwen godliken
wil, wilt mi purghyeren doer u bernende inuine also dat
590 gheen onghelicheit in my en blijft, daer ick u, mijn scepper
ende verlosser, mishaechlic in bin ende begheer wt al mijnre
herten dat u godlike wil in mi gheschye nu ende eewelick
sonder eynde.
AMEN

s~s

Een devote oe eninge tot
Jhesum als hi soe bitterlic

aen den cruyce ghenagheldt
werdt ende met galle ende
edick ghelaeft .

boo O verlosser des rnenscheliken geslachts, gebenedide soon
gods, ghi sijt wt groter nvnnen ghecomen in dit dal der
tranen, u volc to visentyeren, to troosten, to verlossen wt
Karen lasten, mer, lieve heer, ghi sift oneerlic ontfangen,
iamerlic versmaet, verworpen, gehaet ende metten bosen
boz ongerechtighen gherekent . goedertieren ihesu, doe ghi dat
589 . PurghYeren : reingen
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swaer cruis gebrocht hadt totter stat daer ghy sterven wout
voor oils, daer si di, minlike beer, ontcleet ende met groter
onweerdicheit of geruct dat in u ghewonde heylige lychaem
aen geheelt, in gedruct was, met scempeden, versmadeliken
6 i o woerden gheladen, wredelic op dat cruys geworpen, wt
gherect, genagelt doer u heilige handen ende voeten, opgerecht metten cruce, ende tusscen twee mordenaren hangende
als die meeste misdader, overgoten met uwen preciosen
bloede ende ghelaeft in uwen dorst met edick ende met
615 gallen . Ende in deser groter pynen [endeJ versmadenisse
hangende, bespot, bescimpt met quaden ghelaet, met scimpighe woerden [u], in veel manieren altoes bereft wesende,
goedertieren heer, nochtan ghenade to doen ende hebt met
uwen sueten godliken rnont ghesproken : „Vader, vergheeft
620 hen, want si en weten nyet wat si doen" . Hebdy u, minlike
wader, also suet, sacht, goedertieren tot u vyande bewesen,
wat seldi dan doen u vrienden, die u, minlike heer, met
gansser herten minnen, u godlike lof ende eer suecken ende
zijn uwen wil onderdanich? O alre minlicste, getrouweste
625 beer, dat is u wt al mijnre herten niet genunt en heb, altoes
mi niet onderdanich gehouden en heb, na uwen godliken
wil mijn leven niet gheregiert en heb, voer u grote min ende
bitter liden nyet ghedanct en heb als is sculdich bin, dat ys
my leet wt gronde mijns herten ; wilt mijnre ontfermen ende
630 vergheeft mi al mijn sonden, genadighe god . O m.unlike
ihesu, u lyden is also groot, lastich ende menichfoudich
gheweest, gheen liden en mach u liden gelijc wezen .
O mijn brudegom dyen mijn siele mint, daer mi stadelic
na verlanget, u vuerige min heeft mijn herte menichfou63> delic gewont, is queue tot inden doot, mi dorst ; wanneer
sal is van u oversuete sueticheit versadet werden? O oversuete sueticheit, buten u is my al dinc seer bitter gheworden .
614 . tekst : ghelaet : - 634 . heerte
606 . stat : Plaats - 608. of geruct dat : ofgerukt hebben wat - 609. aen geheelt : vastgekleefd ; in gedruct was hebben ziJ' u - 610. gheladen : overladen - 613 . meeste :
grootste - 616. met quaden ghelaet : in boosaardig oPtreden - 618 . goedertinren 627. gheregiert : bestuurd - 635 . quelle : lJi'd
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O alre schoonste van formen boven alle kinder der menschen, als ick u aenscouwe inden truce alsoe iammerlic
bao ghewont, overgoten met uwen preciosen bloede, bidden[de]
voer u vianden, so Overt mijn minnende quellinghe verrneret, mijn gheest Overt op ghetoghen, mijn crachten wtgherect, ende aldus ophangende bin is bedruct, noch aenhanghende den dorren boem mijns onvruchtbaren levens. O
645 levender salyger glorie, eer, bliscap alre saliger, hoe lange
sal is verscheyden van u bliven, hoe lange sal is gehouden
werden in dorricheit mijns gebrecliken levens, hoe langhe
sal is moynisse liden vanden stanc der sonden, hoe lange
seller die princen der duysternissen hen op my verbliden,
bso hoe large sal ick hoer bespottinghe liden, hoe large sal
ick of gehouden werden van dat werck des ontfancliken
loofs dat is mijn salichmaker sculdich bin, wat vruechde
soude mi moeghen luster in deser onsalicheit mi to voelen? O salichmaker, verlost mi van alien quaden, trect
bss mi altemael tot u ende in u, op dat ick versadet mach
werden wander overvloediger sueticheit die ghi, oversuete
J hesus, bereft hebt die u minnen ; is laet my altemael in u
grondelose bermherticheit, u godlike wil gheschie in my,
nu ende altoes eewelic sonder eynde . Amen .
660 Een devote beclaghinghe met medeliden totten sueten Jhesum als
by aenden truce starf den alder bittersten doot voor onse sonden .

66s

O minlike heer ihesu, onse salichmaker, die alle bedructe,
crancke, belaste menschen ghetroost, gheholpen hebt dye u
hulpe begeert hebben, niemant grade geweygert ; hoe
naect, hoe bloedich, hoe seer mismaect, hoe ellendich, hoe
verlaten van alien troost hebdy ghehanghen inden houte
des cruys ende geen hulpe van u gotheit nemende, maer

662 . tekst : bedruecte
642 . op gheroghen : omhoog getrokken - 643-644 . noch aenhanghende : daar ik
nog aanhang aan - 646 . verscheYden : gescheiden - 648 . moYnisse : kwelling, verdriet - 649 . hen op mY : zith over mJi' - 651-652 . des ontfancliken loofs : van de
(Gode we1gevallige 1of - 653 . in deser onsalicheit mi to voelen : nu ik mi'~ in deze
onzaligheid voel, weet - 667 . godheit : goddeliJ'kheid, goddeliJ'ke natuur
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altemael verlaten . 0 mijn alre minlycste beer Jhesu, gheen
liden en mach u lyden ghelijc wesen . O ghetrouwe mm670 naer, hoe rechte suet ende ghenadich si dm to vinden inden
cruce byddende voor u vyanden, ende den mordenaer dye
ter rechter hant hinc doer
rou ende oetmoedich ghebet so mimic ontfinct in
675
genaden ende spraect hem
troestelic toe : „Huden
salstu met my wesen inden
paradise."
O Maria, hoe iamerlic is
680
u herte met rouwen ende
bitterheyt doersneden boven alle die ihesum minden, (want glu hem alre
meest minde ende alre
bas
claerlicstebekende,eewelic
voersien, wtvercoren ende
bereyt waert ihesus moeder to wesen), uwen geminden soen, waerachtich god ende
mensch, in also groten liden to lien : in sijn edel teder lichaem
690 so doerwont, mismaect, verlaten van a11e troost, verworpen,
versmaet, bloedich, verdroecht, dorstich, gheen hulpe van
sijn godheit nemende, met edic ende galle gespijst in siren
swaren arbeit ende also vol pinen hangende, suete maget
Maria, hebdi ghesien ende ghehoert, in u meechdelike hert
695 bevoelt dat u seer badructe ende sift metten sweerde des
rouwen doorsneden met also groten wee, dat onsprekelic is
u inwendige druck en bitterheit . O goedertieren beer, dit
in u suete moeder bekennende, heeft u lyden vermeerret ;
na dat a goedertierenheit in minliken woerden, in so groter
697. tekst : invendige
671 . ende : en terwiJ'1 gJi' -685 . bekende : in zJi'n waarde kende- 686 . voersien : voorbeschikt - 691 . verdroecht : smachtend van dorst - 693 . arbeit : Pi'n
- 694 . ende
J
gehoert : en gJi' hebt gehoord - 695. bevoelt dat : gevoeld wat - 698 . bekennende : to weten
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goo sachtmoedicheit, in groter lijdsaemheit, in veel maniere[n]
wtgheschenen had ende, minlike beer, getrouwe liefhebber,
onse salichmaker, volbrocht was aldat tot onser salicheit bebehoerde to geschien, daer ghi om gecomen waert, hebdi
ten lesten stervende gesproken : „Vader, in dinen handen
Los beveel is minen gheest ." O alre minlicste beer, aldus hoge
bernende minne hebdi tot ons arme sondaren gehadt, aldus
ellendigen, bitteren, versmaden Boot sidyvoer ons gestorven ;
gheen liden en mach u liden gelijcken .
O mijn hope ende al mijn begeerte, wanneer sal die tijt
7 i o comen, daer my seer na verlanget, dat mijn siel verlost sal
werden wander swaricheit mijns vleyschs, dat is u, minen
goedertieren verlosser, sal moghen bescouwen in u rijck der
glorien, daer ghy doer also veel lidens in gegaen sift ; wanneer sal is comen daer ick u sonder ophouden mach loven
His met dat glariose gheselscap der saliger ; wanneer sal is comen
ende eewelic bliven ; wanneer sal is van alle dese onsalicheyden, daer is mede ghebonden bin, ontbonden werden ende
volcomelic verlost bliven? Och ick sucht wten binnensten
mijns herten ende roep met inwendigen druc, hier beneden
720 wesende, verworpen van u godlike aensicht ; rechtmi op,
uiinlike beer, wilt mi niet versmaden om mijn grote onweerdicheit, syet aen mijn ellende, mijn screyende roepen
wilt verhooren, gedenct uwer bermherticheit, daer in laet
is my altemael, ontfanct minen gheest ; u godlike wil
gas gheschie in my nu ende altoes eewelic sonder eynde .
Een devote oeffeninge rotten bermhertygen ihesum als by vanden
cruce ghedaen werdt ende z~nder moeder maria in Karen school
geleidt werdt .
730

O salichmaker der werelt, minlijke beer ihesu, doe ghi alle
dinc volbrocht hadt daer ghy om ghecomen waert, den
bitteren doot ghestorven, u heylyge side geopent met eenre

709 . tekst : hoge - 714 . leven
701 . wtgeschenen had ende : duideliJ'k gebleken was en nadat
smadeliJ'ken
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- 707, versmaden

speren claer water ende bloet wt vloeyde, daer na hebben
u vriende u heylige lichaem vanden cruce genomen met
groter reverencien ende
ass
hebben uwen onsculdighen doot seer bescreyet
die u minden ende alre
meest u, weerde moeder,
ende die bernende minstex
740
Magdalena ende u lieve
apostolen ende veel die
u minden, want si, lieve
heer, u teghenwoerdicheit
mosten derven, u suete
gas
minlike troostlike woerden die al soe vol ghenaden waren, daer si
alsoe grote ghenuechte,
inwendigen troost ende vruechde in pleghen to
750 hebben, altemael of beroeft waren, ende ghi, minlike
beer, also versmadeliken bitteren Boot ghestorven waert,
in desen druc zijn u vrienden ghewest recht als ellendich ende versmaet tot dat ghi selve haer herten vertrooste
als ghi opghestaen waert wander Boot . O goedertieren
ass wader of my, onweerdighe, gegeven waer van u godlike
genadicheit overvloedyge tranen, dat is moecht bitterlic
bescreyen mijn grote ondancbaerheit, minen verloren tijt,
mijn sondyghe leven nyet in ghedachtenis ghehad en heb,
niet met u vrienden bescreyt en heb den bitteren scandeliken
760 doot, die ghi, alre goedertierenste beer, wt ininnen voer
ons gestorven sijt. O minlike beer, ontsteect mijn herte van
binnen met u godlike inimie ende doet mi smeltende werden wt cracht uwer godliker miniien ende wtvloeyen tranen
overvloedelic wt minliken medeliden die u, suete beer,
764 . tekst : vt
739 . minter : beminnaarster -- 745. minlike : liefderJi'ke -- 749. pleghen : Plachten -750 . ende : en toen - 758. nYet dat ik niet - 762-763 . smeltende werden : wegsmelten
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765

770

775

ontfanclic zijn ende draghen wt nunnen dye salige droef-.
in mijn herte stadelick alle den tijt mijns levens, ende
versmaden alien tijtliken troost op dat is doer u genaden
mach bereft werden u godlike vertroostinge to ontfanghen
in desen dale der tranen ende na dit tijtlike corte leven versadet werden in ewigher gloryen met alien dye u minnen,
daer is minen stepper ende goedertyeren verlosser mach
aenscouwen in u gloryose wesen, onlidelic gheeert, gelooft,
ghedient met onbegripeliker vruechden van alien salygen,
wilt mi, lieve [heer], daer toe voeghen, dat is doer u grondelose barmherticheit met alien saligen mach verbliden ende
mede loven na u godlike behaghen, u onbegripelike gloriose overhoghe godlike weerdicheit, eewelick sonder eynde .
Amen.

780

785

790

795

Een devote oef~'eninge tot
Jhesum als hi begraven
werdt van sinen vrienden.
O alre ghenadichste heer, doe ghi van den cruce ghenomen
waert ende weerdelic begraven, met costelyker salven ghesalvet, u heylighe gebenedide lichaem met groter reverencien in een nyeuwe graf geleyt Overt ende also verborghen

765. ontfanclic : welgevallig ; ende : en doet miJ' - 772 . onlidelic : eeuwig - 774 .
voeghen : geschikt maken - 795, weerdelic : op waardige wiJ'ze
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finder aerden, so sijn u vrienden met groten druc van daer
ghegaen, want si ghenen troost van u tegenwoerdicheyt en
soo mochten hebben, levende noch doot . O goedertieren heer,
minlike vader, dye minne ende begeerte van die u minnen,
is in u ghebleven, niet afghetoghen . O verlosser des menscheliken gheslachtes, gi hebt hoochlic verblijt dye in duisternisse saten ende verwachten u godlike toecoemst, gloriose
sos verwinre, met groten verlanghen ; ghi hebtse al verblijt dye
met u in druc ende lyden waren doer u gloriose verrysenisse ende hebtse gesterct, ghevest die noch crane waren
inden ghelove, op datse veel vruchten souden doen ; die
dwalende, verspreyde mochten vergadert werden in een
s i o gelove op dat u rijck vervult worde, ende wi altesamen in
gloryen souden werscappen in hoger vrolicheit ende singhen
vrolike sanghen van hoghen love eewelic sonder eynde . O
alre minlicste, begeerlicste mijnre sielen, trect mijn minne,
begheerten, crachten, ghedachten altemael in u vaderlike
815 herte, op dat mijn siel in vreden mach slapen ende mijn
herte altoes blidelick mach waken in uwen godlyken aenscouwen ende doen al dat u behaechlic is, altoes to blyven
in uwen behagen . Minlike heer ihesu, het is my een groot
verdryet to ghevoelen in dit dal der tranen mijn ghebreckeazo like leven, het is mi bescreielic ; verlost mi van deser onsalicheit, goedertieren salichmaker ihesu, op dat is met volcomenre herten in uwen vroliken love mach wesen in tijt
ende in eewicheyt . O fonteyn alre goetheyt, u godlike wil
gheschie in mi nu ende altoes eewelic sonder eynde .
825

AMEN

Ghe bet .

830

O alre ontfermhertichste heer god, want ghy ons eewelic
ghemint hebt ende ons met also groten swaren arbeyt ende
met also bitteren Boot verlost hebt van veel plaghen ende
van den eewighen doot, so bid is u,vaderlike goedertieren-

804 . toecoemst : komst - 807 . ghevest : verstevigd ; crane : zwak - 811 . werscaPpen :
feestvieren - 827. want : omdat -- 828 . arb'eYt r liJ'den
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heft met groter begeerten ende dyepen suchten ende rouwe
mijns herten, dat ghi ons altesamen (daer ghi u costelike
bloet soe mildelick voor wtgestort hebt) wilt bewaren in u
godlike ghenade, dat wi alle dancbaer moghen wesen ende
ass u godlike geboden also trouwelic houden dat u costelike
bloet, lieve beer, ende u bitter doot aen ons arme creatueren
behouden mach bliven ; maect ons alsoe vuerich in u godlike minne, dat wi alien druc ende liden dat ghi op ons
gestadet, sachtmoedelic rnoeten draghen ende u bitter liden
sao met rou van onsen sonden medelidelic in onser herten
moghen houden stadelic ende ons alsoe dancbaerlic bewisen
dat wi deelachtich moghen werden der hogher salyger
vruchten, hyer in gracien ende na dit leven in glorien ; wilt
ons by wesen in al onsen noden, tribulacien, druc ; ende
aaz bescermt ons, lieve beer, dat wi van ghenen quaden verwonnen en werden : sterct ons ; maect ons vast in alien
duechden, ghelove, hope ende minne ; in williger gehoorsaemheit geeft ons to volherden . O goedertieren heer Jhesu,
is bid oetmoedelic om ghenade, hulpe voer rni arme son850 dersse ende voer al daer is voer gheloeft heb to bidden, daer
is ooc voer bin schuldich to bidden, die dat met minne ende
weldaet op my verdient hebben ende mede begeert hebben voer hen to bidden, ende voer alle crysten ghelovighe
menschen, levende ende doden, wilt u over dese altesamen
ass ontfermen ende tot uwer eeren vertroosten na haer behoeflicheyt u barmherticheit to bewisen . Barmhertighe god,
verhoer mijn bede doer u grondelose barmherticheit, doer
u bitter liden, wtstortinge uwes duerbaren bloets, ende
doer uwen bitteren Boot, doer die verdienst uwer liever
abo moeder . O moeder gods, hemelsche coninginne, bidt voer
ons, alle hemelsche heyr, bidt voer ons . O alre ontfermhertichste heer, wilt onser ontfermen ende vertroosten ons alle
to samen ende vervullen onse goede begeerten tot uwen
838-839. op ons gestadet : ons oplegt - 840. medelidelic : mede-lJi'dend - 841 . bewisen : betonen - 844 . by wesen : nabiJ' ziJ'n - 850 . daer is voer geloeft heb : voor
wie ik beloofd heb - 856. u barmherticheit to bewisen : om uwe barmhartigheid to
bewJ
i'zen - 857. doer : wegens
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godliken love ende onser alre salicheit . Ghenadyghe god, u
godlike wil gheschye flu ende altoes eewelic sonder eynde .
AMEN

Hier is voleyndt een suverlic boecxken, ghemaect ende bescreven van een devote clusenersse, geheten luster Bertken,
dye in een cluyse tot Utricht in dye Buerkercke lvij iaren
ago gode devotelic gedient heeft, ende si plach haer hier mede
to .becummeren op dye passie ons liefs heeren .
Hier na volghet een devoet ghebet dnt sinte Jheronimus, dye
Cardinael, maecte ende heeft ghegeven diet lesen finder eeren der
passien ons heeren, aflaet van alien sonden .

ass Here Jhesu criste, du woudest sijn versmaet vanden ioden,
ende van nijde met even cussen verraden ende als een
onnosel lam ter Boot gheleyt, ende voer Pylatus ghepresenteirt ende over di met valschen ghetuyghen ghewroeget,
dijn aensicht verbonden, ende dijn hals gheslagen, ende als
seo een moerdenaer gecroent met eenre doernen cronen, ende
met plompen nagelen in handen ende voeten doerboert,
inden cruyce op verheven ende gherekent metten moerdenaers, met edick ende gallen ghelaeft, met een speer
doersteken in dijn hert . Doer alle dese pinen, lyeve beer
ass Jhesu, vryet mijn siel van alien quaden ende brenctse met
u in dat eewighe leven .
AMEN

Gheprint tot Utricht by den gansse mart in die corte minrebroeders strate bi mi Jan Berntson op lint Agneten avont.

868, van : door - 870 . haer to becummeren op : zich bezig to houden met, gans
vervuld to zJ
i'n van - 873 . Cardinael : grootwaardigheidsbekleder in de Katholieke
Kerk - 876, van nJ i j de : uit haat - 878 . ghewroeget : aangeklaagd - 879. diJjn aensicht . . . bgheslagen : terwJi'1 uw aangezicht verbonden en uw hals esla en werd - 882 .
g g
metten : tot de - 884 . doersteken : biJ' al deze yen . deelw . het hulpww . »ziJ'n" to
denken uit het begin van den zin .
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SUSTER BERTKENS BOECK TRACTERENDE
VAN DESEN PUNCTEN .
Suster Bertkens boeck dat sy selver gemaect ende bescreven
heeft . Tracterende van desen puncten hyer na bescreven .
s Item een schoon ghebet van den sueten naem Ihesus .
Item een voer beredinge alsmen d .at heylich Sacrament
begeert to ontfanghen .
Een devoet ghebet alsment ontfangen heeft .
Een ghebet om dat herte to verwecken tot devocien .
i o Een suverlic Tractaet wander Kersnacht ende der gheboerten
oils heeren .
Een inwendyghe sprake tusschen den Brudegom Jhesum
ende die minnende Syel .
Oeck staen hyer in veel Leydekens dye Suster Bertken selver
i s ghedicht heeft .

Een ghebet vanden sueten naem Jhesus .
O suete Jhesu, maect mijn memorie gestadich in dijn bytter
lijden, doorwont mijn herte met dinen heylighen vijf
wonden ende mijn hooft mit dijnre scarper doornen crone,
ao nagelt my met compassie dijns groten lidens aen dinen
swaren truce, op dat dye ghedachtenisse van dijnre bittere
passien, dijns duerbaren bloets, dijns bitteren doots nemmermeer van ini en scheide om bliscap of om druck, of om
enighe saken die onder den hemel zijn ende opter eerden
25 mi aenvallen moghen . O mijn beer, mijn god, mijn stepper,
mijn verlosser, wilt rni cracht gheven dat is om dijn minne,
17. gestadich : standvastig - 25 . aenvallen : overvallen overkomen
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alleen om di to behaghen, alle sonden vromelic to wederstaen . Ende in die ure mijns doots gheeft nu also grote minne
ende alsoe bernende begheerten na di, dat dijn minne, o
minlike heer Jhesu, mijn siel meer dwinct wt minen lichaem
to scheiden dan die natuerlike doot . Amen .
Een voer beredinghe alsmen dat weerde heylighe Sacrament begheert weerdelic to ontfanghen .
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O almachtighe eewige god, doerscouwer alre verborgentheyden, daer alle dinghen naect voer sijn, met vresen, met
groter scaemten, met inwendyger bevinghe come ic, arm
sonderster, tot die afgrondicheyt uwer ghenadicheyden,
bekennende ende beliende mi grotelick ende menichfoudelic misdadich to wesen ende seer bevlect, alsoe dat is met
groter schaemten mijn oghen neder sla totter duisternisse
mijns gebreckeliken levens, ende beken my onweerdich mijn
oghen op to slaen om to bescouwen u godlike claerheyt .
O alre ghenadichste heer, is val met alre oetmoedicheit
neder ter eerden voer u overhoghe moghentheit, ende begheer wt al mijnre herten, dat ghy ghenadelick op mi wilt
sien ende ontfarmt mijns . Maect reyn dat bevlect is . Maect
ghesont dat ghequetset is . Ordineert, bescluct dat ongestelt
is . Recht op dat neder gheslagen is . Maect starck dat cranck
is . Ontbint dat gebonden is . Laet vry dat sculdich is . Maect
rijck dat arm is . Spijst dat hongherich is . Gheeft drincken
dat dorstich is . O meester der salicheit, vernywet my altemael, besit mijn siel, maect mi na u behaechlicheyt, is offer
my altemael u grondelose barmherticheyt, met een geheel
eendrachticheit al mijnre inwendicheit gheve is mi selven
ghelijc over met siel ende lijf nu ende eewelic in u vry,
onghescapen, godlike wille met my to doen in tijt ende in
eewicheyt na u godlike behaechlicheit . Ic versake mijns

54 . tekst : ie flu
27 . to wederstaeu : onzuivere zinsbouw met voorbiJ'zien van het voorafgaande „dat
ic" - 32 . Sacrament : H. Commune - 37 . ofgrondic
eYt : Peilloze diePto - 44 .
,
moghentheit : maJ'esteit - 47. ors'g t'elt : niet in orde - 48 . cranck : zwak - 57 . versake : ver1c o'chen
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selves sonder wederspreken ende belye mi altemael u to
wesen . O goedertieren Ihesu, wilt mi niet versrnaden om
bo mijn gebreclicheit, ontfanct ml doer u grondelose barmherticheit . Ghedenct die ghenadicheit ende duerbaerheit
uwes costeliken bloets, dat ghi so mildelick wt ghestort
hebt wt groter nunnen. O alre ontfarxnhertichtste heer,
wylt den duerbaren scat aen mi laten behouden blyven . O
e s minlike ihesu, inden lesten avontmael hebdy u lieve discipulen u heylige lichaem ghegheven tot een spijse, ende u
duerbaer bloet tot even dranc wt onbegripeliker minnen,
ende hebt met groter begeerten begeert dat gloriose werscap
met hen to houden. O ewighe waerheyt, ghy hebt vast
70 gemaect doer die waerheit uwer godliker woerden den
ghelovighen die u nunnen, u waerachtighe lychaern to
moghen ontfanghen onder ghedaente van brode na ordinancie der heiligher kercken . Dese verborghen waerheit,
dit overhoghe, weerdighe, minlike, heylighe sacrament,
7s dat soe vol ghenaden is, so vol hogher virtuten, dat alle
wellusticheit in hem heeft, dat so moghende is in zijn
vruchten alle die met ghelove, met minnen wander levender
vruchten eten, daer doer eewelic sellen leven, o oversuete
Ihesu,

dit minlike sacrament, dit levende broot met al zijn

so levende vruchten, begheert mijn arme, crancke, noottorstyge
siele altoes met groter begheerten, want dye van deser vruchten niet en eten, die en mogen in hen gheen leven hebben.
Mer, mijnlike wader, want wel beteernt met groter puerheit,
met anxt, met minliker devocien, met groter weerdicheit,
ss met inwendyger hoger dancbaerheit dat gloriose overhoge
weerdige heylige sacrament oiitfangen to werden, hierom
bin is seer beanxt ; want is my in deser weerdiger scikinge
met en vinde alst beteemt, is en bin niet weerdich, o grote
coninc, dat ghi coemt onder mijn Back, sprect een woert,
90 openbaer doer cracht uwer genadicheyden : mijn siel sal
58 . u : de uwe - 68 . werscap : gastmaal - 69-70. vast gemaect : bevestigd - 75 . virtuten : krachten - 76. welluscicheit : zaligheid ; moghende : krachtig ; - 77. vruchten [dat]
80 . noottorstyge : nooddru£tige, behoeftige - 82 . hen : zichzeif - 83 . want : omdat
-87 . scikinge : beschikking, inscelling-89 . onder mijn dack : woorden uit de mis, ontleend aan Matth . 8, 8 .
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gesont werden ; is begeer u godlike wille in mi to geschien
flu ende ewelic, nemt van mi dat u mishaechlic is en gheeft
dat u behaechlic is, ordineert mi altemael na u behagen .
Goedertieren beer ihesu, hopende ende betrouwende op u
genadicheit, soe begheer ick tlevende broot dat ghi selve
sift . O verborghen waerheit, openbaert dye moghende
vruchten uwer ghenaden in mijnre sielen, gheeft mi gracie
alsoe weerdelick to eten die levende vruchten uwer rninnen dye in dit gloryose sacrament verborghen zijn, dat is
verwandelt mach werden wt mijn ghebrecklicheit in volcomenheit ende bliven in u, alre suetste minnaer, ende ghi
in my sonder afscheyden . O hemelsche coninghinne, gods
moeder Maria, bidt voor mi . Alle gods vercoren die met
god in eewyger glorien sift, bidt voer mi . Alle devote god
minnende mensche[n] finder eerden, bidt voer my. Almachtighe god, ick beveel mi alternael met al mijn begheerten
u grondelose barmherticheyt ; u godlyke wil geschie in my
in tijt ende in ewicheit .
AMEN
Een devote oeveninghe tot god almachtich alsmen dat weerde

i i o heylich sacrament ontfanghen heeft .

O mijn enighe hope, minlike Jhesu, salichmaker, waerachtige soon gods, die u selven openbaert doer die waerheyt
uwer godliker woerden, dat ghi selve sijt die in dit wonderlicke sacrament u selven ons gheeft ende flu in ghecomen
>>s sijt tot uwen tempel, dyen ghi u selven gheheylicht hebt
met uwen costeliken bloede, dat ghi wt minnen so mildelic
wt ghestort hebt, mijn siele met al haer inwendicheit vreset
ende bevet ende mint. O oversuete minnaer, de aen den
boom des cruces bernende in mimien wt groter minnen
I zo verdorret sijt, hoe suet is u gheest . Och hoe vol pinen, hoe
iammerlic, hoe verlaten, hoe versmaet hebdi u gepresenteert inden cruce . O heilige cruce, o genuechlic[ke] boem,
115. tempel : het lichaam, de temPel Gods genoemd,• gheheYlicht : gewiJ' d -118 . de
die -122 . boem : kruis
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hoe lustelic sidi to omvangen, hoe suet is uwen roke van
der cracht ende heylicheit des levens der levender, die hoge,
I25 heilige, verborgen, levende vrucht dye ghi gedragen hebt,
der engelen spise, dye si also glorioselic in glorien met
hogen loven gebruken . O goedertyeren scepper, siet u arm
creatuerken, die afgrondicheit mijnre armoeden openbaer
voer die afgrondicheit uwer overhoger rijcdommen . Al1 30 machtige god, dat u ongescapen goedheit eygen is to doen
na u ewige behaghen, begeer is mi to gescluen altoes . O
minlike Jhesu, salichmaker, maect my salich in uwen heyligen naem, behout mi nu ende ewelic . O overwonderlike
afgrondicheit der mylder genadicheyden gods! O overwon135 derlyke min ende goedertierenheit gods! O overhoochlooflike god, wat eer, wat lof, wat dancbaerheit, wat min, wat
minnen were sal ic, seer arm creatuerken, u overhoochlovelyke weerdicheit moghen bewisen ; alle creatueren ghebreken
in u ongemeten goetheit weerdelyck to loven . Och wat
I40 manyeren van bliscapen sal ick, dye noch in duysternisse
bin, voer u moghen togen, gloriose god? O bernende, doerluchtige seraphinnen met alle hemelsche crachten, o alle
gheschapen schoonheiden met al dat bliscap, vruechde,
iubilacie, eer, lof, hemels sanck, behaechlic dyenst finder
145 teghenwordicheyt gods almachtich wtbaren mach, coemt
mijn armoede to hulpe om die mmi des ghenen dye u a11en
soe gloryoselick, myldelick beghaeft heeft, volbrenct voer
mi dat is wt al mijnre herten, wt al mijn binnenste, begheerlick begeer ende nyet en vermach ende mede dat is begheeri so lic begeer to begeren totten hogen love des waders, des Boons,
en des heiligen gheests, nu ende ewelike sonder eynde . O
bernende seraphinnen, singet voor mi discantierende totten
hoghen love der heiligher dryvoudicheit, inden schonen
wtvlammende brande uwer hemelscher borsten na u hoghe,
126 . der engelen spise : Panis angelicus - 127 . gebruken : genieten - 128 . die afgrondicheit : ziet de peilloze diepto -128 . openbaer : duideliJ'k bliJ'kend - 130. dat :
wat - 138 . ghebreken : schieten to kort - 141 . togen : tonen - 142, hemelsche
crachten : hemelse scharen - 145 . wtbaren : uiten, openbaren - 152. discantierende :
de hoogste sopraan stem zingende - 154 . na : naar, volgens
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155

160

165

heirnelike, verborgen, hemelsche wise : „Sanctus, Sanctus,
Sanctus dominos deus" . O overwonderlike, onbegripelike,
ewige, onghescepen, onghemeten minne, overvloedich van
ondenckeliker, onsprekeliker vruechden ende sueticheyden .
• godlike brant, hoe snellick, hoe sachtelick, hoe suetelic,
hoe vredelick, hoe begeerlick, hoe glorioselick sydy voert
gaende, werckende, vervullende, genoechlike versadende.
• goede herde, ghetrouwe wader, ghi die u wtvercoren siel
geset hebt voer u scapen, in uwen hander beveel is miner
gheest ende mij selven altemael ; u godlyke wyl gheschye
in mi flu ende altoes ende ewelick sonder eynde . Amen .

Jhesus
Mijn Syel is bedroeft tot aen den doot .
Dit navolghende ghebet snlmen tot behulp ghebruycken om dye
devocie to vermeerreti, of orn dnt herte tot devocieta to verwecken,
i

70

zwighende van binnen irtt herte lesende .

• goedertyeren Jhesu, salichmaker der werelt, soon gods,

159 . tekst : snelick

155 . heimelike : inni ae
b -160. glorioselick : heerlJi'k -162 . herde : herder -167 . Myn
Siel . . . doot : woorden die Jezus sprak in den hof van Gethsemane, zie het prentJ'e -170. zwigherde . . . lesende : stil, niet hardop biddende
80

waerachtich god ende mensch, die overtredinghe ende
onghehoorsaemheyt uwer creatueren, onser alre lasten hebdi
op u ghenomen ende hebt u, rnynlyke beer, soe swaerlick
I75 belast om onse lasten, schulden, pinen of to doen, dat u
suete, rninlike herte met doorsnidenden, onbegripeliken
wee, met groten swaren druck also doerdrongen, geperst
Overt, u heylyghe binnenste met overlastighen, harden,
scarpen ende pijnliken bitteren wee al soe doersneden, dat
I80 ghy, sachtmoedyge heer, soe belast, soe boven maten seer
bedruct, hebt ghebeden uwen hemelschen wader, waert
moghelick, dat by u dan afnaem den kelck der bitterheyt .
Want, alre mynlijcste beer, u edel menschelike natuer den
kelck so onwtsprekelyken seer bitter was, ende alre bitterste
gas van dye groote boesheyt ende verhertheyt der sondaren
dye verherdt souden bliven, dat u groote nunne, u veel
weldaden, u duerbaer bloet, u bitter Boot in hem lyeden
gheen vrucht en soude[n] doen tot haerre salicheit . O verlosser der werelt, aldus belast, bevende, iammerlic ontstelt, beri 90 nende in minnen tot ons, arbeidende in crachtyghen,
vuerighen ghebeden, met uwen bloedigen sweet overgoten,
hebdy, alre ontfarmhertichste beer, goedertierlic u selven
overgegeven, gelaten inden wil uwes waders, nyet wedersegghende al to draghen ende al to liden dat totter gerechi 9s ticheyt behoorde to gheschien totter eeren uwes waders ende
salicheyt der menschen. O alre ghenadichste beer, dye alsoe
bereft sijt ghenade to doen, soe myldelyck gheeft die u
bidden, hoe grote wreetheit, hoe grote ongenade, hoe groot
onrecht hebdi willen lijden op dat wi, arme sandaren,
aoo genade souden hebben, ende in u gherechtveerdicht souden
werden. Ghi sijt, minlike heer, als een sachtmoedich lam
uwen vyanden to ghemoet ghegaen, die u, goedertieren
J hesu, nut groter felheit, met bosen, hatighen herten, als
ghierighe wolve[n] ende wreede beesten sochten, ende hebt,
178 . overlastighen : zeer bezwarende - 183 . u edel menschelike natuer : 3e nv., den
kelck le fly . - 185 . van : door - 189 ontstelt : ontdaan - 190. arbeidende : u inspannende - 193-194 . wedersegghende : weigerende - 197. gheeft : [hun] - 203.
hatighen : hatende, vijandelijke - 204. ghierighe, vraatzuchtige
Zw . drukken 9
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goede heer, dat valsche cussen van Judas, den verrader,
gheleden ende hebt u laten vanghen ende binden, slaen,
stoten ende onweerdelick voert trecken vanden ioden elide
wordet seer veronweerdicht, ende sijt, alre sachtmoedichste
heer, met groten gheruchte, met dranghe vanden bosen
scharen, ghebrocht voor Annas, Cayphas ende Pylatus . Met
valschen tughen beclaecht, verordelt sonder sake, naect
ghemaect ende onghenadelic met gheesselen gheslaghen,
verworpen, versmaet, in scimpe gheeert, ende met dat alre
booste dat si bedencken konden belastert . O alre creatueren
beer, coninck der glorien, u coninclyke hoeft werdt met
doornen ghecroont, grote oneer is u bewesen, een swaer
cruis Overt op u gheleyt, dat ghy, minlyke heer, sachtmoedelic goedertierlick hebt ontfanghen ende sijt voor ons
onderdanich gheworden totter Boot des cruces .
Gbeebet.

O alre ontfarmhertichste heer ihesu, ick bidde oetmoedelic,
geeft dat u bernende minne, u diepe vernederinghe, a overlastighe liden, u crachtighe bedinghe, u bloedighe sweet, u
willighe ghehoorsaemheyt, u dyepe wonden, u bitter doot,
mijn hert also moet berueren dat ick in u suete min, mijn
salychmaker, altemael ontsteken werde ende wt bernender
minnen met siel, met lijf, met al mijn begheerten my selven
altemael mach over gheven ende laten in uwen godliken
wil, alle teghenwoerdighe tribulacie, druc, liden in desen
dale der tranen lijdsaemlic draghen, mijn even mensch
mitmen als is sculdich bin, my met minnen vast houden in
onderdanicheit, alsoe vromelic daer in volherden, dat, minlike ihesu, u duerbaer bloet, u bitter Boot aen mi, arme
sonderster, behouden blyve, op dat is u, mijn scepper, nujn

207-208 . tekst : voert trecken vanden wreeden ende seer woerden veronweerdicht .
We volgden bier den tekst van de Leidse uitgave - 215 . coninlYke - 216 . oveer
204 . ghierighe vraatzuchtige - 207 . onweerdelick : op onwaardige, smadeliJ'ke wiJ'ze
- 208 . veronweerdicht : smadeliJ'k behandeld - 209 . gheruchte : rumoer - 211 . sake :
reden schuld - 213 . verworpen : veracht ; in scimpe : met schimp - 225 . moet : moge
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verlosser, na dyt armelike leven in gloryen mach aenscouwe[n], volcomelic minnen, gebruken, met alien saligen
love eewelick sonder eynde . Amen.
Een persoen, ghecledet met gheesteliken habite, heeft gevoelt van
der geboerten ons heren als eens deels na bescreven staet .

Zao Doe dye ure na by was, dat Jhesus waerachtich god ende
mensch geboren soude werden, doe ghevoelde dye moeder
J hesu sonderlinghe treckinghe of suete eyschinghe in haer,
recht also na ghelic to setten of menigerley snaerspel waer
dat met sond[er]linger kunst also geruert worde, dat een
zas hert, daer dat geluit in viel, met so groter sueticheit ende
iubilacien vervult worde, dat alle de inwendige crachten
ende begeerten daer na neichden om volcomelic to begripen dye melodye des sueten geluuds . Na deser ghelikenisse soe was Maria die moeder ihesu van binnen gheroert
Zso ende in ghetogen, doe die tijt des barens na by was . Doe
236 . gebruken : genieten - 242-243. sonderlinghe treckinghe : een buitengewoon getrokken worden tot God • eYschinghe : begeerie - 243 . na ghelic to setten : geliJ'k ;
menigerleY snaerspel : veelsnarig sPeeltuig - 247-248 . begriPen : ontvangen - 250 . in
gherogen : in zichzelf gekeerd
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began to gevoelen die hemelsche opclimminge haerre
inwendiger begeerten, iubilerende tot gode, do buechde si
haer knien totter eerden met groter oetmoedicheit haestelic
ten oesten wart ende voechde haer heilige handen to gader
zss ende vereenichde oock inwendelic al haer crachten in een,
ende openbaerde also dat si bereyt was dyenstachrich to
wesen des wonderlyken wercks dat god wercken soude
doer haer . In deser iubilacien daer si in was, so waren grote
scaren van engelen omtrint Maria, dye hoghe hemelsche
zbo reden hyelden met Maria ; dese waren vanden dryen oversten choren . Dese heylighe engelen vernyeuden dye moeder
J hesu, Maria, met hoger bliscap, haer sonderlinge vordelende ende prisende also seer hoochlick om haer sonderlinghe weerdicheit . Sy prijsdense in dien dat sy van god
265 almachtich in eewicheyt also ghemint ende wtvercoren
was, dat van beghinne ghesloten was inden hoghen, diepen,
eewighen, enighen verborghenen raet der heylyger dryevoudicheyt, dat Si so hooch ende diep soude staen finder
vereeninghe der muuien met god, dat si van gracien als
zoo haer eyghen soude ghebruicken die natuer der ewiger godheit ende die glorie der hogher heyliger drievoudicheit in
sonderlingher wijsheit ende eenicheit . Sy prijsden se oock
hoochlike met groter weerdicheit in dien, dat inden selven
raet ghesloten was van beghinne, dat si een moeder wesen
275 soude des ewighen, enighen soons des ewighen waders gods
almachtich, die wt wonderliken, onbegripeliken aenroeren
sijnre ewigher, eyghenre goetheyt daer toe getoghen Overt,
dat hi soude ende woude menschelyke natuer aendoen ende
geboren werden ende openbaren hem als een cleyn kint
zso ende heeten eens menschen soen . Overmidts deser hogher
wtverkiesinghe so prijsden die hoghe doorluchtighe salighe
gheesten met hogher vrolicheyt boven begrijp der sinnen
Si

254 . tekst : hadden - 267-268 . dryeveudicheyt ; lien - 272. sy oock
251 . opclimminge : verheffing - 252 . do : toen - 260-261 . overstep choren : opperste
hemelkoren - 261 . verneu
Yden : versterkten - 262-263 . vordelende : roemende 264 . in dien : in dit opzicht, hierom - 266 . ghesloten : besloten - 270 . ghebruicken :
genieten - 272. sonderlingher : buitengewone
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dese overschone, onbevlecte, suver maecht ende gloriose
moeder, die niet alleen en was onbevlect, rner blenckende
ende glorioos, ende glorioselike voertbrengen, baren soude
die hoghe, diepe, verborghen, ewige, godlike reden van al
dat grote, goede, volcomen, ewige, onwandelbaer woert
gods, fons et clausula etc . Dese gloriose, glorioselick verheven met hoghen love, Overt oock hoochlic gepresen vanden hoghen, salighen geesten, die diepe, hoghe bescouwers
finder verborgentheyt der onwanderbaerheit der overster
waerheyt, in dien dat die enighe, ewige gheest des waders
en des soens, god selve, ewelick behaechde, dat gedeylde
to vergaderen, to gelyken, to verenigen al geheel dat selve
met hem selven in hem, ~wich god, mensch, god mensch
volcomen, god sonder beghui, inden beginne onbegrypelic
volcomen was, wonderlic to openbaren, to verclaren die
verclaerde, op dat sonder duisternisse in haer ende doer haer
geopenbaert soude werden dat hoghe, diepe, wonderlike
godlike werck, dat niemant wercken en mochte dan god ;
dat in haer volbracht was . Doe alle dese voergheteikende
hoghe lovinghe[n] gheschiet waren met onbegripeliker
vrolicheit, daer maria seer wonderlike iubilacie doer ghevoelde, alsoe dat si na ghelijc to setten van binnen geordineert was, op ende neder climmende met seer sueten geluyde vol melodyen (recht als een hemelsche sanctorye, dye
met seer hogher kunst geruert Overt om to maken ende wt
to gheven dat alre beste ende edelste gheluit datmen hooren
of dencken mach), doe sy haer aldus vol weelden bevoelde
ende die godlike radien so crachtelick wtschenen tot haerre
herten ende sy began heet to werden ende doorschynich,
doe stont sy haestelick op ende maecte haer altemael bloot

286 . reden : Woord 287 . onwandelbaer : onveranderliJ'k -- 288 . fons et clausula :
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vanden hoofde totten voeten tot enen clede toe dat haren
live dat naeste was. Aldus stunt die gloriose moeder ende
was van bynnen blenckende in hoger claerheyt met onderscheidenheyt, hooch ende noch hogher, ende was over al
haer preciose lichaem vucht, recht of si bedauwet had geweest, ende gaf sue sueten roke van haer, dat die roke niet
to gheliken en is enigherhande welrukende dingen die finder
tijt to vinden sijn . Dese vuchticheit en was niet met ghewelde
van pijnlike moeynisse gheperst wt haren preciosen lichaem,
mer van overvolre jubilacien suetelick wt vloyende . Want
Si en was niet alleen sunder wee, mer vol hemelscher weelde .
Aldus stunt si verheven wander eerden, ornset met veel
enghelen die haer to dyenst stonden, vanden dryen hoochsten
chooren, ende die bedauwinghe scheen recht van haren
preciosen lichaem, of sy om vanghen hadde gheweest mit
een claer blenckende wolcke daer doer schenen die radyen
des godliken lichts, daer si van binnen vol van was : recht
of die claerheyt ghedeylt hadde gheweest, so ghinghen wt
van die haren haers hoofdes ende van haren ghehelen
lichaem onbegripelike veel schijnselen, stralen der hoger
godliker claerheit, daer si in was to bescouwen nyet als
eerdsch menschelic, mer hemels ende godlic. Omtrent haer
Overt so grote vruechde ende si was so vol glorien dat
onmoghelic is enich mensch die bliscap to begripen in deser
hogher gloryen, daer si vol van was . Sy clam op wander
eenre hemelscher weelden in dye ander ende werdt, so
iubilerende, op ghetogen ende in gheleydt tot int hoochste
ende dyepste, daer sy smaecte dat onmoghelick ys to begripen enich menschelic herte . Inder hogher verborghenre
stille, in die diepste weelde, daer si in was, so baerde god
in haren gheest so hoghe onbegrypelicheit, dat haer gheest

313-314. tekst : harem live dat naecte - 325 . den haer - 332 . wedl
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wat -- 342 . stille : stilt, rust -- 343. orrbeli heit : o'sik wvatbaarh d
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so overhoochlick vervruechde, dat si wander ghewoenliker
iubilacien stillede ende ruste . Doe sy aldus stille in wonderliken vrede was, ende haer gheest seer hooch verheven was,
doe baerde die moeder gods haren sone alsoe snellike
sonder hinder oft quetsinghe, na ghelyke to setten als een
pyle dye doer die lucht vliecht, also als die pile wander lucht
350 niet gescut oft ghehindert en wordt, noch die lucht niet
ghequest en werdt wander pile, alsoe quam voert dye soon
gods onghehindert, ende dye moeder gods bleef onghequest . Die gloriose moeder gods was also hemels ende also
godlic in haer ghevoelen, ende in al haer crachten ende leden
ass wt godliker ordinancien also hemels gestelt, dat nyet en
was dat belette den snellen voertganc of de geboerte ons
heren, mer al dinck was tot gods] dienstachticheit geordineert ende bereyt in also hogher claerheit ende volcomenheit, alst beteemde totter godliker weerdicheit. Het is
360 so wonderlic to begripen ende to bescouwen ende is also
hooch ende also diep to verstaen dat alle sinnen daer in
ontbliven ; het is onmogelic met sinnen to begripen dat so
hooch, so verborgen ende so godlic is ; hyer om en si niemant also vermetel die hem vermoidet in eniger wijs dat
365 verborgen werck gods met sinnen to begripen : god is
almachtich, dat is ghenoech . Die gloriose moder gods,
hooch verclaert, bracht voort haren Bone met hoger claerheit ; sinen oploop ende zijn geboerte was seer snel in die
voile tijt na gelike als een blixem ; zijn claerheit was so over37o claer ende wonderlic dat gheen claerheit daer bi en is to
gh[e]liken. Ende also Overt dye coninc der glorien met
glorien ende met groter eeren ontfanghen vanden oversten
hemelscen gheesten, die met alle die • scharen der enghelen,
die daer omtrent waren, na hoger hemelscher wijse won345
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derliken sueten nyen sanck songen . Aldus met hoger vrolicheit al verwonderende, soe Overt dat suete kint Jhesus
ghepresente[e]rt den hoghen hemelschen geesten die vanden
dryen oversten choren die middelste waxen, die hem met
grooter weerdicheit al verwonderende ontfinghen ende met
sao hoger vrolicheyt hoochlike lovende . Daer na werdt dat
suete kint Jhesus ooc ghepresenteert met hogher eeren den
nedersten engelen vanden dryen oversten choren, die hem
oeck met hoghen verwonderen seer begeerlick ontfinghen,
ende in hoger iubilacien onghewoenlike bliscap maecten .
385 Hier na werdt die moeder Jhesu, die in wonderliken vrede
rustende was, met dyenst der enghelen seer sachtelic neder
ghelaten ende met weerdicheit gheset op haer cleder, die
Si wt ghedaen had, neder opter eerden, ende sy spreyde[n]
haren hooft doecke voer haer op die eerde, ende die engelen
390 altesamen die daer omtrent waxen, iubileerden also suetelick
ende glorieerden also hoochlick, haren lovesanck was alsoe
overwonderlyck, dat gheen eerdsch mensche dat begrypen
noch voortbrenghen en mach. Aldus Overt dyt suete kint
J hesus met hogher weerdicheyt ghepresenteert voor sijnre
395 weerder moder ende Overt voer haer neder gheleyt op
haren hooftdoeck die opter eerden ghespreit was ; dye
enghelen bleven daer altesamen omtrent staen . Doe dit
suete kint Jhesus neder lach opter eerden, ghaf sijn suete
stemme een cleynlic gheluyt als wat bedxovende . Dit suete
aoo kint ihesus woude zijn moedet selver wecken ende tot bescouwinghe zijnre edelre zaerter menscheyt trecken . Doe
die moeder Jhesu hoorde een cleyn stemme die menschelick
gheluut had, doe creech sy haestelick weder ghedenckenisse
ende sloech haer heilighe oghen neder opter eerden ende
aoz sack haren weerden Bone, onsen heer, voor haer ligghen .
Vanden aensien da.t si haer suete kint Jhesus aensach, soe
37s
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weerdt si also vol nyeuwer vruechden ende iubyleerde in
haerre herten also rechte suetelic, dat dye melodie boven
gaet alle begrijp der sinnen . Haestelic viel si op haer heylighe knyen met groter oetmoedicheyt ende met herteliker
vrolycheyt voer Karen ghemyn .den sone Jhesum ende went
gedachtich hoe hoochlike dat si ghemint ende wtvercoren
was van god den wader finder eewicheit, dye wt zijnder
afgrondygher goetheyt hem gheweerdichde in haer to
storten die overwonderlike verborghen weelden zijnre godheft. In deser ghehuechnisse neychde si haer herte suetelic
ende gaf wt hoge dancbaerheit, want si van haerre iuecht
aen begeerde to bliven in die edelheit haerre meechdeliker
puerheit ende si haer selven met groter begeerte in ewigher
mime met god verbonden had, so begeerde si in rechter
onderdanycheit sonder afscheiden to bliven finder hoger
enicheit. Wt deser hogher rrunnen begheerte nam si met
groter weerdicheit Karen geminden Bone ihesum in Karen
heyligen armen ende dructen aen haer borsten seer begeerlic
ende custen voer sinen sueten mont seer mimic . Dat suete
kint voechde hem also suetelic aen dye borst zijnre weerder
moeder ende omvencse met linen heylyghen armen, ende
ihesus die dructe hem selven so mimic aen sijn lyeve
moeder, dat sy daer doer grote iubilacie ghevoelde . Dat
suete kint Jhesus bewijsde met minliken teykenen dat zijn
hemelsche wader finder eewicheit dat selve minde dat zijn
weerde moeder begheerde . Hier na dede Maria oeck dancbaerheyt den soen gods na zijnre eewyger godheyt, die hem
gheweerdichde menschelyke natuer aen to nemen . Want by
haer vercoren hadde zijn moeder to wesen ende van haer
gheboren was, soe begheerde sy hem eewelick dienstachtich to wesen ende moederlike trouwe to bewisen in zijnre
edelre zaerter menscheyt, ende met hem in sonderlingher
minnen vast to bliven in tijt ende in eewicheit . Met deser

414 . ofgrondYgher : peilloze - 417 . gof wt : uitte • want : omdat - 421 . sonder afscheiden : voor eeuwig - 424. dructen : drukte hem - 425. custen : kuste hem - 426.
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aao mimien begeerte custe Si anderwerf Jhesum haren geminden
soen finder selver formen als voer gescluet was . Dat suete
kint dede haer iniiuien teykenen volcomelic na harer eysche,
alsoe dat haer suver herte onbegripelike vruechde hadde .
Hier na dede si met groter begeerten dancbaerheyt den
445 heylighen gheest, dye wonderlic in haer gewrocht hadde
ende met zijnre godliker kunst onbegripelic glorioselic al
dinck volbracht hadde ; ende si begeerde met volherteliker
vrolycheyt eewelick to ghevoelen dye godlike goetheyt
ende sonder aflaten to eeren ende hoechlike to loven dye
aso volcomen heylighe drivoudicheit: wader, soon, heylich
geest ; een eewich almachtich god in eewicheit sonder eynde .
Met deser overhogher inuuien begheerte nam dye gloriose
moeder gods haren gheminden Bone ende dructen met volherteliker minnen aen haerre herten ende custen met sueter
455 begheerten . Ende dat suete kint ihesus dede zijn moeder
godlyke miruien teykenen also overvloedeliken dat si vernoeget was, ende die moeder ihesu nam den sueten ihesum,
Karen gheminden Bone onsen heere, ende wanten in doecken
ende leyden neder in een Cribbe . Doe screyde dat suete
460 saerte kint Jhesus : hem dorste na de suete meechdelyke
melck zijnre geminder moeder, ende die suver meecht
ende moeder gaf haestelic met groter minnen Karen gheminden cone haer meechdelike borst to suken . Dat suete
kint Jhesus was doe to vreden ende sweech . Maria, die
465 moeder ihesu, dede weder aen haer cleder ende bereide
haer alst beteemde na haerre oetmoedicheyt ende bewaerde
Karen gheminden soen onsen heere met grooter sarchvoudicheyt . Deo gracias .
Doe Joseph met Maria ghecomen was in dat hugs daer onse
ago here gheboren soude werdexi, verbliden si hem to samen
ende dancten god van then dat si een ellendige stede ghevonden hadden, daer sy in gods dienst enich mochten
440. tekst : custen --r 462 . harer
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wesen, vanden scharen onghehindert . Doe si dat huys to
samen wat bescict ende bequaem ghemaect hadden, als sy
best mochten, ende Joseph een licht met eenen luchter
gevest hadde aen die want vanden huse, ghinck by sitten
by Maria ende sy hadden seer suete sprake to samen, Maria
ende Joseph . Sy verhaelden ende vernyweden weder veel
voerleden dinghen, daer hem god troost ende grote ghenade in had ghedaen . Doe si aldus met bliscapen saten ende
Si haer reden by na gheeyndt hadden, sach Joseph dat dye
keerse gender want seer na verbrant was . Ende hi begonste
wat sorchvoudich to werden, ende by had anxt dat daer
licht ghebreken soude . Haestelick werdt daer also groote
claerheit inden huyse dat hem Joseph verwonderde ende met
anxt verblide, ende by sack Maria aen ende by sprack haer
aen van verwondernisse . Maer Maria was stil ende sprack
luttel, want si began doe to ghevoelen die hemelsche treckinghe ende eyschuighe van binnen in manyeren als voer
bescreven staet, dat voer die gheboerte ons heeren gheschiede . Joseph sach dat wonderlike verwandelinghe
gheschyeden in dat ghebenedyde aensichte onser lyever
vrouwen . Si Overt soe overclaer, dat die goede Joseph van
vreese zijn oghen nyet en doerst op slaen om Mariam to
beschouwen, want daer ghinghen hoghe schijnselen wt
Karen ghebenedajden aensichte met snelheiden recht als
blixemen, ende wonderlike grote vruechde Overt daer gemaect omtrent dat hugs . Doe Joseph dit wonder sach ende
hoorde, ghinck by met consent onser liever vrouwen wt om
to sien of hi enyge gedaerte van dingen mochte sien, daer
die melodye doer geopenbaert worde . Doe Maria aldus
alleen was, buechde si haestelic haer heylige knyen ten
oesten werdt ende bereyde haer selven voert tot gods dienst
in manieren als voer bescreven is . Joseph, de buten was om
wonderlicheit to sien ende to horen, Overt veel wonders
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ghetoont daer hi merle buten getueft Overt, die goede ioseph .
Oec sach hi een cleyn begrijp aen dat hugs gevest, dat met
lichten dynghen vergadert ende to samen ghevlochten was
ende in een gewerret, ende dye goede ioseph sach dat d .aer
voncken wtspronghen ende grote vlammen wt sloeghen
ende dat daer roeck doer op clam, also d.at hi mercte dat
daer vuer binnen was, daer by hem seer van verwonderde .
Die goede ioseph Overt ghedachtich, hoe grote claerheyt
dat god dede opgaen in dat oude huffs, doe lu sorchde dat
hem licht ghebreken soude ende docht god had daer neck
vuer gheseynt, dat by daer van halen soude ende brenghen
dat int huffs daer hi wt gegaen was . Aldus tradt hi naerre,
die goede Joseph, ende naecte dye vuerige stede, als hi naeste
mocht . Dye goede Joseph Overt verveert van verwondernisse : daer was so grote hette ende so sueten yoke dat die
goede Joseph zijn herte bevangen Overt, dat hi neder sat
ende Overt ontslape[n] . Doe onse here gheboren was ende
alle dine totten love gods volbracht was in manieren als
voerscreven staet, ende Maria, die moeder Jhesu, haer cleder
aen hadde ende dat suete kint Jhesus in der cribben lack,
doe clacht die goedertyeren Maria om Joseph, den goeden
ouden wader, die buten den huise was . Maria began to singhen een wenich als den psalm eens deels inhout : „Celi
enarrant gloriam dei" etc ., ende si nam met blyscapen dat
Kint Jhesus ester cribben ende sat daer merle neder ende
leyde Jhesus, haren ghemynden sone, in haren schoot . Die
goede Joseph hoorde dye suete stemme onser sueter vrouwen
ende hi Overt daer merle gewect . Die goede Joseph sach voer
hem onverbrant dye stele, daer dye vuerige vlammen doer
op ghinghen ; by verwonderde hem seer ende stont op ende
roerde daer aen mitter hand ende by ghevoelde matighe
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wermte . Aldus ghinc die goede ioseph al verwonderende
wederom tot Maria ende soude haer kundyghen wat hem
wedervaeren was . Doe hi int huffs quam, daer onse here
sao gheboren was, doe sach die goede ioseph dat suete kint
ihesus ligghen in die schoot zijnre gheminder moeder ; hi
verblide daer van ende Overt recht verioecht in hem selven
van sueticheit zijns herten van aensien des sueten kyndes .
Dye oude wader ioseph vyel op zijn knyen ende dancte god
sas wander openbaringhe dye hem gheschiet was, daer hi tot
hoghen bekenne mede ghecomen was, ende hi aenbede dat
suete kint Jhesus met groter minnen ende oetmoedicheyt,
ende hi begheerde onderdanich to wesen ende dienstachtich
dat suete kint Jhesus ende zijnre weerder moeder tot alre tijt,
sso na al zijnre macht. Doe ioseph zijn bedinghe gedaen had,
quam hi Jhesus naerre, ende Maria ontwant [Jhesus] ende
ioseph custe met groter devocien die borst ende die heylighe
harden ende voeten des sueten kindes, ende hi Overt met
groter bliscap vervult, ende hi vertelde Maria wat hem god
sss geopenbaert had . Ende Maria vertelde wat wonder dat
geschiet was by haer. Joseph Overt seer hoochlic verclaert in
siren gheest ende doer die claerheyt bekende hi mariam
volcomelic ende wist sekerlic, dat si een puer maecht was
ende een moeder gods . Joseph bereyde die cribbe ende Maria
sbo want ihesus ende leyden in die cribbe anderwerf. Joseph
was dyenstachtich dat suete kint ende zijnre moeder ende hi
volbracht altijt haer begheerten na zijnre machten . Amen .

Een innighe sprake tusschen die minnende Siel ende Karen gheminden Brudegom jJ'iesus .
Die minnende Siel .
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O gloriose doerluchtige vorsten, inwoenres der overster
wrier stadt,, aenscouwers des alren oversten gods, dye daer
552, tekst : custen
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570

is overwonderlick, onduerscouwelic finder afgrondicheyt
der overschynender claerheit der verborgenre, ewiger
enicheyt zijrre overhogher dryevoudicheit . O edel hoghe
gloryerers ende discantierers der wonderliker lovesangen
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des oversten conincs, staende voer zijn aensichte, al blide
vol glorien bernende ende vlammende in zijnre minnen,
die mijn syel mint, och bootscapt hem dat ick van minnen
queue .

568 . ofgrondicheYt : Peilloosheid - 571 . discantierers : de bovenstem soPraan zingenden - 575 . quelle : wegkwJi'n
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Dye Invvoenres der overster stadt.
b innighe bruyt, wat es u begeerte van uwen gheminden?
Die apteec der alre bester cruyden heeft hi u open ghelaten,
dye wijnkelre des alre besten wijns is u ontsloten, verborghen
sso hemels broot werdt u voer ghebrocht ; eet ende Overt sterck,
drinct ende Overt vrolick .
Die minnende Siel .
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O hoghe edelinghen, yst u ghewoente dat ghi den quellenden meer doet quellen, en weet ghi niet dat is mijn gheminde sueck, dat ick . hem alleen begheer, wijst my den mijn
siel mint.
Die Inwoenres der overster stadt .
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O innighe bruyt des conincs der gloryen, stoort u nyet : ick
come om u to troosten ende goede bootscap to brenghen
van uwen geminden ; hi en sal nyet langer merren ; by sal
tot u comer ; by sal u selven toe spreken ; zijn merringhe
gheschiet al tot uwen besten .
Die minnende Siel .

Och, hoe langhe sal my toe ghesproken werden : „hy sal
comer, by sal comer?" Wanneer sal by comer, waer is hi
dye mijn syel seer mint? Sich, mijn gheminde coemt al
springhende doer dye gheberchten . Staet op, mijn sanctorye,
mijn harpe ende al mijn vruechde, laet ors iubileren voer
zijn aensichte .
soo
Die Brudegom ihesus .
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Ghi hebt mijn hert ghewont, mijn suster, mijn bruyt .
Die minnende Syel .

O mijn alre lyefste, dat en heb ick niet geweten ; hadde ick
dat gheweten, ick soude my in u merringhe sachteliger
577 . innighe : vrome - 583 . edelinghen : adellijken - 585 . den : hem die - 588 .
stoert : verontrust - 590 . merren : toeven - 596-597 . Sich (zie), mijn gheminde
coemt al springhende doer dye gheberchten, vgl . Hooglied 2, 8 : Zie, daar komt hij,
springende op de bergen - 597. sanctorye : titer - 604 . sachteliger hebben geleden :
gemakkelijker hebben geschikt
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sos hebben geleden . Och, wat sal ick doen? Waer flu dat
inreste morch mijns herten ende alle dye crachten mynre
syelen ende alle min bynnenste den alre costelijcsten ende
besten balssaem, welrukende boven den roeck alre goeder
cruden, die in uwen hove wassen! O mijn geminde, mijn
b i o alre liefste, is woude mi altemael met groter begeerten so
blidelyc wtstorten om to sachten ende to versueten u oversuete, minlike, ghewonde hert . O alre liefste, ghy Overt
ghewont ende blijft nochtans ongequestst. O kenre alre
herten, doorscouwer der afgronden, dyen alle dinghen open615 baer zijn ende niet verborghen, laet' u gheen onweerde
wesen dat ick aldus sprekende openbaer also als mijn herte
ghevoelt : het es my een moet colinghe, het coemt doch
doer minne ; wat daer wt coemt, dat pleechdy altijt geerne
to ontfangen ende pleechtse to ontschuldighen voer dye
bzo gheen dyese nyet en kennen ende to onrecht oordelen ; bier
in troost ick mi.
Die brudegom tot die ininnende Syel .

625

Myn vrienduin.e, u stem luidt suet in minen oren, in ewigher
minnen heb ick u gemint ; eer dat ghy waert, heb is u
ghewilt to wesen ende heb u my wtvercoren to wesen mijn
bruyt ; is gheve u mijn ewighe trouwe, ick wil u ewige
trouwe houden, nemmermeer en sal is u verlaten .
Die ininnende Syel .

630

635

O alre liefste lyef, hoe suet is u gheest, mijn hert Overt
weeck ende is recht als een smeltende wassem, daer en is
geen reden in mijn tonghe ; is en heb niet geweest, dat is
niet, ende van niet hebdi my wat ghemaect ; dat is bin, dat
bin is van uwer ghenaden ; al dat is ye gehadt heb ende
noch heb, dat heb is van u ontfangen . Nu neme is u godlike
waerheit tot een tuich, dat is mi selven ende alle dinck

605-606 . dat inreste morch : het binnenste merg - 615-616 . laet u gheen onweerde
wesen : laat u niet ongunstig stemmen - 617 . moet colinghe : koeling des gemoeds
-- 620 . oordelen : veroordelen - 630 . wassem : was - 631-632. reden : sPrack ; dat is
niet : ik herzegge : nets - 633 . Ye : ooit
96

640

versaeck met ghehelen wyl ende met volcomenre begeerten,
ende gheve mi geheel met al altemael over in uwen ewighen
godliken wil, ende belye mi altemael u eyghen to wesen,
ende is begeer u met altemael ewelick onderdanich to
wesen ; by ghetuych uwer ewiger waerheyt soe versaeck is
alle wederropinghe ende begheer dat dit vast ende stade
bliven sal finder ewicheyt . Consummatum est, ontfanct
mynen gheest.
Die Brudegom Jhesus .

645

650

655

660

665

O mijn wtvercoren bruyt, dit heb is lange begeert to
geschien, het is mijn wille ; ontfan.ct mijn benedictie : is
benedie u in minen name, mijn godlike benedictie moet op
u bliven finder ewicheit . Staet op, mijn vriendinne, ende
gaet met mi wat wtwert, is sal u leeren hoe ghi u scicke[n]
selt na mijn behagen . Ic bin u coninc, mer min rijck en is
naet van deser werelt ; is quam finder werelt, die werelt en
heeft mi niet bekent ; ick heb gelucht finder duisternisse, die
duisternisse en heeft mi niet begrepen ; die werelt heeft mi
versmaet ; is heb finder werelt in groter armoeden geweest,
ende in armoede [van] nunre ioecht . Ic bin daer versmaet
gheweest ende een verwerpinghe des volts ; si hebben mi
naect ghemaect, si hebben mi gegeselt so seer, dat is aen
al minen lyve niet heels en behielt, si en wouden mi niet
houden voer Karen coninc, si hebben mi versaect, versmaet
ende hebben gheroepen : „doeten wech" ende „cruysten !"
Si hebben mi met doornen ghecroont ende tot versmadenisse een net in mijn hant gheset, ende zijn in spot voer mi
neder ghevallen ende hebben my in versmadenisse een
coninck der ioden ghenoemt . Na veel versmadenissen hebben si mi naect aen een hout ghenaghelt ende hebben mi so

637 . met al altemael : geheel en al - 641 . wederroPinghe : herroeping ; stade : bestendig - 642 . Consummatum est : bet is volbracht - 649 . wtwert : naar buiten
mYstieke term voor wat buiten den mens is, de wereld buiten hem . Vg1 . Hooglied 2 10 :
Sta op
J , mine vriendin enz. - 652, bekent : gekend •~ gelucht : licht gegeven, gescbenen - 655, van minre ioecht : van mine
J J'eugd afaan - 656. verwerPinghe :
oorzaak van verachtin g
Zw. drukken 9

7
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onghenadelic gherect, dat al mijn aderen scoerden, end
hebben my op geboert ende verheven finder lucht tusschen
twee misda[de]ge[n], ende na veel versmadenissen hebben sy
mi in minen dorst drincken gegeven, vullen bitteren dxanc .
boo Aldus ellendich, naect, versmaet, heb is gesmaect den bitteren Boot ende binn begraven ende bin weder opgestaen
ende heb mijn lichaem geglorificeert ende bin op geclommen boven alle hemelen ende sit totter rechterhant mijns
vaders. Mijn wtvercoren bruyt, denct nu wel aen wat ick
bas u voer gheleyt heb ende pijnt u dat ghy my ghelijck formich
sijt. Want ick finder werelt seer arm gheweest heb, so seldy
oec arm wesen ; want is schoon bin, so seldi u oec wachten
voer alle vlecken ; want ick gearbeyt heb van mijnre ioecht,
so seldi oeck arbeyden ; want is al gedaen heb om dye muuze
bso van u, soe suldi alle dinck doen doer die numie van mi tot
mince eeren ; want is gearbeit heb tot inden Boot, so suldi
oec mi onderdanich wesen ende volherden tot inden doot .
Ghi Belt wesen oetmoedich van herten ende sachtmoedich,
want ick, u brudegom, heb geweest een verwerpinge des
685 volts om uwen wil, so en wilt niet begeren geacht to wesen
finder weerelt, ghy dye mijn bruyt gheworden sift, want is
sachtmoedelic gedragen heb a11e versmadenisse, alle liden,
soe seldi my daer in geliken ende wesen sacht in alle verdriet ende liden dat u over coemt ; ghi selt bidden voer al
690 dat gebrecklic [is], ghi en Belt niet paten dan quaet ; al dat
ghi lijdt ende liden Belt, dat en is niet sonder sake ; pet is mi
al bekent ; ick sal u verlossen ende sal u tot mi nemen alst
vervult is dat u behoert to liden ende sel u bi nu setten in
mijti rijck ; daer seldi met my glorieren sonder eynde . Mijn
69s lieve vriendinne, die is mi wtvercoren heb ende ontfanghen
tot mijn bruyt to wesen, doet a1s is u geleert heb ende weet
dat, al fist dat ghi mi niet en siet a1s is bin, dat is u over al
sie, dat ghi wandert voer mijn aensichte ende is sie al u
669. vullen : vuien - 675 . voer gheleYt : voorgehouden - 678 . gearbeYt : geleden 690. dat quaet - 691 . sake : reden - 693 . dat u behoert to liden : wat giJ moet
liden
J
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voertgange ; dit gedenct ende hout u so cleyn, so arm, so
goo sachtmoedich, so onderdanich als is van u begheer.
Die minnende siel.
O mijri alre liefste, u wil moet gheschien, die geest is bereyt,
mer tvleysch is crane ; u lufterhant si onder mijn hooft ende
u rechterhant moet mi omvanghen .
Los

Rio

Die brudegom ihesus tot dye siel .
Mijn bruyt, want ghy u crancheit bekent ende hulp ende
troest van mi begheert, ende ghy [u] alleen op mi verlaet,
so sel is u min pant ondersetten ende houden op dat cranck
is ende laten u daer op rusten, ende mijn rechterhant sal u
omvanghen ende bescermen u voer alle scadelic quaet ; sift
wel gemoet ende blijft in vreden . In pace in id ipsum dormiam et requiescam .

711 . tekst : vroden
699 . voertgange : g eesteli'ke
vorderingen - 703-704 . crane : zwak • u lufterhant . .
J
mi omvanghen, vg1 . Hooglied 2, 6 en 8 3 - 708. ondersetten : steunen met ; houden
op : opgericht houden - 711-712 . In pace . . . requiescam : Vredig zal ik in afwachting hiervan slaPen en rusten
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Dese LCiJedekens heeft Buster Bertken selver gedicht ende
ghema[e]ct, dye seer gheestelic zjjn ende genoechlic om
Iesen .
[I]

Met desen nyen fare laet ons ghedachtich zijn,
Hoe god heeft wtvercoren een suver ioncfroukijn,
Seer schoon versiert van binnen,
Mit zijnre hoger minnen
z Ende met gheware oetmoedicheit .
Veel glorioser dingen so zijn van haar geseit .
Doe die gloriose was in haer camerkijn,
So heeft haer ombevangen dye gheware sonnenschijn
Want god is neder ghecomen
i o Ende heeft tot hem ghenomen
Gheware menschelicheyt
Vander glorioser, die daer toe was bereft.
Hy woude zijn gheboren in wonderliken sclujn :
God ende mensch to gader, als een cleyn kindekijn .
i s Hi is dat licht der salicheyt,
Daer ons veel heels Overt van gheseyt,
Dat ons ontsteect van binnen,
Boven wise ende onderscheit ; gheen hert en cant besinneri .
Staet op mijn hoghe vrolicheyt, mijn siel ende al mijn cracht
ao Hy naect, by sal u comen, den ghi met suchten wacht .
Hy brenct u vrede ende vrolicheyt,
Sijn claerheyt heeft hi wt ghespreyt .
Ghevoelt zijn hete minne .
Gheeft hem lof in ewicheit, hi is sonder beginne .
6 . tekst : geschYet -- 21, suchtten
5 . gheware : waarachtib
ae, echte - 18 . Boven wise ende onderscheit : alle wizen
en
J
verscheidenheid to boven gaand, God gaat deze in zJijn eenheid to boven - 20. den : then
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Zs

30

35

Nu laet ons iubileren, wt ininnen, doer verstant,
Ende dat in veel manieren : die tijt is bier to hant .
Laet ons met ihesum vrolic sijn,
Hy toont hem als een kindekijn,
Seer sacht ende suet vol liiuuien,
Si en moegen des gevoelen niet, die leven naden sinnen .
Te leven naden sinnen, dat mogen wy so verstaen
Als ydelheit to iiunnen, die waerheit of to gaen .
Si mogen hem wel schamen
Te dragen krijsten namen,
Die niet en sijn bereyt
J hesum na to volghen in vroude, in teghenheit .

Die haers eyghen willen leven, niet en moghen verstaen,
Hoe ihesus leert van binnen dye hem zijn onderdaen .
Hi leitse in oetmoedicheit,
ao Hi gheeft hem licht ende onderscheyt,
Hi trectse in sijn minne ;
Die vloeden sijnre sueticheit die vloyen hem al tijt inne .
Hy is alre eeren Overt, men machs vol prijsen niet,
De ons met hogen gaven so mildelic voersiet .
as Laet ons niet versagen
Om sine inimie to dragen
Verdriet ende teghenheit ;
Hi heeft ons van genaden een ewich rijc bereyt .
J hesus, ghi moet sijn ghemint boven alle gescapenheit .
so Ghi sijt dat alre beste goet, als ons u waerheyt seyt .
Syet aen mi domme ezelgijn ;
Ic begeer een arme slaef to sijn,
U suete iuck to draghen,
Dat mine arme dienstelicheit u altijt moet behagen .
26 . is bier to hant : is flu gekomen - 30, gevoelen : beseffen - 36. vroude : vreugde 37 . moghen : kunnen - 40. hem : bun
;~ onderscheYt : onderscheidingsvermogen 42. vloYen : vloeien ; hem : bun - 44 . De : die - 49, gescapenheit : bet geschapene 51 . ezelgJi'n : domoor - 54 . moet : moge
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55

bo

Tie soude bier begeren eer, scat of groticheit,
Daer ihesum onsen here Overt in een cribbe geleit?
Armoede, rou ende liden groot
Heeft hi ghedaen tot finder doot
Van siren ionghen daghen .
Tis scande, dat wi in cleynre root ors selven seer beclaghen .

[II]

65

70

7s

Een ander Leydeken

Mi quam een schoon geluit in mij [nen] oren,
Mijn hert dat heeft hem op gerecht om vrolicheyt to horen .
Wye ihesus stem wil nemen waer,
Hi vint den vrede, dat weet voerwaer,
Die men nyet en mach verstoren .
Ic heb ghehoert van wonderliker saken
Die alle dinck ghescapen heeft, lu wilde hem selven maken
En werden een teder kindekijn ;
Die heer in also crancken schijn
So woude by ons ghenaken .
Dye suver min heeft crachtelic getogen,
Want god zijn hoghe mogentheyt so minlic heeft
Ende aen nam van eenre maget puer
{gheboghen,
Gheware menschelic natuer .
Hi woude voer ons doghen .

Nu willen wy wander sueticheit voert hooren,
Die beer als een cleijn kindekijn is wander maget geboren,
Coninc der coningen ende der heren beer,
so God en mensch, Bats wonder meer .
Het was langhe gheseyt to voren .
65 . tekst : woerwaer
63 . hem op gerecht : zich oPgericht - 66 . mach : kan - 70 . crancken schJijn : hulpeloze
gedaante - 73. moghentheYt : maJ'esteit - 75 . Gheware : echte - 76 . doghen : liden
J
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85

90

95

O refine maget ende moeder gods vercoren,
Ouse heil ende ewige salicheit, de is wt u geboren .
Wi sijn wel hooch mit u verblijt,
Want ghi een veynster der genaden sijt,
Die large was verloren.
Der engelen sane was wonnentlic to horen,
Doe god a1s een cleyn kindekijn glorioselic weert geboren,
Met hoger claerheit ombevaen.
Dye moeder heeft hem gebeden aen,
Sijn duve, sijn wtvercoren .
Die refine maget is naerre bi gecomen,
Sy heeft met groter eerweerdicheit haren soon
[tot haer genomen,
Sy custen voer siren heiligen mont ;
Haer geest die Overt ter selver stout
In nyeuwer vroechde ghenomen .
Die moeder heeft haer kindekijn gewonden,
In snoden reynen doeckelkijn seer sachtelick gebonden .
Si heeft hem in een cribbe geleyt ;

i oo Alsoe den harden was toe gheseit,

Hebben sy den heer ghevonden .

Dat kindekijn heeft gescreyt met siren ogen .
Doe Overt dat meechdelike hert moederlic bewogen ;
Haer refine borsten boot si terstont
I05 Dat kindekijn voer siren heylighen mont
Met sueten mededoghen .
93 . test : gecomen
83. de : die - 85, veynster der genaden : Maria wordt het venster der genade genoemd :
ziJ' kan nog toegang geven aan de zondaren voor wie de deur des hemels is gesloten
86 . Die : slaat op genade - 87 . wonnentlic : heerlJi'k -- 89 . onbevaen : omschenen 91 . duve : in het Hooglied words de liefste„ miJ'nre duve" genoemd - 92, naerre bi :
naderbi'~ - 96, ghenomen : bevang en -- 98 . snoden : schamele -100. Alsoe : zoals
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110

Die heer heeft onse crancheit aengetogen
Om ons in ewiger ewicheit in glorien to verhogen .
Dit heeft zijn hoghe minne ghedaen .
Wien en sal d.it niet ter herten gaen
Ende werden a1 bewoghen?

Het gaet al boven reden ende sinnen,
Hoe vast dat wi gedrucket zijn in Jhesus hert met muuien,
Dat moghen wi wel mercken openbaer,
its Willen wi zijn wercken nemen waer
Van buten ende van binnen .
Wie ihesus min van binnen can ghesmaken,
Zijn hert dat sal hem opengaen ende grote vruechde maken .
Want ihesus is altijt bereft
I20 Wt to storten zijn sueticheit,
Als hem die reyne[n] naken .

O milde beer, ick bidde u openbare,

Wilt van mi nemen dat herte mijn in dezen nyewen fare .
Ick ghevet u met a11et sijn,
I25 Ick en mach niet langher heeten mijn,
Het valt mi veel to sware .

130

Elke veers weder sanck
O Jhesu, oversuete kindekyn,
Ic begeer u algeheel to zijn,
Tc en mach niet langer heten mijn .
[III]

Ben lyedeken

Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen,
Tc en vanter met dan dijstel ende doom staen .
133. tekst : wantter
107. onse crancheit aengeto gen : onze zwakke menseliJ'ke g edaante aang enomen -~
127. wedersanck : keerzang, refrein -- 133 . vanter : vond er
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135

Den dystel en den doomn dye werp is wt
Ic soude gheerne planten antler cruyt .
Nu heb is een ghevonden die gaerden can ;
Hi wil dye sorghe gheerne nemen aen .
Een boom was hooch gewassen in corter tijt ;
Den condic ester eerden ghebrenghen niet .

I40 Dat hinder vanden borne mercte hi wael :
Hi toochen ester eerden altemael .
Nu moet is hem wesen onderdaen,
of hi en wil dat gaerden niet bestaen .
145

Mijn hoofken moet is wien tot alre tijt ;
Nochtans en can icks claer ghehouden nyet .
Hier in soe moet is zaeyen lelyen saet,
Dit moet is vroech beghinnen finder dageraet .
Als hi daer op laet dauwen, die minne mijn,
So sal dit zaeyken schier becleven zijn.

150

Die lelyen siet lu gheerne, die minre mijn,
Als si to rechte bloeyen ende suver zijn .
Als die rode rosen daer onder staen,
So laet hi siren sueten dau daer over gaen .

155

Als hi daer op laet schinen der sonnen schijn,
So verbliden alle die crachten der sielen mijn .

144 . tekst : hooftken
134 . werP : wierP - 136 . gaerden : tuinieren - 138, boom : hoofdzonde - 140 .
wael : wel - 141, toochen : trok hem • altemael : geheel en al - 143. bestaen
ondernemen -146, lelYen : de lelie is bet zinnebee_d van reinheid -148 . minne : geliefde
-149, becleven zJij n : wortel hebben geschoten - 152, rode rosen : de roos is het zinnebeeld van vuri$e liefde -154 der sonnen : enkelvoud
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J hesus is zijn name, die nunre mijn,
Ic wil hem eewelic dienen ende zijn eyghen zijn .
Sijn min heeft mi gegeven so hogen moet,
Dat is niet meer en achte dit eertsche goet .
160

[IV]

Een ander lyedeken
JHESUS

O siel wtvercoren, waerom begeefdi mi?
Het zijn mijn suete weelden altijt to zijn hi di .
Wilt nu doch weder keren, mijn hert is op ghedaen ;
I65 Mijn min is ongemeten ; is wil di geern ontfaen .
DIE MINNENDE SIEL

i 70

O edel, schoon van formen, rijck, machtich, wijs daer hi,
Heer boven alle heren, wat sal is antwoorden dy?
Mijn pert beghint to beven, wilt mijns genadich zijn ;
Tck val aen dijn genaden ; vergheeft mi scult ende pijn .

i 7s

Coemt naerre, wtvercoren, dijn bede is ghehoert ;
Ick sie dijn hert van rouwen ontdaen ende seer ghestoert .
Wilt nu met my verbliden, altijt in vreden zijn .
Coemt, is sal u schencken den alre besten wijn .

JHESUS

DIE MINNENDE SYEL

Rou, pijn ende swaer versuchten is al in mi vergaen ;
O oversuete ihesu, dat heeft dijn min ghedaen,
Claer, schoon ende ongemeten ; veel crachten zijn daer in .
i so Mijn hert beghint to bernen recht als een seraphin .
JHESUS

Coemt, mijn wtvercoren, gaet blidelic in mijn rust ;
Daer seldi horen der engelen vroude ende lust,
Die in groter ere hi mi verheven sijn .
iss Dat ghi hem sift ghelike, dat is die wille mijn .
157. zJ
ijn eYghen ziJjn : hem toebehoren - 158 . gegeven so hogen moet : bezield met
zo hoge gezindheid - 164 . is op ghedaen : staat open voor u - 165 . ontfaen : ontvangen - 172.. naerre : nader - 173 . ghestoert : ontsteld - 1855 hem : hun
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DYE MINNENDE SIELE

Gheen vroude en mach my meer lusten ui al der werelt wijt.
Alleen is mijn begeren, o ihesu, daer ghy sift,
In vrouden aen to scouwen dijn suete claer aenschijn,
I90 Ewelic sonder eynde in dinen love to zijn.
JHESUS

195

Mijn schoon, mijn wtvercoren, flu lijt u een corte
Daer in stelt a genuegen, dat gi nu to wille zijt.
Tc heb veel om di geleden, wilt des gedachtich sijn
Ende laet dock dinen wille ghehelic in die mijn .

tijt ;

DIE MINNENDE SIEL

200

O jhesu, suete brudegom, siet mi van binnen aen,
Ic heb dijn suete beelde diep in mijn herte staen .
Metten cruce verheven, bleec, bloedich ende seer ontdaen ;
Dye vlammen dijnre minnen sijn doer mijn hert gegaen,
JxESUs

205

Mijn bruyt, mijn wtvercoren, is bin int herte dijn,
Ick heb dijn ganse wille gehelijc in die mijn .
Ghi hebt mi al gegeven, dat is in dijnre macht .
Ic heb minnentlic ontfanghen, daer is langhe na heb gewacht .
DIE MINNENDE SIEL

Hert, moot, cracht ende sinnen zijn lieflic opghedaen .
Mit groter lust ende geren heb is di nu omvaen .
O ihesu, suete brudegom, al ist boven mijn macht,
zoo Tck bin daer toe gecomen doer dijn bernende munnen cracht .
JHEsvs

215

Mijn bruyt, mijn wtvercoren, wilt flu in vreden sijn :
Ic heb dijn hert wt minnen verenicht mit dat mijn .
Tck en wil u niet begheven noch laten in gheenre foot ;
Om dijn minne bin is gestorven inden cruce den bitteren
[doot.

214. tekst : heerne

192, lJijt u ; heb geduld, berus ~ - 207, moet : g emoed •~ oPghedaen : ontsloten
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[V]

Een liedeken

Dye werelt Melt my in haex ghewalt
Mit haren stricken menichfalt ;
Mijn macht had si benornen .
zao Si heeft mi menich leet ghedaen, eer is haer bin ontcomen .
Ick bin die werelt of ghegaen ;
Haer vruechde is also schier ghedaen
In also corten d.aghen.
Ic en wil die edel siele mijn niet langer daer in waghen .
zzz Ic sie den enghen wech bereyt,
Dye recht tot ewiger vrouden leyt .
Natuer, wilt niet versaghen!
Ic wil daer vromelic doer gaen, om ihesus to behagen .
Ic voele in mi een vonkelkijn ;
Zso Het roert so dic dat herte mijn .
Daer wil is wel op waken :
Die min vermach des altemael een vuer daer of to maken.
Nu mochdi horen een groot beclach :

235

Natuer si roept „o wi, o wach!"
Haer vroude moet si laten .
Daer si haer lange in heeft verblijt, dat moetse leren haten .

Addeu, addeu, nature mijn!
Mijn pert d.at moet ontcommert zijn .
Ten mach gheen claghen baten .
Zao De mijn siel alleen begeert, hem wil is

flu

in laten .

Mijn vyande nemen des nauwe waer,
Heymelic ende openbaer ;
Sy legghen mi valsche laghen .
Hyer om so moet is wacker zijn by nacht ende oeck bi
[daghe .

221 . bin die werelt afghegaen : heb de wereld vaarwel gezegd - 222. schier : spoedig
- 225 . bereyt : open liggen - 227 . Natuer : menselijke, iinnelijke natuur - 231 . op
waken : de wacht over houden - 234 . o wi, o wach : o wee, helaas - 239. Ten : 't ~n
- 240 . De : dien
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gas Ic en wil my daer niet in verslaen ;
Met vrouden wil ic[t] aengaen,
Ic selse wel verweren .
Die inuine voert so groten brant, si en nioeten my niet
[deren .
:
Daer vast staet mijn betrouwen in
zso Hy sterct mi met zijn hoghe min ;
Sijn cracht doet my verwinnen ;
Sijn gaven zijn so menichvout, gheen hert en macht
[versinnen .
[VI] Een Leydeken
Hoge vrouden zijn hier boven finder ewicheit,
zss Daer ihesus zijn vercoren haer stede heeft bereyt .
Jhesus to behagen, dat is al mijn begeert,
Alle dage daer om to sterven, dat is hi mi wel weert .
Wije ihesus wil behaghen, die si daertoe bereyt
Sijn herte ledich to maken van min der ydelheyt .
zbo

Wye met ihesus minne van binnen is omvaen,
Die mach zijn lof wel singen : haer scult Overt afghedaen.
Die ihesus minne dragen, zijn wel geheten vroet :
Si hebben wtvercoren dat alre beste goet.

265

Wiesuver is van herten, na ihesus wil bereft,
Dye moet wt inuuien dalen in dyepe oetmoedicheyt .
Dye haer eyghen wine laten, ihesus sijn onderdaen,
Gheen tonghe en mach wtspreken wat si van hem ontfaen .
Dye Jhesus minne smaken, den ake besten wijn,
Altijt is haer begeren in sinen dienst to sijn .

255 . zJ ijn vercoren : aan ziJj n uitverkorenen - haer stede : hun Pluau - 260. omvaen :
bevangen, vervuld - 261, haer : hun - 268, den alre besten wiJjn : biJ'stelling van
hesus minne
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270

Jhesus aen to scouwen in zijn hoge majesteyt,
Daer na is mijn verlanghen, och waer mijn siel bereft!
Wat vroude mach mi bier lusten in desen iammerdael?
Myn hert dat loopt van binnen tot Jhesus altemael .
[VII]

275

Een ander goet leydeken

Nu hoert, is sal enen nieuwen sanc beginnen :
Die min, die min, si wil my ummer dwinghen,
Dat is mi hier verbliden sal
Ende is bin hier beneden in een dal .

Ic hoep, is sel die minne noch wel besinnen .
zao Den rou, den rou, daer sal ick mede beginners :
Sy sal my werven also wael
Der duven sanck to singhen inden dael .
Nu sal mijn hertken vrolic sijn in liden.
Natuer, natuer, si wacht aen alien siden ;
ass Sy laecht dat edel duttfken fijn ;
Hier om so moet ick vrolic in liden zijn .

290

Der duven sanck, den singhe is int verborgen .
Hoe wel, hoe wel, sal is flu leeren sorghen
Hier beneden in dit dal .
Dat duufken is beanxt[et] over al.
Nu hoert, is sal der duven sanck begeven .
Die mm, die min, si wil in vrouden levers
Ende singhen mitter nachtegael ;
Dat sal die edel siel verwerven wad .

270, tekst : magesteYt
276. Die min : bier in de mYstieke betekenis van het streven naar eenheid met ezus :
ummer : steeds - 278. in een dal : in de mYstieke betekenis van diepe neerslachtigheid 279 . besinnen : geheel omvatten - 285 . SY : de minne •~ werven : gedaan krJi'gen - 282 .
Der duven sanck : den zielezang - 284 . Natuer, natuer, si wacht aen alle siden : de
lagere menseli'keJ'ke natuur loert aan alle kanten - 285 . laecht : belaagt - 288 . sorghen :
bezorgd ziJjn, miJ' in acht nemen - 291 . sal der duven sanck begeven : zal het klagend
lied der ziel laten varen - 292. Die min : het minnend gemoed - 293. nachtegael : in
de mYstiek beeld voor ezus
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295

300

305

Die min, Si heeft in vruechden menich liden .
Nu hoert, flu hoert, waer sal die min verbliden ?
In enen boemgaert wael ghedaen,
Daer sal die min die nachtegael verstaen .
Die nachtegael heeft suetelic ghesongen .
Den clanc, den clanc, heeft wonderlic gheclonghen .
Nu is die min met rou bevaen :
Hoe salse nu den yersten slaep ontgaen ?
Die min, si wil in vruechden altijt waken .
Natuer, natuer, ghi Belt in vreden slapen ;
Die min en can gherusten niet :
Sy wil in vruechden clagen haer verdriet.

Der minnen vruecht is liden ongerneten
Den sanc, den sanc, en can sij niet vergeten,
Hoe haer verhief die nachtegael ;
3 i o Die minne sal ontsinnen alternael .
Die nachtegael, si sal den wech bereiden .
Die min, die min, si wil van henen scheyden
Over berch ende over dal,
Daer si haer lief in vruechden vinden sal .
s i s Die min, si heeft twee rode lichte wangen ;
Die min, die min, si gruet haer lief met sange[n] .
Sy Overt so vriendelic omme vaen ;
Nu is der numien claghen al ghedaen .
297 . boemgaert : lusthof, het ParadiJ's > de hemel ; wael ghedaen : schoon - 302 . Hoe
. . . : het eerste indommelen na het ontwaken in ezus -- 304-306. De lag ere
ere menseli'ke
natuur kan rustig slaPen, maar het minnend gemoed moet in ureag de wakker bli'ven
J
en zJ
i'n smart uiten om het gemis van en het verlangen naar ezus - 309 . Hoe haer
verhief die nachtegael : hoe bet lied van den nachtegaal bet heeft omhoog geheven 310. ontsinnen : buiten haar zinnen geraken - 312 . van henen : van bier - 315 . Die
min, si heeft twee rode lichte wangen : de minnende ziel is als een lichtblozende braid
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320

Die min, si ys vry, edel, wel gheboren .
Haer lyef, haer lyef, de heeftse wtvercoren .
Hy is so wonderlic ghedaen ;
Der minnen vreuchde en can gheen hert verstaen .
[VIII]

325

;3o

335

Een antler Leydeken

Ihesus, den is wtvercoren heb boven al dat ye ghewert,
Sijn pert heeft hi mi op ghedaen, dat heb is langhe begheert .
Sijn min is suet ende over claer .
Hi heeft my eewich heyl ghebracht,
Dat neme is vriendelick waer .
Dat is by hem niet bliven en mach, dat doet my grote pijn .
Als is sijn gansse trouwe ghedenc, so sprinct dat herte mijn .
Al ist dat is ellendich bin,
Ic heb tot minen troost to pande
Sijn edel, ongemeten min .
Dat is hem niet aenscouwen en mach, dat ys mi dicwil swaer .
Ick hoer zijn oversuete stemme, dye neme is vriendelick
Sijn woert is mi soe oversuet,
[waer.
Dat my zijn hete uiiime
Daer in versmelten doet.

Eer is hem soude laten, den is heb ombevaen,
Sao A1 dat ye ghescepen Overt, dat soude eer vergaen .
Ic ders wel liden openbaer
Noch hoger gaet zijn trouwe tot mi,
Dat weet is wel voorwaer .
345

Dat is versmaet der werelt bin, en is my gheen verdryet :
Den is met gansser herten min, by en sal mi laten met .
Der werelt guest maect cort iolijt ;
Ic en sal daer na niet geren
Mijn vruechde is boven tijt .

319 . ys vry, edel, wel geboren : is van vrije, edele, goede geboorte - 324 . den : lien ;
ghewert : ontstond, werd geschapen - 325 . op ghedaen : geopend - 339 . ombevaen : omvat - 341 . ders wel liden openbaer : durf het wel openlijk bekennen,
belijden - 344. versmaet der werelt : versmaad bij de wereld - 346. iolijt : vreugde
- 348 . is boven tijt : gaat bet tijdelijke to boven
112

Die mijn siel alrijt begeert, och mocht ick bi hem zijn!
sso So waer mijn wenschen vol gheschyet . Nu sprinct dat
Hoe selden dat is by hem bin,
[herte mijn .
Nochtans heeft by to pande
Mijn gansse hele min .
Dyemen niet volprisen en mach, hem wensch is openbaer
Mijn hert na zijn behagen tot enen nyen iaer .
Daer in sal schoon gescreven staen :
„Jhesus", dyep tot inden gronde,
Sinen hogen sueten naem.

355

Dye dit leydeken heeft ghedicht, en sal is melden niet .
Dat is ganslic om hem gheschyet ;
Ten was haer gheen verdryet.
Haer wtvercoren is schoon, wit ende root .
Sy wil hem gestadich blyven, ganslick tot finder doot.

360

Item men leest dat sinte Bernaert dese navolghende puncten

365 gheniaect heeft op de seven dootsonden 1 .

Dat yerste punct is :
Doe ick bekende, dat dye alre overste voer mi die alre
nederste Overt, so en mocht my gheen mensch alsoe seer
verdrucken, mi en docht, dat is meer verdruckens weerdich
was .
Dat Tweede :

370

Doe is bekende, dat my gheen dine dan god vernueghen en
mocht, dochte mi wonder, dat is enich ander sueken soude .
Dat Derde :
375

Doe ick bekende dye edelheyt mijns lichaems, dat mi ghe-

350 . tekst : wol
1 BJ
i'voegsel van Jan Berntsz .
350 . vol geschYet : ten voile vervuld - 362. wit ende root, vg1. Hooglied 5 10 :
MJi'n liefste is blank en rood -- 363 . gestadich : bestendig trouw - 367. bekende : inzag ; alre overste : allerhoogste ezus - 369 . mi en docht : of miJ ' docht - 375. dat :
zodat het
Zw. drukken 9

113
8

oerloft is dat reyn lichaem Christi in minen mont to ontfanghen, so docht mi weerdich alle mijn crachten daer toe
to keeren, hoe dat is mijn hert ende mijn lichaem in onbevlecter reynicheit behueden soude .
Dat Vierde :

380

Doe is bekende die sueticheit der hemelscher spijsen, soe en
mocht my die gulsicheit der eertscher spijsen niet langher
verleyden .
Dat Vijfte :
385

Doe ick bekende, dat na soe corten arbeit die eewighe
vruechde vercreghen Overt, so docht my veel to cleyn
wesen wat ick met minen live arbeiden rnocht .
Dat Seste :

390

Nye en vertoornde my ontrou van menschen, als ick docht,
dat ick minen god also ontrou gheweest hadde .
Dat Sevende :

Doe ick bekende, dat god also groten sondaer tot ghenaden
nam, so en woude ick ghenen mensch haten om sijnre
boesheit wille .

389 . tekst : Dye
376 . dat reYn 1Ychaem Christi : de Hostie - 381 . der hemelscher spiJ'sen : van de Hostie
- 385. arbeit : kommer van het aardse bestaan - 387. arbeiden : moeite hebben
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bit liedekjjn heeft ghemaect Baert Buster die clusenarinne
t Utrecht 1.
i Die werelt Melt ml in haer ghewout
Mit haren stricken rnenichfout;
Nu bin is haer ontcomen .
Och dat si seer bedriechlic is,
Dat heb is wel vernomen .
a Die edele inuine boven tijt,
Die heeft mijn harte seer verblijt,
Si wil mi sterven leren .
Waer mi die edel uuiuie stuert,
Daer toe wil is mi keren .
3

Ic voel in mi een vonkelkijn,
Het luchtet in der siele mijn,
Daer bi wil is mi saten .
Die minne vermach dat also wel
Een vuur daer of to maker .

a Ic sie den enghen wech bereft,
Mit doornen also dicht bespreit,
Mijn leven wil is waghen .
Dat is daer in ghetreden bin,
En sal is niet beclaghen .
1 1 . hewout : macht - 1 5 . vernomen : ervaren - 2 1 . Die edele minne : de Bruidegom ezus ; boven tJij t : die boven het tJi'deliJ'ke is verheven, togenstelling met „die
werelt" in str .1- 3 2 . luchtet : licht - 3 3. mi saten : mJi' in dienst stellen - 3, 4. dat
ziet op den volgenden regel
1 Naar een Berli'ns
Perkamenten handschrift van c . 1480 met Particuliere collation)
nering door Dr. I. A. N. Knuttel, uitgegeven in Nederlandsche LYriek door Th . E . C.
Keuchenius en Dr. D . C . Tinber en Leiden 1920, I. B1z.173-177. Het lied werd naar
dit handschrift ook uitgegeven in Horae Belgicae X Hannover 1844, blz . 218-221, door
Hoffmann von Fallersleben die er enige veranderingen in aanbracht, maar in bet oPschrift vermeldt : Dit liedekJi'n heeft ghemaect Baert Buster die clusenarinne t Utrecht,
wat Knuttel bli'kbaar
weglies, zie Knuttel t .a .Pl. Blz . 360 .
J
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s Nu hoort, flu hoort wat minne doet!
Si maect van doornen enen hoet ;
Natuur, wilt niet versaghen!
Wat mi die edel minne gheeft,
Dat sel is gaerne draghen .
6

Ic sie den enghen wech bereft,
Mit lelien also dicke bespreit,
Den rooc heb is vernomen .
Dat is daer in ghetreden bin,
Dat is mi wel becomen .

7

Die minne is boven maten goet :
Si heeft verbrant den doornen hoet,
Daer in had si behaghen ;
Si gaf mi enen leliencrans,
Dien sel is vrolic draghen .

a Natuur, u vroochde sel matich sijn,
Der lelien rooc die doet u pijn,
Dat seldi stille draghen ;
So wat ghi in den lelien vint,
Dat sel u al behaghen .
9

Wat mach daer wesen sachter pijn
Dan in der lelien rooc to sijn
Bi nacht ende ooc bi daghe?
So wie daer in ghetoghen wont,
Die levet sonder claghen .

i o Die rosen die onder die lelien staen .
Die sijn so wonderlic ghedaen,
Mit claerheit omme bevanghen ;
Wie in den schijn ghetoghen wort,
Die heeft een groot verlanghen .
5, 2, hoet : krans - 5 3 . Natuur : zwakke menseli'ke natuur - 6 2 . lelien : bier de
refine zielen - 6, 3. rooc : reuk - 10, 1 . Die rosen : de vurig minnende zielen
10, 2. ghedaen : van gedaante - 10, 3 . Mit claerheit omme bevanghen : van helder
licht omstraald - 10, 4 . schijn
1 : schi'nsel
~
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i i Die minne heeft enen hoghen naem,
Dat is den lelien seer bequaem :
Die inuine is vol ghenaden .
Die lelien die daer onder staen,
Hoe sacht sijn si gheladen .
t2

Die lelien leven sonder pijn,
Si schenken, si drinken den puren wijn,
Haer vroochde is boven maten ;
Si singhen also soeten discant,
Wie mach die lelien laten?

i3

Die lelien claer ende wel ghedaen,
Si singhen, si springhen, si houden aen,
Si hebben die rnimie ommebevanghen .
A1 in der muinen love to sijn,
Dat is al mijn verlanghen.

i a Hadieu, hadieu, nature mijn !
Ghi Belt in vreden vrolic sijn .
Ic bin so veel doorschoten :
Tc neighe in der minnen schoot,
Daer bin is uut ghevloten .
i s Die minne heeft enen rosencrans,
Die lelien maken enen daps,
Si sijn gheciert van binnen,
Si treden an, si sweven an,
Nae hoghen eisch der irunnen .
11, 2. be9uaem : welgevallig - 11, 4. die daer onder staen : die aan de mimic ezus
onderhorig zJi'n - 11, 5. gheladen : belast - 12, 4 . discant : bovenstem, soPraan 12, 5. Wie mach die lelien laten : Wie words niet door de lelien aan etrokken? -13,1 . wel ghedaen : schoon - 13, 2. sPringhen : springen is sterker dan dansen, bJi'
natuurvolken vreugdespringen -13, 3 . ommebevanghen : in den kring genomen 13, 4. Al in der minnen love to sJijn : in to stemmen met den lof der minne 14, 3. doorschoten : met de liefdeschicht getroffen - 14, 4. neighe : zink - 15, 1 .
rosencrans : de goddelJi'ke Minnaar wordt gedacht met een krans van rozen op het
hoofd zoals de Romeinen biJ' hun drinkgelagen
droe ~en .
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16

Der minnen glans is so ghedaen :
Die lelien bughen, si bliven staen ;
Die minne wil hoghe risen ;
Die lelien sweven in weelden nae,
Wie mach die minne volprisen ?

i7

Die minne sit in den hoghen troon,
Seer blenkende boven maten schoon,
Daer sijn die cherubinnen .
Si singhen wouderlic discant
Tot hoghen love der inimien.

1s

Hoe wonderlic blenct der minnen croon
Int overste van den hoghen troon,
Daer sijn die seraphinnen!
Si houden den alrehoechsten toon,
Si doen die minne springhen .

i9

Wie sel den hoghen Bans verstaen,
Dat nighen, dat swighen, dat stille staen,
Dat sweven omme ende omme,
Dat treden van, dat sweven an,
Die snelle hoghe spronghe!

zo Die
Die
Die
Die
Wie

minne staet, die minne gaet,
minne singhet, die minne springhet,
minne rust in der minnen,
inimie slaept, die minne waect ;
mach dit al versinnen!

16, 1 . is so ghedaen : is van dien aard -16 2 Die lelien bughen si bliven staen : als
delike zielen, flu
biJ een middeleeuwsen reidans buigen de lelien, de lelieblanke maagJ
eens en bliven
dan weer staan zoals het hoort - 16, 3 . Die minne wil hoghe risen :
J
dock de Bruidegom wil hoger stiJ'gen d .w .z. in de richting van zin
J troon - 17, 1 .
Die minne sit in den hoghen troon : hier zit de Bruidegom al op den hogen troon,
vgl . Vondel : Wie is het die so hooch geseten - 18, 3 . seraph nnen : de serafinen,
van
J
nog hoger orde dan de cherubinnen treden blikbaar
als maitresses de danse op en
J
wekken den Bruidegom ten daps op - 20, 3. Die minne rust in der minnen : de
Bruidegom smaakt het liefdegeluk in het bezit der ge liefde, een geluk dat ten voile
bevredigt en dus rust schenkt - 20, 4 . Die Minne slaept, die minne waect : de Bruidegom slaapt, maar hiJ' ontwaakt ook weer.
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z1

Die blenkende cleder sijn al ghespreit,
Die duurbaer vaet sijn al bereft,
Elc nae sijn behoren .
Al wat dat in den hove client,
Dat heeft die minne vercoren .

zz Die duurbaer vaet van hoghen schijn,
Mit edelen crude, mit puren wijn,
Si houden edel wise,
Si tonen Karen edelen aert,
Die minne die wilse prisen .
23

Wac vruechde mach in den hove sijn,
Daer also milde schenkers sijn,
Die hooghe vruechde maken!
Si bughen al haren edelen aert,
Als si die ininne ghenaken,

Za

Wie seI ons gheven een droppelkijn
A1 van den edelen puren wijn?
Hi springhet boven maten .
Laet ons al stille ootmoedich sijn,
Hi daelt in reinen eaten .

Zs

So wie een droppelkijn heeft ghesmaect,
Die wort ootmoedich, sacht ghemaect,
Satich in den sinnen .
Wat liden dat hem overcoomt,
Si houden vrede van binnen .

21, 2 . Die duurbaer vaet : het kostbare vaatwerk - 22, 1 . van hoghen schJijn : van
voornaam uiterlJi'k - 22, 3. Si houden edel wise : zJ
i' hebben een edel karakter 24, 3, springhet : ontspringt - 25, 3. satich : nederig, ingetogen
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